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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to examine how individuals who have left a criminal lifestyle may 

experience their present life. A symbolic interaction approach was the theoretical framework 

for this research. Qualitative interviews were conducted with seven individuals who have 

stated having had and left a criminal lifestyle. The results showed that how individuals      

experience their present life is highly dependent on individuals’ own view of themselves as 

well as on how others view them. A sense of being judged on the basis of previous lifestyle 

and a strive to leave the criminal identity could be discerned. There seems to be of importance 

for individuals to separate themselves from their prior lifestyle, both in thought and action. By 

doing this, they demonstrate their change both to themselves and their surroundings. By con-

demning their previous destructive actions but not themselves as persons, they can maintain a 

positive self-image. Making good and giving back to society also tends to be of importance. 

Furthermore the study indicates that individuals, in addition to a sense of belonging, need to 

experience both resemblance and contrast in interaction in order to fully be able to leave the 

criminal identity. Some implications for social work practise were discussed. 
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Inledning 
När vi ombeds berätta lite om oss själva, presentera oss, hur gör vi då? Vi börjar kanske med 

vad vi heter, hur gamla vi är, vårt civilstånd och vår nationalitet. Men är det inte så att vår 

dagliga sysselsättning, vad vi gör, ofta får stort utrymme när vi beskriver oss själva? Våra 

huvudsakliga aktiviteter som till stor del påverkar vårt sätt att leva kan sägas beskriva vår 

livsstil, och hänvisar till en tillhörighet i en social grupp och en position i samhället. Detta kan 

spegla att vi är dugliga, accepterade och till och med normala. Men vad innebär det för en 

individ som har en avsaknad av attribut och tillhörigheter som ”normalitetsbegreppet” kräver 

och vars livsstil istället ses som negativ och avvikande? 

Avvikelse är ett komplext begrepp som har studerats inom flera discipliner och förklarats 

utifrån en mängd teorier. Traditionellt sett har avvikelse uppfattats som en personlighetsegen-

skap och förklarats som en medfödd defekt, symptom på en förvärvad sjukdom eller som ett 

resultat av att något gått fel under den tidiga mognadsprocessen (jmf. Berglund, 1998; Goode, 

1997; Öhlund, 1997). Ett numera vanligt sätt att se på avvikande är som en samhällelig kon-

struktion, att vad som betraktas som avvikande beror på vad som i en viss kontext bedöms 

som normalt och inte (jmf. Angelöw & Jonsson, 2000; Berg, 2003; Goode, 1997). Massoglia 

och Uggen (2007) parafraserar Durkheim då de poängterar att även i ett ”samhälle av helgon”, 

där allvarliga brott är okända, dömer människor andra och sig själva som mer eller mindre 

avvikande i relation till andra.  

Vissa avvikande beteenden uppfattas som positiva och andra som negativa (Angelöw & 

Jonsson, 2000; Becker, 1991; Ekbom, Engström, & Göransson, 2006). Då ett beteende      

bedöms som negativt ses det ofta som ett problem som behöver åtgärdas. Individen möts då 

ofta med någon form av sanktion, för att markera olikheter och avkräva anpassning till rådan-

de normer (Goode, 1997; Ekbom et al., 2006). Utgångspunkten för en sådan förändring är ett 

utifrånperspektiv, det vill säga det sker för omgivningens och ordningens skull. Men hur stor 

hänsyn tas till konsekvenserna för individen själv i denna förändring och hur kan strävan efter 

anpassning tänkas påverka individens upplevelse av sig själv?  

Människan förändras och utvecklas ständigt under sitt liv, förändringar ses som en naturlig 

del av livsloppet. Vissa förändringar är av mer genomgripande karaktär, såsom när en händel-

se eller ett beslut får en individ att lämna det invanda och för givet tagna, vilket ändrar dennes 

beteendemönster i grunden. En sådan förändring kan därmed innebära ett byte av livsstil och 

en omställning i individens förhållningssätt till sin tillvaro samt synen på sig själv – det kan 

innebära ett nytt sätt att presentera sig själv. Med förändringen kommer ofta en ny beteckning, 

såsom skild, chef, pensionär, pappa. Om den nya benämningen enbart hänvisar tillbaka till det 

förflutna, genom att epitetet ”före detta” läggs till den tidigare, och om den tidigare beteck-

ningen är något som setts som negativt och avvikande, vad innebär detta för individens möj-

ligheter att förändras? Hur kan dessa individer känna tillhörighet och acceptans av omgiv-

ningen och därmed bli socialt inkluderade?  

Det sociala arbetet inkluderar ofta möten med människor som uppfattas avvikande, och 

inom det sociala arbetets arena är kriminalitet ett vanligt förekommande fenomen. Trots att 

avvikelse är relativt och kontextberoende, är kriminalitet något som ganska konstant över tid 

och kultur ansetts negativt avvikande (jmf. ibid.). Statistik och media uppmärksammar ofta 

negativa aspekter av kriminalitet, en ensidig och dyster bild av den kriminella förmedlas (jmf. 

Estrada, 1999 Kristiansen, 1999). Svensk och internationell forskning visar att ungefär hälften 

av alla tidigare dömda återkommer till fängelse inom en treårsperiod (se ex. Maruna, LeBel, 

Mitchel & Naples, 2004; Riksrevisionen, 2004). Medias rapporteringar om att våldet och kri-

minaliteten i samhället ökar, samt diskussioner om längre straff och hårdare tag, bidrar till 

föreställningen om den obotligt kriminelle (jmf. Estrada, 1999). En deterministisk syn på  
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kriminalitet impliceras, som något som är väldigt svårt att ta sig ur, vilket i sig kan försvåra 

förändringen (jmf. Sampson & Laub, 2003). 

Forskning om kriminalitet kan sägas ha utgått från en problemorienterad tradition, vilket 

präglat och till stor del ännu präglar humanvetenskaperna (jmf. Allen, 2007; Berglund; 1998; 

Sampson & Laub, 2003). Märkbar i traditionell forskning är en strävan att finna orsaksför-

klaringar och förutsäga beteende istället för att få ökad förståelse (jmf. Bushway, Thornberry 

& Krohn, 2003; Farrington, 2007). Det är vägen in, det vill säga utvecklandet och bibehållan-

det av en kriminell livsstil, som stått i centrum (Berglund, 1998; Farrington, 2007; Laub & 

Sampson, 2001). Däremot finns stora luckor när det gäller forskning om vägen ut ur krimina-

litet (Bushway et al., 2003; Haggård, Gumpert & Grann, 2001; Laub & Sampson, 2001). Det 

påpekas att både vetenskapliga studier och tidigare teoribildning ofta har utgått från att det är 

samma faktorer som får en individ att börja med kriminalitet som har betydelse för upphöran-

det (Farrington, 2007; Kazemian, 2007; Laub & Sampson, 2001). Försök att förklara vägen ut 

har därmed gjorts genom studerandet av vägen in, vilket flera författare på senare år ställt sig 

kritiska till (ex. Farrington, 2007; Haggård et al., 2001; Kazemian, 2007). Forskningen har 

dessutom lagt fokus på vad som har lett till själva uppbrottet från kriminalitet och orsaken till 

själva vändpunkten (ex. Sampson & Laub, 2003). Däremot är tiden efter uppbrottet mindre 

utforskat och de studier som undersökt detta har främst fokuserat på de praktiska aspekterna 

av individens tillvaro, såsom vikten av att ha ett arbete och bostad för att klara av att leva 

icke-kriminellt (ex. Riksrevisionen, 2004).  

Även om salutogena synsätt inom socialt arbete fått ökat inflytande är fokuseringen på de 

negativa aspekterna fortfarande överrepresenterade, och en mer positivt ingång eftersöks inom 

forskningen (Berglund, 1998; Kristiansen, 1999; Topor, 2004). Att studera och uppmärksam-

ma de som faktiskt förändrat sin livsstil kan ge viktig kunskap och dessutom bidra till en posi-

tiv utveckling för andra, genom att det går att visa att en förändring faktisk är möjlig (jmf. 

Bushway et al., 2003; Kristiansen, 1999; Topor, 2004).  

Hur beskriver en individ som tidigare levt en kriminell livsstil men upphört sig själv? Vem 

upplever hon att hon är om hon inte längre är kriminell?  

 

 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur individer som lämnat en kriminell livsstil kan uppleva 

sin tillvaro.  

 

Frågeställningar 

 Hur presenteras bilden av sig själv?  

 

 Hur beskrivs relationen till det kriminella förflutna?  
 

 Hur kan den nya livsstilen bevaras? 
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Forskning om lämnandet av en livsstil 
För att besvara syftet med denna studie, som är att undersöka individers upplevelser av sin 

tillvaro efter att ha lämnat en kriminell livsstil, presenteras i detta avsnitt en genomgång av för 

studien relevant forskning om förändringsprocesser samt dessas inverkan på individens syn på 

sig själv. Presentationen innefattar litteratur kring generella förändringsprocesser (Ebaugh, 

1988) såväl som uppbrott från vanligt definierade och studerade avvikande livsstilar såsom 

missbruk (Kristiansen, 1999) prostitution (Hedin & Månsson, 1998), psykisk sjukdom (Topor, 

2001, 2004). Främst inriktas presentationen på tiden efter lämnandet av en kriminell livsstil, 

då det är denna studies fokus. Merparten av presenterad forskning har haft en kvalitativ och 

ofta interaktionistisk ansats, samt utgått från individens egna upplevelser.  

 

Generella förändringsprocesser 

I litteraturen särskiljs ofta förändring av avvikande livsstilar från andra mer allmänna föränd-

ringsprocesser (jmf. Ebaugh, 1988; Farrington, 2007; Laub & Sampson, 2001; Massoglia & 

Uggen, 2007). Exempelvis tycks kriminalitet, missbruk, psykiskt sjukdom och prostitution ses 

som väsensskilt annorlunda fenomen. En i litteraturen vanligt förekommande mer generell 

modell om den förändring individer genomgår i samband med uppbrott från en livsstil, är 

Ebaughs (1988) modell om rollutträden (se ex. Hedin & Månsson, 1998; Topor, 2001).     

Ebaugh (1988) grundar sin modell på ett stort antal kvalitativa intervjuer med individer som 

brutit upp från olika slags roller, såsom nunna, missbrukare, läkare, polis, lärare, fånge, gift 

med flera. Ebaugh (ibid.) definierade fyra stadier i uppbrottsprocessen: 1) fas av tvivel och 

ifrågasättande, 2) sökande efter alternativ, 3) vändpunkt samt 4) skapande av en före detta roll 

och presentation av en ny roll. På senare tid tycks tendenser finnas till att förstå både vägen in 

och ut ur en avvikande livsstil ur ett mer generellt perspektiv. Flera studier har konstaterat 

likheter mellan vägen ut ur brottslighet och vägen ut ur andra, och då inte bara avvikande, 

livsstilar och positioner (jmf. Farrington, 2007; Laub & Sampson, 2001; Massoglia & Uggen, 

2007). 

Trots att flera forskare ansett Ebaughs (1988) modell användbar har den även mötts av   

kritik. Bland annat har påpekats att Ebaughs forskning till stor del överrepresenteras av upp-

brottet från en professionell roll, varpå viss tveksamhet till att acceptera modellen som all-

mängiltig finns, då den inte fullt ut tar hänsyn till de specifika svårigheterna för individer som 

lämnar en avvikande position (Topor, 2001; Wacquant, 1990). Kritik riktas även mot Ebaughs 

(1988) användande av rollbegreppet då det anses förlegat och inte fullt ut tar hänsyn till män-

niskans aktörskap, utan utgår från mer eller mindre givna och fixerade roller (Wacquant, 

1990). 

 

Hinder och möjligheter efter uppbrott 

I litteraturen råder stor konsensus om att uppbrottet är en process som sker över tid (se ex. 

Ebaugh, 1988; Bushway et al., 2003; Laub & Sampson, 2001; Maruna et al, 2004). Att bryta 

upp från en livsstil innebär att individen ändrar sina gamla vanor för att skapa något nytt 

(Ebaugh, 1988; Kristiansen, 1999). Forskning har urskiljt olika faktorer som har stor inverkan 

på hur individens uppbrottsprocess ser ut samt hur lång tid den tar. Dessa stöttande eller hind-

rande faktorer anses bland annat vara individens egen motivation och önskan om förändring, 

respons från för individen betydelsefulla personer, omgivningens inställning till förändringen 

samt om beslutet ses som oåterkalleligt eller inte (jmf. Ebaugh, 1988; Maruna et al., 2004; 

Massoglia & Uggen, 2007). 
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En viktig faktor för en bestående förändring är att beslutet att bryta upp tagits av individen 

själv efter noga övervägande av för- och nackdelar (jmf. Allen, 2007; Ebaugh,1988). Att inse 

att det finns alternativ och möjlighet för individen att lämna en livsstil för en annan påverkar 

individens motivation till uppbrottet (Ebaugh, 1988; Maruna, 2001). Topor (2004) beskriver 

att bilden av svåra psykiska tillstånd som kroniska kan leda till att individen själv inte ser  

något alternativ till återhämtning, och därmed kan hindra individens förändring. Topor (ibid.) 

uppger därmed hoppet som den starkaste drivkraften och motivationskällan för individens 

förändringsprocess.  

 

Omgivningens bemötande 

Flera studier har kommit fram till att samhället och omgivningens föreställningar om en    

utgång ur den avvikande positionen inverkar på individens möjligheter att genomgå och bibe-

hålla förändringen (jmf. ex. Ebaugh, 1988; Kristiansen, 1999; Maruna, 2001; Topor, 2001). 

Stöd för bibehållande av förändringen är exempelvis om omgivningen visar på ett erkännande 

och bekräftar individen i den nya livsstilen (ibid.). Forskare framhåller att det är vanligt att 

omgivningen, både i form av samhället i stort samt människor i individens närhet, oftast väl-

komnar ett uppbrott från en avvikande position till en mer accepterad (Hedin & Månsson, 

1998; Ebaugh, 1988). Dock finns en dubbelhet i detta då individen samtidigt fortsätter för-

knippas med rester från den gamla identiteten och förändringen som skett kan därmed av  

omgivningen betraktas med visst tvivel, som inte helt trovärdig (Ebaugh, 1988; Topor, 2001).      

Allmänna föreställningar om att det är svårt att ”komma tillbaka” för den som utvecklat en 

avvikande livsstil, kan försvåra individens möjligheter till förändring (Hedin & Månsson, 

1998; Topor, 2001, 2004). De flesta individer bemöts utifrån en förväntan om att de ska fort-

sätta bete sig på samma sätt som tidigare (jmf. Berglund, 1998; Ebaugh, 1988; Maruna, 

2001). Förutfattade meningar om att kriminella oftast återfaller trots avsikten att upphöra, kan 

leda till föreställningen ”en gång kriminell, alltid kriminell”, något som i sin tur kan ge     

upphov till social exkludering (Ekbom et al., 2006; Maruna et al., 2004). Det kan bli än mer 

problematiskt då individen som tidigare levt en avvikande livsstil kanske inte behärskar de 

sociala koder som råder i den nya miljön, och riskerar att inte förhålla sig rätt i de nya sam-

manhangen (Ebaugh, 1988; Hedin & Månsson, 1998; Kristansen, 1999; Maruna, 2001). En 

individ som väljer att genomgå en förändring har alltså mer att bevisa än någon som fortsätter 

i det gamla mönstret (jmf. Berglund, 1998; Maruna, 2001, 2004; Maruna et al., 2004). Ur  

detta perspektiv kan sägas att det är lättare att fortsätta med kriminalitet än att sluta. 

Omgivningens misstro påpekas kunna leda till en osäkerhet i hur individen ska förhålla sig 

till sitt förflutna i mötet med nya människor (Hedin & Månson, 1998; Kristiansen, 1999).  

Flera författare konstaterar att det är viktigt att inte bara skärma av sitt förflutna för att kunna 

uppehålla känslan av ett själv (Ebaugh, 1988; Maruna, 2001, 2004; Maruna et al., 2004;    

Maruna & Roy, 2007; Topor, 2004). Dessa författare belyser dock även svårigheten för indi-

vider att internalisera det förflutna, eftersom det finns en allmän uppfattning om den tidigare 

livsstilen som något dåligt och förkastligt.  

För att bygga upp ett nytt liv efter uppbrottet anses det viktigt för individen att frigöra sig 

från den gamla identiteten och skapa sig en ny (Brown, 1991; Ebaugh, 1988; Sanders, 2007). 

Ebaugh (1988) beskriver att individen på olika sätt kan presentera sig i den nya identiteten 

genom att sända ut olika signaler om att ett identitetsbyte skett. Detta kan ske genom att indi-

viden byter klädstil eller med andra attribut påvisar förändringen (ibid.).  
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Hantering av skam- och skuldkänslor 

Resultat från flera studier visar att något av det svåraste att förhålla sig till i den nya tillvaron 

är de skam- och skuldkänslor individen, som tidigare levt en avvikande livsstil kan ha (Hedin 

& Månsson, 1998; Kristiansen, 1999). Med hjälp av olika strategier kan individen försöka 

integrera sitt förflutna och förhålla sig till känslorna av skam och skuld (Hedin & Månsson, 

1998; Maruna, 2004). Ett sätt att upprätthålla känslan av sig själv som bra är att rekonstruera 

sitt förflutna till att bli något som var nödvändigt för att ta sig dit individen är idag (Maruna, 

2001). Detta kan göras genom att framhålla kunskapen och lärdomarna av den tidigare livssti-

len, vilket hjälpt individen att bli en bättre människa (ibid.). Individen kan även göra en sorts 

neutralisering av tidigare brottslighet genom att se begångna brott som inte så allvarliga eller 

att se logiska förklaringar till brotten (Maruna, 2001, 2004; Vaughan, 2007). Empiriska studi-

er påvisar att individer som upphört med en kriminell livsstil kan ha en överdriven uppfatt-

ning om personlig kontroll, vilket kan leda till att de klarar ett bibehållande bättre (Maruna, 

2001, 2004). Dessa individer presenterade ofta sig själva genom att framhäva och göra 

kopplingar till tidigare positiva kunskaper och färdigheter, exempelvis ” jag har alltid varit 

smart”, ” jag har alltid haft ett gott hjärta”. Negativt som skett under den aktiva tiden sågs mer 

som produkter av omgivningen än som något hos individen inneboende (ibid.). Forskning 

uppmärksammar att individer som levt en kriminell livsstil ofta beskriver att det är viktigt att 

vara extra bra, att de efter uppbrottet ger 110 procent i det de ger sig in i (Maruna, 2001). 

 

Relationers betydelse 

I litteraturen framhävs att betydelsefulla relationer är avgörande för individens känsla av till-

hörighet och syn på sig själv (se ex. Giordano, Schroeder & Cernkovich, 2007; Kristiansen, 

1999). Efter ett uppbrott från en livsstil är det viktigt att individen får stöd från omgivningen 

och speciellt från närstående för att känna sig accepterad i det nya förhållningssättet (Ebaugh, 

1988; Hedin & Månsson, 1998). I flera studier påpekas att individer ur den tidigare bekant-

skapskretsen kan komma att reagera negativt på en pågående förändring (ibid.). Dessa studier 

påvisar dock att tidigare relationer oftast känns hindrande och meningslösa för individen efter 

uppbrottet (ibid.). När en individ valt att bryta upp från en avvikande livsstil tycks det vara av 

betydelse att bryta med den gamla miljön för att inte riskera att gå tillbaka (Ebaugh, 1988; 

Haggård et al., 2001; Hedin & Månsson, 1998; Kristiansen, 1999; Maruna & Roy, 2004).  

Detta blir ofta problematiskt för individen som å ena sidan behöver stöd från närstående och 

samtidigt har behov av att avskärma sig från sitt gamla nätverk, vilket ofta endast omfattar 

andra inom den egna avvikande gruppen (Haggård et al., 2001; Hedin & Månsson, 1998; 

Kristiansen, 1999). Avskärmningen kan därmed komma att leda till social isolering om indi-

viden inte lyckas skapa nya kontakter (ibid.). 

 

Arbetets betydelse 

Att ha ett arbete kan vara betydelsefullt ur flera aspekter. Det kan till exempel bidra till ska-

pandet av nya relationer, det kan ge en känsla av att vara betydelsefull genom att individen 

bidrar till något i samhället, samt ge en upplevelse av att vara socialt inkluderad (Hedin et al., 

2006; Kristiansen, 1999). Detta kan i sin tur minska känslor av skuld och skam för en individ 

som tidigare haft en avvikande livsstil samt öka individens känsla av värde och självförtroen-

de (ibid.). För många som tidigare varit engagerade i kriminalitet och missbruk har upplevel-

sen av att vara normal och inte avvikande varit mycket viktig (Hedin et al., 2006). Studier 

påvisar även att önskan om att göra nytta och ge tillbaka till samhället och nästa generation, 

ofta är stor hos individer som tidigare levt en kriminell livsstil (Maruna, 2001).  
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För individer som tidigare levt en avvikande livsstil uppkommer ofta vissa hinder gällande 

möjligheten till arbete. Svårigheter kan vara brister i vissa sociala färdigheter samt avsaknad 

av adekvat utbildning, vilket forskning visat vara vanligt förekommande (jmf ex. Haggård et 

al., 2001; Hedin et al., 2006; Maruna, 2001; Maruna & Roy, 2004). Att individen fortsätter att 

förknippas med den gamla livsstilen samt omgivningens misstro till förändringen, kan även 

bidra till individens svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden samt känslan av att vara      

exkluderad ur samhällsgemenskapen (Ekbom, et al., 2006; Haggård et al., 2001; Hedin et al., 

2006; Maruna, 2001). Det har dock gjorts olika försök att överbrygga detta problem, och   

exempelvis kan så kallade arbetskooperativ ses som sätt att vidga arbetsmarknaden till att 

inkludera individer som för tillfället har svårt att dels ta sig in i den ”vanliga” arbetsvärlden på 

grund av exklusionen, och dels klara av kraven på kunskaper och arbetsförmåga (jmf. Hedin 

et al. 2006). Denna typ av arbete ska således fungera som en bro och språngbräda in i den 

etablerade arbetsmarknaden (jmf. ibid.). Att arbeta med att hjälpa andra kan även ge individen 

en känsla av att vara duglig, och därmed bli ett bevis på dennes förmåga (Brown, 1991;    

Sanders, 2007; Topor, 2004). 

Resultat från flera studier visar att många som tidigare haft en avvikande livsstil valt att ar-

beta med att hjälpa andra som befinner sig i samma situation som de själva varit i (Brown; 

1991; Kristiansen, 1999; Sanders, 2007). Det finns forskning som framhåller att lämnandet av 

den avvikande livsstilen kan ske genom att byta ut den mot ett yrke som professionell behand-

lare för människor med den livsstil de själva lämnat (Brown; 1991; Sanders, 2007). Detta kan 

innebära att individen till viss del fortfarande identifierar sig med den avvikande identiteten 

(ibid.). Professionalisering istället för att helt överge en avvikande identitet kan underlätta för 

individen att ta sig ur en avvikande position (ibid.). Det kan innebära en bro vidare både i 

identitetsarbetet och gällande arbetsmarknad, i och med att även individen själv stöds i sin 

egen process genom att arbeta med detta och därigenom successivt kan distansera sig från 

identiteten som avvikare (jmf. ibid.). Individens erfarenheter kan på detta sätt integreras i  

yrkesstrategin, och avvikaridentiteten transformeras då till legitim status (ibid.).  

 

Sammanfattning  

Tidigare forskning visar att det finns stora likheter mellan uppbrottet från en mer konventio-

nell livsstil och en avvikande, men att vissa specifika svårigheter kan skönjas för en individ 

som lämnar en avvikande livsstil. Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt med synliga 

alternativa sätt att leva för att genomgå och bibehålla en förändring, samt att de främsta hind-

ren beskrivs vara individens egna skam- och skuldkänslor och den misstro individen möter 

hos omgivningen. För att ta sig förbi dessa hinder finns sätt för individen själv gällande hur 

denne ser på sitt förflutna, men det är även viktigt att skapa positiva relationer till andra. Att 

känna tillhörighet och acceptans genom relationer är av stor vikt för individens syn på sig 

själv, och ett sätt att uppleva detta är genom ett arbete.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Som genomgången av tidigare forskning visat tycks det råda bred konsensus om att männi-

skan har ett grundläggande behov av att känna tillhörighet och att ha stabila relationer     

(Baumeister & Leary, 1995; Scheff, 1990). Människan har därför svårt att släppa existerande 

sociala band och kämpar för att behålla dessa (ibid.). Brist på stabila relationer och känsla av 

tillhörighet har visat sig påverka både mående och beteende negativt (se ex. Baumeister & 

Leary, 1995; Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco & Bartels, 2007; Twenge, Catanese & 

Baumeister, 2002). 

Ett teoretiskt perspektiv som betonar och utvecklar sociala bands betydelse för individen är 

symbolisk interaktionism. Perspektivet härrör ur den socialpsykologiska traditionen, som stu-

derar mellanmänskligt samspel och hur den ömsesidiga relationen mellan individ och omgiv-

ning inverkar på individens tänkande och handlande (Mead, 1934/1977; Meltzer, Petras & 

Reynolds, 1975).  

Den symbolisk interaktionistiska betoningen av att se till individens subjektiva upplevelser 

och dess tydliga processyn på människans utveckling och förändring, passar denna studies 

syfte som är att undersöka vad det kan innebära för en individ att ha lämnat en kriminell    

livsstil (jmf. Berg, 2003; Trost & Levin, 1999). Perspektivets icke-deterministiska och således 

humana, respektfulla och hoppingivande människosyn överensstämmer väl med denna studies 

utgångspunkt om avvikande som socialt konstruerat (jmf. ibid.).  

Inom en rad olika discipliner har flertalet studier om förändring samt om avvikande bete-

ende utgått från interaktionistiska perspektiv, och översikter av forskning om att lämna en   

kriminell livsstil konstaterar att interaktionismen har relevans för studier inom detta område 

(se ex. Angelöw & Jonsson, 2000; Maruna et al, 2004; Ulmer, 2007).  

Nedan följer en introduktion av utgångspunkterna för symbolisk interaktionism och       

därefter presenteras dessa tesers vidareutveckling av, för denna studie, relevanta tankegångar. 

 

Den symboliska interaktionismens grunder 

Symbolisk interaktionism anses inte vara en enhetlig teori, utan består av en mängd olika  

inriktningar (Berg, 2002; Meltzer et al., 1975; Trost & Levin, 1999). Störst inflytande över 

utvecklandet av grunderna har William James, William I. Thomas, Charles H. Cooley och 

George H. Mead haft
1
 (Musolf, 2003). Dessa verkade inom den så kallade Chicagoskolan, 

världens första sociologiska forskningsinstitution, som i början av 1900-talet växte fram vid 

University of Chicago och präglades av intellektuell öppenhet och både teoretisk och metodo-

logisk mångfald, till skillnad från många samtida forskningsinstitutioner (jmf. daSilva, 2007; 

Goode, 1997; Musolf, 2003). 

 

Människans socialitet  

Den symboliska interaktionismens grundantagande är att människan är social, eftersom     

hennes medvetande och självuppfattning skapas i en social process. Individen interagerar 

oavbrutet med sig själv och sin omgivning – med både enskilda och grupper av människor 

samt med fysiska föremål såväl som sociala institutioner (se ex. Angelöw & Jonsson, 2000; 

Blumer, 1969; Mead, 1934/1977). Medvetandet och jaget är därmed något som utvecklas och 

omkonstrueras i en ständigt pågående process, och människan och hennes självuppfattning är 

                                                 
1
 För vidare läsning se exempelvis Blumer (1969), Cooley (1922), Mead (1934/1977), Thomas och Thomas 

(1928). 
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därmed aktiv och föränderlig (Berg, 2003; Blumer, 1969; Mead, 1934/1977; Musolf, 2003). 

Genom interaktion med andra skapar individen en bild av sig själv. Individen kan i det sociala 

samspelet med betydelsefulla andra, så kallade signifikanta andra, genom rolltagande bli 

medveten om hur dessa uppfattar individen och därmed se på sig själv på samma sätt (Mead, 

1934/1977; Musolf, 2003). Individen internaliserar genom interaktion även olika sedvanor, 

värderingar och normer som råder i dennes omgivning, vilka blir en representation av ”de 

andra”, den så kallade generaliserade andre (ibid.). Individen kan därmed även ta den genera-

liserade andres attityd mot sig själv. Skapandet och utvecklingen av självuppfattningen kom-

mer alltså av att människan övertar andras, både enskilda individer och föreställda gruppers, 

attityder och förhållningssätt gentemot sig själv och gör dem till sina egna (ibid.). 

 

Interaktion genom symboler 

Interaktionen mellan människor görs enligt symbolisk interaktionism med signifikanta      

symboler. Varje ord och gest, såväl som materiella ting, ges en symbolisk innebörd vilken    

skapas och förs vidare i mänsklig interaktion (Angelöw & Jonsson, 2000; Blumer, 1969; 

Mead 1934/1977; Musolf, 2003). Att symbolernas mening bestäms gemensamt, att de blir 

signifikanta, är en förutsättning för mänskligt samspel och för att individer ska förstå varandra 

och sig själva (ibid.). Objekt och omvärlden har alltså ingen mening i sig utan får den mening 

individen tillskriver den (ibid.). Genom interaktion med andra skapas en gemensam förståelse 

för hur individer ska tolka en situation och för att agera i denna (ibid.).  

 

Definition av situationen  

Inom symbolisk interaktionism är nuet och handling centralt. Individen interagerar – handlar 

– och existerar i nuet, utifrån hur hon definierar situationen i stunden (Scheff, 1990; Mead, 

1934/1977; Trost & Levin, 1999). Stor betydelse inom symbolisk interaktionism har det så 

kallade Thomasteoremet ”om människor definierar situationer som verkliga, blir de verkliga i 

dess konsekvenser” (Thomas & Thomas, 1928; se. Musolf, 2003; Trost & Levin, 1999). Detta 

innebär att hur individen definierar sin situation ligger till grund inte bara för hur hon ser på 

sin verklighet, utan styr även hur hon känner och handlar i den (ibid.). Hur individen definie-

rar situationen beror på tidigare erlagd uppfattning och kunskap om omgivningen och om sig 

själv (Blumer, 1969; Lundin, 2004; Mead, 1934/1977; Trost & Levin, 1999). Det förflutna 

och hela individens historia finns med i nuet som en ram för hur denne handlar (ibid.). Det 

förflutna existerar emellertid bara som en konstruktion i nuet, då det återskapas i relation till 

det individen uppfattar i nuet (Trost & Levin, 1999; Vaughan, 2007). 

Genom att omtolka och omdefiniera situationen kan individen förändra uppfattningen av 

situationen (Trost & Levin, 1999). Individen är därmed ständigt aktiv och omskapar hela ti-

den sig själv och situationen, och är därav medskapare till samhället och den sociala verklig-

heten (Berg, 2003). 

 

Relationen aktör – struktur 

Eftersom samhället enligt symbolisk interaktionism består av agerande individer, förändrar 

individen även omgivningen och de sociala strukturerna när individen som kreativ aktör änd-

rar interaktioner och förändras själv (da Silva, 2007; Mead, 1934/1977). Det råder alltså ett 

ömsesidigt förhållande mellan individen och samhället (ibid.). Samhällsstrukturerna fungerar 

begränsande för individen men även som källor för kreativitet och utveckling, eftersom ingen-

ting är stabilt utan ständigt föränderligt (Lundin, 2004, Mead, 1934/1977). Dock kan en viss 

konstans upplevas på grund av att individen internaliserat beteenden och värderingar,        
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etablerat de sociala institutionerna i sin självuppfattning (Lundin, 2004). Denna ritualisering 

av vardagstillvaron, det vill säga individens vanor, är emellertid svåra att förändra då de så att 

säga utgör grunden i individen själv och inbegriper individens uppfattning av ett jag (Goff-

man, 1967; Mead, 1934/1977). Denna ömsesidighet kan ses som den sammanhållande meka-

nismen för samhället, men innebär även att individen reproducerar förtryckande strukturer 

(Lundin, 2004; Mead, 1934/1977). 

 

Identitet ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv 

Vidareutvecklingar av perspektivets tankegångar kring jaget och självbilden har gjorts av  

efterföljare i utformandet av begreppet identitet (da Silva, 2007; Vryan, Adler & Adler, 2003; 

Kristiansen, 1999). Identiteten kan ses som en mer synlig och offentlig form av jaget och blir 

en utåt och inre benämning av jaget (Vryan, et al., 2003; Kristiansen, 1999). Identiteten indi-

kerar även en viss position i den sociala strukturen (ibid.). Individens identitet kan sägas inne-

hålla tre olika aspekter, den situationsbundna identiteten såsom kund och turist, den mer soci-

ala som refererar till vilka konstruerade grupper eller kategorier individen av andra eller av 

sig själv identifieras med såsom kvinna och medelklass, samt den personliga identiteten inne-

hållande individens specifika självnarrativ och individualitet (Vryan et al., 2003). Identiteten 

påverkas således av historiskt och kulturellt skapade förväntningar om hur individen bör bete 

sig i en viss situation, samt hänvisar till en viss strukturell status (jmf. ibid; Kristiansen, 

1999).  

Oftast sker upprätthållandet av en viss identitet mer eller mindre utan eftertanke eftersom 

individen handlar utefter sina vanor då dessa representerar individens jag och därför en känsla 

av trygghet (jmf. ibid.). Om exempelvis individens interaktioner är begränsade till enstaka 

grupper och samma signifikanta andra antas identiteten, bilden av sig själv och sin verklighet, 

förbli ganska konstant (Musolf, 2003).  

Nya sociala erfarenheter är viktiga drivkrafter för förändring eftersom de ger nya definitio-

ner av situationen (Giordano et al., 2007; Lundin, 2004). När individens vanemässiga beteen-

de av någon anledning hindras, blir social interaktion och rolltagandeprocessen avgörande för 

dennes fortsatta agerande (ibid.). I mötet med nya andra, där individen genom rolltagande kan 

identifiera sig med individer med kontrasterande beteenden, erbjuds individen alternativa och 

konkurrerande tolkningar. Individen blir genom denna distansering aktivt medveten om och 

kan reflektera över sitt eget handlande och förhållningssätt, över sina vanor och rutiner, och 

kan därigenom genom ett aktivt val förändra bilden av sitt jag och sin verklighet (Mead, 

1934/1977). Ett reflekterande av det egna handlandet samt ett medvetet val att agera på ett sätt 

som går emot det tidigare ligger således till grund för en identitetsförändring. Det är i situa-

tioner som individen möter kontraster och motstånd som denna kan förändras (Goffman, 

1967; Mead, 1934/1977).  

Samtidigt finns en viss grad av restriktion, då en individ som uppvisat en viss sorts identi-

tet under en längre period förväntas fortsätta presentera och bete sig på samma sätt för att   

förefalla genuin (Vryan et al., 2003). Därmed kan element från den tidigare identiteten även 

efter en mer drastisk förändring komma att associeras till individen av andra eller utav       

individen själv (Kristiansen, 1999; Vryan et al., 2003).  

 

Symbolisk interaktionism och skam 

Interaktion med andra innebär alltid att individen riskerar att bli avvisad, en upplevelse av att 

inte duga i andras ögon (Goffman, 1967; Scheff, 1990). Individen känner antingen stolthet 

eller skam när denna ser sig själv genom andras ögon, i det konkreta såväl som det inbillade 

mötet med andra (Cooley, 1922; Goffman, 1967; Scheff 1990, 2003). När individen upplever 
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att andra värderar denna negativt, uppstår känslor av otillräcklighet, brist på respekt eller   

förnedring, vilka anses vara olika former av skam (ibid.). För att undvika den negativa själv-

känslan som skam kan ge, vilket kan resultera i att individen inte klarar av att följa sociala 

förväntningar och således ha en exkluderande funktion, tillämpas både emotionella, kognitiva 

och beteendemässiga strategier för att hantera skamkänslor (Goffman, 1967; Scheff, 2003). 

Då människor strävar efter att känna sig värdefulla kan skam anses vara en försvårande 

kraft för bibehållande av förändring av en avvikande livsstil, eftersom icke avvikande grupper 

och miljöer tenderar att öka upplevelse av avvikelse och skam (jmf. Giordano et al, 2007). 

Därför antas att individen ofta styrs av behovet av att bevara sin självrepresentation snarare än 

att utvecklas (Goffman, 1967).  

 

Symbolisk interaktionism och avvikande beteende  

Under 1950-talet utvecklades inom Chicagoskolan forskning kring avvikande beteende som 

en reaktion mot den då traditionella statiska synen på avvikelse som något inneboende hos 

individen (daSilva, 2007; Herman-Kinney, 2003; Goode, 1997). Dessa tankegångar har senare 

kommit att kallas stämplingsteorier och ofta nämns Howard S. Becker som den största inspi-

rationskällan (jmf. daSilva, 2007; Goode, 1997; Hopkins Burke, 2001). Denna presentation 

utgår till stor del från Beckers resonemang
2
. 

Inom symbolisk interaktionism påpekas vikten av att se avvikandet som socialt konstrue-

rat, vilket kan sägas ge en human människosyn då avvikelsen inte egenskapsförklaras utan ses 

som något som utvecklas i relation till omgivningen (jmf. Angelöw & Jonsson, 2000; Becker, 

1991; Berg, 2003). En handling är i sig inte avvikande utan det är betydelsen som handlingen 

ges och följderna den får som blir avgörande (Becker, 1991; Berg, 2003; Herman-Kinney, 

2003; Hopkins Burke, 2001). Det finns dock ingen egentlig konsensus om vad som ska ses 

som normalt eller inte, varför de grupper eller individer med mest makt i samhället eller situa-

tionen har störst inflytande när det gäller att definiera vad som ses som avvikande (daSilva, 

2007; Becker, 1991; Berg, 2003; Herman-Kinney, 2003; Hopkins Burke, 2001).  

En handling kan om den blir synlig etiketteras av omgivningen som avvikande (jmf.   

Becker, 1991; Herman-Kinney, 2003). Stämpeln som därav ges individen har ett symbolvärde 

som innebär att vissa avvikande egenskaper förläggs till individen (Becker, 1991; Hopkins 

Burke, 2001). Detta kan i sin tur leda till att individen införlivar omgivningens förväntningar 

om hur denne ska bete sig och agerar utifrån det (Angelöw & Jonsson, 2000; Hopkins Burke, 

2001). Konsekvensen blir en negativ spiral som är svår att bryta och kan resultera i att indivi-

den anskaffar sig en avvikaridentitet (Becker, 1991). Becker (ibid.) beskriver hur en individ 

som stöts ut och exkluderas från den allmänna gemenskapen oftast välkomnas i subgrupper 

där andra normer, regler och perspektiv på verkligheten förekommer. När individen inser eller 

accepterar sitt steg in i denna grupp har det stor påverkan på dennes självbild, och medlem-

skapet i gruppen stärker avvikaridentiteten ytterligare då den ger legitimitet åt avvikandet. 

Detta blir en stabilare form av utanförskap och genom påtagandet av avvikarstämpeln och 

internaliseringen av avvikandets sociala status blir det ofta svårt för individen att ta sig ur 

(jmf. Becker, 1991; Herman-Kinney, 2003).  

 

Sammanfattning och kommentarer 

Sammanfattningsvis kan symbolisk interaktionism sägas utgå från människans socialitet och 

dennes beroende av social interaktion för att aktivt skapa ett självmedvetande, ett jag, samt för 

att kunna förändras. Ett av grundantagandena är att hur individen definierar en viss situation 

                                                 
2
 För vidare läsning om andra bidrag till stämplingsteorin se exempelvis Goffman (1963) och Lemert (1967). 
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påverkar hur denne reagerar och agerar. Identitetsbegreppet kan ge ökad förståelse för hur 

individen presenterar sig och mer eller mindre omedvetet upprätthåller en bild av sig själv. 

Konceptet understödjer en något varaktigare syn på människans självuppfattning, något sym-

bolisk interaktionism kritiserats för att sakna (jmf. Meltzer et al., 1975; Trost & Levin, 1999). 

Identitetsbegreppet rymmer emellertid interaktionismens betoning på individens aktörskap 

och förändringspotential, och innebär således inte en återgång till mer deterministiska tanke-

gångar (jmf. Trost & Levin, 1999). Skambegreppet kan även ge förståelse för självuppfatt-

ningens emotionella dimension och hur denna inverkar på individens agerande och möjlighet 

till förändring. Skambegreppet kan dessutom tänkas svara an mot något av kritiken om inte-

raktionismens ibland oproblematiska karaktär (jmf. Trost & Levin, 1999). Teoretiseringar om 

avvikande beteende belyser hur stabilare avvikaridentiteter kan skapas och upprätthållas, samt 

påpekar maktaspekterna i dessa processer. Symbolisk interaktionism har ofta kritiserats för 

avsaknad av maktanalyser och för att därigenom lägga för mycket ansvar på individen för att 

förändras (jmf. Berg, 2003; Lundin, 2004; Meltzer et al., 1975; Goode, 2007). En nackdel 

med teorierna om avvikande beteende kan vara att de fokuserar på skapandet och bibehållan-

det av en avvikaridentitet, men tycks säga mindre om hur individen kan ta sig ut ur denna.  

 

 

 

 

Metod  
I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens genomförande. Först beskrivs vald metod, 

studiens urval och urvalsförfarande. Därefter görs en redovisning för hur studiens olika     

moment är genomförda. Studien diskuteras utifrån reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet 

och slutligen redovisas etiska överväganden och ställningstaganden. 

 

Val av metod 

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa forskningsintervjuer. Studiens avsikt är att få en 

förståelse av hur individer som lämnat en kriminell livsstil själva upplever sin verklighet. Den 

kvalitativa forskningsintervjun anses därmed passande då den utgår från att genom interaktion 

med undersökningspersonen försöka ta del av dennas livsvärld och därigenom finna förståelse 

av det studerade fenomenet (jmf. Malterud, 1996; Kvale, 1997; Olsson & Sörensen, 2007). 

Den kvalitativa ansatsen som fokuserar på individers subjektiva upplevelser anses ge möjlig-

het till att få en djupare och mer nyanserad inblick i hur undersökningspersonerna själva upp-

fattar och definierar sin situation (jmf. Kvale, 1997; Olsson & Sörensen, 2007). 

Forskning inom den symbolisk interaktionistiska traditionen, vilken är studiens teoretiska 

ramverk, har framgångsrikt genomförts med kvalitativa ansatser (jmf. Angelöw & Jonsson, 

2000; Starrin, 1994). Inom symbolisk interaktionism betonas att förståelse av hur individer 

tänker och handlar erhålls genom ett inifrånperspektiv, vilket görs främst med en kvalitativ 

utgångspunkt (jmf. Berg, 2003; Mead, 1934/1977; Trost & Levin, 1999). En kvalitativ ansats 

kan även sägas motiverat utifrån att stor del av traditionell forskning om vägen ut ur krimina-

litet beforskats kvantitativt, och trots att kvalitativ forskning numer är vanligare är behovet att 

utforska individens egna upplevelser fortfarande stor (jmf. Ebaugh, 1988, Haggård et al., 

2001; Maruna, 2001).  
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Urval 

Urvalet för studien består av sju män i åldrarna 26 och 56 år, bosatta i en svensk storstad, som 

angett att de haft en kriminell livsstil i cirka fem till 40 år, men att de vid intervjutillfället levt 

utan droger och kriminalitet mellan två veckor till sex år. De begångna brott som dessa     

uppgett är av olika karaktär och allvarlighetsgrad, mest förekommande är stölder, inbrott, eget 

narkotikamissbruk och försäljning av droger. Även väpnade rån och olika våldsbrott har    

omnämnts. Vidare har de flesta uppgett ett tidigare alkohol- och/eller narkotikamissbruk. En-

ligt egen utsaga har alla utom en suttit i fängelse, men antal gånger och tidslängd varierar 

stort. Samtliga är medlemmar i självhjälpsorganisationen Kriminellas Revansch I Samhället 

(KRIS) och flera är aktiva i själva verksamheten. 

Studiens population är individer som tidigare levt en kriminell livsstil men sedan en tid 

tillbaka valt att lämna denna. Med utgångspunkt i studiens syfte samt med bakgrund av litte-

raturstudien bestämdes ett flertal kriterier för urvalet. Ett första urvalskriterium var att indivi-

den själv ansett sig ha haft en kriminell livsstil men upphört med denna. Detta eftersom     

tidigare forskning poängterat svårigheten och godtyckligheten i att operationalisera vem som 

anses som kriminell såväl som att ha upphört med kriminalitet (se ex Bushway et al. 2003;         

Farrington, 2007; Kazemian, 2007; Laub & Sampson, 2001; Massoglia & Uggen, 2007). 

Därmed lades inte urvalskriterier utifrån att specificera hur många och vilka brott individen 

hade begått eller under vilken tidsrymd brotten begåtts (jmf. ibid). Eftersom studiens fokus är 

kriminalitet, önskades att brotten inte enbart begåtts i syfte att sponsra ett pågående missbruk. 

Dock fanns insikt om att kriminalitet och missbruk ofta förekommer tillsammans och är svårt 

att tydligt separera från varandra (jmf. Kristiansen, 1999; Laub & Sampson, 2001; Maruna, 

2001). Då forskning framhållit att det är vanligt att begå brott i ungdomstiden utan att utveck-

la en kriminell livsstil eftersträvades att för denna studie finna intervjupersoner över cirka 25 

år (jmf. Ekbom et al., 2006; Kazemian, 2007). För att få ta del av individernas upplevelser av 

att ha slutat med brottslighet och erfarenheter av att nu leva utan kriminalitet fästes vikt vid att 

det skulle ha gått en viss tid sedan de enligt egen utsaga lämnat den kriminella livsstilen. För 

att balansera tidsaspekten med att faktiskt få tag på intervjupersoner, sattes kriteriet till minst 

sex månader. 

 

Urvalsförfarande  

Urvalsförfarandet har skett i två steg. För att få tag på intervjupersoner, skedde ett första urval 

genom beslut om att söka intervjupersoner via självhjälpsorganisationen KRIS. Detta gjordes 

då det antogs troligt att där finna individer som ansett sig ha haft en kriminell livsstil och  

själva tagit ett beslut att avsluta denna, till skillnad från vid exempelvis urval genom register-

data då det skulle vara omöjligt att med säkerhet säga vilka som verkligen levt en kriminell 

livsstil och om de slutat med brottslighet (jmf. Bushway et al. 2003; Estrada, 1999; Farring-

ton, 2007; Kazemian, 2007; Laub & Sampson, 2001; Riksrevisionen, 2004). Telefonkontakt 

togs med organisationens ordförande som gav ett godkännande till att göra ett urval via orga-

nisationen samt hänvisning till personal som tjänstgjorde i organisationens lokaler. Vid en 

första kontakt med anställd i verksamheten presenterades studiens syfte samt önskemål om 

intervjupersoner. Förutom tidigare nämnda urvalskriterier angavs även en önskan om att   

intervjupersonen inte skulle ha något större ansvarsområde inom organisationen. Detta för att 

undvika att hög grad av involvering i organisationen skulle kunna påverka respondenternas 

utsagor då detta potentiellt kunde innebära att individen talade i egenskap av sin yrkesroll 

inom organisationen och inte som privatperson. Denna anställda kom att agera kontaktperson 

och hjälpte till i sökandet efter passande intervjupersoner. Direktkontakt togs sedan vid besök 

i verksamheten samt deltagande i organisationens morgonmöten. Under detta deltagande gavs 

tillfälle att presentera studiens syfte, urvalskriterier samt presentation av intervjuarna. Det 
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meddelades även att intresserade kunde kontakta intervjuarna. Ett presentationsbrev, innehål-

lande samma information som gjorts muntligt samt kontaktuppgifter till intervjuarna, delades 

ut till dem som ville ha (se bilaga 1). Under veckan som intervjuerna genomfördes gjordes 

även upprepade presentationer vid flera morgonmöten. Det andra urvalet bestod i att kontakt-

personen utifrån urvalskriterierna tillfrågade personer i verksamheten samt att personer själva 

tog kontakt med intervjuare eller kontaktperson. Att urvalet bestod av enbart män var inget 

som eftersträvades, men kan tänkas ha att göra med att verksamhetslokalerna under datain-

samlingsperioden överrespresenterades av män.  

Urvalet uppfyllde inte urvalskriterierna fullständigt gällande förfluten tid sedan uppbrott 

samt grad av involvering i organisationen. Även viss reservation avseende missbruksaspekten 

kan göras. Detta diskuteras ytterligare under rubriken reliabilitet, validitet och generaliserbar-

het. 

 

Tillvägagångssätt  

Studien genomfördes i olika steg under en tidsperiod på cirka 10 veckor. Nedan redogörs för 

genomförandet av studiens olika moment; litteratursökning, litteraturstudie, utformandet av 

intervjuguide, datainsamling samt bearbetning och analys av intervjumaterialet.  

 

Litteratursökning och litteraturstudier  

Litteraturstudier genomfördes då allt vetenskapligt forskningsarbete kräver viss kännedom om 

valt ämnesområde för att både formulera ett forskningsproblem och i studien förhålla sig till 

tidigare forskning på området (jmf. Kvale, 1997; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson &         

Wängnerud, 2004). Studien bygger till stor del på internationella vetenskapliga artiklar och 

svenska doktorsavhandlingar. Kvalitetssäkring av materialet har gjorts genom att samtliga 

valda artiklar är ”Peer Reviewed” (PR) samt citerade av flertalet andra PR-artiklar. När böck-

er inte återfunnits i databaser eller som citerade av andra artiklar, har det varit svårare att göra 

en kvalitetssäkring. Trovärdigheten har försökt avgöras genom att se till författares och utgi-

vares anseende i forskningssammanhang, samt eventuella särskilda intressen att vinkla infor-

mationen (jmf. Backman, 1998). Därmed är exempelvis litteratur från olika intresseorganisa-

tioner bortvald. Utgångspunkten har varit att med vissa undantag använda litteratur utgiven 

inom de senaste 10 åren. Urval har även till viss del gjorts utifrån metodologi då fokus lagts 

på kvalitativa studier. 

För litteraturstudien genomfördes litteratursökningar i databaserna DIVA, Uppsök, Libris, 

Artikelsök, Social Services Abstracts, Academic Search Premier, Criminal Justice Abstracts, 

EbscoHost och PsycINFO. Några av de mest relevanta sökorden är: förändring, förändrings-

process, avvikande, kriminalitet, identitet, samt begreppet ”desistance from crime”. Samtliga 

sökord har skrivits på svenska och engelska och har alla har trunkerats och kombinerats på 

olika sätt. 

Sökordskombinationer, trunkeringar samt antalet träffar har under litteratursökningens 

gång dokumenterats, både med tanke på validitet och genomskinlighet samt för att förenkla, 

hitta mönster och undvika dubbelsökningar. Till hjälp vid val av relevant litteratur gjordes 

sammanfattningar av litteraturen i form av hjälptabeller utifrån rubrikerna Vad, Varför, Hur 

och Relevans.  
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Utformande av intervjuguide 

Som underlag för intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2) med stöd av studiens 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter, samt kunskaper utifrån genomförd litteratur-

studie (jmf. Kvale, 1997; Trost, 1997). Intervjuguiden indelades i teman, med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar (jmf. ibid.). Dessa teman berör intervjupersonernas syn på 

sig själv, mötet med omgivningen samt upplevda hinder och möjligheter under den kriminellt 

aktiva tiden, vid uppbrottet samt i den nuvarande tillvaron. 

Intervjuguiden utformades främst för att förbereda intervjuarna inför intervjun och använ-

des under själva intervjuerna mer som en minneslista än manual. Detta gjordes i strävan att 

inte bli alltför styrande utan att intervjun istället skulle få formen av ett samtal med inkännan-

de av intervjupersonens språkbruk, inställning till intervjun samt samtalsriktning (jmf. ibid.). 

Således fanns inga tydligt formulerade frågor eller svarsalternativ, vilket gör att denna studies 

intervjuer har låg standardiserings- och struktureringsgrad (jmf. Kvale, 1997; Olsson & Sö-

rensen, 2007; Trost, 1997). 

 

Intervjuerna 

Intervjuerna hölls i KRIS lokaler och alla intervjuer spelades in på band, kompletterande 

stödanteckningar togs även. Intervjuerna utfördes av två intervjuare. Intervjuernas längd vari-

erade mellan en till två timmar, merparten var cirka en och en halv timme långa. Ett moment, 

inspirerat av Trost (1997), ingick i varje intervju. Respondenten ombads att på papper skriva 

ner några ord för att beskriva sig själva nu samt hur de nuförtiden skulle beskriva sig själva 

under den kriminellt aktiva tiden. Momentet och skrivandet i sig bedömdes kunna ge variation 

i en lång intervju, ha en engagerande verkan och ge utrymme för reflektion (jmf. ibid.). Detta 

moment användes sedan som underlag för vidare samtal under intervjuns gång. 

Den första intervjun gjordes som en testintervju i avsikt att validera intervjuguiden samt att 

utveckla intervjuarnas intervjuteknik (jmf. Kvale, 1997; Trost, 1997). Respondenten i denna 

var införstådd med testintervjuns ändamål och hade delgett sitt godkännande till detta, samt 

till att intervjuns innehåll eventuellt även skulle användas i studien. Efter intervjun fördes ett 

samtal med respondenten där denna gav återkoppling både till intervjuarnas förhållningssätt 

och insatser såväl som till intervjuns innehåll. Då testintervjun ansågs väl genomförd och an-

vändbar beslutades att innefatta denna i studiens resultat (jmf. Trost, 1997). 

Utförandet av intervjuerna har inspirerats främst av Kvale (1997) och Trost (1997) gällan-

de exempelvis strävan efter ett öppet och förutsättningslöst förhållningssätt. Då studien har en 

symbolisk interaktionistisk utgångspunkt eftersträvades även frågor om handlingar snarare än 

känslor (jmf. Trost, 1997). Uppföljande av intervjupersonens svar, oftast med användandet av 

dennes egna begrepp, gjordes för att säkerställa intervjuarnas förståelse av utsagorna, dock 

undveks ”varför-frågor” på grund av dess potentiellt ifrågasättande karaktär (jmf. Kvale, 

1997; Trost, 1997). Hänsyn togs till intervjupersonens tystnad för att inte blir för styrande och 

ge reflektionsutrymme (jmf. ibid.). Emellanåt gjordes kortfattande sammanfattningar för att se 

om det sagda uppfattats rätt av intervjuarna (jmf. Kvale, 1997). För att undvika viss proble-

matik avseende efterkonstruktion fokuserades frågor kring specifika situationer (jmf. Trost, 

1997).  

 

Bearbetning, analys och tolkning  

Intervjuarna reflekterade över intervjuerna i direkt anslutning till dessa och minnesanteck-

ningar togs. Detta gjordes för att ta vara på de intryck som en ljudupptagning inte kan fånga, 

såsom gester, stämning samt den generella uppfattningen av intervjun och intervjusituationen 
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(jmf. Kvale, 1997, Trost, 1997). Även intervjuprestationerna utvärderades för utveckling och 

avstamp för fortsatt intervjuande.  

 

Transkribering 

För att kunna ta tillvara intrycken från intervjutillfället och därmed underlätta transkribering-

en utfördes dessa i så nära anslutning till intervjutillfällena som möjligt (jmf. Kvale, 1997). 

Intervjuerna transkriberades till större del ordagrant av intervjuarna (jmf. Olsson & Sörensen, 

2007). Även pauser och emotionella uttryck, såsom skratt, tolkades och dokumenterades för 

att i analysen möjliggöra en vidare förståelse i vad intervjupersonerna försökte förmedla (jmf. 

ibid.). Delar av en intervju transkriberades gemensamt av intervjuarna för att synkronisera 

tillvägagångssättet. 

 

Analys av data och resultat 

Dataanalysen påbörjades redan vid intervjutillfället genom bland annat följdfrågor och sam-

manfattningar av intervjupersonernas utsagor (jmf. Kvale, 1997). Upprepade läsningar av 

transkriberat material utfördes, utsagor kategoriserades och koncentrerades för att finna möns-

ter och för att göra tematiseringar utifrån studiens frågeställningar (jmf. Kvale, 1997; Olsson 

& Sörensen, 2007). Viss meningstolkning gjordes även för att få ett sammanfattande intryck 

av intervjupersonens berättelse (jmf. Olsson & Sörensen, 2007). Tolkning och analys av    

resultaten genomfördes med teoretiska analysverktyg såsom begrepp och centrala tankegångar 

från symbolisk interaktionism samt utifrån tidigare forskning (jmf. ibid.). 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Då forskningsarbetet grundas i forskarens tolkningar, vilket medför risk för subjektivitet och 

godtycklighet och därmed minskad giltighet och tillförlitlighet, har tydlighet och genomskin-

lighet eftersträvats i alla faser av forskningsprocessen (jmf. Kvale, 1997; Malterud, 1996; 

Trost, 1997). Subjektiviteten har blivit extra påtaglig då studien utförts av två forskare och 

diskussioner kring olika tolkningsmöjligheter uppkommit under samtliga moment, exempel-

vis under reflektionsstunden efter intervjuerna samt under transkribering såväl som under  

analysarbetet. Därmed kan intersubjektiviteten ha stärkts, vilket är positivt ur både giltighets- 

och trovärdighetssynpunkt (jmf. Kvale, 1997; Larsson, 2005; Malterud, 1996). Medvetenhet 

om riskerna samt etiska reflektioner under hela arbetet bidrar även till att stärka reliabiliteten 

och validiteten (Malturud, 1996; Trost, 1997). 

Att vara två intervjuare ansågs lämpligt då samarbetet under intervjun medförde           

möjligheter att komplettera varandra för att säkra att ämnena täcktes in och svar följdes upp 

(jmf. Kvale, 1997; Trost, 1997). Att båda var aktiva kan dock ha inneburit en osäkerhet för 

respondenten angående vem denne skulle rikta sig till samt att intervjusituationen blivit svåra-

re att kontrollera (jmf. Malterud, 1996; Larsson, 2005).  

Både reliabilitet och validitet kan sägas ha stärkts av ett grundligt förarbete, vilket bidragit 

till ökade insikter i för studien relevant forskningsområde samt kunskaper om forskningsarbe-

te och därmed ökat forskarens hantverksskicklighet (jmf. Kvale, 1997). För att öka begrepps-

validiteten, gällande specifika begrepp i studien, lästes i den mån det var möjligt originaltex-

ter samt gjordes vissa tolkningssäkringar av litteraturen genom att jämföra flera forskares 

tolkningar av vissa betydande verk på området (jmf. Esaiasson et al., 2004). Då det inte råder 

konsensus kring operationalisering av vad det innebär att vara kriminell samt att ha upphört 

med en kriminell livsstil, ansågs utgångspunkt i individens egna definitioner det som medgav 

störst begreppsvaliditet. Viss resonemangsvaliditet kan dock anses råda, då exempelvis     

begreppen avvikande och identitet använts i liknande studier (ibid.).  
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Reservation kan göras gällande resultatvaliditeten, då en av intervjupersonerna inte helt upp-

fyllde urvalskriteriet ”tid sedan lämnandet av den kriminella livsstilen” (jmf. ibid.). Detta 

upptäcktes först under själva intervjun varpå den av etiska skäl valdes att ändå genomföras 

samt presenteras i resultatdelen. Den ansågs även ha många likheter med resterande intervjuer 

och därmed inte snedvridit resultaten. Kriteriet att respondenten inte skulle ha ett större för-

troendeuppdrag inom självhjälpsorganisationen eftersattes även. Detta har tagits hänsyn till 

vid analysarbetet. Dock uppfylldes de viktigaste kriterierna i samtliga fall, det vill säga att 

individen själv skulle ha ansett sig haft en kriminell livsstil samt valt att sluta. Att denna stu-

dies urval gjorts genom en viss organisation påverkar både reliabiliteten och validiteten såväl 

som generaliserbarheten i studien, då det är en begränsad grupp individer som har möjlighet 

att delta (jmf. Malterud, 1996). Dock motiverades dettas beslut med att få tillgång till indivi-

der som stämmer in på urvalskriterierna och faktiskt ställer upp på en intervju. 

Vissa störningsmoment under intervjuerna, såsom att andra kom in i rummet, kan tänkas 

ha påverkat både respondenter och intervjuare negativt, vilket kan anses sänka reliabiliteten 

och validiteten (jmf. Olsson & Sörensen, 2007). Intervjuernas längd kan anses vara både en 

brist och en styrka för denna studie. Brist på intervjuarerfarenhet bidrog till ökad längd och 

kan i det avseende anses sänka validiteten och reliabiliteten. De relativt långa intervjuerna kan 

även tänkas ha varit ansträngande och tröttande för respondenten vilket kan ha påverkat    

dennes berättelse. Dock kan konsistensen anses hög då ämnena gavs utrymme att behandlas 

utförligt och återkommande under intervjun och informationsrika svar erhölls, vilket kan säga 

stärka studiens kvalitet och giltighet (jmf. Kvale, 1997). Intervjuutsagorna försökte även veri-

fieras under intervjun genom olika uppföljningsfrågor, ofta med utgångspunkt i respondentens 

egna ordval och påståenden (jmf. Kvale, 1997; Trost, 1997). 

Att göra en ljudupptagning tillät intervjuarna att koncentrera sig på det ömsesidiga samspe-

let och ämnet som medförde ökad möjlighet till validering av respondentens utsagor samt 

fokus på dynamiken i intervjun (jmf. ibid.). Trots risken att respondenten känner sig obekväm 

vid bandinspelning och då möjligtvis samtalar på ett mer ansträngt sätt, ansågs fördelarna 

överväga vid beslut om bandspelare (jmf. Trost, 1997). Ljudupptagning av intervjuerna inne-

bar att respondenternas utsagor fångades i sin renaste och fullkomligaste form och då inspel-

ningskvaliteten var föredömlig underlättade detta transkriberingen. Sammantaget bidrog detta 

till en stärkt validitet.  

Delar av en intervju blev dock inte inspelad på grund av tekniska problem. Intervjuarna 

försökte direkt återskapa och skriva ner dessa delar ur minnet. Risken finns dock att validitet 

minskat, då vissa aspekter av intervjun eventuellt missats eller missuppfattats. Fördelen med 

detta var att tolkningsaspekterna tydliggjordes för forskarna. Genom att gemensamt påbörja 

transkriberandet stärktes validiteten vad det gäller transkriberingens tolkande aspekt, exem-

pelvis hur pauser, hummanden eller skratt skulle uppfattas och nedtecknas (jmf. Kvale, 1997). 

Hänsyn har dock tagits till det validitetsproblem det alltid innebär när tal görs om till skrift 

(ibid.). 

I kvalitativa studier finns vissa svårigheter att göra generaliseringar till en större grupp    

individer då urvalet ofta består av ett mindre antal intervjuer (jmf. Malterud, 1996). I denna 

studie anses dock möjligheten till analytiska generaliseringar utifrån teori och tidigare forsk-

ning vara stor, vilket stärker den externa validiteten (jmf. Esaiasson et al., 2004; Kvale, 1997; 

Malterud, 1996). Stor del av den internationella forskningen som tagits del av inför denna 

studie har utförts i västvärlden, vilket troligtvis gör möjligheten till generalisering till svenska 

förhållandet stor.  
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Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen uppstår olika etiska frågeställningar som forskaren måste ta 

hänsyn till (jmf. Kvale, 1997; Malterud, 1996). Under denna studies arbete har forskningskra-

vet och individskyddskravet genomgående vägts mot varandra (jmf. Vetenskapsrådet, 2002).  

Inledningsvis diskuterades studiens potentiella bidrag till forskningen och vilka eventuella 

fördelar och nackdelar som kunde ges de intervjuade personligen samt som grupp (jmf.    

Kvale, 1997; Malterud, 1996). Att få insikt i individens subjektiva upplevelser av att ha läm-

nat en kriminell livsstil ansågs motivera studien, då detta fokus till stor del saknas i tidigare 

forskning (jmf. ex. Farrington, 2007). Studien antogs därmed kunna bidra med ökad förståelse 

till yrkesverksamma såväl som till allmänheten, vilket förhoppningsvis även kan ge positiva 

effekter för individerna själva samt andra i liknande situation. Även att för intervjupersonen 

bli uppmärksammad och lyssnad till ansågs som en positiv aspekt (jmf. Kvale, 1997). Att 

vissa samtalsämnens eventuella känslighet kan innebära negativa upplevelser för individen 

både under och efter intervjun, var något som togs i beaktande (jmf. ibid.). Det kan även   

tänkas att intervjuerna samt studien i sig kunde ge negativa effekter i form av förstärkande i 

kategoriseringen av avvikande och icke-avvikande. Det har dock hävdats att kvalitativa studi-

er är respektfulla för både individ och samhälle, då de kan anses problematisera uppfattning 

om normalt och avvikande, rätt och fel (jmf. Starrin, 1994). 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer informerades intervju-

personerna innan intervjun om studiens syfte, frivilligheten att deltaga, att deras anonymitet i 

studien skulle säkras samt att intervjumaterialet enbart skulle användas till denna studie och 

därefter förstöras. Samtliga respondenter gav muntligt samtycke till att delta (jmf. ibid.). Då 

urvalet till stor del gjordes genom kontaktpersonen inom självhjälpsorganisationen kan frivil-

ligheten diskuteras, då intervjupersonerna eventuellt kunde känna sig pressade att ställa upp 

för denna eller för organisationen (jmf. Kvale, 1997). Att hålla intervjuerna i organisationen 

lokaler kan ha inneburit en trygghet för intervjupersonerna och en eventuell minskning av 

maktobalansen (jmf. Kvale, 1997; Malterud, 1996). Anonymiteten kan dock ifrågasättas då de 

flesta i verksamheten visste vilka som blev intervjuade (jmf. Vetenskapsrådet, 2002).  

Intervjuerna hade formen av mer reflekterande samtal, vilket kan säga minska intervjuer-

nas formella karaktär. Dock finns risk att intervjupersonen med detta blir mer förtrolig än vad 

denna innan tänkt (Malterud, 1996). Under intervjuerna gjordes vissa avväganden angående 

individskyddskravet och forskningskravet. Exempelvis tillfrågades inte respondenterna om 

vilka specifika brott de begått, då detta inte ansågs ha relevans för studien. Under intervjun 

försökte intervjuarna känna av ett områdes känslighet för intervjupersonen varpå teman blev 

olika djupgående i varje intervju (jmf. Kvale, 1997; Trost, 1997). Ansatsen var dock ett re-

spektfullt och öppet frågande och inte att förutsätta att saker är känsliga (jmf. Trost, 1997). 

De respondentutsagor som citeras i uppsatsen har av respekt för respondenterna             

modifierats till att vara skriftspråksmässiga (jmf. Kvale, 1997). För att säkra anonymiteten har 

samtliga respondenter i uppsatsen fått fiktiva namn och information som skulle kunna identi-

fiera dem har ändrats (jmf. Kvale, 1997; Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av de sju genomförda intervjuerna i avsikt att 

kunna besvara studiens syfte som är att undersöka hur individen som lämnat en kriminell  

livsstil kan uppleva sin tillvaro. Presentationen är indelad utifrån studiens frågeställningar: 

Hur presenteras bilden av sig själv? Hur beskrivs relationen till det kriminella förflutna? Hur 

kan den nya livsstilen bevaras? Av etiska skäl samt då avsikten varit att försöka finna gemen-

samma mönster, att lyfta fram likheter såväl som skillnader, presenteras intervjupersonerna 

inte som enskilda utan som representanter för intervjugruppen. Resultaten exemplifieras med 

olika respondentutsagor, och tolkas och analyseras sedan utifrån det teoretiska perspektivet 

symbolisk interaktionism samt med stöd av tidigare forskning. 

Presentation av sig själv 

Resultaten från intervjuerna visar att respondenterna presenterar sig som att ha varit kriminel-

la, men numera på olika sätt strävar efter att presentera sig som något annat.  

Att vara kriminell 

Resultaten från intervjuerna visar att samtliga respondenter ansett sig tidigare ha varit krimi-

nella, och att synen på sig själv som kriminell successivt växt fram över tid. Omgivningens 

bemötande, och då främst kommentarer från betydelsefulla personer beskrevs av de flesta ha 

haft stor inverkan för denna process. Att se sig som kriminell beskrevs även av flera som att 

ha kommit av insikten om egen upptrappning i brottslighetens allvarlighetsgrad. Tim beskrev 

att han började se sig som kriminell när han häktades för första gången. Han berättade att han 

då insåg att han ”valt sida”, även om han vetat att saker han gjort innan var kriminella hade 

han inte sett sig själv som ”kriminell eller gangster”. Några uppgav att det var först efter att de 

lämnat den kriminella livsstilen som de kunde se att de varit kriminella. Exempelvis berättade 

David om jämförandet som försvar för att se sig som kriminell:  

 

Jag vet inte när jag började se mig som kriminell. Det kommer ju med försvaren 

också, från att se sig själv som kriminell, istället för att se mitt eget problem så 

kollade jag på andras /.../ jämförde mig alltid med den värsta. 

 

Flera beskrev att insikten om att de var kriminella, var en början på deras tankar om att bryta 

upp från den kriminella livsstilen. Det framgick att respondenterna numera förknippar att vara 

kriminell med något negativt. 

Att jämföra och värdera sitt beteende och sig själv i relation till andra, en symbolisk inter-

aktionistisk utgångspunkt, kan ses i respondenternas resonemang. Respondentens syn på sig 

själv som kriminell kan tolkas som att denna övertagit andras syn på vad som anses avvikan-

de. Att synen på sig själv som kriminell uppkommit när andra uppmärksammat detta, kan 

enligt symbolisk interaktionism tolkas som att uppfattningen om sitt handlande som avvikan-

de har att göra med när avvikandet offentliggjorts och bedömts. Det kan tolkas som att re-

spondenterna av omgivningen blivit stämplade som avvikande och därmed införlivat bilden 

av sig själv som kriminella. Att flera gav uttryck för att uppmärksammandet från för individen 

betydelsefulla hade störst påverkan för respondentens egen syn på sig själv som kriminell, kan 

förstås utifrån att det främst genom signifikanta andras ögon denna uppfattar och värderar sig 

själv.  

Resultaten visar att en ganska stor enighet råder om hur respondenterna framställde        

begreppet kriminell. Att vara kriminell beskrevs som att göra olagliga handlingar, inklusive 

droganvändning, men även ständiga tankar om att handla kriminellt trots att faktiska brott inte 

begicks.  
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Allting var ju kriminellt då, varenda lokal man gick förbi kollade man fönster, 

dörrar och sånt och registrerade, och sen gick man tillbaka vid något tillfälle, så 

det var det man levde på nästan. (Stefan) 

 

Alla gav uttryck för att kriminaliteten för en kriminell är en huvudsysselsättning såsom ett 

yrke, att det är det enda intresset och gör att den kriminelle försummar andra saker i livet. 

Respondenterna berättade hur de, under den aktiva tiden, utåt försökt att hålla uppe en bild 

av sig själv som att vara som alla andra men att detta varit svårt vilket resulterat i ett avstånds-

tagande från människor utanför den kriminella miljön. Tims ord exemplifierar denna tvåvägs-

process: du kan inte umgås med vanliga människor, du känner dig utanför, och du tar ju av-

stånd från dom också.  

Flera intervjupersoner gav uttryck för en relationsorienterad positiv del av kriminaliteten 

som även beskrevs försvåra lämnandet av den kriminella livsstilen.  

 

På något sätt var det en trygghet också, för det var där jag kände mig hemma, där 

fick jag min bekräftelse och uppskattning, från andra likasinnade /…/ jag har ju 

haft min trygghet i det otrygga, det har ändå blivit min grej. Det var jättesvårt, det 

är ju att byta livsstil helt. (Tim) 

 

Dock visar resultat av intervjuerna att det även inom ”avvikande” grupper finns krav och 

normer att förhålla sig till och flera respondenter uppgav eller antydde att de ibland fått kämpa 

med att upprätthålla en bild av sig själv som passat in i gruppen.  

 

Det var viktigt att upprätthålla den kriminella identiteten, den falska identiteten. 

För det är ju det vi gör, vi skapar en identitet, från att inte vara någonting till att 

bli något, och det sker ju där det onormala har blivit normalt. (Jon) 

 

Eftersom respondenterna under den kriminella tiden begränsat sitt nätverk till andra kriminel-

la uppgavs att rädslan för att bli ensam var stor efter uppbrottet. Resultaten visar att svårighe-

terna att lämna gemenskapen främst hade att göra med känslan av tillhörighet snarare än den 

specifika gruppen av individer.  

 

Mitt största problem var att lämna gemenskapen, tillhörigheten, det var någonting 

jag funderade väldigt mycket på. Människan är ju ett flockdjur, vill ingå i en     

gemenskap och tillhöra någonting. (Erik) 

 

Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning som kommit fram till att en  

individ med avvikande livsstil ofta begränsar sitt nätverk till att innefatta andra med liknande 

livsstilar (Haggård et al., 2001; Hedin & Månsson, 1998; Kristiansen, 1999). Utifrån ett sym-

bolisk interaktionistiskt perspektiv kan avståndstagandet tolkas som att respondenterna upp-

levde att de sågs som avvikande och fel, och därmed slöt sig till en accepterande grupp, då 

vikten av att känna tillhörighet, oavsett sammanhang, ansågs vara det väsentliga. Det kan 

även tolkas som att internaliserandet av dessa nya normer och regler bidragit till en stabilare 

form av avvikande då de ansåg att de där hade sin tillhörighet. Detta förstärker även indivi-

dens avvikaridentitet, då tillhörighet i gruppen innebar något att identifiera sig med och en 

viss status. Att lämna gruppen innebar således rädsla för att bli ensam och inte ha någon till-

hörighet, även rädsla för att bli förskjuten av gruppen, samt risken att förlora sin identitet.  
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Att vara något annat 

Resultaten indikerar att det hos respondenterna finns en riktning från att se sig som kriminell 

till att se sig som något annat.  

Resultaten visar att intervjupersonerna hade en föreställning om den ”normala” människan 

som någon som lever utan droger och kriminalitet, men även någon som har socialt accepte-

rade vanor, rutiner och traditioner, har ett fast jobb och familj samt tar regelbundna semestrar. 

Stefan berättade att om man inte är kriminell är man Svensson, vilket han beskrev som:  

 

Svensson, det är kärnfamiljen, mamma, pappa, två barn, och en hund kanske,    

eller en hamster, och så nio till fem, så jobbar de, semester fyra veckor, hyra en 

stuga /.../ riktiga Svensson då, medelsvensson, den som sköter sig. 

 

Att det finns en slags dikotomi mellan att vara kriminell och normal, verkade de flesta vara 

överens om. Samtidigt reflekterade några över normalbegreppets innebörd exempelvis sa Jon: 

Normalt är väl ett ord för det som alla verkar hålla på med, och uttryckte sedan ett tvivel 

över om det egentligen fanns något som var normalt. 

De flesta beskrev att de kunde se saker och aktiviteter i sina liv som var ”normala”, såsom 

att betala räkningar, ha ett bankomatkort, åka kommunalt samt umgås med familj och vänner. 

De berättade även att de uppskattade att göra dessa vanliga saker, sådant som de tidigare inte 

gjort och som de ansåg höra samman med ett normalt liv. Mycket av det som respondenterna 

beskrivit som normalt kan enligt ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv tolkas som aktivi-

teter som innehar ett symbolvärde antydande en position inom den ”normala” sfären.  

Under intervjuerna framkom att samtliga respondenter numera strävade efter att leva ett 

normalt liv, och att denna strävan både hade att göra med den trygghet som förknippas med 

detta, men även en önskan om att andra ska se dem som normala. 

Trots önskan att vara normala ger respondenterna samtidigt uttryck för att de aldrig kan bli 

helt ”vanliga” med förklaringen att de har det liv de levt. Mats: Jag kommer ju alltid att ha 

den där ryggsäcken. Stefan: Jag är inte Svensson alls, för jag har ju den här ryggsäcken, då 

kan man inte vara Svensson. Jag är före detta, före detta kriminell. Att vara en ”före detta” 

var något som kom upp under intervjuerna, antingen genom att respondenterna själva om-

nämnde sig som det, eller att de beskrev att de upplevt att andra uppfattat dem som det.  

Trots att respondenterna förhöll sig reflexiva till normalbegreppet, blev det under intervju-

erna uppenbart att det är viktigt att sträva efter att vara normal. Detta antyder att det främst 

inte har med viljan att bli som alla andra att göra utan, utifrån ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv, har att göra med viljan att bli sedd som alla andra. Att vara normal blir då viktigt 

eftersom det innebär att inte vara avvikande i andras ögon och därmed ger en positiv självbild. 

Även tidigare forskning har påpekat att känslan av att vara normal och inte avvikande är   

viktig för individen (jmf. ex. Hedin et al., 2006). 

Uppfattningarna om att vara en ”före detta” verkade skilja sig åt hos respondenterna. För 

några föreföll ”före detta-skapet” vara något positivt medan andra uttryckte att de inte ville bli 

förknippade med att vara en ”före detta”. Utifrån intervjuerna kan antas att de som uttryckte 

mer positiva associationer till att vara en ”före detta” även var de som främst ansåg att de 

hade nytta av sitt kriminella förflutna på olika sätt i sin nuvarande tillvaro, genom exempelvis 

sitt arbete. De som gav en mer negativ syn framställde även sin kriminella bakgrund som mer 

hindrande. Tydligast gav David uttryck för det senare:  

 

Jag bryr mig inte nu, jag tänker inte före detta längre. Det spelar ingen roll, alla 

har ju gjort dumma saker i sitt liv /…/ men varje människa behöver inte bara se 

mig som en före detta. Det är därför jag inte gillar att gå med KRIS-jacka. Dom 
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tänker bara ”han är före detta”, dom ser på mig på ett helt annat sätt, dom ser 

inte på mig som människa. /…/ Någon dag måste man gå vidare.  

 

Även gällande ”före detta-skapet” förefaller det, enligt ett symbolisk interaktionistiskt       

perspektiv, handla om behovet av att inte bedömas negativt av andra. Utifrån intervjuerna kan 

en benämning av sig själv som en ”före detta” innebära en positionering utifrån sin tidigare 

livsstil som indikerar en identitetsförändring. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspek-

tiv kan avstånd från identifikation med sitt kriminella förflutna antingen tas från livsstilen de 

lämnat, men även från de attribut som kan förknippas med den och mening som lagts i attri-

buten. Studier finns som visat att avskiljandet från den gamla identiteten kan vara nödvändig i 

skapandet av en ny (se ex. Brown, 1991; Ebaugh, 1988; Sanders, 2007). 

 

Relation till det kriminella förflutna 

Ansvar, skuld och skam 

Intervjuresultaten visar att alla numera beskrev sig som ganska bra människor, innehavande 

goda egenskaper. Dock uttryckte respondenterna både explicit och implicit ånger för mycket 

som de gjort under sin kriminella tid som skadat andra och sig själva. De flesta påpekade att 

de under den aktiva tiden oftast inte reflekterat över sitt eget ansvar i det de gjorde. De      

uppgav att de levde för stunden och att allt bara rullade på. Alla kunde dock numera se att de 

faktiskt hade haft ett val även om de inte hade tänkt på det då.  

 

Man skyller på andra, man skyller på omständigheter, man skyller på det ena och 

det andra, men man ska veta att man har alltid val i varenda situation. Men ju 

längre tid det går i livet desto svagare blir man /…/ istället för att välja det rätta 

som är besvärligt, att ta tag i problem och lösa som gör att du kommer att må då-

ligt ett tag, så väljer du det där enkla. (Mats) 

 

Att ha begått kriminella handlingar som skadat både andra och sig själva uttryckte de flesta 

skuld och skam över. Erik uttryckte detta tydligast:  

 

Varje dag, varje morgon när jag ser mig i spegeln, går förbi ett skyltfönster, så 

ser jag reflektioner av människor som jag har hotat, trakasserat, misshandlat, för-

stört livet för, det kommer jag alltid få leva med.  

 

Den nuvarande insikten om att de bar ansvaret för sina handlingar kan antas öka känslorna av 

skuld och skam över hur de tidigare agerat, och därigenom skadat andra och sig själva. Att 

respondenterna numera kan känna skuld och ansvar för sina tidigare handlingar, kan ur ett 

interaktionistiskt perspektiv förstås som att de, utifrån att se sig själva genom nya andras ögon 

och genom rolltagande och den förändrade livsstilen, har internaliserat nya mer socialt accep-

terade värderingar, en ny generaliserade andre att förhålla sig till och värdera sig själv utifrån.  

Resultaten visar olika sätt att i nuet förhålla sig till det förflutna och känslor av skuld och 

skam. De flesta fördömde sättet de handlat på men inte sig själva som personer.  

 

Jag kan behöva skämmas för saker jag gjort, det är klart att jag skäms jättemyck-

et över det, men jag skäms inte över den person jag är. Handlingarna kan jag 

skämmas för men inte den jag är som människa. (Tim) 
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Att inse att handlingarna inte utfördes av en dålig människa, att de egentligen inte var dåliga, 

kan ses som ett sätt att hantera skuld och skam. Några beskrev att de tidigare handlat på sätt 

som inte var i linje med hur de numera såg sig själva då.  

 

Jag var ju naiv, snäll och godtrogen, jag var ju ingen elaking, men det är nog nå-

gonting som jag alltid har varit, jag har alltid varit schysst så /…/ det är någon-

ting som är min personlighet. (Mats) 

 

Jag vet ju att jag är en bra människa, jag har ju aldrig gjort illa någon, förutom 

med mitt eget drogande då och dom närmaste, och jag har alltid brytt mig om 

andra. (Pär) 

 

Flera uppgav att de redan då visste att de gjorde fel men att de dövade sitt samvete på olika 

sätt och kunde upprätthålla bilden av sig själva som bra, exempelvis genom att fly från käns-

lor av skuld och eget ansvar med hjälp av alkohol och narkotika. Vanligt förekommande var 

även rättfärdigande av handlingarna genom att jämföra sig själv med någon som gjorde värre 

saker eller att lägga skulden på någon annan. Även att påvisa, som några gjorde, att de satt 

upp vissa gränser för sin brottslighet beskrevs ha hjälpt dem att upprätthålla bilden av sig 

själv som bra och numera kan känna sig stolta över.  

Respondenternas berättelser kan sägas påvisa olika kognitiva sätt att separera sig från sitt 

kriminella förflutna. Detta innebär utifrån ett symboliskt interaktionistiskt resonemang en 

skamhantering, som måste genomdrivas för att individen ska bevara sin självkänsla (jmf. 

Goffman, 1967; Sheff, 1990). Många separerade de negativa handlingarna från bilden av sitt 

självt. Då de flesta betonade medvetenheten om eget ansvar för sina tidigare beteenden, och 

påtalade ånger över hur de skadat andra istället för att förminska sina handlingar, kan denna 

studies resultat inte anses helt överens med tidigare forsknings i fråga om neutralisering (se 

ex. Maruna, 2001; 2004; Vaughan, 2007). Dock skulle de gränsdragningar som vissa uppgav, 

samt att valmöjligheter inte var något som sades ha reflekterats över under den aktiva tiden, 

kunna ses som en sorts neutralisering; att genom att säga att det inte var det ”rätta jaget” som 

agerade, kunna behålla en bild av sig själv som bra (jmf. ibid.). Då tidigare forskning betonar 

vikten av att inte avskärma sig från sin historia, men då detta kan vara problematiskt vid    

beteenden som bedömts som negativt avvikande, kan respondenternas olika strategier av att 

separera person och handling samt rekonstruerande av förflutet ses som logiska och funktio-

nella sätt för att härbärgera skuld och skam och fungera i nuet som ett helt själv (jmf. ex. Eba-

ugh, 1988; Goffman, 1967; Maruna & Roy, 2007; Scheff, 1990). Detta skulle kunna tolkas 

som sätt att integrera sitt förflutna, då de inte helt skjuter undan det, men ändå upprätthåller en 

positiv självbild. 

 

Att bedömas utifrån sin bakgrund 

Resultaten visar att de flesta upplevt en rädsla för att bli bedömda av andra utifrån sitt förflut-

na och att de ofta, särskilt tidigt efter beslutet om att ändra livsstil, känt sig obekväma och 

annorlunda i kontakten med andra människor. De flesta beskrev att de upplevde att andra fort-

farande förknippade dem med hur de levde förut, och de uttryckte att det var jobbigt att andra    

fortfarande såg dem som kriminella.  

 

Rädslan var att folk skulle döma mig, en gång kriminell alltid kriminell, det var 

jag livrädd för. Och visst, jag har mött några som aldrig kan acceptera att jag 

lämnat det här, dom kan inte förstå att man kan förändra sig. (Erik)  
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I och med risken att bli dömd utifrån hur de levt tidigare uttryckte de flesta respondenterna en 

ambivalens i hur de skulle förhålla sig till sitt förflutna i relation till nya människor. Trots att 

flera beskrev att de nuförtiden inte lade samma vikt vid vad andra tyckte och tänkte om dem, 

uttryckte de fortfarande till viss del en osäkerhet kring hur andra skulle uppfatta dem om de 

fick reda på deras förflutna.  

 

Dom ”normala” människorna ryggar ju, ”jag har suttit på kåken 14 gånger, hur 

mår du?” ”Va?” /…/ Det är klart att det är sammankopplat med att man inte fun-

gerar som alla andra människor om man har en kriminell identitet, det är ju 

sammankopplat med droger och våld, inbrott och vandalism. (Jon) 

 

Enligt ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan den upplevda bedömningen och således 

det upplevda utanförskapet, innebära svårigheter för individen dels att förhålla sig till sitt  

förflutna, att integrera sitt förflutna i nuet, och dels i skapandet av nya kontakter. Att det inne-

bär svårigheter med detta utifrån en tidigare avvikande livsstil, har även konstateras i tidigare 

forskning (se ex. Ebaugh, 1988; Maruna & Roy, 2007) .  

Att respondenterna fortfarande blev förknippade utifrån deras bakgrund kan utifrån symbo-

lisk interaktionism tolkas som att omgivningen utifrån tidigare beteende skapat en viss bild av 

individen och därmed förväntar sig att de ska fortsätta bete sig på ett liknande sätt som de 

tidigare handlat, förändringen ses därmed inte som helt trovärdig. Att det förekommer tvivel 

gällande en sådan drastisk förändring har även påpekats i tidigare forskning och i och med att 

individen förväntas bete sig på samma sätt kan det sägas vara svårare att förändras än att fort-

sätta (se ex. Berglund, 1998; Kristiansen, 1999; Maruna, 2001). 

 

Att bryta med det gamla 

Resultaten av intervjuerna visar att många respondenter, på grund av den upplevda misstron 

från andra, uttryckte att det var upp till dem att bevisa att de verkligen hade förändrats. Erik: 

man måste kämpa ännu mer för att visa samhället att man bränt alla broar, att man har för-

ändrat sitt liv.  

Under intervjuerna framkom tydligt att separering från det förflutna även skedde genom 

handlingar, att respondenterna uppgav att de på olika sätt betedde sig tvärtom mot hur de 

gjorde förut. Respondenterna beskrev flera situationer där de upplevde att de gjorde något gott 

och gav tillbaka till samhället, vilket kunde innebära en sorts kompensation och gottgörande 

för dem de skadat under den kriminella tiden. Bland annat uppgav alla att arbetet med att 

hjälpa andra i liknande situation kunde bidra till detta, Erik: På något sätt hittade jag ett kall 

där, att det här var ett sätt att ta igen lite av all skit som jag hade gjort. Flera intervjupersoner 

uttryckte även att själva intervjusituationen innebar möjlighet att hjälpa till och göra något 

gott. Mats: det skulle man inte kunna tänka sig i början att mitt skitliv skulle kunna hjälpa 

någon annan eller vara bra att ha, men så är det faktiskt. 

Flera respondenter beskrev även att de blivit nästan överdrivet hederliga, Tim uttryckte det 

som att han blivit ”äckligt hederlig”. Flera påpekade att de numera bland annat undvek att gå 

mot röd gubbe samt att de var noggranna med att kasta skräp eller fimpar i papperskorgen.  

Flera beskrev att de själva förvånades över sitt nya sätt att agera och att de reflekterat över 

orsaken till det. Stefan exemplifierade:  

 

Då måste jag låta bli att gå tillbaks till det, då är jag ju ingen före detta längre. 

Jag måste ju vara extra mycket tvärtom istället, jag har blivit så konstig, jag går 

knappt ens mot röd gubbe längre /…/ för att vara till lags är det väl inte, det är 
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väl mer min egen känsla, jag vill inte känna mig kriminell på något sätt utan jag 

vill visa. 

 

De flesta påpekade dock att detta handlande inte kändes jobbigt utan gjordes av egen vilja och 

fick dem att känna sig bra.  

Gottgörandet och hederligheten kan i enlighet med både tidigare forskning och studiens  

teoretiska ram ses som sätt att minska de skam- och skuldkänslor respondenterna bar på (jmf. 

Goffman, 1967; Maruna, 2001; Scheff, 1990). Detta skulle även i enlighet med Maruna 

(2001) kunna ses som att de har ett behov av att vara ”extra bra” som en sorts kompensation 

för tidigare handlingar. Att separera sin person från det gamla handlandet och agera på ett 

annorlunda sätt kan även ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv ses som ett sätt att 

markera, för både sig själv och andra, att en förändring har skett. Genom att anta symboler för 

normalitet kan de presentera sig som något annat och söka bekräftelse och godkännande för 

förändringen från sin omgivning. Forskare har i andra studier konstaterat att lämnandet av en 

avvikande livsstil innebär att individen på olika sätt måste bevisa för sin omgivning att de 

verkligen har förändrats (jmf. Berglund, 1998; Maruna, 2001).  

Att bli bekräftad av andra utifrån det nya sättet att handla beskrevs av flera haft en stärkan-

de effekt. 

 

Många gånger har jag bemötts på det sättet, dom har tittat på mig liksom ”va, är 

du dum i huvudet eller, varför hittar du på en sån sak?”. Dom kan inte tro det om 

mig och det är så skönt att få det bekräftat att jag har ändrat mitt liv så pass 

mycket att folk inte kan tro allt jag har varit med om. Det är verkligen som ett be-

vis på att jag har förändrat mitt liv, att jag har börjat ett nytt. (Erik) 

 

Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv ses detta som något viktigt, då synen på sig 

själv till stor del hänvisar till hur andra ser på en, och att en bekräftelse i att inte bli betrodd 

när Erik berättar om sitt förflutna, kan ses som ett slutgiltigt bevis både för honom såväl    

omgivning att han förändrats. Tidigare forskning både om mer generella förändringsprocesser 

samt vid uppbrott från en avvikande livsstil har visat på att det är viktigt för individen att få 

bekräftelse från omgivningen för att känna sig accepterad i det nya (se ex. Ebaugh, 1988; He-

din & Månsson, 1998). 

Resultaten visar att samtliga intervjupersoner mer eller mindre brutit kontakten med     

vännerna de hade under den kriminellt aktiva tiden. Anledningen till detta uppgavs främst 

vara för att undvika att själva återgå till den gamla livsstilen. Intervjupersonerna uttryckte att 

de ansåg att kontakter med tidigare, fortfarande aktiva, vänner inte gav dem någonting nuför-

tiden utan ofta kändes meningslösa, energikrävande och obekväma.  

Resultaten i denna studie är i stor överensstämmelse med tidigare forskning då det gäller 

exempelvis den beskrivna vikten av att bryta med tidigare miljön för att inte återfalla, samt 

påståendet att tidigare vänner efter uppbrott känns meningslösa (jmf. Ebaugh, 1988; Haggård 

et al., 2001; Hedin & Månsson, 1998; Kristiansen, 1999; Maruna & Roy, 2004). Att ta av-

stånd kan utifrån symbolisk interaktionism ses som ett sätt för respondenten att distansera sig 

från sitt förflutna samt att göra en tydlig markering utåt att en förändring skett. En annan 

aspekt kan vara att det obehag samvaro med de gamla vännerna gav upphov till, ur ett symbo-

liskt interaktionistiskt perspektiv kan innebära påminnelse om egna tidigare handlandet, och 

därmed öka känslorna av skuld och skam. Uttalanden om att mötet med tidigare vänner kän-

des obekväma och meningslösa, kan även tolkas som att de blivit avvikande i förhållande till 

sin tidigare bekantskapkrets. 
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Bevarandet av det nya 

Resultaten visar att respondenternas i den nuvarande tillvaron, i och med den kriminella bak-

grunden, ställs inför vissa svårigheter att förhålla sig till och hantera, och olika strategier kan 

skönjas. Dessa är av kognitiv och beteendemässig karaktär riktade både till individen själv 

samt till nära såväl som mer avlägsna människor i dennes omgivning. 

Flera uttryckte en osäkerhet i hur de skulle förhålla sig och bete sig som ”normala”,         

eftersom de beskrev att de på grund av att de lärt sig det kriminella livet därmed missat många 

kunskaper om det ”normala” livet. Mats talade om att han var uppvuxen och van med det 

kriminella livet och att han hade färdigheter i det livet som han saknade i det normala: ofta 

tänkte jag ”vad har jag med den här jävla businessen att göra”, men å andra sidan, jag var 

ju uppvuxen med det, jag var ju lika mycket utbildad i kriminalitet som jag var utbildad i sko-

lan och på arbetsplatser, kunde ju branschen. Flera skildrade även svårigheterna med en 

identifikation med det vanliga livet genom att de, särskilt tidigt efter uppbrottet, inte visste hur 

de skulle förhålla sig i vardagliga situationer då de till exempel inte sa sig veta vad man skulle 

prata om. David beskrev: jag visste ju inget annat. Det fanns inget annat att jämföra sig med. 

Det kriminella tankemönstret är ju en skada /…/ Och vad ska man prata om, man har inga 

intressen. Att det kan vara svårt för en individ som tidigare haft en avvikande livsstil att lära 

sig de nya sociala koderna är något som även uppmärksammats i tidigare studier (se ex. Eba-

ugh, 1988; Hedin & Månsson, 1998; Maruna, 2001; Kristansen, 1999). 

 

Tillhörighet och gemenskap 

Resultaten visar att det för intervjupersonerna varit värdefullt att hitta nya gemenskaper där de 

kunde passa in och känna tillhörighet, vilket beskrevs som viktigt utifrån flera aspekter. Att 

känna tillhörighet med människor som inte längre är aktiva i kriminalitet och missbruk      

uppgavs ha haft stor betydelse för respondenternas egen förmåga att klara av att inte gå     

tillbaka till den tidigare livsstilen. Flera respondenter beskrev medvetna sätt att skapa nya 

kontakter, genom att exempelvis utveckla nya intressen och engagera sig i olika fritidssyssel-

sättningar. Att känna sig betydelsefull och sedd för hur de var idag och inte bedömda enbart 

för hur de tidigare handlat, uppgav flera bidrog till känslan av att ha ett värde.  

 

Det var så otroligt skönt, här är några som inte dömer mig på förhand, dom ville 

lära känna mig för den jag är nu. /…/ det var så skönt att få det, den känslan att 

det går att förändra livet. Men man behöver hjälp. (Erik) 

 

Även dessa resultat går i linje med tidigare forskning gällande behov att tillhörighet, samt 

risken för social exkludering vid ett uppbrott från tidigare miljön (jmf. Ebaugh, 1988; Giorda-

no et al., 2007; Haggård et al., 2001, Hedin & Månsson, 1998).  

Intervjuresultaten visar att det är viktigt, både för att lämna sin tidigare och för att bibehålla 

sin nya livsstil, att möta andra som själva tidigare levt en kriminell livsstil. Alla respondenter 

pratade om hur igenkännandet i andras berättelser kunde ge dem tilltro till sin egen förmåga 

att förändras, och att det var sporrande samt gav hopp att se andra som klarat av att förändras. 

Stefan: funkar det för dom så kan det ju funka för mig också tänker man.  

För alla respondenter har behovet av att känna acceptans, tillhörighet och gemenskap, nytt 

socialt nätverk, förståelse och stöd, samt av att inte känna sig dömda på grund av sin         

bakgrund, tillgodosetts delvis genom att vara en del av en självhjälpsorganisation. Exempelvis 

sa Erik: jag hittade ju rätt snabbt en positiv gemenskap istället, fick nya vänner som jag har 

kunnat umgås med och slippa allt.  

Resultaten visar att respektfulla och ömsesidiga möten med individer som inte haft en    

kriminell livsstil, kan vara till stor hjälp då de erbjuder individen att se alternativa sätt att leva. 
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David beskrev att han genom att se sina vänner lyckas med olika saker i livet kunde få något 

att sträva efter:  

 

Det ger mig kraft att se sådana människor, för jag vill också lyckas, hitta någon-

ting som jag verkligen trivs med och tjäna bra på också /…/ jag kan ta deras ex-

empel, jag vill bara jämföra mig till det bättre.  

 

Detta samstämmer med tidigare forskning som påpekat vikten av att individen ser alternativ 

för att genomgå en förändring då det visar på att det finns andra vägar att gå (jmf. Ebaugh, 

1988). Att se andra som lyckats byta livsstil och mår bra i sin nya tillvaro beskrev flera var 

hoppingivande och motiverande för den egna förändring, vilket går i linje med Topors (2004) 

tankegångar om hopp som viktigaste drivkraften.  

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan mötet med andra med liknande bak-

grund som genomgått en förändring, sägas erbjuda individen både igenkännande och kontrast. 

I en tillitsfull relation kan individen uppleva det stöd som behövs för att känna tilltro till sig 

själv, och att våga riskera sin självkänsla och se sig själv genom andras ögon (jmf. Giordano 

et al., 2007; Maruna et al., 2004; Vaughan, 2007). Detta är något som resultaten av denna 

studie även påvisat. Identifieringen med andra gör att individen kan känna igen sig men    

genom att de samtidigt ser en skillnad och kan få alternerande definitioner av situationen. 

Detta medför att individen kan bli medveten och börja reflektera över sitt eget handlande, 

vilket ligger till grund för en förändring (jmf. Giordano et al., Goffman, 1967; 2007; Lundin, 

2004; Mead, 1934/1977).  

Utifrån intervjuerna kan konstateras att intervjupersonernas nuvarande kontakter främst 

består av individer som också har ett förflutet bestående av kriminalitet och/eller missbruk, 

och mycket få människor i sin bekantskapskrets som inte har en bakgrund som liknar deras 

egen.  

Resultaten av intervjuerna tycks visa att enighet råder om att avgörande i kontakten med 

olika hjälpinstanser är ett personligt engagemang och någon form av personlig relation, då 

behovet av att känna trygghet, stabilitet och kontinuitet även i sådana sammanhang uppgavs 

som mycket viktigt. Alla respondenter gav uttryck för vikten av att känna ett subjektskap i 

dessa kontakter, något de dock uppgav att de ofta inte gjort i mötet med olika myndigheter. 

Detta ansågs innebära att få komma till tals, att få gehör för sina upplevelser och att inte få 

känslan av att bli uppfattad och hanterad utifrån en mall, och att på detta sätt erhålla en känsla 

av att vara aktör och inte offer. Vikten av att känna att andra inte tycker synd om individen 

och på ett empatiskt sätt kan utmana och ifrågasätta individens sätt att bete sig, kommentera-

des av några. 

Resultaten visar att de upplevda svårigheterna med att komma ut på arbetsmarknaden har 

att göra både med att respondenterna på grund av sin tidigare livsstil upplevde att de inte känt 

sig redo och att de saknade vissa av de färdigheter – hade andra färdigheter – än de som kräv-

des i det vanliga arbetslivet, men även att de hade svårt att bli accepterade på arbetsmarkna-

den. Ett sätt att hantera dessa svårigheter är, som respondenterna i denna studie gjort, att arbe-

ta inom en självhjälpsorganisation, där de i brist på annan erfarenhet och/eller utbildning, 

kunde använda sig av sina färdigheter. David: jag har valt att jobba med människor bara för 

att det är det enda jag kunde då, jag har ingen utbildning, för jag skulle inte klarat av ett an-

nat jobb då, jag kände så då, nu skulle jag göra det. I likhet med tidigare forskning uppger 

respondenterna i denna studie svårigheter att komma in i arbetsmarknaden både på grund av 

omgivningens misstro men även på grund av intalad eller faktiskt brist på vissa färdigheter, 

och att självhjälpsorganisationen kan ha verkat inkluderande då arbetet där fick dem att känna 

sig betydelsefulla och att de gjorde nytta (jmf. Hedin et al., 2006). 



 

 27 

Att arbeta inom en självhjälpsorganisation kan utifrån symbolisk interaktionism ses som ett 

attribut förknippat med både avstånd från och identifikation med sitt förflutna. De av respon-

denterna involverade i sådana verksamheter resonerade på olika sätt vad gällde framtiden. 

Merparten av respondenterna ansåg att delaktighet och arbete i en självhjälpsorganisation är 

mer eller mindre temporärt och kan fungera som en bra språngbräda från det kriminella livet 

till andra gemenskaper och den övriga arbetsmarknaden. Flera berättade om planer på att 

skaffa jobb utanför organisationen, vissa efter vidareutbildning. 

Resultaten kan sägas överensstämma med slutsatser angående generella förändringsproces-

ser om att någon som haft en livsstil en kortare tid, och därigenom inte har etablerat en så 

stark förankring i och identifikation med denna, avseende vanor, rutiner, har lättare att ta till 

sig nya mönster och utveckla nya färdigheter, och således har lättare identifiera sig med en ny 

livsstil och skapa en ny identitet (jmf. Ebaugh, 1988).  

 

Att se till det positiva 

Intervjuresultaten visar att en möjlighet för bevarandet av den nya livsstilen är att fokusera på 

fördelarna med den nya tillvaron och påminna sig om nackdelarna med den gamla livsstilen. 

Överlag föreföll de äldre respondenterna, som oftast haft livsstilen under en längre tid, till stor 

del motivera bibehållandet av den nya livsstilen utifrån undvikandet av det dåliga i den förra, 

medan en drivkraft för de yngre snarare var strävan efter något annat, och som de beskrev 

något bättre.  

Det fanns en generell tendens hos respondenterna att till en början under intervjuerna 

främst uppge vinster och möjligheter med den nya tillvaron såsom bättre mående, att de är 

lugnare och har en fridfullare tillvaro, samt att de upplever ett mer positivt bemötande av om-

givningen. De upplevda förlusterna nämndes oftast senare under intervjun, och följdes ofta av 

kommentarer om att dessa kunde kompenseras och ersättas på olika sätt i nuvarande tillvaron. 

Flera respondenter berättade exempelvis att de starka kickarna brott och droger gav kunde 

erhållas på andra sätt idag.  

Resultaten visar att respondenterna i den nya tillvaron upplevde en ny form av ansvarta-

gande då de inte längre kunde fly undan sina problem som de beskrev att de tidigare gjort, 

men att de accepterat att den nya tillvaron krävde detta. De pratade på olika sätt om att stå ut 

med att ”gå den långa och besvärliga vägen” för att nå sina mål, att stå ut med och ta tag i sina 

känslor och inte skjuta undan dem, och några kommenterade att de uppskattade det ansvars-

fulla i nuvarande tillvaron. 

Den förlust och det hinder en exempelvis upplevd sämre nuvarande ekonomiska situation 

utgjorde, beskrevs hanterbar genom att arbeta mer, ta ett lån eller ändra levnadsstandard. Det 

som under intervjuerna uppgavs som upplevda svårigheter nämndes även ibland som något 

positivt, att dessa istället för besvärligheter kunde beskrivas som utmaningar och lärdomar – 

något att utvecklas av. Stefan: Det är klart att ekonomin inte har varit densamma och det har 

varit en prövning att försöka klara sig med det /…/ men jag tycker jag har växt av det. 

Utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv kan betoningen av det positiva i nuva-

rande tillvaron tolkas som att individen konstruerar sin tillvaro och sin historia utifrån sin po-

sition i nuet, vilket både kommenterades och implicerades under intervjuerna. Detta kan ses 

som ett sätt för respondenten att övertyga sig själv om samt utåt motivera att beslutet om att 

lämna den gamla livsstilen var det rätta. Detta sätt att definiera en situation som något positivt 

gör också att respondenten upplever att det är så, och således agerar utifrån detta i sin tillvaro. 

Att betona det positiva i nuet och se det negativa med det förflutna kan även ses som en form 

av separering, som tidigare nämnts. Sammantaget kan resultaten av respondenternas sätt att 

beskriva hur de förhåller sig i sin nuvarande tillvaro, utifrån ett symboliskt interaktionistiskt 
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perspektiv, tyda på att de upplever sig som aktiva subjekt som kan styra över sina egna liv och 

därmed ha möjligheter till förändring.  

 

Medvetenhet och självtillit 

Trots att alla respondenter uppgav en positiv framtidssyn samt en starkt uttryckt vilja att leva 

ett liv utan kriminalitet, gav alla även mer eller mindre explicit uttryck för viss osäkerhet som 

relaterades till den egna förmågan att klara av det. Flera berättade att de inte riktigt kunde lita 

på sig själva fullt ut.  

 

 Jag vill ju bara satsa på det här men jag vet aldrig vad som kan hända, det är det 

som är lite farligt, det är därför jag dagligen måste jobba med det,  gör jag inte 

det är det lätt att den här gamla personen tar över, så det är helt upp till mig själv 

vad som kommer att hända. (Tim) 

 

För att inte gå tillbaka till det invanda, trygga och välkända gav alla respondenter uttryck för 

vikten av att vara medveten om att det finns svårigheter i tillvaron som kan trigga igång de 

tidigare mönstren och framkalla längtan tillbaka, och att det inte finns några garantier för att 

inte hamna där igen. Detta innebar enligt respondenterna att ständigt arbeta med sig själv  

genom att lära sig känna igen och vara uppmärksam på sina tankar och beteenden, samt lyssna 

på och resonera med sig själv. Denna medvetenhet kan sägas öka självtilliten och således ut-

göra möjligheter för att inte gå tillbaka till den gamla livsstilen.  

Detta kan ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv ses som individens behov av att 

ständigt reflektera över sitt handlande och sina vanor för att kunna genomgå en identitetsför-

ändring, då upprätthållandet av identiteten samt vanor annars är något som följs utan vidare 

eftertanke. Att vara medveten om vad som kan trigga igång det gamla tankemönstret samt att 

arbeta med sig själv istället för att bara skjuta undan känslorna kan ses som ett sätt att integre-

ra sitt förflutna (jmf. Maruna, 2001). 

 

 

 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som lämnat en kriminell livsstil kan 

uppleva sin tillvaro. För att besvara detta undersöktes hur individen presenterade sin bild av 

sig själv, hur individen upplevde relationen till sitt kriminella förflutna samt hur den nya livs-

stilen kunde bevaras.  

En slutsats är att hur en individ upplever sin tillvaro till stor del har att göra med hur indi-

viden ser på sig själv och uppfattar sin identitet. Självuppfattningen tycks till stor del vara 

beroende av hur omgivningen uppfattar och bedömer individen. Resultaten indikerar ett iden-

titetssökande, i en riktning bort från att se sig som kriminell till att se sig som något annat.  

Vidare kan slutsatsen dras att individen, av både sig själv och omgivningen, mer eller 

mindre fortfarande identifieras med den tidigare livsstilen som anses negativ och avvikande. 

Detta kan innebära att individen fördöms av både sin omgivning och sig själv, vilket kan ge 

upphov till känslor av skam. Utifrån denna studie är skam- och skuldkänslor samt omgivning-

ens misstro de största svårigheterna för en individ som lämnat en avvikande livsstil, vilket 

även konstaterats i andra studier (se ex. Ebaugh, 1988; Hedin & Månsson, 1998). 
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En slutsats är därmed att det är av betydelse för individen att i den nuvarande tillvaron på oli-

ka sätt avidentifiera sig från sitt förflutna. Individen försöker på olika sätt motbevisa sin egen 

och andras bedömning samt påvisa att denne verkligen har förändrats, för att kunna skapa 

något nytt. Att bryta med sin tidigare miljö för att lämna livsstilen framkom som viktigt, vil-

ket även andra studier påvisat (se ex. Hedin & Månsson, 1998; Kristiansen, 1999). Det är 

även av vikt för individen att separera sig själv från sina tidigare handlingar för att bevisa för 

omgivningen att förändring skett samt för att hantera skam- och skuldkänslor. Separeringen 

kan ske genom att göra tvärtom, genom att vara extra hederlig och gottgöra för tidigare hand-

lingar. Vikten av att kunna presentera sig själv som något annat för andra och sig själv fram-

trädde i alla intervjupersonernas berättelser. 

En annan slutsats är att individen är i stort behov av att få bekräftelse av andra för sin för-

ändring. Genom att känna acceptans och tillhörighet blir det möjligt för individen att skapa en 

positiv självbild i den nuvarande tillvaron. Då individen bryter med sin tidigare livsstil, och 

genom separationen dessutom kan bli en avvikare i relation till sin tidigare grupp, är det vik-

tigt att denna hittar nya gemenskaper att känna sig accepterad i, något som även tidigare     

genomgången litteratur påvisat.  

Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån studien är att individen behöver uppleva både 

likhet och kontrast för möjlighet till förändring och utveckling av sin identitet och självupp-

fattning. Att bara uppleva likhet innebär en statiskhet för identiteten (jmf. Musolf, 2003), men 

enbart upplevelse av kontrast utan tillhörighet och identifikation leder inte heller till föränd-

ring, utan snarare upplevelser av otillräcklighet och skam (jmf. Cooley, 1922; Goffman, 1967; 

Scheff 1990; 2003). Genom ömsesidiga relationer erhålls trygghet som möjliggör för indivi-

den att se sig själv genom andras ögon. I och med identifiering med andra som kan erbjuda 

konkurrerande tolkningar, kan individen uppleva nåbara alternativ till förändring. Således 

räcker det inte bara med tillhörighet och likhet utan det krävs även kontraster i en människas 

liv för att förändras.   

Övergripande kan sägas att förlusterna av att lämna en kriminell livsstil handlar om att ha 

förlorat en identitet, att inte ha ett givet sätt att beskriva sig själv – presentera sig – och att inte 

ha en naturlig tillhörighet, och att detta är något som individen måste förhålla sig till i sin nu-

varande tillvaro. De upplevda vinsterna innebär möjlighet till en ny tillhörighet, ny syn på sig 

själv, ny position och en ny identitet. Detta innebär även en möjlighet för individen att vara 

något som inte ses som avvikande av samhället i stort.  

Uppbrottet från den tidigare livsstilen innebär dels att bryta upp från sitt tidigare sociala 

sammanhang och indikerar dels ett uppbrott från en identitet. Samtidigt förknippas individen 

till stor del fortfarande med den tidigare identiteten, vilket försvårar skapandet av en ny. Detta 

kan tänkas leda till en form av identitetslöshet. Ett sätt att hantera detta tycks vara att se sig 

som en ”före detta” kriminell. Dock skiljer sig resultaten åt, då det för vissa ses som ett bra 

sätt att integrera sitt förflutna medan det för andra ter sig som att ”före detta-skapet” förhind-

rar skapandet av en ny identitet. Före detta-skapet” kan ses som en viktig förutsättning i läm-

nandet av en kriminell identitet. Då ”före detta-skapet” och självhjälpsorganisationen, och 

måhända även andra med liknande bakgrund, kan ses som en identifikation med det kriminel-

la förflutna, kan en strävan efter avståndstagande skönjas i skapandet av en annan identitet.  

Var individen befinner sig i denna förändring tycks påverkas av vissa aspekter. Respon-

denterna som främst föreföll sträva efter att bli något annat tycks ha haft den kriminella livs-

stilen en kortare tid, ha lämnat den livsstilen för en längre tid sedan, samt ha ett bredare kon-

taktnät och uppleva fler möjligheter till att bli något annat än en ”före detta”. Att ålder även 

påverkar kan ha att göra med att de äldsta respondenterna är de som levt längst tid med en 

kriminell livsstil. Det kan även tänkas att ett yngre individ generellt kan se andra möjligheter 

till utveckling och förändring än vad en äldre kan.  
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Studiens resultat visar att respondenterna kan sägas ha konforma, socialt accepterade beteen-

den och sätt att hantera tillvaron, och överlag kan sägas ha en ”normal” livsstil. Trots detta 

framkom att de aldrig kunde bli helt vanliga på grund av sin bakgrund, sin specifika ”rygg-

säck”. Ryggsäcken kan både upplevas fylld med nödvändiga ting men även som en börda. 

Kan inställningen att de inte kan bli helt normala tänkas handla om att det förflutna ses så 

negativt avvikande och bedöms så starkt? Kan det tänkas att det inte räcker att individen in-

nehar både yttre och inre attribut som krävs för att rymmas inom normalitetsbegreppet, efter-

som dessa symboler ges olika innebörd och värde beroende på vem som innehar dem?  

Vikten av att efter lämnandet av den kriminella livsstilen möta andra som tidigare haft en 

liknande bakgrund har betonats utifrån studien. Dessa andra kan erbjuda acceptans och tillhö-

righet men även det alternativ och den kontrast som behövs för förändring. För en fortsatt 

förändring bort från den kriminella identiteten, torde relationer till individer som inte har ett 

kriminellt förflutet och lever ett ”normalt” liv vara viktiga. Genom likhet och kontrast ges 

möjlighet till förändring, dels att kunna lämna den gamla livsstilen och bevara den nya, men 

dels möjlighet till en identitetsförändring, vilket ger möjlighet till nya arenor, nya sociala rum. 

Dock kan skapandet av relationer till andra utan kriminell bakgrund innebära svårigheter, 

och de flesta hade ett umgänge som främst bestod av andra med kriminellt förflutet. Då tillhö-

righetsbehovet har visat sig vara en stark kraft för människans välmående och då alla respon-

denter uppgav mer eller mindre upplevelse av utanförskap genom att de av sin omgivning 

bedömdes utifrån sitt förflutna, kan detta bli problematiskt. Vilka möjligheter finns för upple-

velse av likhet och kontrast när en individ inte anses som del av ”normalsamhället” utan be-

gränsas till vissa miljöer för att känna tillhörighet? I detta avseende kanske ”före detta-skapet” 

kan ses som både frigörande och fastlåsande. Självhjälpsorganisationer kan ses som en 

språngbräda till andra sociala arenor. Men om dessa arenor inte kan erbjuda individen upple-

velse av acceptans och identifikation utan enbart skillnad och utmaning, kanske risk finns att 

individen ofrivilligt blir kvar i ett självpåtaget men egentligen kanske inte frivilligt ”före det-

ta-skap”.  

Vad kan det tänkas innebära för individen att vara kvar i en ”gränsidentitet”? Vad kan det 

tänkas innebära för individer att befinna sig i gråzonen mellan acceptans och fördömelse? Kan 

denna individ bli ”normal”? Men samtidigt, vad är det som säger att individen måste ta sig 

innanför normalitetens ramar? Vem har definitionsrätt angående vem som ses som problem, 

vad som ses som det goda livet och det normala? De i studien som yttrade sig negativt om 

”före detta-skapet” uttryckte vikten av att andra inte skulle se dem som en ”före detta”. Kan 

viljan att lämna även detta handla om hur omgivningen uppfattar en ”före detta” och inte 

”före detta-skapet” i sig?   

Det upplevda utanförskapet kan även tänkas leda till att ”de andra” som individen inte  

upplever sig vara som eller tillhöra, blir till en konform massa utan nyanser. Denna kan vara 

än svårare att identifiera sig med, och leda till att avståndstagande även görs av individen 

själv, något som leder till självpåtagen avvikelse (jmf. Herman-Kinney, 2003). Den förmoda-

de likformigheten hos ”de normala” kan dock anses konstruerat inifrån den ”normala grup-

pen”, i och med att normer och värderingar skapats inom gruppen som individerna inom den-

na måste leva efter för att inte själva ses som avvikare. Genom att definiera något som en 

stark negativ avvikelse och separera detta från sig själva, blir ”definierarna” helgonlika genom 

att det felaktiga förläggs till någon annan. Detta kan ses som en av den negativa avvikelsens 

funktioner för samhällsgemenskapen (jmf. Allen, 2007; Angelöw & Jonsson, 2000; Massoglia 

& Uggen, 2007). Identifikation och alternativ – likhet och kontrast – kan sägas behövas för att 

den som definierats som avvikare ska få uppleva att även den gruppen av ”normala” innehål-

ler nyanser och många avvikelser. Trots att människor med liknande förflutet utgör stort stöd 

för varandra, är det kanske de utan denna specifika ryggsäck som bör visa sig som både likar 

och kontraster.  
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Att ta hänsyn till var individen befinner sig, att möta denne där den är, är något som flitigt 

framhålls inom socialt arbete. Utifrån slutsatserna av denna studie kan hävdas att fokusering 

på likheter, förmågor och potentialer inom socialt arbetet, istället för skillnad och brister i 

mötet med individer som har eller har haft en avvikande livsstil, utgör ett steg mot att verka 

för inklusion istället för anpassning. Detta kan i sin tur medföra ett behov av revidering och 

utvidgning av normalitetsbegreppet, vilket kan innebära en utmaning även för verksamma 

inom det sociala arbetets sfär. I mötet kan utgångspunkten inte vara att det finns olikheter, 

men studiens slutsatser implicerar även vikten av att inte heller blunda för att individer är   

olika och har skilda behov, då detta i sig kan vara kränkande och exkluderande.  

I denna strävan kan möten mellan organisationer vara fruktbart, exempelvis att samarbeten 

utvecklas mellan praktiker inom det sociala arbetet och självhjälpsorganisationer. Detta kan 

dock kanske ses med skepsis från båda håll, delvis för att dessa på ett sätt kan sägas konkurre-

ra om samma definitionsutrymme, om bestämning av samma symbolers innebörder – av vad 

som ska ses som normalt och inte. Självhjälpsorganisationer kan ses som exempel på inklu-

sionssträvande verksamheter då de söker öppna upp sociala arenor som kan tillåta individen 

att vara det denne själv vill vara, att få presentera sig som denne själv vill. Det sociala arbetet 

kan istället ibland tyckas verka åt ett annat håll, i de fall kontroll, normalisering och anpass-

ning blivit implicita ledord (jmf. Allen, 2007; Öhlund, 1997). För ett samarbete krävs nog 

dock en gemensam ansträngning och då att båda verksamheterna kan erbjuda varandra likhet 

såväl som kontrast, det vill säga att kunna se det som är lika och det de kan lära av varandra. 

Både denna studie och den i studien presenterade forskningen påpekar vikten av att kunna 

integrera sitt förflutna för att bibehålla en positiv självuppfattning och skapa en identitet för 

att utvecklas och fungera i sin nuvarande tillvaro. Behovet av avidentifiering från det förflutna 

när det som individen lämnat ses starkt negativt avvikande, kan utifrån studiens slutsatser 

antas både viktigt och svårt. Kan det tänkas vara svårare än när någon lämnar en livsstil som 

inte ses så avvikande? Men även en medvetenhet om förluster, om att det faktiskt fanns     

positiva aspekter i livsstilen som lämnats, om att allt inte bara är bra i nuvarande tillvaron, 

samt om medvetenhet i form av att acceptera och stå ut, kan utifrån studien även antas vara av 

givande. Detta kanske är salutogent och lösningsfokuserat i sig? 

Enligt symbolisk interaktionism är individen en aktiv agent som ständigt själv förändras 

och förändrar sin omgivning genom konstant interaktion med den. På grund av hur individen 

ser på sig själv utifrån hur denne upplever att andra uppfattar denna och även, för denna studie 

relevant, hur individen upplever att det sociala arbetets praktiker har inflytande över denna, 

kan det antas att en individ inte alltid verkligen känner att denne är en aktör i sitt eget liv. 

Kanske kan det vara så att det är först när individen verkligen upplever sig som ett handlande 

subjekt som förändring är möjlig? Detta innebär att en individ behöver kunna se sig själv  

genom andras ögon och då uppleva sig som ett subjekt. Detta kräver i sin tur acceptans och 

känsla av tillhörighet samt att upplevelsen av nåbara alternativ i livet. På vilka sätt kan det 

sociala arbetet och den enskilde socialarbetaren bidra till detta? 

 

Brister och förtjänster 

Studiens teoretiska analysperspektiv har ibland upplevts väldigt allmängiltigt, och i och med 

det både för enkelt och flexibelt. Det har därför stundom varit svårt att göra specifika analyser 

och tolkningar utifrån perspektivet, vilket ibland gett upphov till oro för genomförande av en 

ateoretisk studie. Att denna studie uppkommit i det sociala arbetets kontext, vilken har en 

interaktionistisk prägel, kan dock medföra att analys utifrån detta perspektiv ibland upplevs 

väl självklar och okontroversiell.  

Utifrån studien kan konstateras att symbolisk interaktionism lämpar sig, liksom andra fors-

kare påpekat, väl för att förstå förändring (jmf. Berg, 2003; Trost & Levin, 1999). Dock kan 
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perspektivets relativistiska utgångspunkt om alltings ständiga föränderlighet, göra det något 

svårapplicerbart för förståelsen av bevarandet av en livsstil. Detta kan emellertid ha att göra 

med att en mer deterministisk människosyn på egenskapers och personligheters konstans fort-

farande är mer eller mindre rådande i samhället i stort (jmf. Trost & Levin, 1999). Implikatio-

nen av detta är att symbolisk interaktionistisk processyn på människan kanske är för utma-

nande för tänkandet om den skulle tillämpas korrekt, vilket gör att det istället kan upplevas 

luddig och allmän.  

Då författares teoretiseringar, presentationer och tolkningar av symbolisk interaktionism 

tyckts skilja sig åt, har vissa delar av perspektivet upplevts svårdefinierbart och därigenom 

emellanåt svårapplicerbart. Det empiriska materialet har dock kunnat kopplas till studiens   

teoretiska ramverk och anses ha bidragit till en ökad förståelse för hur en individ kan uppleva 

sin tillvaro efter att ha lämnat en kriminell livsstil.  

Hur studien genomförts kan ha påverkat resultaten på ett flertal sätt. Att göra ett urval     

genom en och samma självhjälpsorganisation kan ha haft flera konsekvenser för studiens  

validitet och generaliserbarhet. Att flertalet respondenter dessutom arbetade inom denna kan 

ha medfört en sammanblandning av respondent- och informantroll för intervjupersonen, och 

fått följden att respondenten i viss utsträckning kan ha talat utifrån sin position i verksamheten 

istället för i egenskap av privatperson. Respondentens koppling till verksamheten kan även 

tänkas ha påverkat intervjupersonernas framställning av sig själva och sina erfarenheter samt 

upplevelse av organisationen. Det kan förmodas att då dessa respondenter använder sig av sitt 

förflutna i sitt nuvarande arbete kan de se en uppenbar nytta av sin bakgrund, vilket möjligtvis 

inte skulle vara fallet för någon med ett annat arbete. Det kan även tänkas att betydelsen av att 

känna tillhörighet kan vara sammanbundet med att de själva upplevde en stärkande gemen-

skap inom organisationen, varpå vikten av detta blivit påtagligare. Hur lång tid det gått sedan 

respondenterna lämnade sin kriminella livsstil kan även ha påverkat hur de förhåller sig till 

nuvarande tillvaro samt bakgrund. Exempelvis hade kanske inte samma behov av vare sig 

gottgörande eller separering från det förflutna varit lika påtaglig om längre tid gått sedan upp-

brottet. Dock har intervjuresultaten, och därmed studiens slutsatser, varit i stor överens-

stämmelse med tidigare forskning avseende såväl mer generella förändringsprocesser som 

lämnandet av en avvikande livsstil, vilket kan sägas stärkande för både validiteten och genera-

liserbarheten. 

Resultatens giltighet kan även ifrågasättas avseende intervjuareffekten, då det finns en osä-

kerhet gällande om respondenterna överbetonat eller undanhållit vissa delar i sin berättelse 

utifrån förmodade förväntningar från intervjuarnas sida (jmf. Malterud, 1996). Exempelvis 

kan intervjuarnas önskemål om urvalskriterier, såsom fokuseringen på kriminalitet och inte 

missbruk, gjort att respondenterna framhöll denna del av sitt förflutna extra mycket. Att inter-

vjuarna var socionomstuderande, och kanske i deras ögon blivande myndighetspersoner, kan 

även ha påverkat hur respondenterna valde att framställa sin kontakt med olika myndigheter. 

Att flera respondenter även var vana att hålla föreläsningar för liknande yrkesgrupper kan ha 

gett intervjun en mer informerande karaktär. Detta påpekades även uttryckligen av en respon-

dent.  

Att flera respondenter tidigare intervjuats i andra sammanhang kan både ha ökat och sänkt 

validiteten. Dels kan de ha utfört intervjun mer rutinmässigt, men dels kan deras vältalighet 

samt vana att reflektera över sin tillvaro eventuellt ha ökat studiens giltighet. Att flera inter-

vjupersoner själva uttryckte att intervjuerna varit annorlunda, känslosamma och givande, kan 

anses vara ett gott betyg på intervjuernas kvalitet. 

Svårigheter i litteraturbegränsning har inneburit ett omfång som inte stått i proportion till 

studiens storlek, vilket försvårat avgränsningen. Detta kan ha medfört att undersöknings-

området blivit alltför stort varpå möjligheten att hantera och tolka material och resultat    

minskats, vilket kan ha sänkt studiens validitet (jmf. Kvale, 1997; Larsson, 2005). Dock anses 



 

 33 

det grundliga förarbetet ha lett till god insikt i forskningsområdets diskurs, och därmed      

förbättrade förutsättningar för genomförandet av studien (jmf. Esaiasson et al., 2004). 

 

Förslag på vidare forskning  

Arbetet med denna studie har väckt en rad nya frågor. Då individerna i denna studies urval 

hade lämnat sin kriminella livsstil för relativt kort tid sedan (mellan två veckor och sex år), 

vore det intressant att genomföra en liknande studie av individer som lämnat för en längre tid 

sedan, för att se om liknande resultat skulle uppvisas. Att intervjua personer med en tidigare 

kriminell livsstil som varken arbetat med eller haft anknytning till en självhjälpsorganisation, 

vore även av intresse för framtida forskning. Det vore även fruktbart att studera och utvärdera 

samarbeten mellan socialtjänst och självhjälpsorganisationer, samt att utforska och vidareut-

veckla kunskapen om hur ett ömsesidigt samarbete kan tänkas fungera utifrån inklusion-

strävandet. En mer strukturell utgångspunkt i form av att mer ingående studera vad exempel-

vis kön och etnicitet kan tänkas innebära för individens upplevelser av sig själv som kriminell 

och att ha lämnat en kriminell livsstil, torde ge ökad förståelse för fenomenet. Då stor del av 

forskning om individer som lämnat en kriminell livsstil genomförts i västerländska industri-

länder, vore det intressant att få ta del av liknande studier i andra länder där exempelvis klyf-

torna mellan fattiga och rika är större. Detta för att bland annat utforska vad samhällelig kon-

text kan tänkas innebära avseende möjligheter och begränsningar för individens aktörskap.  
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Bilaga 1 - Presentationsbrev 
 

Kan du tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter? 
 

 

Vi heter Kajsa och Karin och går sista terminen på socionomlinjen vid Social-

högskolan, Stockholms universitet. Vi har i vårt examensarbete valt att titta 

närmare på hur människor som tidigare haft en kriminell livsstil upplever sin 

tillvaro efter beslut att upphöra med brott. Grunden till detta är att vi intresseras 

av mänskliga förändringsprocesser, och vad det innebär för en individ att ge-

nomgå en större förändring.  

 

Det finns en hel del studerat kring vad det är som får någon att upphöra med 

kriminalitet, men tiden efter avbrottet är mindre utforskat.  

 

För en intervju söker vi nu dig som: 

 

   •   tidigare varit involverad i kriminalitet, 

 

   •   sedan cirka ett år tillbaka upphört med brott,  

 

   •   inte har några större uppdrag inom KRIS. 

 

 

Tid och plats för intervjun avgör vi tillsammans. Det finns möjlighet att vara i 

KRIS lokaler, vi kan även ordna lokal på vår skola om det skulle passa dig bätt-

re. Har du kanske andra förslag?  

 

Intervjun beräknas ta 1-1½ timme. Du kan under intervjun välja att inte svara på 

någon fråga eller när som helst avbryta intervjun. Givetvis kommer du att vara 

anonym i vår studie. 

 

Tack för ditt visade intresse! Har du lust att vara med i vår studie hoppas vi att 

du hör av dig till oss. Självklart ringer vi upp dig om du ringer oss. Det går även 

bra att skicka ett mail eller sms så kontaktar vi dig. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Kajsa Laurell     mobil: XXX XXXXXX, mail: XXX@hotmail.com 
 

Karin Blanck     mobil: XXX XXXXXX 



 

  

Bilaga 2 - Intervjuguiden 
 

Info: vad, varför, hur.     Bandspelare, anteckningar, intervjuare. 

Ung sluttid, okej att be om paus, fråga om okej att dra över. Några frågor? 
 

Etik: samtycke (rätt att avbryta, välja att inte svara på frågor), konfidentialitet (materi-

al bara för oss (ev examinator), förstöras, säkra anonymiteten i uppsats), nyttjande 

(enbart till denna uppsats, kommer ligga i databas på nätet).  

 

Bakgrundsinfo: Ålder    Boendesituation    Civilstånd    Sysselsättning 

 

 

”Dået”  
Vad är kriminalitet för dig? Vad innebär det att vara kriminell? 

Starten: när (hur…) vad 

Missbruk? 

Vad betydde kriminaliteten?  

Konsekvenser: sociala, ekonomiska? Fördelar, nackdelar? 

 

Relationer – Vilken roll spelade andra för kriminaliteten? 

kriminella grupper, betydelse? Sammanhållning?  

Familj?  

Kontakter med samhällsinstanser (socialtjänst, kriminalvård, behandling)  

 

 

”Att lämna” 
När beslut att upphöra? 

Vad bakgrund till beslut? 

 

Relationers roll i beslut 

Vänner/nätverk/familj? 

Insatsers betydelse? 

 

Att sluta 

Vad avgörande för att kunna sluta? 

Hinder och möjligheter i upphörandet, att inte återgå/stanna kvar? 

Återfall? 

Konsekvenser av att sluta? 

 

Bibehållandet 

Vad innebär det att ta avstånd från kriminalitet?  

Vinster och förluster med förändringen? 

Möjligheter? Vad har varit svårt? 

Vad var viktigt för att inte började igen?  

Strategier? 

 

 



 

  

”Nuet” 
Syn på sig själv 

 ”Listan”:  

- Hur beskriva sig själv då och nu 

(- Viktiga saker i livet då och nu) 

 

Uppfattning av sig själv som ”kriminell”? Förut då? När började se sig som kriminell? 

Vad innebär det att inte vara kriminell? 

 

Påverkas livet av kriminell bakgrund? 

Hur förhåller sig till sin bakgrund?  

Förhållandet till tidigare brottslighet, ex. brott mot andra. 

Vet vänner, omgivning om kriminellt förflutet? 

Upplevda hinder och möjligheter 

 

Relationer 

Viktiga personer      Famsituation      Socialt nätverk 

 

Upplevelse av möte med samhällsinstanser (ex. polis, soc, krimvård, arbförm, försäk-

ringskassan, bank, mäklare/hyresvärd)… 

 

Upplevelse av andras syn på att vara kriminell 

Upplevelse av andras syn på någon som tidigare levt ett kriminellt liv 

Reaktioner från omgivningen, både nära och bekanta och formella 

 

Avslutning/uppföljning 
Tillägga något, ändra något    (hur upplevdes intervjun?)   Kontaktinformation 


