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Sammanfattning 

Vilka var de viktigaste faktorerna till att fyra individer lyckades bryta med sin 

kriminella bakgrund? Samtliga informanter studien bygger på är medlemmar i en 

organisation som hjälper individer med en bakgrund kantad av kriminalitet och droger 

tillbaka ut i det konventionella samhället. Informanterna valdes ut genom en 

kombination av snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Studien baseras på narrativa 

djupintervjuer samt deltagande observationer. Även fotoelicitering användes som ett 

komplement i intervjuerna. Den narrativa metoden valdes då informanternas unika 

livsberättelser står i fokus. Mitt intresse ligger i att få fram den subjektiva bilden av vad 

som fick dem att bryta sina kriminella levnadsbanor. Då mycket tid tillbringades på 

fältet är reflexiviteten väsentlig. Hur färgades resultatet av att jag som kvinna 

undersökte ett mansdominerat fält? Etiken är också en av de centrala delarna då studien 

berör en utsatt grupp. Av etiska skäl och för att på bästa sätt skydda informanterna är 

såväl deras identiteter som organisationen anonymiserad. Samtliga individer har tidigare 

varit straffade i större eller mindre utsträckning och begått mer eller mindre grova brott, 

alltifrån värdetransportrån till narkotikabrott och cykelstölder. Ett av kriterierna för att 

informanterna skulle få medverka var att de skulle varit ostraffade och drogfria sedan 

minst ett år tillbaka. Studien baseras enbart på män, vilket var ett ställningstagande från 

min sida då män är klart överrepresenterade inom brottsstatistiken. Bourdieus teori om 

socialt kapital är studiens teoretiska bas. Hur har det sociala kapitalet inverkat vid 

brytningen? Det finns såväl positiva som negativa aspekter med tillgång till ett stort 

socialt kapital. En lyckad kriminell karriär bygger på ett stort socialt nätverk. Men detta 

kan även ha en kvarhållande effekt för individer som vill bryta med sina kriminella 

banor. Likaså kan tillgången till ett socialt kapital i det konventionella samhället 

underlätta brytningen enligt mina informanter, men i vissa fall även fungera som en 

möjliggörare till den kriminella livsstilen.  

Nyckelord 
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Inledning 

En av Sveriges starkaste attribut är egenskapen av ett välfärdsland som karaktäriseras av låga 

löneskillnader och ett stort mått av jämlikhet. Fängelsepopulationerna har alltid varit 

förhållandevis små, men de har under senare år accelererat även i Sverige (Estrada, Pettersson 

& Shannon, 2012). Majoriteten av individerna som spärrats in släpps ut i samhället igen förr 

eller senare (Petersilia, 2003). Det är här min studie, vilken fokuserar på hur individer lyckas 

bryta med sin kriminella bakgrund, kommer in. En del reflektioner kring återfall har tagits 

med, då risken för återfall är överhängande under de första fem åren efter det att frigivningen 

ägt rum (Brå, 2012).  

Studien är en djupgående narrativ studie av fyra ex-kriminella individers kamp 

för att bryta med sin kriminella bakgrund. Den narrativa metoden valdes då de studerade 

individerna och deras livsberättelser står i fokus. Kronologin som är vital inom den narrativa 

metoden för att organisera hur saker och ting har hänt, var användbar eftersom fokus ligger på 

brytpunkterna och vändpunkterna i informanternas kriminella levnadsbana. En annan 

anledning till att jag valde den narrativa metoden var för att informanternas berättelser skulle 

vara i fokus och inte styras i för stor utsträckning. Metoden var värdefull för att få en 

förståelse av kontexten kring vändpunkterna utifrån vad informanterna berättade (Chase, 

2000). Samtliga informanter är medlemmar på en organisation som hjälper före detta 

kriminella och andra utsatta personer att etablera ett liv i samhället utan kriminalitet och 

droger. Informanterna valdes ut med basis på att de enligt dem själva inte ägnat sig åt droger 

och kriminalitet sedan minst ett år tillbaka. Återfallsrisken är fortfarande statistiskt sett hög, 

och en longitudinell studie hade varit av vikt (Bryman, 2011). Men då tiden för uppsatsen är 

mycket begränsad anser jag att fyra personers unika berättelser ändå kan ge en viktig inblick i 

ex-kriminellas liv och vändpunkter. Datainsamlingen bedrevs med hjälp av narrativa 

djupintervjuer samt användande av fotoelicitering som ett komplement i majoriteten av 

intervjuerna (Aspers, Fuhrer & Sverrisson, 2004). Jag ombad informanterna att ta med sig 

fem fotografier vilka de ansåg symboliserade centrala teman i deras liv och sedan utvecklades 

frågorna och diskussionerna utifrån dessa.  

Vid talrika tillfällen bedrev jag även deltagande observationer för att få tillträde 

till fältet och skapa ett förtroende hos informanterna (Bryman, 2011). Analysen baseras dock 
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till största delen på informanternas unika berättelser som delgavs genom de narrativa 

djupintervjuerna.  

Bourdieus teori om socialt kapital är den som fick utgöra den teoretiska grunden, då resurser i 

form av nätverk och kontakter är ett återkommande inslag i intervjuerna (Bourdieu, 1986). 

Det har varit en essentiell del på individernas väg mot ett nytt liv. Sociala kontakter utanför 

den kriminella världen är en av förutsättningarna till såväl själva förändringen som att lyckas 

avhålla sig från att återfalla i kriminella mönster. Det sociala kapitalet visade sig dock även ha 

en baksida för ett par av mina informanter. 

Laubs och Sampsons bok Shared Beginnings, Divergent Lives är en 

longitudinell studie som baseras på ett brett datamaterial. Flera uppföljningstillfällen har ägt 

rum med många års mellanrum. En viktig slutsats författarna drar är att det är svårt att 

förutspå hur det går för personer om man tittar över tid. Individer ställs inför vändpunkter och 

förändringar som kan resultera i att tidigare kriminellt belastade personer slutar att begå brott 

(Laub & Sampson, 2003).  

I en svensk studie som genomförts av Christoffer Carlsson studerade han 

förändringar i brott hos individer genom att undersöka livsprocesser och vändpunkter. Han 

menar att dessa två ofta samspelar med varandra. Carlssons narrativa intervjuer är lite 

annorlunda utformade än Laubs och Sampsons. Laub och Sampson frågar explicit om 

vändpunkterna i intervjupersonernas liv, medan Carlsson låter detta vara mer underförstått. 

De skilda taktikerna menar Carlsson kan ha en betydande påverkan på utfallet (Carlsson, 

2011). Själv har jag använt mig av Laubs och Sampsons teknik då mitt intresse ligger mycket 

i vad intervjupersonerna själva ser som vändpunkter i livet.  

Nilsson har genomfört en studie som på ett intressant sätt kontrasterar mot de 

föregående då han fokuserar på de socioekonomiska förhållandena hos personer som begått 

lagöverträdelser. Hur påverkar individers resursinnehav och levnadsförhållanden tendensen 

att falla in i kriminella mönster? Han fokuserar även på uppväxten och dess påverkan 

(Nilsson, 2002). Det här kontrasterar mot Laub och Sampson som menar att det är svårt att 

predicera brottslighet utifrån bakgrundsfaktorer.  

Som Carlson skriver och vilket kunnat konstateras har det gjorts en mängd 

forskningsprojekt inom området som behandlar vändpunkter i kriminella individers liv 

(Carlson, 2011). Genom att spendera mycket tid på fältet samt lägga till fotoeliciteringen i 

intervjuerna önskar jag få en djupgående bild av mina informanter, vilket kan bidra med 

intressanta aspekter och ett givande komplement på forskningsområdet.  
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Syfte och frågeställning 

Då jag ämnat undersöka ett fåtal tidigare kriminella som lyckats bryta med sina tidigare 

kriminella banor vill jag fokusera på vilka faktorer som de anser var avgörande för 

brytpunkten. Frågeställningen lyder: Vilka var de viktigaste faktorerna till att fyra individer 

lyckades bryta med sin kriminella bakgrund? Syftet med studien är att leverera information 

om vad som kan få individer att bryta kriminella levnadsmönster. Det anser jag kan bidra med 

relevant information till samhället, vilken kan vara användbar vid arbete med brottsprevention 

och i förlängningen förhindra att individer återfaller i kriminella banor. 

Avgränsning 

De fyra informanternas unika levnadshistorier ligger i fokus. Valet att ha ett så begränsat 

urval gjordes eftersom intresset ligger i deras egna och unika berättelser. Min önskan har inte 

legat i att kunna göra några generaliseringar utifrån datamaterialet, men jag anser ändå att en 

djup förståelse för informanternas subjektiva värld kan generera en givande och intressant 

inblick i fyra före detta kriminella individers livsprocesser och vilka faktorer som varit 

behjälpliga för att de skulle hitta en väg ut ur den kriminaliteten. Jag har valt att enbart ha 

manliga informanter då män helt klart är överrepresenterade inom brottsstatistiken och 

fängelsepopulationen (Petersilia, 2003). Mitt antagande är även att det kan skilja sig relativt 

mycket mellan kvinnors respektive mäns vändpunkter. Informanterna är samtliga från samma 

organisation, vilken karaktäriseras av en tät gemenskap och en tydlig vi-känsla. Jag har alltså 

begränsat mig till ex-kriminella individer ur en specifik organisation. Detta var en klar fördel 

då deltagande observationer blev ett givande komplement till intervjuerna. 

Tidigare forskning 

Efter en grundlig litteraturgenomgång framkom att mycket intressant forskning har bedrivits 

på området. Olika infallsvinklar och forskningsmetoder har använts, men som Christoffer 

Carlsson (2011) skriver har den empiriska forskningen på fältet varit relativt tunn. Därför kan 

en studie som baseras på narrativa djupintervjuer och deltagande observationer ändå bli ett 

intressant komplement till forskningen. 
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Christoffer Carlson är givande att ta upp som exempel på tidigare forskning då 

det kan dras såväl paralleller som distinktioner till min studie. Han använder sig i huvudsak av 

levnadshistorieintervjuer vilka är ostrukturerade med öppna frågor för att inte färga resultatet. 

Christoffer Carlson poängterar ett flertal gånger vikten av att låta informanterna styra 

berättandet. Alltför specifika frågor tenderar att rikta intervjuerna åt det håll forskaren önskar. 

Han kritiserar här Laub och Sampson för att de till viss del genom intervjuernas upplägg 

riskerar att färga resultaten. Till skillnad från både mina intervjuer och Laub och Sampson, 

som jag senare ska gå in på, valde Carlson att inte explicit fråga om vändpunkter då han 

delvis påpekar att detta inte är ett uttryck som används av informanterna själva. Carlson 

menar även att vändpunkterna inte bör ses som unika händelser vilka samtliga har likartat 

inflytande utan i stället utifrån den specifika kontexten. Processen är något han lägger stor 

vikt vid och han menar att vändpunkterna snarare bör användas som ett redskap för att förstå 

förändringsprocesserna. Vändpunkterna bör heller inte ses som konstanta mot avhållsamhet 

utan det tenderar att fluktuera lite fram och tillbaka. Interaktionen mellan de distinkta delarna 

i var informants liv bör studeras istället för att fokusera på dessa som delar separerade från 

varandra (Carlson, 2011). Carlson riktar även kritik mot Marunas linje vilken tar avstånd till 

studerande av vändpunkter och istället fokuserar på kontinuiteten i ett avhållsamt leverne 

(Maruna, 2001). Carlson menar att det i Marunas argument inte finns något som pekar på att 

någon händelse eller process har vidare betydelse än en annan, vilket han argumenterar emot. 

En studie av vändpunkterna kan vara ett intressant redskap för att få klarhet i förändringar i 

brottslighet inom den kvalitativa metoden. Dock är dessa två indirekt relaterade till varandra, 

menar Carlson. Vändpunkterna leder till förändringar såväl inom den sociala kontrollen som i 

rutinerna och individernas egen självbild, vilket i förlängningen leder till förändringen i 

brottsligheten (Carlson, 2011). Carlsons artikel som metodiskt har vissa likheter med min 

egen var användbar och gav många intressanta infallsvinklar på området.  

Laub och Sampson har bedrivit och genomfört den mest långtgående 

longitudinella studien över kriminella personer och deras livsprocesser. Här är en av de 

essentiella fokuspunkterna just vändpunkter i informanternas liv. Studiens utgångspunkt är ett 

datamaterial från The Unrevaling Juvenile Delinquency Study som samlats in och genomförts 

av Sheldon och Eleonor Glueck, vilket innefattade 500 brottslingar och 500 icke-brottslingar i 

åldrarna 10-17 år. Sampson och Laub följde upp Gluecks longitudinella studie genom att 

genomföra detaljerade levnadshistorieintervjuer med 52 män från den ursprungliga studien, 

vilka valdes ut på basis av deras ungdoms- samt vuxenkriminalitet. De 52 
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levnadshistorieintervjuerna kombinerades med datamaterial av den kriminella bakgrunden 

samt dödsregister av de 500 tidigare brottslingarna ur Glueck-studien (Laub & Sampson, 

2003). De utvecklade här teorin de tidigare framtagit i studien Crime in the Making, där en av 

grundstommarna var att brottslighet och avvikande beteende tenderar att öka när individernas 

band till samhället är svaga eller brutna. I studien Shared Beginnings, Divergent Lives är en 

av slutsatserna att vändpunkter i livet, framförallt anknutna till giftermål, militärtjänstgöring 

och arbetsanställning ofta har avgörande betydelse för livsprocessen i fråga om kontinuitet 

och förändring. Genom sin longitudinella studie intresserar de sig för vad det kommer sig att 

vissa fortsätter sin kriminella bana medan andra byter riktning och bryter sina kriminella 

mönster. Det var min ursprungliga huvudfråga, men den reviderades lite under arbetets gång 

för att avgränsa studien ytterligare. Laub och Sampson kritiserar den deterministiska 

kriminologin, vilken pekar på bakgrundsfaktorer och individuella egenskaper som de mest 

essentiella indikatorerna på brottsligt beteende. De betonar vikten av att dessa kombineras 

med omgivningens beskaffning, de sociala interaktionerna samt slumpmässiga händelser som 

inträffar i var individs levnadsbana. Genom sin longitudinella studie poängterar de 

problematiken kring att predicera brottslighet och avvikande beteende (Laub & Sampson, 

2003). Vid en longitudinell studie av det slaget kan ifrågasättas hur generaliseringar kan göras 

av det slutliga urvalet. Studien är långtgående och behandlar individer som levt under svåra 

förhållanden och omständigheter. Bortfallet som blir är förmodligen inte helt slumpmässigt. 

De som levt under svårast omständigheter har förmodligen i större utsträckning fallit bort på 

vägen alternativt varit benägna att inte ställa upp. Dock är detta en helt unik studie av sitt slag 

och en kombination med det kvantitativa materialet har till viss del avhjälpt den problematik 

som detta kan medföra. 

Anders Nilssons avhandling Fånge i marginalen är en intressant kontrast och ett 

komplement till Laub och Sampsons studie då Nilsson framförallt fokuserar på ett 

resursperspektiv utifrån de intagna. Han ser framförallt till uppväxtvillkor och 

levnadsförhållanden. Vilken betydelse har egentligen levnadsförhållanden för återfall i brott? 

Nilsson poängterar vikten av att se till varje individs socioekonomiska förhållanden. Han 

menar att bristande resurser inom dessa områden i många fall kan vara en bidragande orsak 

till brottslighet. Hur förekomsten av olika välfärdsproblem och resursbrister påverkar återfall i 

brott är en annan av hans huvudsakliga frågeställningar. Nilsson (2002) poängterar att de 

intagna statistiskt sätt har sämre uppväxtförhållanden och levnadsvillkor än individer i övriga 

samhället och de som återfaller i brott är än mer resurssvaga. Levnadsnivåns betydelse för 
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grövre och upprepad brottslighet är det mest intressanta ur en kriminologisk synvinkel, menar 

Nilsson (2002). Stort fokus läggs i avhandlingen på bakgrund, uppväxtvillkor, levnadsvillkor 

och resurstillgångar (Nilsson, 2002). Det kontrasterar mot Laub och Sampsons studie. De 

menar att det är problematiskt att predicera brottslighet och poängterar istället betydelsen av 

händelser och vändpunkter i livet, samt varje enskild individs agerande. Laub och Sampson 

(2003) kombinerar dock sitt mer aktörsbaserade perspektiv med det mer strukturbaserade, 

men distinktionen mellan författarna är ändå tydlig i fråga om var fokuspunkten ligger. 

Nilssons teoretiska ståndpunkt är nära både Mertons Strainteori samt den etablerade 

kontrollteorin. En essentiell distinktion mellan dessa två är att Strainteorin fokuserar på 

individers olika livschanser och möjligheter. Brottslingen är framförallt en produkt av 

stratifieringen och ojämlikheten i samhället. Kontrollteorin betonar istället familjens och 

skolans roll samt betydelsen av sociala band (Nilsson, 2002). Laub och Sampson gör ingen 

distinktion mellan socialt kapital och sociala band, men menar att dessa har en essentiell 

betydelse för varje individ. Ju mer investerat i sociala band och socialt kapital, desto mindre 

är chansen att återfalla i kriminella mönster och brottslighet, menar Laub och Sampson. Brott 

vid ett tidigt skede i livet leder generellt till svaga sociala band även i vuxen ålder. Detta gör 

att risken för återfall och fortsatt brottslighet ökar markant (Laub & Sampson, 2003). 

Bourdieus teori om socialt kapital 

Bourdieus teori om socialt kapital användes som en potentiell teoretisk bas redan vid studiens 

inledande skede. Socialt kapital och kontakter med individer utanför de kriminella kretsarna 

är en viktig för att inte säga nödvändig del för att bryta med sina kriminella banor och skapa 

möjligheter till ett nytt hederligt liv. De sociala kontakterna och deras betydelse blev ett 

återkommande tema i intervjuerna, vilket bekräftade att Bourdieus sociala kapital kunde vara 

en givande teoretisk plattform för studien. Dock kan det sociala kapitalet vara komplext för de 

kriminella, vilket jag senare kommer att gå in på.  

 

Social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to 

possession of a durable network of more or less institutional relationships of mutual 

acquintance and recognition…(Bourdieu, 1986: 51) 
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Socialt kapital är enligt Bourdieus teori de sammantagna resurser som finns inbäddade i en 

persons nätverk av mer eller mindre institutionella samt ömsesidiga relationer. Bourdieu fyller 

i att summan av det totala kapitalet av en specifik individ beror av summan av det nätverk 

eller de relationer han själv effektivt kan samla ihop. Här ingår även summan av kapitalet till 

dem vilka individen har anknytning till. Det sociala kapitalet är aldrig helt fristående utan är i 

slutändan konstant beroende av individerna i varje persons omgivning. Solidariteten som 

byggs upp mellan medlemmarna i en specifik grupp är den vinst och utdelning som är av 

betydelse för den enskilda individen. De sociala relationerna leder i förlängningen till 

materiella fördelar som tillskansats genom de gynnsamma relationerna. Det kan även handla 

om prestige individen vinner genom ett visst umgänge, vilket innebär en rent symbolisk 

fördel. Bourdieu skriver om grupperna inom samma sociala kapital i form av institutioner, 

som hålls samman genom gemensamma ansträngningar och institutionella riter. Det kan 

därmed generera materiella respektive symboliska fördelar (Bourdieu, 1986). 

Det totala nätverket av relationer är resultatet av ansträngningar som kan vara 

antingen enskilda eller gemensamma. Dessa kan vara användbara inom ett antingen kort eller 

långtgående tidsspann och innefatta exempelvis relationer inom bostadsområdet, 

arbetsplatsen, släktskap och familj. Relationerna innefattar såväl känsla av respekt och 

vänskaplighet som en tacksamhet gentemot varandra. Det förekommer även rättigheter varje 

person kan tillskansa sig genom att tillhöra en viss grupp. Genom den ömsesidiga 

solidariteten, igenkännandet och medlemskapet reproduceras gruppen (Bourdieu, 1986). 

När nya medlemmar introduceras utmanar detta hela gruppen, såväl 

gruppidentiteten som gränserna till omgivningen med mera. Institutionerna är skapade för att 

gynna legitima utbyten och samtidigt utesluta illegitima. Det ligger i gruppens eller 

institutionens intresse att vara så homogen som möjligt. Gruppers strävan efter homogenitet är 

även en central del inom Nan Lins perspektiv vilket kommer redogöras för inom kort (Lin, 

2000). Det sociala kapitalet uppstår inom en relation. Personen som är objektet för det sociala 

kapitalet förlänar sig kapital, framförallt socialt men även ekonomiskt och kulturellt. 

Personerna som är ägarna av kapitalet sedan tidigare har möjligheten att transformera deras 

kapital till den nyförvärvade medlemmen (Bourdieu, 1986). Socialt kapital kan förklaras som 

den kapitalformen som varje individ har tack vare sina förmånliga sociala kontakter (Carle, 

2007). Teorin om det sociala kapitalet och dess inverkan bidrar med ett alternativt perspektiv 

till de teorier som fokuserar på individers egenskaper och ser brott som i första hand ett 

rationellt val (Nilsson, 2002). 
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Det föreligger en viss problematik i att enbart fokusera på Bourdieus sociala 

kapital då Bourdieus olika kapitalformer är tätt sammanlänkande och vid frekventa tillfällen 

kan transformeras i en annan kapitalform. Såväl symboliskt kapital, kulturellt kapital som 

socialt kapital kan exempelvis transformeras till ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1986). Men 

för att göra en avgränsning och göra min studie genomförbar under en viss tidsram så valde 

jag att enbart fokusera på det sociala kapitalet.  

Bourdieus teori om socialt kapital genomsyras av hans teoretiska perspektiv som 

bygger på att samhället är uppbyggt av ojämlikheter och diverse stratifieringar där aktörerna 

har en begränsad makt att förändra sin positionering. Grupperna strävar efter homogenitet och 

avvikare har liten möjlighet att ta sig in i klassen/ organisationen/ nationen eller vad det än är 

för gruppering. (Bourdieu, 1986). Denna teori kan anses aningen pessimistisk och har även 

varit föremål för en viss kritik i detta avseende (Gauntlett, 2011). Här är det även av värde att 

ta in Lins vinkel i diskussionen. Han argumenterar för det sociala kapitalets inverkan på 

ojämlikheter i samhället och menar att det sociala kapitalet tenderar att stänga in folk i en viss 

krets och motverka mobilitet och förändring för individer. Det sociala kapitalet är ojämlikt 

fördelat och genererar ojämlikhet. Han menar att det finns två inlåsningsmekanismer vilka 

samverkar och tillsammans producerar en ojämlik fördelning av det sociala kapitalet. Den ena 

inlåsningsmekanismen är att skilda positioner i samhällets socioekonomiska hierarki bidrar 

till olika tillgång av socialt kapital. Den andra är att homosocialitet, vilket innebär att 

individer tenderar att dra sig till individer som innehar liknande socioekonomiska positioner 

som de själva. Förutom de strukturella begränsningarna tenderar individer med sämre 

socioekonomisk status att använda sig av starka band vilka framförallt utgörs av släkt och 

vänner. Dessa band är övervägande homogena resurser och därmed förstärks det svaga sociala 

kapitalet (Lin, 2000). Det här tar även Mark Granovetter fäste på i sin teori som bygger på 

styrkan i svaga sociala band (Granovetter, 1973). Individer vilka är inbäddade i resursrika 

sociala nätverk har större möjligheter att erhålla användbar information. I senare studier kring 

det sociala kapitalet har negativa konsekvenser det kan bidra till förmedlats i större 

utsträckning. Exkludering av individer, reducering av den individuella friheten och överdrivna 

krav av gruppmedlemmar är några av de negativa effekterna vilka identifierats (Portes, 1998). 

En viss komplexitet kring det sociala kapitalet och vad det kan generera och leda till framkom 

under studiens gång vilket kommer framgå tydligt i analysen.  
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Narrativ metod 
Intentionen har hela tiden varit att använda de studerades egna berättelser för att besvara 

frågeställningen. Individernas subjektiva förståelse samt deras egen bild av hur de lyckades 

bryta med den kriminella banan ska stå i fokus. Den narrativa ansatsen kändes därför som ett 

bra verktyg för att genomföra datainsamlingen samt för genomförandet av analysen. 

Kronologin är vital inom den narrativa metoden, då livet ses som en slags process med 

diverse vändpunkter. Den underlättar studerandet av ett liv och vad som kan ha bidragit till att 

det utvecklats som det har gjort (Bryman, 2011). Narrativ forskning kan delas upp i två 

huvudkategorier, där den ena innefattar hur andra organiserar sina liv med berättelser. Den 

andra studerar snarare hur saker förhåller sig med sin grund i informanternas berättelser 

(Creswell, 2013). Man kan säga att jag använt mig av en kombination av dessa två då jag 

genom att ha öppna frågor och ostrukturerade narrativa intervjuer lät intervjupersonerna själva 

vara styrande i berättandet. Jag fyllde naturligtvis i med uppföljningsfrågor då det var något 

som var väsentligt för mitt syfte och min frågeställning som inte tagits upp, men var hela tiden 

mån att inte styra intervjun åt något visst håll. Jag hade ett papper över de väsentliga teman 

som skulle inkluderas. Där antecknades även stödord under intervjuerna för att inte missa 

något som kunde vara av nytta för att besvara frågeställningen. Transkriberingen av 

intervjuerna utfördes grundligt och efter hand som intervjuerna genomfördes för att kunna 

komplettera med frågor vilka kunde vara av värde eller ta bort frågor som kändes överflödiga.  

Förundersökningen bestod av en deltagande observation på organisationens kontor under en 

förmiddag. Det var första kontakten med fältet vilken genomfördes tidigt för att etablera en 

god kontakt och ett förtroende hos mina informanter. Det var även bra för att få en bild av 

fältet och en uppfattning om hur en dag för informanterna kunde se ut. Informanterna var 

engagerade i organisationen på distinkta sätt. Asad var organisationens grundare, Peter och 

Samuel var anställda och Fernando var medlem. Jag varvade under studiens gång de 

deltagande observationerna med intervjuer. Laub och Sampson (2003) valde till skillnad från 

Carlsson att fråga direkt om vändpunkter i informanternas liv. Det kan, vilket Carlson skriver, 

säkra validiteten, då man onekligen frågar rakt ut för att ha möjligheten att besvara 

frågeställningen. Däremot menar Carlsson att detta tenderar att generera simpla svar som 

exempelvis giftermål, vilket på så sätt kan simplifiera vad som lett till brytpunkten. Även 

processerna som han poängterar vikten av kan vara svårare att greppa (Carlsson, 2011). Här 

valde jag dock att använda mig av Laubs och Sampsons metod då mitt intresse ligger i att 
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studera informanternas subjektiva bild av vad som utgjorde viktiga händelser och vändpunkter 

i deras liv, och då framför allt vilka brytpunkter som var essentiella för brytningen med 

kriminaliteten. Djupintervjuerna var omfattande och sträckte sig över minst ett par timmar. 

Många gånger kunde svaren till frågeställningen angående vändpunkter finnas framförallt i 

svaren till andra frågor. Det möjliggjordes genom den ostrukturerade intervjumetoden, vilken 

bidrar till att informanterna på ett annat sätt styr svaren och ibland svävar ut och pratar om 

ämnen som egentligen inte ingår i den specifika frågan (Bryman, 2011). I en del av intervjun 

använde jag mig av fotoelicitering. Det mottogs med viss skepsis hos informanterna, men då 

jag förklarade utförligt att dessa enbart skulle användas som kommunikationsbroar oss 

emellan och ingenting som skulle publiceras i uppsatsen gav två av informanterna sitt 

godkännande, Fernando och Samuel (Rasmussen, 2004). Asad godkände användande av en 

viss specifik bild, medan Peter avböjde helt. Det var en intressant metod att använda då vissa 

ämnen dök upp som inte tagits upp tidigare under intervjuerna. Det var även en fördel då jag 

fick en känsla av att minnen kom upp som annars kanske inte skulle berörts. Hur bilder kan 

framkalla minnen som kanske annars förbises eller glöms bort tas upp av Rasmussen i boken 

Bilder och Samhälle (Rasmussen, 2011). Samuel hade inte själv tittat igenom fotografierna 

innan intervjutillfället. Han hade fått dem av sin faster något år tidigare och inte brytt sig om 

att titta närmare på dem. Samuel berättade att han inte gillade fotografier särskilt mycket. 

Framförallt på grund av att mammans ägodelar inklusive samtliga fotografier från bland annat 

deras år i Indien kasserats i och med att mammans ägodelar beslagtogs och det var framförallt 

de fotografierna han hade intresse av att ha kvar. Fotoeliciteringen blev en intressant del av 

intervjuerna då vi fick en givande dialog och både jag och informanterna blev intensivt 

iakttagande samt tyckte det var roligt och spännande med fotografierna.  

En deltagande observation genomfördes på en fotbollskväll som organisationen 

arrangerar bland ungdomarna i Stockholmsförorten och två ytterligare observationer ägde rum 

under två skilda tillfällen vid teaterrepetitionerna. Därefter genomförde jag en deltagande 

observation på ett möte då organisationen förberedde en föreläsning på en skola. Då fick 

informanterna även redogöra för vad de åstadkommit veckan innan. Därefter följde jag med 

då organisationen var ute och genomförde föreläsningen på en skola i en Stockholmsförort.  

Validiteten är mer anpassat till kvantitativ forskning men handlar då om 

huruvida man mäter det man avser mäta. Dock transformeras det ibland till kvalitativ 

forskning, men identifierar det jag avser identifiera är här en mer talande frågeställning. Jag 

frågade kontinuerligt under intervjun om jag uppfattat informanten rätt och påminde mig även 
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om studiens syfte och frågeställning kontinuerligt för att identifiera det som var av relevans 

för min studie (Bryman, 2011). 

Reabilitet syftar på om en annan forskare skulle komma till samma resultat vid 

en liknande undersökning. Genom att arbeta med transparensenen ökar chansen att en annan 

forskare skulle komma till samma resultat vid en liknande undersökning. Metoden beskrevs 

utförligt för att höja studiens reabilitet. Men då mina egenskaper samt den sociala miljön 

fluktuerar är det svårt att anta att en annan forskare skulle komma till liknande resultat 

(Bryman, 2011). 

Den valda metoden genererade ett stort och omfattande datamaterial, vilket 

medförde att transkriberingen blev väldigt tidskrävande. Jag vidhåller dock metoden för mitt 

syfte var en ett fördelaktigt val då min önskan och intention är att studera informanternas egen 

bild av sin situation och sina vändpunkter. Den narrativa ansatsen var även givande då den 

djupgående förståelsen och insynen på individnivå kan generera en mycket intressant och 

mångfasetterad insyn i tidigare intagnas/x-kriminella individers livsprocesser samt vilka 

faktorer som bidragit till att de kunnat bryta med den kriminella banan.  

Kodningsprocessen 

Den data som samlas in i en narrativ studie bör analyseras med hänsyn till den berättelse som 

ska förmedlas. En kronologisk tidslinje där livshändelser samt vänd- och brytpunkter ingår är 

fördelaktig att använda sig av för narrativa studier, men sedan finns olika möjligheter för hur 

man väljer att koda materialet (Creswell, 2013).  

Som bas för kodningen använde jag mig av den tredimensionella approachen som Clandinin 

och Connelly etablerat. Här analyseras datan efter tre element: interaktion, kontinuitet och 

situation. Innebörden av dessa är följande: interaktion: personlig och social, kontinuitet: dåtid, 

nutid och framtid samt situation: fysiska platser eller berättarens plats (Creswell, 2013). 

I min studie får social interaktion inbegripa situationer då flera omgivande individer 

interagerar och övervägande även informanten själv, men då på ett offentligt plan och i inte 

alltför intima situationer. Personlig interaktion inkluderar intima och nära interaktioner och 

med bekanta i individers närmsta krets, exempelvis i interaktion med de signifikanta andra 

som individen omger sig av. Här ingår bland annat samtalen och interaktionen som sker med 

informantens partner eller föräldrar.  

I koden kontinuitet kompletterade jag med tidig dåtid, som innefattar tiden innan 

individen kom in på den kriminella banan, vilket rör sig mycket om familjeförhållanden och 
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minnen från barndomen, medan dåtiden motsvarar tiden då individen varit involverad i 

kriminella aktiviteter och befunnit sig på den kriminella arenan. Efter dåtid lade jag till koden 

vändpunkt. Här lade jag till allt som har med brytningen av det kriminella levnadsmönstret att 

göra. Då studiens fokus ligger på vad som fick mina informanter att bryta med sitt kriminella 

levnadsmönster blev detta en kod som omfattade mycket information och en essentiell del av 

analysen. Presens/nutid innefattar informantens nya liv efter brytningen, eventuellt ett nytt 

arbete, osv. Framtiden är den sista kontinuitetsindelningen vilken innehåller informantens syn 

på framtiden, framtidsplaner och drömmar.  

I situationskoden tänkte jag inkludera platser som informanten tar upp, 

framförallt sådana som informanten lägger stor vikt och fokus på. Exempelvis är kyrkan en 

viktig plats för Fernando medan hemmet betyder mycket för Asad. Båda platserna stod som 

en symbol för trygghet och något att komma tillbaka till. Marginalmetoden har använts för att 

på ett smidigt sätt dela upp det insamlade datamaterialet i de olika koderna. Att använda sig 

av färgpennor är ett lättillgängligt tillvägagångssätt, som medför att man kan hantera 

materialet och göra det lättöverskådligt (Aspers, 2011).  

Under kodningsprocessen kompletterade jag med ett antal nya koder 

allteftersom analysen fortskred och mönster och tendenser kunde skönjas, som kunde delas in 

i nya koder för att kompareras. Koder som anknyter till Bourdieus teori om socialt kapital 

skapades också under analysen. Studiens genomförande var en iterativ process, det vill säga 

ett slags växelspel mellan datainsamling och analys genomsyrade hela studien (Bryman, 

2011). För att följa den narrativa ansatsen och tydligare se livsprocesserna rekonstruerades 

intervjuerna och informanternas berättelser i kronologisk ordning. Vändpunkter och 

brytpunkter och det som följer av dessa framkommer därmed på ett klarare sätt (Creswell, 

2013).  

Urval 

Informanterna valdes ut genom en kombination av snöbollsurval och bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Fernando kom jag i kontakt med under arbetet med min B-uppsats, då denne 

var en av informanterna. Honom valde jag därmed genom ett slags bekvämlighetsurval. 

Genom Fernando fick jag information om organisationen i vilken han var aktiv. 

Organisationen hjälper tidigare kriminella och allmänt utsatta personer att hamna på ”rätt” 

sida igen. Fernando förmedlade kontakten till min informant Asad, vilken är initiativtagaren 

och grundaren av organisationen. Genom Asad fick jag därefter tillgång till mina två övriga 
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informanter samt tillträde till möten, repetitioner och övriga engagemang inom 

organisationen. De två sista informanterna, Samuel och Peter, valdes alltså ut med hjälp av ett 

snöbollsurval. Den typen av urval innebär att forskaren inledningsvis får kontakt med en eller 

flera individer som är relevanta för studien, och därefter med deras hjälp får kontakt med 

ytterligare informanter (Bryman, 2011). Problemet med den här typen av urval är att det ofta 

inte är representativt för hela populationen, men då min intention inte har varit att kunna 

generalisera så anser jag att det ändå var en urvalsmetod som var fördelaktig att använda. På 

fält med utsatta personer kan det annars vara svårt att hitta informanter som är villiga att ställa 

upp då de inte alltid har goda erfarenheter av undersökningar och intervjuer. 

Etisk problematisering 

Etiken är en vital del i studier som på ett eller annat sätt behandlar utsatta individer i 

samhället. En genomläsning på området föregick den första kontakten med fältet. Jag 

formulerade ett kontrakt som innehöll en kort sammanfattning av studiens syfte. Här 

förklarades även att samtliga informanter, organisationen samt lokaliseringen skulle 

anonymiseras för att skydda mina informanter (Vetenskapsrådet, 2011: 68). Inom 

konfidentialitetskravets riktlinjer ingår att forskaren ska skydda informanternas integritet och 

privatliv (Vetenskapsrådet, 2011: 69). Då samtliga av mina informanter har ett kriminellt 

förflutet med brottslig belastning är det viktigt att inte känsliga uppgifter kommer ut. Därför 

intygade jag även på kontraktet att informationen enbart skulle användas i rent 

forskningssyfte. Detta ingår i villkoren för nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002: 27). 

Då fotoeliciterade intervjuer ingick i studien utgjorde etiken kring användningen av 

fotografier också en central del. I kontraktet informerade jag om att fotografierna enbart 

användes i intervjuerna för att framkalla minnen och reflektioner som eventuellt annars skulle 

falla bort. Fotografierna skulle inte visas för varken någon utomstående eller publiceras i 

slutprodukten.  

Ett problem uppstod vid studiens startskede. Asad hade önskemål att tituleras 

med sitt riktiga namn och förstod inte problematiken kring att offentliggöra sådana uppgifter. 

Detta medan Peter underströk att villkoret för att han skulle ställa upp var att det under inga 

omständigheter skulle läcka ut uppgifter om vem han var. Han levde till viss del under hot och 

var påtagligt orolig för att materialet skulle komma i fel händer. Om en av informanternas 

uppgifter publicerades skulle detta medföra att även de övrigas identitet utan större problem 

kunde röjas. Därmed var en central uppgift att informera samtliga informanter varför 
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pseudonymer var att föredra. Det gick fram och löste sig på ett smidigt sätt, men det hade 

kunnat leda till en svårlöst situation. 

Mina informanter var gästvänliga och jag blev snabbt integrerad och en relativt 

naturlig del i deras vardag. En risk med den här typen av intensiva fältstudier är att Go native 

vilket innebär att forskaren blir för lojal mot sina informanter och bilden riskerar att bli alltför 

subjektiv och vinklad (Aspers, 2011). Det kändes nödvändigt att låta det gå en tid efter 

datainsamlingen för att skriva analysen och resultaten för att förhålla mig så objektiv som 

möjligt såväl till organisationen som till mina informanter.  

Resultat och analys 

Analysen är uppdelad i fyra avsnitt där varje avsnitt behandlar en informant. Inledningsvis ges 

en koncis beskrivning av informantens liv. Därefter följer citat från de transkriberade 

intervjuerna vilka är relaterade till kodningen. De analyseras sedan relaterat till såväl den 

tidigare forskningen som till teorin. Bourdieus sociala kapital har betonats då det är essentiellt 

för att förstå informanternas liv samt vändpunkter och därmed kunna få en förståelse för 

varför mina fyra informanter tror att de har lyckats bryta med sin kriminella bakgrund. 

Kronologin har varit behjälplig för att på ett givande sätt kunna ge en beskrivning av 

informanternas livsprocesser. Eftersom fotografierna från den fotoeliciterade delen av 

intervjun inte publiceras har jag valt att kort beskriva de fotografierna som framkallade 

intressanta och givande reflektioner relaterade till frågeställningen och syftet.  

Samuel 

Samuel är 30 år och var med redan då organisationen startades. Samuel var den som halkade 

in på den kriminella banan tidigast och satt på diverse ungdomsvårdsanstalter från 13 till 20 

års ålder. Därefter har Samuel suttit inne på anstalt sammanlagt 5,5 år. Han har ägnat sig åt 

yrkeskriminalitet i olika former: bankrån, narkotikahandel och misshandel. Samuels mamma 

var tung missbrukare och lämnade honom och halvsystern då han bara var 11 år gammal. 

Socialstyrelsen hade plomberat dörren en dag när han kom hem efter skolan. Då pappan under 

perioden också var narkotikamissbrukare och inte kapabel att ta hand om honom var det 

farmodern som ställde upp. Hon är den enda person som Samuel känner alltid har varit där för 
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honom. Han var stökig i skolan vilket bidrog till att han fick byta skola 15-16 gånger och inte 

har någon fullbordad gymnasial utbildning. Idag arbetar han heltid på organisationen och även 

extra på ett dykcenter.  Sista gången han var intagen kände han för första gången känslan av 

att inte vara stressad, vilket han ständigt var under sina år som yrkeskriminell. Då han 

muckade sista gången 2010 beslutade han sig för att prova på att leva ett ”vanligt” liv, vilket 

Samuel anser att han har idag och trivs bra med. Samuel poängterade flera omständigheter 

och händelser som centrala för brytningen med kriminaliteten.  

Socialt kapital-homogenitet 

 

Göteborg, det var lite såhär en geografisk flyktvariant, så jag lär känna nytt folk, men det 

slutade med att jag lärde känna nya folk som är kriminella också, så det blev liksom samma sak 

allting.  

 

Den geografiska flykten var inget som bidrog till Samuels brytning med kriminaliteten då han 

tenderade att träffa individer som var involverade i samma typer av verksamheter och hade 

liknande livsstil som han själv hade. Det här är intressant att studera utifrån Bourdieus teori 

om socialt kapital. Bourdieu tar upp gruppernas intresse att bibehålla sin homogenitet och inte 

släppa in individer som på något sätt kan påverka gruppen negativt (Bourdieu, 1986). Som 

Samuel beskriver så var det naturligt för honom att komma i kontakt med individer med 

liknande livsstil och erfarenheter, vilket överensstämmer med Bourdieus teori om socialt 

kapital och strävan efter den egna gruppens homogenitet. Det här går även i linje med Lins 

perspektiv om socialt kapital och dess tendenser att motverka mobilitet och förändring.  

Socialt kapital-partner 

 

Per automatik väljer jag att inte ha flickvänner som är involverade i droger och kriminalitet. 

 

För att själv avhålla sig från en kriminell livsstil så väljer Samuel flickvänner som inte själva 

är involverade i kriminalitet och droger. Det kan här dras paralleller till Laub och Sampson 

som diskuterar äktenskapets funktion för att avhålla sig från kriminella handlingar. Även 

Petersilia (2003) poängterar äktenskapets centrala funktion som länk till det konventionella 

samhället.  Det bidrar med ett viktigt stöd då den intagna kommer ut såsom eventuellt ett 

boende, finansiellt stöd och motivation för individen att lyckas hålla sig kvar i det 
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konventionella samhället utan återfall. Lin pekar på att det krävs ett strategiskt beteende för 

att de utsatta ska erhålla en större tillgång till resurser. På så sätt kan de utsatta få tillgång till 

resurser utanför de vanliga sociala cirklarna (Lin, 2000). Det är intressant att tolka Samuels 

rationella val av flickvänner utifrån detta perspektiv. På så sätt kan han erhålla en länk till det 

konventionella samhället och eventuellt ökade sociala resurser.  

Socialt kapital-arbete 

Organisationen…i mitt beslut hur jag vill leva och vad jag vill göra inte särskilt mycket…men 

inom organisationen är vi extremt förlåtande och litar på varandra extremt mycket, hur en 

familj ska vara helt enkelt, och det är ju helt ovärderligt att liksom ha det stödet.  

 

Organisationen bidrar såväl med socialt kapital i form av vänner som trygghet samt ett stadigt 

arbete med rutiner och arbetskamrater. Dock var detta inget Samuel ansåg var centralt för 

brytningen, men vid en studie där forskarens tolkning av vändpunkten ska poängteras kunde 

detta vara användbart. Men då organisationen utgör ett viktigt socialt kapital anser jag ändå att 

detta var relevant att omnämna. 

 

Vändpunkt: terapi 
 

…Och någonstans tror jag under den tiden, jag hade en terapeut som var rätt bra, en KBT-

terapeut, alltså när jag kom ut från kontraktsvården. 

 

En del i brytpunkten med kriminaliteten poängterar Samuel var en bra KBT-terapeut Samuel 

hade. Terapi var inget som framkom som en viktig vändpunkt i Laub och Sampsons resultat. 

Här poängterades istället militärtjänstgöring, giftermål och arbete som de mest centrala 

faktorerna (Laub & Sampson, 2003). Det går som tidigare nämnts inte att göra några 

generaliseringar utifrån min studie, men jag anser ändå att det är en intressant kontrast.  

 

Samhällets- och straffets inverkan på brytningen 
 

Däremot det jag kan se som har varit bidragande, det är den inlåsningen, det hade de kunnat 

hantera på något annat sätt. Istället för att låsa in en människa så kanske man skulle kunna 

tänka vad det finns för insatser för att kunna gynna den människan för att motivera den 

människan för människan som begår brott bryr sig inte om straff. 
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Här går informanten in på vad samhället kunde ha bidragit med för att simplifiera brytningen 

från kriminella levnadsmönster. Där kan intressanta paralleller dras till Sykes bok The Society 

of Captives, som kritiserar just inlåsningen och hur det enbart är ett sätt att skärma av dessa 

individer gentemot det övriga samhället (Sykes, 1958). I samband med utestängningen kan 

det sociala kapitalet som individen eventuellt lyckats bygga upp gå förlorat. Där är 

strafflängden förmodligen av vital betydelse. Sykes menar att försöka reformera brottslingar 

genom att låsa in dem i sig är baserat på ett misstag (ibid.). Sykes bok fokuserar på ett 

”Maximum Security Prison” i Texas under slutet av 1950-talet, men argumenten ligger 

stundtals mycket nära Samuels. Sykes jämför dessa fängelser med en totalitär regim där ett 

fåtal individer har rätten att styra över massan. Den konstanta övervakningen samt de 

detaljerade regleringarna som påverkar individerna på alla plan är faktorer vilka han grundar 

sitt påstående på (ibid.). Samuel pratar senare i intervjun om hans dåvarande syn på vårt 

samhälle, vilket han inte på något sätt ville vara en del av. Han hade synen på det svenska 

samhället som ett byråkratiskt samhälle uppbyggt av ett extremt övervakningssystem.   

 

Fotoelicitering 

 

Vid den fotoeliciterade delen av intervjun ombad jag Samuel att välja ut fem bilder som han 

tyckte varit betydelsefulla i utformandet och utvecklingen av hans liv. Förmodligen 

påverkades urvalet av att jag var närvarande vid selektionen av bilder, vilket jag inte var då 

Fernando genomförde sitt urval. Samuel var vid inledningsskedet skeptisk till användandet av 

bilder, men ångrade sig sedan. Bland de bilder om valdes ut samtalades det framförallt kring 

en av bilderna där hela familjen var samlad. Samuel poängterade att detta var ett unikt 

fotografi av det slaget och att han inte minns någon annan gång det hade inträffat. Hans 

uppväxt karaktäriserades av en splittrad familj och en tids fosterhemsplacering vid 3-års-

åldern. Bilden med hans farmor framför en röd bil var också i fokus då farmodern var en 

mycket viktig person under Samuels uppväxt. Hennes bortgång var en av de största sorgerna 

han upplevt under sitt 30-åriga liv, som kantats av många bortgångar av nära vänner. Han har 

hittills deltagit under tjugotre begravningsceremonier varav en varit familjerelaterad. 

Resterande är vänner som gått bort där droger och kriminalitet legat bakom dödsfallen. Här är 

Bourdieus sociala kapital en intressant aspekt. I intervjuerna med Asad, Peter och Samuel 

framkom att samtliga hade förlorat många vänner och bekanta på onaturlig väg, vilket 

förmodligen bidragit till att det sociala kapitalet minskat i större utsträckning hos 

informanterna än hos individer i det konventionella samhället. 
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Peter 
Peter är 34 år och han är den enda av mina informanter som inte har suttit inne. Däremot har 

han många år av kriminalitet och droger bakom sig. Uppväxten var brokig då Peters pappa led 

av grav alkoholism och även systern var narkotikamissbrukare. Peter var häktad en gång men 

valde att genomgå kontraktsvård istället för inlåsning, då han gavs möjligheten. Han ägnade 

sig till största delen åt stölder och då i huvudsak cykelstölder. Tjugo års missbruk tvingade 

honom kvar i de kriminella banorna för att finansiera preparaten, men kicken att stjäla var 

även det en pådrivande faktor. Då Peter var med om ett mordförsök och hamnade på en längre 

sjukhusvistelse lyckades han ta sig ur sitt tunga heroinmissbruk. Det menar Peter är 

förklaringen till att han lever idag. Hans fru är en annan viktig faktor då hon började sätta 

press på honom och fick honom att komma in på rätt bana. Han är idag anställd på 

organisationen och ser ljust på framtiden tillsammans med sin familj. Peters arbete är en 

viktig del i vändpunkten och han är idag den som ensam försörjer familjen.  

 

Socialt kapital: partner 

 

Redan första dagen på folkhögskolan så träffade jag en ung tjej, hon var väldigt nyfiken på 

droger, hon också, jag har varit på en skola innan det också, det hände precis samma sak där 

 

Ett återkommande tema i intervjun med Peter var hur flickvänner och vänner han träffade 

bidrog till att det var svårt att ta sig ur de kriminella levnadsbanorna. Hur lätt det blev att han 

sökte upp och söktes upp av personer som hade samma intressen som han själv. Det 

överensstämmer med Bourdieus teori om det sociala kapitalet och gruppernas strävan att 

bibehålla sin homogenitet samt Lins teori om hur homofili fungerar som en 

inlåsningsmekanism i den egna gruppen (Bourdieu, 1986; Lin, 2000) Detta kan jämföras med 

Samuels fall, där tendenserna gick åt samma håll. Detta påvisades tidigare i analysen med den 

den geografiska förflyttningen som inte fungerade då Samuel omgående omgav sig av 

individer med samma typ av problematik. Peters flickvänner är dock en intressant kontrast till 

Samuel som aktivt valt och väljer flickvänner som inte är involverade i kriminalitet och 

droger. Även Asad och Fernando hade partners utan den typen av problematik (Fernandos 

skilsmässa är ännu inte genomförd). Peters situation är dock helt förändrad idag vilket 

framgår i nästa citat. 
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Socialt kapital: arbete och familj 

 

Jag är här, jag kan hjälpa människor, jag kan ge folk den hjälpen jag själv får av Asad. Och så 

kan jag vara med min familj. Jag har klippt alla knarkkontakter och allting, missbruket, jag 

klippte allting. Till och med med min syster… 

 

Det sociala kapital och de band Peter hade tidigare var nästan uteslutande missbrukare, 

leverantörer av knark samt återförsäljare av de cyklar han lyckades komma över. De kontakter 

som möjliggjorde en kriminell karriär blev han tvungen att bryta helt med för att komma ur 

sina kriminella banor. Det är även en central del för att Peter inte ska återfalla i kriminalitet 

och droger. Vid övergången till en ny livsstil kan det sociala kapitalet vara något som håller 

individen kvar i en kriminell livsstil. Vid ett stort mått av socialt kapital inom den kriminella 

sfären kan det även vara mindre motiverat att bryta. 

 

Socialt kapital: familj 

 

Jag har inte behövt tänka på mat eller husrum, för det har jag, det för att är man narkoman och 

ska fortsätta knarka, så behöver man en möjliggörare, någon som ställer upp på en, sedan så 

hittade jag fler på vägen, morsan hade ju tak över huvudet och mat… 

 

Det här är en intressant aspekt i förhållande till Bourdieus sociala kapital. Mamman förser 

sonen med resurser, vilket Peter påpekar är det som möjliggör hans missbruk. Samtidigt som 

det är en trygghet att ha en mamma som alltid finns där för en är det detta som i förlängningen 

även stjälpte Peter. Det sociala kapitalet genererade här en tydlig negativ effekt. Här 

utkristalliserades en negativ aspekt av det sociala kapitalet och dess potentiella baksida vilken 

inte går att skönja i Bourdieus texter. Den här negativa aspekten det sociala kapitalet kan 

medföra var överraskande och inget som tidigare diskuterats i litteraturen på området.  

 

Socialt kapital: giftermål och arbete 

 

Det är min fru som har gjort mycket att jag håller mig där. Samtidigt så det här jobbet på 

organisationen. Jag kände såhära att får jag inte ett jobb snart, så faller hela behandlingen, jag 

kan inte gå hemma bara, då kommer jag börja knarka igen. 
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Både Laub och Sampson och Petersilia skriver att fast arbete och giftermål är två av de mest 

centrala delarna i en individs liv för att avhålla sig från att återfalla i kriminella banor. I Peters 

fall berättar han om fruns strikta kontroll och arbetet på organisationen som två viktiga 

element för ett konventionellt liv utan kriminalitet och droger. I samband med 

giftermålsaspekten är det intressant att lyfta fram hur en av inlåsningens bieffekter är många 

brutna äktenskap samt individer som förblir ogifta. Clear (2007) propagerar för alternativa 

lösningar istället för den amerikanska ”massinlåsningen” som har skett under de senaste 

decennierna. Den reducerade informella sociala kontrollen som inlåsningen i förlängningen 

leder till bidrar i slutändan till en ökad brottslighet och kriminalitet (Clear, 2007).  

 

Vändpunkt: häktet 

 

…men sedan så, när jag kom in i häktet så kastade jag in handduken, jag gav upp, nu orkar jag 

inte vara narkoman och tjuv längre, jag vill inte. I och för sig så jag kan ju ingenting annat, men 

jag vill inte göra det här. Jag skulle få välja mellan ett år i fängelse eller kontraktsvård. Så jag 

valde vård, givetvis. 

 

För Peter blev häktningen en slags vändpunkt. Peter pratar i goda ordalag om det svenska 

systemet, och förmånen att få möjlighet till behandlingar som kan få en att bryta negativa 

mönster och missbruk av olika slag. Samuel säger i sin intervju att straff inte har någon effekt 

i fråga om avhållsamhet från brott, men i Peters fall var detta en central del av vändpunkten. 

Peter poängterar i ovanstående citat att knarka och stjäla var det enda han kunde. Det återkom 

flera gånger under intervjun och hur han även träffade flickvänner delvis genom hans 

kunskaper om narkotika. Det blev en vital del i Peters identitet och en känsla av att kunna 

bidra med något som uppskattades av individerna i omgivningen.  

.  

Vändpunkt: behandling 

  

 Jag fick behandling, och det var det som behövdes, den funkade på mig, men mycket är också 

det att jag var trött på det, jag hade varit sprutnarkoman i 14-15 år och jag sitter här idag och 

är drogfri.  

 

Peter uppskattade det svenska samhället för behandlingen han erbjöds. Petersilia (2003) lyfter 

fram de minskade satsningarna på olika typer av rehabiliteringsprogram, vilket är intressant 

att omnämna här. I Peters fall var vården som erbjöds av det svenska samhället central för 
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brytningen med kriminaliteten. Mycket handlade dock om att det hände i rätt tid när Peter 

kände sig klar med sin kriminella livsstil. 

Det kan här dras paralleller till Samuel som var trött på den ständiga stressen som det innebar 

att vara kriminell. Samuel sade under intervjun att man måste nått antingen toppen eller botten 

för att lägga av med kriminalitet och missbruk.   

  

Fotoelicitering 

 

Peter poängterade flera gånger vikten av att hans identitet inte skulle kunna röjas och ville 

under inga omständigheter delta i den fotoeliciterade delen av intervjun. Självklart pressade 

jag honom inte på den punkten och bedyrade att samtlig information skulle vara högst 

konfidentiell.  

 

Asad 
Asad är ansiktet utåt och organisationens grundare. Han är 41 år och bor tillsammans med sin 

fru och deras son. Han är den som suttit inne under längst tid, 12 år sammantaget. Asad satt 

inne för bland annat värdetransportrån, bankrån och ett mord han blivit dömd för men senare 

frikänts för. Asads pappa mördade styvmodern då Asad var 15 år. Pappan tvingade Asad att ta 

på sig mordet. Efter frigivningen placerades han hos sin pappa som han då hatade och aldrig 

mer ville se. Detta bidrog till att han kände sig sviken såväl av samhället, Socialstyrelsen som 

av sin familj. Här började problematiken och kriminaliteten komma in i Asads liv och många 

år på den kriminella banan följde. Han åkte in och ut ur fängelset fram till att han var dryga 30 

år. Asad är mediavan, vilket kan ha färgat intervjun till viss del. Han muckade sista gången 

2009 och grundade organisationen strax därefter, vilket han hade haft en vision om under en 

längre tid dessförinnan.  

 

Socialt kapital: familj 

 

… framförallt min fru och min son. Och de har varit på min sida hela tiden. De har ju stöttat mig 

i alla lägen. Och någonstans så började jag se min fru och min son, jag såg dem för en gångs 

skull, jag såg dem som personer, där jag inte ens såg de som personer som verkligen var på min 

sida… 
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Det sociala kapitalet Asad hade genom frun och sonen har varit en viktig plattform i hans liv. 

I perioder av Asads liv hade det dock inte samma betydelse, då han led av paranoior som en 

konsekvens av narkotikamissbruket. Han tappade stundtals tilliten till samtliga individer i 

omgivningen, som en följd av hans tunga narkotikamissbruk. Det sociala kapitalet familjen 

utgjorde var centralt, men mer avgörande för utvecklingen under vissa perioder av livscykeln. 

 

Vändpunkt: bryta med sitt gamla jag 

 

Jag bröt mig loss från mig själv först, det är det första steget, det är ju med dig själv först, det är 

dära kriget, det är ju där du börjar ta tag i, det där är steg nummer ett… 

 

Asad poängterade det centrala med att bryta med sitt gamla jag och den person han formats 

till. Ett par gånger under intervjun tog han upp svårigheten att bryta med en kriminell 

identitet. Hur svårt det är att förändra såväl sina grundläggande värderingar som attityd och 

sätt att kommunicera på. Här kunde Bourdieu habitusbegrepp vara intressant att ta in. Habitus 

kan simplifierat förklaras som det rutinmässiga beteende, vilket individer gör omedvetet utan 

att reflektera. Vilken habituskategori individen tillhör är tätt sammanlänkat med 

klasstillhörighet och makt. Habitus handlar om kroppsliga uttrycksformer och hur individer 

rör sig och en känsla av tillhörighet som individer ofta känner med den grupp de tillhör 

(Bourdieu, 1986). När den kriminella individen vill bryta med sin kriminella identitet handlar 

det också om att bryta med sitt habitus och anamma ett nytt. Som framkommer av citatet 

menar Asad att transformeringen är en central men svår process individen måste genomgå.  

 

Vändpunkt: Teatern 

 

En man som jag lärde känna när jag satt inne, höll på med teater inne på anstalterna, jag 

träffade honom 96 på den anstalt jag då satt inne på och där hände det någonting med, där fick 

jag kontakt med mina känslor, men sedan försvann jag igen, jag var väl inte tillräckligt mogen.  

 

Trots att Asad inte lyckades bryta med sin kriminella bana första gången han kom i kontakt 

med teatern så var det just det som han menar fick honom att bli psykiskt nåbar och på så sätt 

kom han i kontakt med sina känslor och lyckades så småningom bryta med kriminaliteten. Ett 

genomgående tema i litteraturen kring återfall är vikten av förberedande verksamhet på 

anstalterna samt åtgärder för att simplifiera integreringen i det konventionella samhället 
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(Petersilia, 2003; Sykes, 1958;). I fängelserna är det essentiellt att erbjuda möjligheter till 

utbildning och andra verksamheter för att förbereda individen för tiden då den släpps. Det blir 

i förlängningen mer kostnadseffektivt då det ökar chanserna för individerna att hålla sig inom 

ramarna för ett konventionellt liv (Petersilia, 2003).  

 

Fernando 

Fernando är en 38-årig manlig informant som precis separerat med sin fru, vilken han har en 

2-årig dotter tillsammans med. Han bor nu tillsammans med sin mamma i en 1:a i en 

Stockholmsförort, och har dottern hos sig varannan helg. Han har även en son som bor med 

mamman i en stad i Norrland och som Fernando inte tillåts ha någon kontakt med. Han satt 

inne i 7 månader för hot mot tjänsteman. Därefter har han varit drogfri och inte begått några 

kriminella handlingar. Han gav upp kriminaliteten och drogerna framförallt genom att han 

blev troende. Hans uppväxt präglades av en rädsla gentemot fadern, som kunde bli aggressiv 

och hotfull. Fernando tror att det var en bidragande orsak till att han idag själv tenderar att 

misshandla sina kvinnor. Fernando är för tillfället arbetslös, men han söker aktivt arbete. 

Fernando var den av mina informanter som varit lägst kriminellt belastad, dock inte den som 

avtjänat det kortaste straffet. 

 

Socialt kapital: familj 

 

Där jag befinner mig idag, det är liksom, jag förlorade min familj för 2 månader sedan, så 

märkte jag också att min fru inte ville leva med mig längre, hon smet iväg, jag kunde inte ta en 

lägenhet, jag är hos Kronofogden, allt liksom det är som att börja från noll, ett jobb måste jag 

fixa för att komma upp ur det, förstår du? 

 

Här framkommer hur vitalt det sociala kapitalet är, kanske ännu mer för resurssvaga individer. 

Det sociala kapitalet som han förlorade i och med att frun gav sig av, resulterade i att han fick 

flytta in i sin mammas lilla lägenhet i en Stockholmsförort. Dock utgjorde mamman här ett 

viktigt socialt kapital för Fernando.  

 

Jag har en dotter, som jag har varje helg liksom, jag vill ju ha någonstans där jag kan vara med 

henne, nu bor jag i en liten 1:a, och min mamma röker inomhus, och liksom och 

omständigheterna är inte de bästa. 
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Det här citatet och även det föregående är intressant att studera utifrån Nilssons perspektiv om 

de socioekonomiska förhållandenas påverkan för lagöverträdelser (Nilsson, 2002). Han 

poängterar just vikten av att se till brottslingens sociala omständigheter. Vilken betydelse har 

levnadsförhållanden för återfall i brott? Han ser även mycket till de intagnas uppväxtvillkor i 

jämförelse med den övriga befolkningen. Nilsson (2002) poängterar även att bristande 

resurser inom ett område ofta korrelerar med brister även inom andra områden. Han menar att 

de som begår brott generellt har mindre resurser än det övriga samhället och de som återfaller 

generellt har ännu sämre socioekonomiska förhållanden än engångsbrottslingar. Enligt 

Nilssons perspektiv löper Fernando en relativt stor risk att falla tillbaka då hans resurser är 

påtagligt knappa. Dock har Fernando enbart varit intagen en gång, vilket är en indikator på 

han löper mindre risk för återfall (Laub & Sampson, 2003). 

 

Socialt kapital: församlingen 

 

Jag har en enorm tacksamhet, för det som har hänt mig sista tiden, för mina bröder och systrar, 

för hela församlingen, där jag befinner mig idag, hemmet som jag pratar om, eh och liksom se 

hur folk bryr sig om dig, förstår dig… 

 

Den gemenskap och trygghet Fernando kände han fann i sin församling, kan kompareras med 

Samuels känsla han hade bland de som arbetade på organisationen. Detta var enligt Samuel en 

ovärderlig resurs och en hjälp i svåra situationer, som en slags familj. Så som Samuel pratade 

om organisationen som en slags familj pratade Fernando om den religiösa församlingen. 

Kyrkan och församlingen är för närvarande centrala platser för Fernandos välbefinnande. Ett 

återkommande tema är också hans familj, lägenhet och den trygghet det medförde under åren 

Fernando bodde med sin fru. Dock separerade de för tre månader sedan och hela Fernandos 

tillvaro vändes upp och ner. Han menar att utan tron och församlingen vet han inte var han 

hade befunnit sig idag. Den kom som en skänk från ovan, Fernandos räddning, poängterar 

informanten vid ett flertal tillfällen under intervjun.  

 

Vändpunkt: teatern 

 

För mig är teatern inte en verksamhet när jag har problem, för mig är det tvärtom, när jag har 

problem som till exempel det jag går igenom nu, då har jag inte lust att spela teater, förstår du? 

Då har jag inte lust att spela teater utan snarare tvärtom. 
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Fernandos vändpunkt kontrasterar tydligt gentemot Asads vilket framkommer av citatet. 

Fernando var professionell skådespelare vilket han påpekade under intervjun men det var 

inget som hjälpte honom bryta med sina kriminella banor. Dock handlade det här mer om 

Fernandos situation idag. Nutiden var väldigt närvarande i intervjun med Fernando då han 

under tiden för intervjun precis genomgått en svår separation. Det förelåg en viss problematik 

att styra intervjun. Fernando hade precis genomgått en tung separation och var väldigt 

medtagen psykiskt. Han fokuserade mycket på separationen och hans vilja att lyckas vinna 

tillbaka sin frus förtroende. Det transkriberade materialet rörde sig delvis från studiens syfte 

och frågeställning vilket fokuserar på brytningen med den kriminella livsstilen. Jag valde 

dock att ta med en del av detta då jag anser att det gav intressanta tillskott till analysen. Som 

Fernando berättade var teatern över lag ingen verksamhet han hade hjälp av i problematiska 

situationer.  

Som tidigare nämnts valde jag en intervjustrategi där jag frågade informanterna 

explicit vad de trodde var de mest centrala vändpunkterna som bidrog till deras brytning med 

kriminaliteten. När jag ställde Fernando den frågan kom tron upp i första rummet. 

 

Vändpunkt: tron 

 

Det var min tro ja, det var bara tron. Där kom min fram när jag blev frälst, eller jag fortsatte 

ändå med att göra saker och ting när jag blev frälst och eh det här med fängelset var egentligen 

en av de sista grejerna eller sista konsekvenserna jag fick betala, och det var det sista som jag 

sade ok att jag måste betala, det går inte att få, det går inte att smita från det här.  

 

Tron var svaret och den stora problemlösaren i Fernandos liv. Tron blev också svaret när jag 

frågade vad som hjälpt Fernando att komma ur sina destruktiva alkoholvanor samt tendensen 

han tidigare haft att misshandla sin fru speciellt då han var i ett berusat tillstånd. Då Fernando 

till viss del kan anses som nyfrälst, tenderade det att ta upp mycket av hans tankar och det bör 

has i åtanke vid analysen. Kan Fernando ha gett tron ett större inflytande än vad den 

egentligen hade? Men som tidigare nämnts fokuserar studien på informanternas subjektiva 

bild vilket styrker att tron bör erhålla den prominenta position vilken informanten ger den.  

 

Fotoelicitering 

Vid den fotoeliciterade delen av intervjun stannade Fernando länge vid ett porträtt av sin 

pappa. Jag frågade om bilden väckte positiva eller negativa känslor och minnen varpå 
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Fernando svarade oavkortat positiva. Fernando berättade att trots att de har genomgått svåra 

tider i sin relation så har hans pappa nog varit hans viktigaste förgrundsgestalt på många sätt. I 

övrigt var det mycket bilder på teateruppsättningar han deltagit i och en filminspelning. 

Fotografierna gav mycket liv i intervjun och var ett bra komplement till de övriga frågorna. 

Det var även en bra metod för att fokusera intervjun på andra områden än den separation som 

psykiskt upptog Fernandos uppmärksamhet.  

Diskussion 

Vid uppsatsens inledande skede var min intention att undersöka vad det kom sig att mina 

informanter lyckades bryta med sina kriminella levnadsmönster medan andra blev kvar. Dock 

var jag under studiens gång tvungen att avgränsa studien ytterligare till att enbart undersöka 

varför mina fyra informanter lyckades bryta med sin kriminella bana. Då jag ställde explicita 

frågor om vad informanterna själva tror var avgörande för brytningen med sin kriminella 

livsstil utgår analysen från deras subjektiva bild. Detta bör tydligt poängteras. Då samtliga av 

informanterna varit narkotikamissbrukare alternativt alkoholmissbrukare under många år och 

Peter led av en hjärnskada, bör minnesaspekten has i åtanke. Vissa minnen kan ha suddats ut 

och andra bleknat. Dock använde jag mig som tidigare formulerats till viss del av 

fotoelicitering som metod vilket är en bra metod för att framkalla minnen eller ämnen som 

informanterna annars kanske inte hade berört (Rasmussen, 2004). Samtliga informanter har 

dock redogjort för en eller flera vändpunkter/brytpunkter som de anser varit centrala för 

brytningen med sina kriminella levnadsbanor. Att fråga informanterna explicit om vänd- och 

brytpunkter var ett medvetet val, för att fokus skulle ligga på deras tankar kring förändringen. 

Laub och Sampson valde även de denna intervjuteknik, men resultaten skiljer sig till viss del 

åt. Laub och Sampsons resultat pekar mot att militärtjänstgöring, fast arbete samt giftermål är 

de vändpunkter som framförallt haft avgörande betydelse i informanternas liv (Laub & 

Sampson, 2003). Fast arbete samt giftermål har fått starkt stöd även i min studie men även 

teater, psykoterapi samt religionsutövning har varit betydande element för brytpunkten. Inga 

av dessa tre faktorer har poängterats som centrala faktorer i Laub och Sampsons studie. Men 

då Laub och Sampson mer strävat efter att kunna se mönster och dra generaliseringar utifrån 

sin studie, kan detta vara en av förklaringarna till att dessa aspekter och faktorer inte 
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poängterats. Om det var en försvinnande liten del av urvalet som angivit dylika faktorer så är 

förmodligen inte det något de valt att lägga någon vikt vid. 

Socialt kapital 

Vilken roll spelade då det sociala kapitalet med brytningen med kriminaliteten för mina 

informanter? En komplex och dubbelsidig bild utkristalliserades efter analysen av det 

framtagna datamaterialet och en särskilt förvånande och oväntad aspekt framkom, vilken 

kontrasterar tydligt mot Bourdieus teoretiska perspektiv. I Bourdieus teori om socialt kapital 

diskuteras övervägande de positiva aspekterna av ett högt kapitalinnehav, men ur studiens 

datamaterial utvecklades en annan linje.  

Peters mamma var en viktig person i hans liv när det kom till den ovillkorliga 

kärlek och trygghet han fick från henne. Peter kände alltid en trygghet och var medveten om 

att han alltid hade någonstans att ta vägen i svåra situationer, men hon fungerade även som en 

möjliggörare till hans kriminella livsstil. Peter menar att det inte enbart var hans mamma som 

fyllt den funktionen under hans år i kriminaliteten utan den funktionen fyllde även vissa av de 

flickvänner han haft genom åren. Det blev kontraproduktivt på så sätt att hjälpen de erbjöd i 

förlängningen var den som stjälpte Peter. Då Bourdieu mestadels fokuserar på fördelarna med 

ett stort mått av socialt kapital kontrasterar detta resultat med teorin.  

Peters och Asads äktenskapspartners har dock varit ett viktigt socialt kapital för 

att de skulle lyckas bryta med den kriminella livsstilen och hålla sig kvar inom ramarna för ett 

konventionellt liv. För informanterna utgjorde de en central länk till det konventionella 

samhället. Äktenskapets centrala position i brytningen med en kriminell livsstil poängteras 

såväl av Petersilia som av Laub och Sampson (Laub & Sampson, 2003; Petersilia, 2003). Det 

sociala kapitalet spelar därmed en central roll. 

Resultaten som framkom stämmer överens med Bourdieus linje om gruppernas 

strävan efter homogenitet och Lins perspektiv om homofili som innebär att individer söker sig 

till de som är lika de själva och därmed motverkar mobiliteten (Bourdieu, 1976; Lin, 2000). 

Asads känsla av tillhörighet och gemenskap till den kriminella sfären försvårade övergången 

till ett konventionellt liv. Samuel sökte sig och söktes upp av individer med liknande livsstil 

trots geografisk förflyttning och Peter träffade flickvänner som ofta hade samma typ av 

narkotikaproblematik som han själv hade. Det är ofta positivt med ett stort mått av socialt 

kapital om individer vill hålla sig inom samma skikt, men det som tidigare fungerat som 

socialt kapital inom den kriminella sfären kunde snarare bli en belastning vid övergången till 



 

 28

ett liv utan kriminalitet och droger. Det kan ibland ha en kvarhållande effekt, då individens 

kontaktnät är utvecklat, men samtidigt bundet till den specifika sfären. Det kan då kännas 

mindre motiverat att bryta. Goda samarbetspartners, klienter och leverantörer för 

narkotikaförsäljning samt leverantörer och återförsäljare av stöldgods, var centrala för att 

informanterna skulle kunna genomföra lyckade kriminella aktiviteter. Men detta var kontakter 

vilka de inte kunde använda sig av på samma sätt idag och som de i vissa fall blivit tvungna 

att bryta helt med för att inte riskera att återfalla i kriminella mönster. Peter var den som 

starkast poängterade problematiken kring detta och han valde att till och med bryta kontakten 

med sin egen syster. Detta för att avhålla sig från att falla in i kriminella levnadsbanor och 

undvika att hans barn får bevittna den typen av problematik. Även de han tidigare haft som 

klienter och vilka en gång utgjorde ett viktigt socialt kapital, då han till en stor del försörjde 

sig på narkotikaförsäljning och cykelstölder, har han idag brutit kontakten med.  

Bourdieus teori om socialt kapital utgjorde en givande teoretisk bas. Vissa 

resultat har som ovan beskrivits kontrasterat mot Bourdieus teori men talrika resultat har även 

stämt överens med dennes teori om det sociala kapitalet. Gruppernas strävan att behålla sin 

homogena sammansättning har generellt försvårat brytningen för informanterna, vilket går i 

linje med Bourdieus teori om det sociala kapitalet. Att en individs sociala kapital kan fungera 

som en möjliggörare för en kriminell livsstil på det sättet som Peters mamma gjorde var ett 

resultat som inte går att finna i Bourdieus teori om det sociala kapitalet. Nära familj och släkt 

var trots kontrasterande resultat ofta centrala vid brytningen med kriminaliteten för 

informanterna. Men inte enbart med socialt och emotionellt stöd och det sociala kapital 

informanterna erhöll inom familjen utan även som broar till socialt kapital i det 

konventionella samhället, vilket är centralt för övergången till ett liv bort från kriminaliteten. 

.  

Alternativa kapitalformer och habitus 

Det sociala kapitalet var värdefullt att ha som teoretisk bas. Men en alternativ kapitalform 

som hade kunnat vara intressant att använda sig av är Hagans och McCarthys form av 

kriminellt kapital. Kriminellt kapital definierar Hagan och McCarthy som en form av 

humankapital vilken utvecklas vid kontakter och umgänge med kriminella individer. På så sätt 

kan individer få kunskaper om brott och hur de bör begås samt legitimering av den brottsliga 

aktiviteten. Det inkluderar såväl tekniska kunskaper som tekniska färdigheter vilka är 

användbara inom den kriminella sfären. Att kriminalitet och droger var allt de kunde samt att 
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det var där de hade sina resurser såsom kontakter, kunskaper osv, var återkommande teman i 

intervjuerna. Samuel, Asad och Peter förklarade att det område de kände att de behärskade 

och hade färdigheter och kunskap om under sina år i kriminaliteten, var knutet till kriminalitet 

och narkotika. Peter förklarade att det han kunde var att knarka och Samuel och Asad var 

erfarna inom yrkesbrottslighet såsom organisering av värdetransportrån och narkotikahandel. 

Dessa kunskaper var ett viktigt kriminellt kapital, men svårt att transformera till det 

konventionella samhället. Detta försvårade till viss del brytningen med kriminaliteten, då 

deras kunskaper var förankrade till den kriminella arenan. Det skulle vara värdefullt att ha 

flera distinkta kategorier av det kriminella kapitalet på ett likartat sätt som Bourdieus 

ursprungliga kapitalformer för att separera kapital i det konventionella samhället med 

kapitalet inom den kriminella sfären. Kriminellt humankapital, kriminellt kulturellt kapital, 

kriminellt socialt kapital och så vidare.  

Bourdieus ursprungliga kulturella kapital form hade dock varit intressant att ta 

in i studien. Här ingår allt som har att göra med titlar, diplom, legitimationer, inklusive 

finkultur och god smak. Det kulturella kapitalet är symboliskt och vilar på rådande 

föreställningar i samhället. Det måste tillerkännas värde för att fungera som kapital (Bourdieu, 

1986). Det kulturella kapitalet inom den kriminella sfären verkar ligga närmare det 

ekonomiska kapitalet än vad det gör i det konventionella samhället enligt resultaten som 

framkommit. Enligt analysen har värdetransport- samt bankrånare ett högt kulturellt kapital 

inom den kriminella sfären. Under de deltagande observationerna och genom interaktionerna 

framkom en bild av att Asad och Samuel hade högt anseende. Högt kulturellt kapital inom 

den kriminella sfären kan enligt min analys i viss mån överföras till det övriga samhället. 

Asad som var en framgångsrik värdetransportrånare har idag en hög position inom ett svenskt 

företag. Han får medverka mycket i olika typer av media och är en efterfrågad föreläsare, då 

delvis om sitt forna liv som kriminell. 

Bourdieus habitusbegrepp hade även det kunnat vara givande att ta in som 

teoretisk bas. Habitus kan koncist förklaras som rutinmässigt beteende individer har utan att 

reflektera över det. Habitus skiljer sig mellan distinkta grupper i samhället. Bourdieu skriver 

om det ofta i termer av klass (Bourdieu, 1986). Asad beskrev att såväl han själv som många 

av organisationens medlemmar erfarit problematiken kring att bryta med den kriminella 

identiteten. Det var inom det fältet de kände till de sociala koderna och visste hur man skulle 

föra sig. Att bryta med den kriminella identiteten var som att gå från ett liv som en 

fyrabarnsfar som arbetar på Stockholms Lokaltrafik och tränar fyra dagar i veckan till att bli 

hippie. Och hur detta i förlängningen innebär att personen måste ändra på sitt sätt att 
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kommunicera och hela sin stil och attityd. När det handlar om kulturella uttrycksformer och 

identitetsskapande kan habitus vara både intressant och givande att relatera till.  

 

Socialt kapital och alternativa kapitalformer 
Kapital-

former 

Socialt kapital Kulturellt kapital Kriminellt 

humankapital  

Positiva 

aspekter 

Högt: positivt om 

individerna vill 

hålla sig inom 

samma skikt 

(Det 

konventionella sh. 

/ Det kriminella 

sh.) 

 

Högt kulturellt kapital: 

bankrånare 

Kulturellt+ekonomiskt 

kapital: tätt länkade inom 

den kriminella sfären 

Högt kulturellt kapital inom 

den kriminella sfären: I viss 

utsträckning överförbart till 

det konventionella sh. 

Centralt för 

att lyckas 

inom den 

kriminella 

sfären  

 

 

 

Negativa 

aspekter 

Kan fungera som 

möjliggörare för 

en kriminell 

livsstil, samt 

Kvarhållande 

effekt 

 Kvarhållande 

effekt. Svårt 

att 

transformera 

till det 

konventionella 

sh. 

 

    

Tabellen är en uppställning av de olika kapitalformerna och de mest centrala resultaten som framkom 

under analysen. Den redogör för de positiva och negativa effekterna av socialt, kulturellt och kriminellt 

humankapital inom den kriminella sfären. Resultaten är inte generaliserbara. 

Samhällets roll och reflektioner kring återfall 

Samtliga informanter har brutit med kriminaliteten för minst ett år sedan då det var ett av 

kriterierna för att få medverka i studien, men risken för återfall är fortfarande relativt hög. 
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Därför anser jag att det är relevant att diskutera lite kring återfall i brott och relevanta åtgärder 

för att förhindra återfall. 

Informanterna hade olika syn på det svenska samhällets roll för brytningen med 

deras kriminella bakgrund. Peter poängterade att kontraktsvården hade hjälpt honom att 

komma ur sitt missbruk och var väldigt tacksam för vården det svenska samhället erbjudit. 

Samuel poängterade de negativa effekterna det ger att låsa in en individ i 12-årsåldern i en 

form av institution som enbart hade funktionen som förvaring. Asad angav Socialstyrelsens 

felsteg som en av huvudorsakerna till att han kom in på den kriminella banan. Erfarenheterna 

skiljde sig åt. Petersilia (2003) föreslår agenturer som under de kritiska första sex månaderna 

ska arbeta med att koordinera övervakning, boende, narkotikatestning och behandling vid 

behov, arbetsträning- och placering, hälsokontroller samt vård vid behov. Allt för att arbeta 

mot en lyckad integrering i samhället med färre återfall.  

Organisationen studiens informanter är medlemmar i är en version av ett 

liknande system. Den har på flera sätt bidragit till att mina informanter lättare kunnat 

integreras i samhället igen. Dock fick Asad och de andra anställda arbeta hårt för att få 

tillräckligt med stöd och bidrag för att kunna fortsätta med verksamheten. Inom 

organisationen handlar det mycket om att hjälpa medlemmarna att använda det sociala kapital 

de själva har, men även organisationens sociala kapital för en lyckad integrering i det 

konventionella samhället. Organisationen fungerar som en bro mellan det kriminella och 

konventionella samhället för individerna. Samma funktion fyller även informanternas familjer 

i stor utsträckning. Familjerna utgör inte enbart ett emotionellt och socialt stöd utan är även en 

viktig länk till resurser och socialt kapital inom det konventionella samhället. Det sociala 

kapital familjen utgör kan vara en ovärderlig resurs för utsatta individer. Det här är intressant 

utifrån Bourdieus teori om socialt kapital då Bourdieu menar att summan av det totala 

kapitalet av en specifik individ beror på summan av det nätverk eller de relationer han själv 

effektivt kan samla ihop (Bourdieu, 1986). Utifrån resultaten som framkommit är familjen 

central i fråga om såväl vidgade nätverk som relationer för informanterna. Asads fru arbetade 

med samhällsproblematik och de hade mycket hjälp av varandra och förmedlade kontakter till 

varandra på så sätt. 

 Det handlar även om att hjälpa individer att kanalisera sin energi på ”rätt” 

saker. Asad som tidigare var en tungt kriminell individ arbetar idag på ett stort svenskt företag 

och hjälper individer som befinner sig i samma situation som han själv en gång gjorde att 

återintegreras i samhället. ”Genom att hjälpa andra hjälper jag även mig själv” sade han under 
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intervjun och har idag ett liv han är nöjd med, med fru, son, arbete och boende. Asad vill nu 

hjälpa andra utsatta individer att gå samma väg.  

Reflexivitet 

Reflexivitet är ett avståndstagande från uppfattningen att forskarens möte med fältet och 

informanterna kan vara helt objektivt. Detta innebär istället att man som forskare bör redogöra 

för att man är medveten om att ens egenskaper som individ alltid är närvarande och till viss 

del påverkar utfallet (Davies, 2008). Det vore naivt att blunda för att ett visst mått av 

subjektivitet förekommer i såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsstudier. Redan 

exempelvis valet av frågeställningar och vilken teoretisk bas som väljs, samt den egna 

förförståelsen, färgar till viss del utfallet och de resultat som framkommer. Vi tar alltid med 

oss ett visst mått av personliga erfarenheter och förförståelse då vi beger oss ut i fält (Bryman, 

2011). På flera sätt tror jag att min egenskap av kvinna kan ha varit en fördel, då jag fick 

känslan att maktbalansen blev lättare att reglera. Det kändes inte som att informanterna på 

något sätt kände sig hotade av mig som person eller på något sätt kände sig dominerade, vilket 

kanske kunde ha blivit en större problematik i interaktionen med en manlig forskare. Dock 

vore det naivt att blunda för att min egenskap av kvinna på ett mansdominerat fält till viss del 

kan ha påverkat utfallet. Interaktionen och relationen mellan forskare och informant är en 

essentiell del inom den narrativa metoden (Creswell, 2013).  
 

Slutsatser 
 

Socialt kapital som teoretisk grund var givande att använda som grund för studien. Dock 

förefaller ibland Bourdieus teori om det sociala kapitalet aningen stel och brister lite i 

flexibiliteten.  

Faktorerna som ledde till att informanterna lyckades bryta med den kriminella 

banan varierade, men det går ändå att dra intressanta paralleller utifrån materialet. Ett oväntat 

resultat som framkom genom analysen av de fyra informanterna var det sociala kapitalets 

dubbelsidighet. Det sociala kapitalets eventuella negativa effekter har under senare år 

diskuterats inom forskningsområdet. Det har dock främst fokuserat på vilka ojämlikheter och 

stratifiering det kan frambringa. I studien framkom det oväntade resultatet att ett centralt 

socialt kapital inom det konventionella samhället kan verka negativt för den enskilda 
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individen. Liknande resultat har inte gått att finna i varken Bourdieus texter eller i annan 

litteratur som använder sig av det sociala kapitalet. Ett talande exempel var fallet Peter där 

mamman fungerade som en möjliggörare till hans kriminella livsstil. Men den sociala 

kontrollen som frun och även organisationen bidrog med var samtidigt viktigt socialt kapital 

för att han skulle lyckas hålla sig kvar i det konventionella samhället. Genomgående för 

samtliga informanter var att det sociala kapitalet utgjorde en central del för att de skulle 

lyckas hålla sig kvar på rätt bana och inte återfalla i kriminella mönster. Då brytpunkten är tätt 

sammanlänkad med att lyckas avhålla sig från att återfalla i brott är detta centralt i frågan. 

Samuel väljer rationellt flickvänner som inte är involverade i kriminalitet och droger, 

Fernando finner ett starkt stöd i församlingen och Asads fru och son utgör hans trygghet och 

bas.  

Dock finns det även andra faktorer som spelar in såsom terapibehandling, 

kontraktsvård samt aktiviteter och engagemang som exempelvis teatern i Asads fall. 

Vändpunkter och enskilda händelser i informanternas liv kunde informanterna utan 

svårigheter poängtera som centrala för brytningen med kriminaliteten. Dock frågade jag 

explicit om vad de tror var avgörande för vändpunkten, vilket som Carlson säger eventuellt 

kan påverka utfallet till viss del.  

Kriminellt kapital utgör en central del av resultatet. Mycket av de kunskaper och 

färdigheter som är viktiga inom den kriminella sfären är inte transformerbara till det 

konventionella samhället. Enligt mina iakttagelser kan det även fungera som en ingrediens 

som försvårar individers brytning med den kriminella livsstilen. 

Framtida forskning 

Ett av kriterierna för urvalet bestod i att samtliga informanter skulle varit ostraffade och inte 

involverade i någon form av kriminell verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Dock är risken 

för återfall statistiskt sätt fortfarande överhängande. En longitudinell studie skulle kunna 

tillföra mycket för att se hur livet för mina informanter utvecklats. Vilka hade lyckats avhålla 

sig från kriminella handlingar och missbruk och vilka hade eventuellt fallit tillbaka? Fanns det 

några gemensamma nämnare hos de som fallit respektive inte fallit tillbaka? Har vad som fick 

dem att bryta haft någon betydelse?  

Under studiens gång framkom nyanser, idéer och resultat som bidrog till att nya 

tankar kontinuerligt kom till om hur man skulle kunnat genomföra studien på ett annat sätt 

eller med hjälp av exempelvis en annan teoretisk bas. Frågeformuleringen omformulerades 
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som tidigare nämnts och andra justeringar gjordes, men ibland var det nödvändigt att lägga 

vissa idéer åt sidan för att komma framåt med arbetet. Dock bidrog detta till ett ökat intresse 

och en stor inspiration och vilja att genomföra studier inom samma fält i framtida projekt. 
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