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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse av före detta kriminellas upplevelser 

av utanförskap efter den tid som kriminell, samt om utanförskapet i så fall har skapat 

svårigheter att inte återfalla i en kriminell livsstil. Teorier som används i uppsatsen är 

Erving Goffmans teori om stigma, Howard Beckers teori om stämpling och Travis 

Hirschis teori om sociala band. Teorierna används för att förstå varför de före detta 

kriminella kan tänkas uppleva utanförskap och varför det kan upplevas som svårt att 

inte återfalla. Tidigare forskning tar upp olika former av utanförskap som kan existera 

hos före detta kriminella, men också om risken att återfalla i kriminalitet på grund av 

utanförskapet. För att besvara uppsatsens frågeställning har semistrukturerade intervjuer 

genomförts med fyra män som tidigare levt ett kriminellt liv. Slutsatsen är att männen 

upplever utanförskap i samhället trots att de inte längre lever ett kriminellt liv. 

Utanförskapet har varit påtagligast den närmsta tiden efter fängelsestraffet, men tre av 

de fyra männen upplever idag fortfarande utanförskap. Upplevelsen av utanförskap har 

även varit en faktor som gjort att deltagarna tidigare i livet har återfallit när de försökt 

komma ifrån den kriminella livsstilen. Slutsatserna går att koppla till samtliga teorier 

som används i uppsatsen. För vidare forskning kan utanförskap hos före detta kriminella 

studeras i livsloppsintervjuer, för att få en uppfattning över hur utanförskap har upplevts 

även innan och under den kriminella livsstilen. Om upplevelser av utanförskap hos före 

detta kriminella skiljer sig beroende på kön, etnisk bakgrund och socioekonomiska 

faktorer kan också vidare studeras. Uppsatsen visar att utanförskap upplevs och även 

hur, förslag på vidare forskning är därför även hur de före detta kriminella hanterar det 

upplevda utanförskapet.  
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1. Inledning 

Utanförskap har i Sverige länge ansetts vara en faktor som gör att människor hamnar i en 

kriminell livsstil. Hos ungdomar är bristande anknytning till föräldrar eller skola, föräldrars 

sociala och ekonomiska utsatthet och illegalt inflytande från vänner olika riskfaktorer som 

genom forskning har bevisats kunna leda till ökad kriminalitet (Ring, 2013). Mycket 

forskning tycks finnas kring vad som påverkar en individ att begå brott. Däremot menar 

Estrada och Nilsson (2011) att det inte alls finns lika mycket forskning om hur den kriminella 

livsstilen och efterföljande straff påverkar individen och dennes livschanser. Denna uppsats 

ska därför fokusera på tiden efter det kriminella livet.  

 

Normer och regler över hur en ska vara och bete sig finns i alla samhällen. En individ som 

bryter mot en erkänd regel kan ses som utanförstående och stämplas som en avvikare (Becker, 

2006). Trots att en individ inte längre bryter mot normer och regler, kan stämplingen sitta 

kvar. I en situation där en individ som har gemensamma egenskaper med andra individer i en 

grupp, och den enda skillnaden är att denne suttit i fängelse, kan ett stigma ha skapats 

(Goffman, 1972). Stigmat är en egenskap som resten av gruppen ser som negativ, som i detta 

fall är att individen har suttit i fängelse. Stigmat gör att människor runt omkring ser på en 

annorlunda, vilket kan leda till diskriminering och minskade livsmöjligheter för denna 

individ. (ibid).  

 

Tidigare forskning har bevisat att olika former av utanförskap går att fastställa hos före detta 

kriminella, där arbetslöshet är den främsta formen (Healy, Knapp och Farrington 2004; 

Hobcraft, 1998; Laub och Sampson, 2003; Nilsson och Estrada, 2009). Stämmer det att 

utanförskap faktiskt upplevs hos före detta kriminella på det här viset, och hur ser i så fall 

dessa upplevelser ut? Ett stort antal av de individer som blivit dömda för brott återfaller även 

igen, där sociala och ekonomiska faktorer kan ha en betydelse (BRÅ, 2012). För att få en 

djupare förståelse i detta är målet med denna uppsats att genom intervjuer studera före detta 

kriminellas egen upplevelse av utanförskap efter den tid som kriminell. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse kring hur före detta kriminella 

upplever utanförskap i samhället efter den tid som kriminell. Uppsatsen ämnar belysa om och 

hur individerna upplever att de har behandlats annorlunda på grund av sin kriminella 

bakgrund, samt om detta har skapat svårigheter att komma tillbaka till samhället och inte falla 

tillbaka till ett kriminellt liv. Uppsatsens frågeställningar är därför följande:  

 

 Upplever före detta kriminella utanförskap i samhället till följd av deras kriminella 

bakgrund, och hur ser i så fall dessa upplevelser ut?  

 

 Har det eventuellt upplevda utanförskapet i så fall gjort det svårare att inte återfalla 

i kriminalitet? 

1.2 Avgränsning 

Givetvis kan det tänkas finnas flertalet faktorer som kan ha påverkat upplevelsen av 

utanförskap och svårigheterna det har föranlett hos informanterna. Inte bara den kriminella 

bakgrunden kan vara en orsak. Etnicitet, kön, ålder och social klass är nämnvärda faktorer 

som kan tänkas ha en inverkan både utan och i samband med den kriminella bakgrunden. För 

att inte göra uppsatsen för bred har dessa faktorer valts att inte lägga fokus vid. 

 

I ämnet finns det en relevans för huruvida X-cons och Kris, som förklaras mer i 

bakgrundsavsnittet, arbetar för att minska utanförskapet och ett liv utan kriminalitet. Även 

organisationer som arbetsförmedlingen och kriminalvården kan i frågan ha en betydande roll 

för hur individer med en kriminell bakgrund ska komma tillbaka till samhället och inte leva i 

utanförskap. Om än det hade varit intressant så finns det varken tid eller plats att i uppsatsen 

undersöka detta. Då uppsatsen syftar till att skapa en djupare förståelse hos enskilda 

respondenter, ämnar uppsatsen inte heller att generalisera några resultat.   

1.3 Disposition 

Till en början kommer bakgrund och begrepp som används i uppsatsen att beskrivas. Sedan 

kommer i ämnet relevanta teorier som Travis Hirschis teori om sociala band, Howard Beckers 
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stämplingsteori och Erving Goffmans teori om stigma att redovisas. Även tidigare forskning 

kring ämnet kommer att framföras. I metodavsnittet kommer urvalet och genomförandet av 

studien att presenteras. Här kommer även etiska aspekter att belysas. Resultatdelen syftar till 

att besvara uppsatsens syfte och frågeställning utifrån de genomförda intervjuerna, med hjälp 

av de teorier som tagits upp. Uppsatsen kommer att avslutas med en diskussion med 

utgångspunkt från resultatdelen.  

2. Bakgrund och begrepp 

De före detta kriminella som deltagit i denna studie är medlemmar i antingen X-cons eller 

Kris, två organisationer som beskrivs i detta avsnitt. Avsnittet klargör även definitionerna av 

begreppen utanförskap och före detta kriminell, som i uppsatsen kommer att användas.   

2.1 X-cons och Kris 

X-cons är en ideell förening vars syfte är att hjälpa kriminella, missbrukare och individer som 

har blivit släppta från fängelse, tillbaka till samhället. Detta för att kunna leva ett liv utan 

droger och kriminalitet. (X-cons Stockholm, 2015). Organisationen bygger på ärlighet, 

gemenskap och framtid. Med ärlighet innebär framförallt att medlemmarna är ärliga både mot 

sig själv och andra, alltid följer lagen och därmed inte begår några brott. De ska inte heller 

vara påverkade av alkohol eller illegala droger. Gemenskap står för att medlemmarna ska 

respektera sina medmänniskor och bry sig om sina vänners välmående. Framtid innebär att 

medlemmarna alltid ska finnas till och ställa upp för sina vänner, bland annat genom att arbeta 

ideellt och offra tid för X-cons när det behövs. För att hålla sig undan från kriminalitet och 

droger ska de individer som släpps från fängelse alltså ha tillgång till ett socialt nätverk som 

inte sysselsätter sig med sådant. (X-cons, 2015).   

 

Kris står för ”Kriminellas revansch i samhället” och är precis som X-cons en ideell förening 

som hjälper före detta kriminella och missbrukare tillbaka till samhället. Deras huvudtanke är 

att möta upp individer som blir släppta från fängelse för att motivera dem till förändring, 

stötta och finnas till. Kris hjälper även individer som kommer direkt från gatan, så att ha suttit 

i fängelse eller haft drogproblem är inget krav för att kunna bli en medlem. För att bli medlem 
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måste däremot Kris deviser uppfyllas; hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. 

(Kris, 2015).  

 

X-cons medlemmar är tillåtna att använda substitutions läkemedel som är ordinerat av en 

läkare (X-cons Stockholm, 2015), vilket tycks vara den egentliga skillnaden mellan 

föreningarna utifrån deras organisationsbeskrivning.    

2.2 Utanförskap 

Den huvudsakliga beskrivningen av utanförskap som i uppsatsen används, utgår från delar av 

boken Utanförskap, där olika perspektiv kring begreppet tas upp. Författarna tar bland annat 

upp fattigdom, sociala problem och arbetslöshet som former av utanförskap (Alm, Bäckman, 

Gavanas och Nilsson, 2011). I uppsatsen används även begreppen stigma, stämpling och 

svaga sociala band för att beskriva utanförskap. Svag anknytning till andra individer, 

diskriminering och utestängning är former av utanförskap som ingår i dessa begrepp. Detta 

kommer att redovisas för och förtydligas i teoriavsnittet. 

 

Viktigt att nämna är dock att uppsatsen behandlar informanternas egna upplevelser, vilket 

innebär att även andra perspektiv på utanförskap än ovan nämnda kan tänkas framträda.  

2.3 Före detta kriminell 

Kriminalitet innefattar straffbelagda handlingar som har begåtts, men begreppet täcker även 

brottsliga handlingar som har begåtts och inte alls har upptäckts (NE, 2015a). Att en individ 

är kriminell innebär således att denne ofta begår kriminella handlingar (NE, 2015b). Före 

detta kriminell betecknas därför i denna uppsats som individer som själva uppfattar att de 

under en eller flera perioder i livet har ägnat sig åt kriminalitet. Begreppet innefattar i 

uppsatsen också individer som någon gång blivit dömd för något av de brott de har begått.   
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3. Teori och tidigare forskning 

Till en början redovisas i detta avsnitt de tre olika teorier som används i uppsatsen; Erving 

Goffmans teori om stigma, Howard Beckers teori om stämpling och Travis Hirschis teori om 

sociala band. Avslutningsvis presenteras både nationell och internationell tidigare forskning i 

ämnet. 

3.1 Teori 

3.1.1 Stigma 

Goffmans teori om stigma utgår från att alla individer i ett samhälle delas in i kategorier där 

det finns naturliga förväntningar över hur en ska vara och bete sig (Goffman, 1972).  

 

Den sociala identiteten som Goffman menar att individer har, finns i två olika former. Den 

faktiska sociala identiteten beskriver hur en individ ser sig själv. Medan den virtuella sociala 

identiteten är den identitet som en individ tillskrivs av samhället, genom andra människors 

intryck av en. När vi möter nya människor kan den virtuella sociala identiteten fastställas 

direkt vid första anblicken. Om främlingen tycks ha en icke-önskvärd egenskap som inte finns 

hos övriga individer i en kategori, går denne från att vara en vanlig människa, till en utstött 

människa. Stigma är således en nedsättande egenskap som skapas genom den process där 

individen stämplas på detta vis. (Goffman, 1972).    

 

Goffman menar att det finns olika typer av stigma, där en form syftar till individens 

personliga karaktär (Goffman, 1972). Ett exempel han tar upp är när individer tycks ha 

bristande hederlighet, exempelvis om de har suttit i fängelse (ibid:14). Trots att en individ har 

flera egenskaper som gör att denne har en gemenskap med övriga individer i en kategori, kan 

det finnas en enda egenskap som gör att individen inte blir accepterad. Individen ses på grund 

av sitt stigma som en avvikare. Omgivningen ser personen som omänsklig och diskriminerar 

därför individen på olika vis, vilket oavsiktligt kan minska denna individs livsmöjligheter. 

(Goffman, 1972). 

 

Om före detta kriminella upplever utanförskap i samhället, kan det utifrån denna teori tänkas 
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ske i kontakt med individer som inte har ett kriminellt förflutet. Vilket på så vis gör teorin 

relevant för uppsatsens syfte. Teorin kommer att användas för att försöka förstå varför före 

detta kriminella eventuellt upplever utanförskap, men också om utanförskapet i så fall sker i 

kontakt med individer som inte har en kriminell bakgrund. Även om känslan av utanförskapet 

i så fall kan upplevas redan i första mötet med andra individer. 

   

3.1.2 Stämplingsteorin 

Enligt Becker uppstår sociala regler i alla olika sociala grupper. Dessa regler bestämmer vilka 

handlingar som anses riktiga och vilka handlingar som anses felaktiga. Ett beteende som 

skiljer sig från det som anses vanligt menar Becker är ett avvikande beteende. Vidare menar 

han att sociala grupper skapar denna avvikelse utifrån stämplingsteorin. När en individ anses 

brutit mot en erkänd regel kan denne betraktas som utanförstående. Beteendet eller människan 

blir dock avvikande först när stämplingen har applicerats. Becker anser därmed att beteenden 

som är avvikande, exempelvis kriminalitet, skapas av samhället när individer stämplar dessa 

beteenden som avvikande. Däremot kan även individer som inte bryter mot sociala regler 

ändå stämplas som avvikande. Detta då dessa individer har eller fortfarande befinner sig i en 

livssituation som anses vara kopplad till avvikande beteende eller kriminalitet. Becker menar 

vidare att individer agerar avvikande och begår brott på grund av att de har blivit stämplade 

som avvikare och även accepterat denna stämpling. På grund av detta fortsätter individerna 

sedan att agera utifrån den stämpling de har blivit tilldelade. (Becker, 2006). Om de före detta 

kriminella upplever utanförskap kan teorin tänkas vara en förklaring till detta, vilket gör att 

den lämpar sig för uppsatsen. Teorin kan tänkas vara svår att i praktiken pröva, men kommer i 

denna uppsats att användas som ett perspektiv för att även försöka förstå om och varför de 

före detta kriminella upplever att det är svårt att inte återfalla i kriminalitet. 

 

3.1.3 Sociala band 

Hirschi (1969) menar att när en individs band till samhället är svaga eller förstörda, så uppstår 

kriminalitet. Vidare menar Hirschi att det finns fyra olika typer av band som är kopplade till 

varandra, men som också var för sig har ett samband med ett kriminellt beteende. Åtagande är 

en form av band till samhället som gör att individen måste överväga kostnaderna som 

kriminaliteten skapar, innan eller om denne tänker begå kriminella handlingar. Detta innebär 

att en individ som investerar energi och tid i exempelvis arbete eller utbildning, riskerar att 
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förlora sina investeringar om denne begår kriminella handlingar. Involvering är ett band som 

syftar till individens delaktighet i konventionella aktiviteter. Hirschis antagande är här att 

individer som ägnar sig åt sådana aktiviteter, är bundna till arbetstider, möten och andra 

planer. Detta gör att individen blir upptagen och således inte har tid över för att ägna sig åt 

kriminalitet. Denna upptagenhet gör att individen inte ens har tid att lägga tankar på ett 

kriminellt beteende. Det tredje bandet kallar Hirschi för övertygelse och grundas på att alla 

individers övertygelse om att följa regler i samhället varierar. Ju mindre individer anser att 

reglerna måste följas, desto större är risken att de går emot reglerna. Individer som alltså inte 

antar de regler som finns i samhället, begår lättare kriminella handlingar. Anknytning, som är 

det fjärde bandet, påverkar individens internalisering av regler och normer. Att en individ 

saknar en stark anknytning till andra, kan innebära att denne inte bryr sig om de förväntningar 

som ställs på att följa normer. En individ går emot förväntningarna från andra människor om 

denne bryter mot normer. Hirschi menar alltså att individer handlar avvikande, på grund av att 

andras förväntningar på dem inte har någon betydelse. Då de saknar anknytning till de som 

har förväntningar. Exempelvis är det större risk för en man att begå en kriminell handling 

efter att ha skiljt sig. Om mannen sedan gifter om sig, går det att dra en slutsats om att hans 

samvete är tillbaka igen. Vidare menar Hirschi att ju starkare ett av dessa fyra band är för 

individen, desto större chans är det att de övriga band också är starka. (Hirschi, 1969). 

 

Att en individs sociala band till samhället är svaga kan jämföras med att denne går att ses som 

utanför, vilket i uppsatsen skapar en relevans för teorin. Teorin förklarar varför individer kan 

tänkas begå brott. Även om det i uppsatsen inte är syftet att studera hur kriminalitet uppstår, 

kan teorin likväl vara en viktig aspekt för att förstå varför individer återfaller i kriminalitet.  

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Utanförskap bland före detta kriminella 

Estrada och Nilsson (2011) menar att individer som har varit straffade och dömda till fängelse 

i stor utsträckning går att framställa som socialt exkluderade. Det går att fastställa att många 

av dessa individer saknar en anknytning till arbetsmarknaden och lider av problem med 

ekonomin. (ibid). Flertalet studier visar att ett tidigare kriminellt beteende kan resultera i olika 

former av utanförskap, och att arbetslöshet är den form som genomgående nämns som en 

resulterande faktor av ett tidigare kriminellt beteende. (Hobcraft 1998; Laub och Sampson, 
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2003; Healy et.al., 2004; Nilsson och Estrada, 2009).  

 

Hobcraft (1998) har utöver arbetslöshet i sin studie bland annat undersökt hur en problematisk 

kontakt med polis i tonåren, påverkar utanförskap i form av både sociala och ekonomiska 

aspekter i vuxen ålder. Mer specifikt visar resultatet bland annat att det finns en ökad 

sannolikhet att vara hemlös eller leva på bidrag som vuxen, för de individer som i tonåren 

varit i kontakt med polis (ibid: 74f). Chansen att de skaffar sig en högre utbildning i senare 

ålder är också låg (ibid: 82). Samtliga utfall kan ses som aspekter av utanförskap och styrker 

därför antagandet att före detta kriminella upplever utanförskap, vilket uppsatsen ämnar 

belysa. Även om en problematisk kontakt med polis i tonåren i sin mening inte behöver 

innebär att individerna har blivit dömda, kan det ändå tänkas relevant. Detta eftersom 

problematisk kontakt med polis kan tyckas innebära ett kriminellt beteende hos individen.  

 

Även om kriminalitet i tonåren tycks vara en betydande faktor för utanförskap senare i livet, 

visar Nilsson och Estrada (2009) att de individer som har registrerats för brott i både tonåren 

och vuxen ålder, tenderar att vara socialt exkluderade i större utsträckning. I deras studie har 

det studerats huruvida social exkludering
1
 bland brottsbelastade individer skiljer sig, beroende 

på om individen endast registrerats för brott i tonåren, endast i vuxen ålder eller båda delarna. 

Av individer som någon gång registrerats för brott, visar deras studie att var femte man och 

var fjärde kvinna saknar anknytning till arbetsmarknaden. (ibid: 21f). Resultaten visar även att 

av de individer som enbart blivit registrerade för brottslighet i tonåren, är 12 procent av 

männen och 18 procent av kvinnorna socialt exkluderade. Dessa individer är nästintill socialt 

exkluderade i samma utsträckning som de individer som aldrig har registrerats för brott. (ibid: 

25f). Något som kan tyckas ifrågasätta resultatet från Hobcrafts studie ovan. Av de individer i 

Nilsson och Estradas studie som enbart har registrerats för brott i vuxen ålder är andelen 

socialt exkluderade större (ibid.). De mest markanta skillnaderna påvisas bland de individer 

som har registrerats för brott i både tonåren och i vuxen ålder. Omkring 60 procent av 

kvinnorna och 40 procent av männen som har registrerats för brott i både tonåren och vuxen 

ålder, är socialt exkluderade. (ibid).  

 

                                                 

1 Social exkludering innebär här att individen lever på socialbidrag eller saknar arbetsmarknadsförankring 

(Nilsson & Estrada, 2009).  
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Estrada och Nilsson (2011) hävdar att det finns en mängd forskning kring vad som påverkar 

en individ till att begå brott. Betydligt mindre forskning menar de att det finns i frågan om 

huruvida straff och kriminalitet långsiktigt påverkar individen själv (ibid.), vilket utgör en 

viktig anledning av denna uppsats. Stort fokus i den tidigare forskningen som här har tagits 

upp, ligger även på olika statiska analyser av utanförskap bland de före detta kriminella. Att 

individerna själva får komma till tals för att berätta om sina upplevelser är inte lika 

förekommande. Det kan tänkas att de egna upplevelserna skiljer sig från de statistiska 

analyserna. Även om det inte finns några skillnader, ger de egna upplevelserna en djupare 

förståelse för utsattheten av utanförskap. För att kunna få en inblick i detta kommer därför 

denna uppsats att använda sig utav kvalitativa intervjuer. 

    

3.2.2 Återfall till följd av utanförskap 

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att 41 procent av de individer som har blivit 

dömda för brott återfaller igen (BRÅ, 2012: 22). Både svensk och nationell forskning bevisar 

att olika sociala och ekonomiska faktorer kan påverka att en individ återfaller i brott (BRÅ, 

2012; Farrington, Gallagher, Morley, Ledger och West, 1986; Nilsson 2002; Laub och 

Sampson, 2003; Savolainen, 2009).   

 

Två studier visar bland annat att risken att återfalla är större för de individer som är arbetslösa 

och har en låg utbildningsnivå (Nilsson, 2002: 152; BRÅ, 2012: 70). I den ena studien där 

individer som vid en viss tidpunkt var inskrivna på kriminalvårdsanstalter i Sverige (Nilsson, 

2002), visar resultatet att de individer som hade störst risk att återfalla, var de som hade 

problem med både sysselsättning, utbildning, boende och ekonomi (ibid: 152). Till skillnad 

från Nilsson så visar Brottsförebygganderådet att även lägre inkomst och om individen är 

skild eller ogift påverkar dennes sannolikhet att återfalla i brott (BRÅ, 2012: 70). Andra 

studier styrker också att de som återfaller i brott är gifta i betydligt mindre utsträckning (Laub 

och Sampson, 2003: 151; Savolainen, 2009: 297). Brottsförebyggande rådet visar däremot att 

den allra påtagligaste faktorn för återfall i brott är antalet tidigare lagföringar (BRÅ, 2012: 

66).   

 

Den tidigare forskningen som nämnts visar att olika sociala och ekonomiska faktorer påverkar 

en individs återfall i brott, vilket kan kopplas till utanförskap. Dock visar denna forskning 

enbart hur statistik framhäver utanförskap bland före detta kriminella vilket gör att deras egna 
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upplevelser inte går att uttala sig om.  

 

I studier där individerna själva har fått svara på vad som är viktigast för att inte hamna i 

fängelse igen tycks däremot sociala och ekonomiska faktorer fortfarande spela en väldigt stor 

roll (Nilsson 2002; Laub och Sampson, 2003). I en svensk studie framkommer det i svar från 

intervjupersoner att en fungerande ekonomi, sysselsättning och bostad anses viktigt för att 

inte komma tillbaka till fängelset (Nilsson, 2002: 132). Andra vanligt förkommande svar för 

att klara av situationen är att ha bra sociala relationer som familj eller bekantskapskrets 

(ibid.). I en amerikans studie där bland annat livshistorieintervjuer har använts, påpekar en av 

individerna som intervjuats att anledningen till varför han fortsätter att begå brott, är för att 

det är det enda han kan. Han berättade att pengar för hans del var väldigt ovanligt och när han 

begick stölder så fick han åtminstone några hundra dollar, vilket för honom var mycket. 

Vidare nämnde han även att han hade svårigheter att hitta ett lämpligt jobb. (Laub och 

Sampson, 2003).   

 

Bergström (2003) menar istället att den allra viktigaste faktorn för att inte återfalla i 

kriminalitet, är att den kriminelle själv måste ändra sitt tankesätt. Något som delvis 

framkommer i även Nilssons (2002) studie, då en del av intervjupersonerna svarat att den 

egna viljan är viktig för att kunna leva ett liv utan att hamna i fängelse igen (ibid: 132). Då 

uppsatsens syfte fokuserar på upplevelser av utanförskap kan detta resonemang ändå vara 

relevant. Utanförskap behöver inte vara den enda och viktigaste orsaken till varför individer 

upplever att de återfaller i kriminalitet.  

 

Estrada och Nilsson (2011) menar att social och ekonomisk utsatthet måste ses som en 

förklaring snarare än bortförklaring för att kunna förstå skillnader i individers 

brottsbelastning. Detta skapar en central utgångspunkt för denna uppsats i frågan huruvida de 

före detta kriminella upplever svårigheter i att inte återfalla i kriminalitet.  
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4. Metod och data 

Detta avsnitt kommer att ta upp uppsatsens olika ståndpunkter för att senare också förklara 

analysprocessen. Urval och insamling av data kommer att beskrivas, men även de etiska 

aspekter som behövts ta hänsyn till i genomförandet av studien.  

4.1 Kvalitativ inriktning 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats som framförallt innebär att studien inriktar sig på ord 

snarare än siffror. Meningen är att försöka förstå den sociala verkligheten utifrån hur 

aktörerna själva tolkar den. (Bryman, 2011). Då fokus ligger på de före detta kriminellas egen 

upplevelse valdes detta angreppssätt, eftersom de själva får komma till tals och berätta om 

sina erfarenheter. Med en kvantitativ ansats hade uppsatsen kunnat belysa generella samband 

mellan före detta kriminella och utanförskap samt återfall. Däremot hade inte en djupare 

förståelse gått att nå.   

 

Uppsatsen utgår ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv som innebär att sociala företeelser 

skapas i samspel mellan individer. Verkligheten skapas utifrån aktörernas egna handlingar 

och uppfattningar. (Bryman, 2011). Huruvida de före detta kriminella är utanför eller inte är 

således inte av betydelse. Det viktiga som uppsatsen ämnar belysa är om de före detta 

kriminella själva upplever utanförskap och svårigheter i att inte återfalla. Vidare har analysen 

i uppsatsen skett utifrån ett deduktivt synsätt. Det är ett vanligt synsätt i samhällsvetenskaplig 

forskning och innebär att studien utgår från teorier (Bryman, 2011). Föreställningar om att de 

före detta kriminella kan ha ett stigma, att de stämplas och kan tänkas uppleva utanförskap 

antogs redan innan insamlingen av data, utifrån den tidigare forskningen och teorierna. Ett 

induktivt synsätt innebär att data först samlas in för att sedan skapa teorier (ibid.), vilket inte i 

denna uppsats har gjorts. Teorierna som tas upp används för att analysera det insamlade 

materialet från intervjuerna. 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är begreppen reliabilitet, replikation och validitet 

viktiga kriterier för undersökningens kvalité. Även om det främst är viktigt inom kvantitativ 

forskning, har även kvalitativa forskare diskuterat begreppens relevans. Reliabilitet handlar 



 

 12 

om huruvida resultatet från en studie blir likadan om den görs om på nytt. Vilket dock är det 

svåraste kriteriet att uppfylla i kvalitativ forskning. För att detta i någon mån ska vara möjligt 

måste den forskare som upprepar studien gå in en liknande social roll som den första 

forskaren. (Bryman, 2011). Då uppsatsen studerar enskilda upplevelser kan ett likadant 

resultat vara svårt att nå om inte exakt samma intervjupersoner används. Vilket heller inte är 

möjligt av etiska skäl. Replikation hänger ihop med reliabilitet och innebär att en forskare ska 

kunna upprepa en studie och dess resultat (ibid.). I hänsyn till detta beskrivs studiens 

genomförande därför utförligt, så gott det går, i detta metodavsnitt. Validitet syftar till att 

bedöma huruvida studiens slutsatser hänger ihop (ibid.). Flera former av validitet är dock mest 

lämplig för kvantitativ forskning. Bland annat handlar en undersöknings validitet om huruvida 

resultatet går att generalisera till andra miljöer (ibid.). Denna uppsats ämnar dock inte 

generalisera
2
 några resultat, då det är enskilda upplevelser som är i fokus. Validitet syftar 

också till att de begrepp som anses mätas faktiskt också mäts (ibid.). I denna uppsats kan 

därför val av urval, teman i intervjuguiden och intervjufrågor ses som relevant för validiteten. 

Samtliga är skapade utifrån uppsatsens syfte och kan därför tyckas skapa en god validitet. 

Bakgrundsfrågor som egentligen inte är relevant för uppsatsens syfte finns dock med i 

intervjuguiden. Då av anledning till att underlätta intervjusituationen och ändå skapa en solid 

förståelse.      

4.2 Urval och datainsamling 

Urvalet av intervjupersonerna skedde genom två processer, till en början genom ett 

bekvämlighetsurval och sedan ett snöbollsurval. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren 

använder sig utav individer som råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Mail 

skickades ut till olika adresser som fanns tillgängliga på X-cons och Kris hemsida där en 

första kontakt skapades med de som svarade på mailen. Snöbollsurval innebär att forskaren 

genom kontakt med individer inom temat, får kontakter med ytterligare individer som är 

lämpliga respondenter (Bryman, 2011). Två av de individer som svarade på mailen 

medverkade i själva i studien, men dessa personer hänvisade även vidare till lämpliga 

intervjupersoner som också blev en del av urvalet.  

 

                                                 

2 Generalisering innebär att resultatet från en studie kan användas i andra grupper och situationer än just 

de som använts i den specifika studien (Bryman, 2011). 
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Urvalet består av fyra män som är mellan 35-60 år. De är medlemmar i antingen X-cons eller 

Kris och lever idag ett liv utan kriminalitet. Samtliga har olika bakgrunder men gemensamt är 

att de alla har varit straffade och suttit i fängelse minst en gång. Givetvis hade det varit både 

intressant och relevant med ett urval bestående av även kvinnor. På grund av svårigheter att 

genom organisationerna få tag på kvinnor och den tidsram skapandet av uppsatsen haft, 

valdes därför endast män till urvalet. 

 

Datainsamlingen skedde i form av semistrukturerade intervjuer. I kvalitativ forskning när 

intervjuer som metod används, ligger en tyngdpunkt på att försöka förstå intervjupersonernas 

synsätt och deras egna föreställningar (Bryman, 2011). Då syftet är att fånga de före detta 

kriminellas egen upplevelse, valdes därför intervjuer som metod. Semistrukturerade intervjuer 

är flexibla och innebär att forskaren utgår från olika teman som ska tas upp (ibid). Frågorna 

behöver inte ställas i den ordning som de är uppställda i intervjuguiden, och intervjupersonen 

kan utforma sina svar väldigt fritt. Frågor som inte finns med i intervjuguiden kan också 

under intervjuns gång dyka upp. (ibid.). För att försöka få en så bra bild som möjligt av 

intervjupersonernas egna upplevelser valdes detta tillvägagångsätt. När deltagarna fick 

möjlighet att svara brett, skapades dels respekt till dem för att låta de tala om saker som 

kändes bekvämt för dem själva. Då forskningsfältet för mig är nytt och obekant, skapades 

även nya synvinklar utöver ens egen förförståelse. Oväntade svar och tankesätt dök upp, 

vilket även för analysens skull gjorde detta tillvägagångssätt lämpligt.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna skapades en intervjuguide med för ämnet olika relevanta 

teman. Utifrån varje tema skapades även frågor som tycktes relevanta för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning.
3
 Intervjupersonerna fick sedan bestämma en för dem bekväm tid 

och plats för intervjutillfället. Samtliga intervjuer genomfördes på Kris eller X-cons kontor 

och tog ungefär en timme var. Intervjuer som inte spelas in tenderar att skapa en analys som 

inte blir detaljerad. Specifika fraser från intervjupersonen kan också utan inspelning gå 

förlorade. (Bryman, 2011). På grund av detta och för att under analysen kunna komma ihåg så 

mycket som möjligt från vad intervjupersonerna berättade, spelades samtliga intervjuer in.   

                                                 

3 Se kapitel 8. Bilaga: Intervjuguide 
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4.3 Genomförande av analys 

Analysprocessen påbörjades redan under intervjutillfällena då flera tankemönster skapades. 

Efter genomförandet av intervjuerna, transkriberades samtliga för att sedan kunna påbörja 

själva analysen mer djupgående. Genomförandet av analysen skedde tematiskt. En tematisk 

analys innebär att en söker efter teman i intervjuerna, och att fokus därför läggs på vad som 

sägs istället för hur det sägs (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer lästes igenom noggrant 

flertalet gånger, eftersom det är på så vis olika teman kan identifieras (ibid.). De teman som 

skapades framkom dels utifrån vad som fortlöpande framkom i varje enskild intervju, men 

även genom skillnader och likheter när intervjuerna jämfördes med varandra. Exempel på 

teman som uppstod är utanförskap, återfall, och eget tankesätt. Efter att flertalet teman 

uppstått kodades samtliga intervjuer utifrån dessa. Detta för att enkelt kunna gå tillbaka och 

tolka intervjuerna. Underkoder skapades även utifrån flera utav temana. Exempel på 

underkoder som användes i temat utanförskap är bidrag, stämpling och arbetslöshet. 

4.4 Etiska överväganden 

I uppsatsen har flera olika etiska aspekter tagits hänsyn till, dels då ämnet kan tänkas känsligt, 

men även då mycket information om en individ framkommer vid en intervju. Fyra etiska 

principer som vetenskapsrådet tar upp, har tagits extra hänsyn till.   

 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien har rätten att själva avgöra om de vill vara 

med och medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Frågan om deltagande i intervjun 

ställdes därför väldigt öppen och utan några som helst krav på individerna. För att även kunna 

följa informationskravet som innebär att deltagaren ska vara införstådd med syftet och att 

deltagandet är frivilligt (ibid.), så gicks detta igenom innan intervjun påbörjades. Studiens 

syfte förklarades och samtliga deltagare blev även tillsagda att de när som helst under 

intervjun kunde välja att avsluta, eller välja att inte svara om de ansåg att någon fråga kändes 

olämplig eller obekväm på något vis.  

 

Nyttjandekravet innebär att den information som har samlats in endast ska komma att 

användas i studien och ingen annanstans. Konfidentialitetskravet understryker att deltagarnas 

uppgifter ska behandlas med största konfidentialitet och inte på något vis vara tillgänglig för 

obehöriga. (Vetenskapsrådet, 2002). Även dessa krav gicks igenom med intervjupersonerna 
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innan intervjun påbörjades, men har givetvis också tagits hänsyn till i efterhand. Inspelningen 

av intervjuerna raderades efter transkriberingen och analyseringen, för att ingen obehörig 

skulle kunna komma åt materialet. I beskrivningen av urvalet har inte mycket information om 

intervjupersonerna tagits upp, just i syftet att inte på något vis kunna identifiera deltagarna. 

Även i analysen har hänsyn tagits till detta krav. För att alla deltagare ska kunna vara 

anonyma används inte personernas riktiga namn i analysen, utan alla namn som används är 

påhittade. För att inte kunna genomskåda personernas identitet används i analysen endast 

beskrivningar och citat som inte går att koppla till vem individen är. Citaten är inte heller 

skrivna i talspråk då det inte ska gå att urskilja vem som har sagt vad. Det kan tänkas att 

uttryck och hur intervjupersonerna berättar saker går mistes om när talspråket inte används. 

Återigen ligger tyngden däremot inte på att förklara hur företeelser förklaras, utan istället på 

vad som förklaras.    

5. Resultat och analys 

Avsnittet ämnar besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Första och andra delen i detta 

avsnitt ska besvara den första frågan i frågeställningen: Upplever före detta kriminella 

utanförskap i samhället till följd av deras kriminella bakgrund, och hur ser i så fall dessa 

upplevelser ut? Medan den tredje delen av avsnittet är menat att besvara den andra frågan: 

Har det eventuellt upplevda utanförskapet i så fall gjort det svårare att inte återfalla i 

kriminalitet? 

5.1 Utanförskap – Att börja om från noll 

Alla intervjupersoner diskuterar utanförskap i olika former, som ett fenomen som upplevts vid 

olika tidpunkter i deras liv. Gemensamt är att de alla poängterar att trots att de har suttit i 

fängelse och avtjänat sitt straff, så börjar det egentliga straffet den dagen de kom ut från 

fängelset. Utifrån intervjuerna går det att tolka det som att upplevelsen av utanförskap är som 

påtagligast precis när de har blivit frisläppta och ska påbörja sin väg tillbaka till samhället. En 

av deltagarna tycks bara ha upplevt utanförskap i detta skede, i processen att skaffa arbete och 

bostad. Han känner sig idag som vem som helst, upplever inte att andra ser på honom på ett 
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annorlunda sätt eller att hans bakgrund skapar svårigheter för honom. Medan de andra 

deltagarna verkar mena att utanförskap är något som upplevs både då och nu. 

 

Magnus berättar hur den första perioden efter sitt fängelsestraff var väldigt tuff. Han hade 

varken bostad eller jobb, men det han upplevde som allra värst var att det inte fanns någon 

som trodde på honom när han ville förändra sin livsstil. Vidare förklarar han att det har varit 

svårt att skaffa ett arbete, vilket är en av anledningarna till att han idag arbetar på X-cons. Han 

menar att det varken går att få ett kommunalt eller statligt jobb med hans bakgrund som 

tidigare straffad.  

Jaa, du kan ju inte ens sitta som spärrvakt alltså i tunnelbanan. Så att man har ju det där pluset, vilket 

då är narkoman, det har man ju alltid med sig va. 

Linus berättar att han hade svårigheter att skaffa en egen bostad när han kom ut. Han 

upplevde perioden som väldigt tuff då han fick arbeta ideellt i elva månader och leva på 

bidrag innan han fick sin första lön. De två andra deltagarna förklarar också att de inte kan 

söka vilka arbeten som helst, eftersom att de flesta arbetsgivarna begär ett utdrag från 

belastningsregistret. Mikael tror att det beror på att ett företag inte vill ha in någon som på 

något vis kan ställa till det och att företagets namn inte får smutskastas. Han tror också att det 

kan bero på att det är enklare för en arbetsgivare att avfärda en. Istället för att behöva lyssna 

på hur en faktiskt har förändrat sig, och behöva överväga om det är sant eller inte. Dessa 

individer kan utifrån Goffmans teori tänkas besitta ett stigma. En egenskap som är 

annorlunda, deras kriminella bakgrund, som gör att de blir sedda som avvikare och därför 

diskrimineras. Den faktiska och virtuella sociala identiteten som Goffman (1972) beskriver, 

kan kopplas till att intervjupersonerna inte själva ser sig som kriminella idag, medan 

samhället fortfarande gör det.  

 

Att få hjälp från myndigheter när en som mest behöver det är något som flera av deltagarna 

har upplevt som svårt. Mikael säger:  

Så visste ju jag och kände att, det finns jättemånga myndigheter som är bullshit. Vi ska hjälpa och vi 

ska hit och vi ska dit. Men när man väl kommer dit och sträcker ut sin hand, då viftar dem bort den. 

Då började jag inse också att det stämmer, till mångt och mycket att det är så. Dem, hjälper inte.  

Liknande berättar även Magnus:  

Alltså tror man på myndigheter och samhället så är ju det noll kan man säga. Man har ju ingen tillit 

till att få någon hjälp eller.. och framförallt den hjälp som man kanske skulle behöva va.  
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Vidare förklarar han också att andra inte verkar förstå hur svårt det faktiskt är. 

”Ja men dem där jävla narkomanerna, det är väl fyfan bara att kamma till sig och rycka upp sig 

liksom, vad är det som är så jävla svårt”. Och den synen finns ju liksom alltså. 

Linus berättar också om svårigheter med socialförvaltningen där hans problem inte tycktes så 

allvarliga när han behövde en bostad:  

Och så sa hon att ja men tror du att vi ska fokusera bara på dig, det finns mammor, 

fyrabarnsmammor och hit och dit å sådär som söker lägenhet också.   

 

Berättelserna går att tolka som upplevelser av utanförskap. Deltagarna var villiga att ändra sitt 

liv, de ville skaffa ett vanligt arbete, egen bostad och leva normalt. Trots detta verkar 

myndigheter inte ha prioriterat dessa individer och gett den rätta hjälpen. Däremot menar en 

av deltagarna istället att han fick riktigt bra hjälp från arbetsförmedlingen, till och med 

mycket bättre hjälp än vad många andra får. Ändå menar han att han har blivit 

specialbehandlad och att det sänder ut fel signaler. Han exemplifierar med bekvämligheter på 

en handikapptoalett, och anser inte att en ska behöva bli kriminell eller handikappad för att få 

sådana förmåner från arbetsförmedlingen.  

Jag står, eller jag var på en toalett, idag. Och det var handikapp. Och eh, här nere, precis här nere 

vare såhär toahållare. Vi normala har inte vår toahållare såhär. Det är ju LYX det här. Men det är 

handikapp. Egentligen ska det ju stå lyx, istället för handikapp. Måste jag vara handikappad för att få 

det bra ställt? Uppenbarligen måste jag få tillgång, nu knyter jag tillbaks till det här med 

arbetsförmedlingen med jobb, uppenbarligen så måste jag göra sådana saker för att få tillgång till det 

som egentligen är normalt. ”Vill du ut å jobba, ja varsågod, jag har tjugo stycken arbetsgivare här 

som kan ta emot dig, vilken av dem vill du ha?” Wooow, shit, måste jag göra de här grejerna för att 

få tillgång till det här, det är inte friskt.  

5.2 Mötet med ”vanliga” människor 

I samtliga intervjuer förekommer det genomgående ett samtal om ”vi och dem”. När 

deltagarna pratar om ”dem” så benämns dem ofta som de vanliga människorna, och ”vi” 

benämns som de kriminella eller de med ett kriminellt förflutet. En av deltagarna beskriver 

hur han tidigare har gått miste om att bilda vänskapskretsar med normala människor och att 

det idag är svårt. Han menar att det är något en gör redan i skolåren, på universitetet eller när 

man precis kommit ut i arbetslivet. Flera av deltagarna berättar också hur de har svårt att 

känna en samhörighet med människor som inte har en liknande bakgrund som dem själva. 

Magnus berättar: 
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Alltså problemet för en är ju, speciellt i min ålder, vart träffar man nya bekanta liksom? Eller nya 

vänner? De som alltså inte har det livet. Oftast så, när man sitter och lyssnar på andra, ute sådär, 

man känner inte igen sig riktigt. Man snackar lån och de e räntor, det är villor och liksom.. sånt där 

som en annan inte har va. Och inte riktigt.. ändå så har jag haft en del av det där livet, så jag har ju 

ändå lättare än vad många andra har. Men man känner liksom inte, någon form av samhörighet med 

dem. Alltså det, det är klart man kan snacka då idrott eller sådana grejer, men det är inte så jävla lätt 

att skaffa nya vänner alltså. 

 

En annan av deltagarna, ser däremot inte den saknade samhörigheten som lika 

problematisk. Han känner att nya vänner är något han inte just nu behöver. Han har fullt 

upp med arbete, familj och småbarn vilket gör att han ändå inte har tid för massa vänner. 

Linus menar istället att han upplevde kontakten med nya människor som svår i början när 

han försökte avsluta sin kriminella livsstil, men idag upplever han ingen skillnad på sig 

själv och andra människor.  

5.2.1 Stämplad som någon jag inte längre är 

Även fast deltagarna har ändrat på sin livsstil och idag lever utan kriminalitet, så upplever 

flera av dem att de blir sedda och behandlade orättvist på grund av sin bakgrund. En av 

deltagarna förklarar hur människor använt hans bakgrund som ett vapen mot honom. Han ger 

som exempel när han hamnade i tjafs med sitt ex. Hon brukade då ofta kritisera hans gångna 

kriminella livsstil, trots att det inte hade något att göra med startskottet för tjafset. Magnus 

berättar hur han upplever andras syn av honom, som han menar har uppstått på grund av hans 

tidigare beteende. Utpekad och misslyckad är ord han använder för att förklara hur andra såg 

honom när han kom ut ur fängelset.  

Och man blir, känslan är att man aldrig blir trodd. Alltså, det känns som att, ja okej nu kommer en till 

sån där jävel som aldrig talar sanning liksom och bara ska ha. Rätt eller fel, spelar egentligen ingen 

roll, men känslan är så i alla fall. Hinner du inte visa egentligen vem du är så kan du bli dömd redan 

innan.    

Mikel berättar också hur han upplever att människor tyvärr alltid är väldigt fördomsfulla 

och dömande:  

Och idag så är ju jag mycket mer försiktig med att dela med mig till andra människor om vem jag har 

varit. För att det formar ju ens uppfattning om en, att.. eh, ”jag var president i ett land förut, här är 

jag nu”, alltså det ger ju effekt. ”Jag var kriminell förut”, det ger effekt du vet. Man måste vara lite 

försiktig med det där, så. Men förut, när jag inte tänkte mig för, jag tänkte mer såhär att ja men jag 

ger det här till den här personen, så, alltså då.. jag har fått det emot mig sen. Det har bara slagit 

emot. 
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Han talar också om att han många gånger känner att han måste tänka till, han måste se ut 

på ett visst sätt för att folk inte ska dra sig undan. 

 

Linus upplevde att polisen till och med dömde honom när han försökte förklara för dem att 

han inte ville leva det kriminella livet. Han berättar hur han förklarade för polisen att han 

försökte förändra sig, börja vara ärlig och inte vara en dålig människa. Polisen hade då 

skrattat åt honom och sagt att det inte var första gången dem hörde en sådan osanning. Linus 

menar dock att detta gjorde honom stark, han insåg att han verkligen behövde visa för 

samhället att han kunde lyckas förändra sitt liv. 

 

Flera av deltagarna tycks bekräfta att en utanförskapskänsla fortfarande existerar, trots att de 

är fria från kriminalitet, arbetar och beter sig som vilken annan medborgare som helst. Utifrån 

Beckers stämplingsteori går individerna att ses som stämplade. Becker menar att en inte 

behöver begå avvikande handlingar för att bli stämplad och att sociala grupper skapar 

avvikelsen utifrån sina antaganden (Becker, 2006). Dessa individer har tidigare begått 

avvikande handlingar, vilket gör att de kan ha blivit stämplade redan tidigare och att stämpeln 

därför sitter kvar. Men detta förklarar inte varför de blir behandlade orättvist när de idag 

möter nya människor. Flera av deltagarna menar att det är först när en berättar om sitt 

förflutna som de känner sig dömda. Utifrån Beckers teori stämplas de därför för att dem anses 

ha eller haft en livssituation som är kopplad till kriminalitet. Utifrån Goffman går det att anta 

att ett stigma här har skapats. Några av deltagarna menar alltså att de än idag inte helt och 

hållet kan förbise sitt förra liv, eftersom de ständigt dyker upp i andra människors dömande av 

dem. Emanuel menar dock att i Kris har han lärt sig att inte skämmas för sin bakgrund. Han 

har lärt sig att använda sitt bagage som något positivt och upplever därför att han idag har 

försonats med sitt förflutna. Liknande berättar även Linus, han känner sig idag stolt över den 

han är och han menar att han har bevisat för samhället att han har lyckats.  

5.3 Att inte falla tillbaka 

Alla deltagare berättar hur de tidigare i livet har försökt att avsluta den kriminella livsstilen, 

men av olika anledningar inte har lyckats. Det mest centrala som framkommer i intervjuerna 

är att det helt enkelt har varit för svårt att arbeta sig tillbaka. Svårigheter att skaffa en inkomst, 

en bostad, få den rätta hjälpen och träffa människor som bryr sig. Andra aspekter som tydligt 

träder fram är det egna tankesättet, den egna viljan att förändras, men även att mycket handlar 
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om ren tur för att få den rätta hjälpen som behövs. 

 

Mikael berättar att det vanliga livet, utan kriminalitet, ofta kan vara svårt att leva och hantera, 

en anledning som han tror gör att en del återfaller.  

Gamla livet det är inte svårt, det är bara blunda och köra du vet. Så det är inte så.. Det är mycket 

enklare också du vet. Alltså jag behöver inte bry mig ens. Jag skulle kunna titta på klockan och 

bara okej, vad gör jag nu. Om tio minuter kan jag vara hos en gammal polare och han kommer 

bara ”men tjeeeena”, du vet. 

Han poängterar dock att han idag vet att det bara är falskhet och att ingenting bra skulle 

komma ut ur det hela om han gick tillbaka. Däremot menar han att det är svårt, och när 

tanken kommer till honom måste han sätta sig ned och lugna ner sig, för att låta känslan 

passera.  

 

5.3.1 Utanförskap och återfall - Svaga band till samhället 

De aspekter som tidigare har nämnts och tolkats som utanförskap; ekonomiska problem, 

avsaknad av arbete, ingen bostad, svårigheter att skaffa vänner och inte få stöd, är något alla 

deltagare på olika sätt belyser som anledningar till varför de själva tidigare återfallit. Även 

anledningar till varför de tror att många andra återfaller och inte klarar av att komma tillbaka 

till samhället. Magnus berättar om hans skulder hos kronofogden och hur han anser att det 

knappt finns en chans att kunna betala tillbaka:  

[..]Vilket innebär ju att jag måste ju då hålla på och betala tills jag e 65 år och leva på 

existensminimum, vilket gör att det känns som att det knappt är värt det liksom.[..]Och det gör ju att 

många som då försöker fixa den här, återgår till den kriminella världen, för att fixa pengarna. För att 

kunna betala de här jävla skulderna då, för att nån gång bli fri.  

Vidare berättar han att hur det med ett sådant problem är en tidsfråga innan en går tillbaka. 

Han menar att det inte går att fixa fram pengar om det behövs i den vanliga världen. Liknande 

berättar även Mikael som säger att det inte är värt att leva som en luffare på en liten peng från 

socialen. Att en individ saknar arbete eller har en låg inkomst och därför faller tillbaka, kan 

kopplas till Hirschis resonemang om åtagande. Hirschi (1969) menar att individer överväger 

kostnaderna innan en begår kriminella handlingar, och om denne har ett arbete riskerar en att i 

så fall förlora det. Att tolka från ovanstående berättelser är att det inte ens behöver finnas ett 

arbete eller inkomst att förlora på att gå tillbaka till en kriminell livsstil. Snarare att det finns 

mer pengar att vinna, vilket då kan tänkas få individer att återfalla.  

 



 

 21 

Svårigheter att bilda nya vänner eller att hitta människor som stöttar en, framträder i flera 

intervjuer också som en orsak till att återfalla. Magnus förklarar hur det går att nå de akuta 

målen, standardgrejerna som bostad och mat för dagen. När en har kommit dit så menar han 

dock att det är då det är som viktigast med bra vänner. Han säger:  

De är då man inte pallar trycket liksom. Du kanske inte har tillräckligt många nya vänner, man 

börjar.. man ringer ett samtal till nån gammal polare, åker dit för att um.. bara umgås. Men hur länge 

kommer det att funka liksom?  

Även Mikael säger att det är lätt att gå tillbaka när det inte går att träffa nya människor. Han 

tror att det är svårt eftersom många redan har sina kompisgäng. Han menar att det då inte går 

som en vill, vilket gör en frustrerad. Han berättar även hur han tidigare har återfallit då han 

har känt avsaknad av en kärnfamilj och de varma och mysiga stunderna som han velat ha med 

en familj. Hirschi (1969) fastlår att det är lättare för en individ att vara kriminell om denne 

saknar anknytning till andra människor. Om personen inte har några förväntningar från nära 

att leva upp till, finns det ingen anledning till att bry sig om att följa normer. Involvering som 

innebär att en individ är upptagen med möten och andra planer, exempelvis arbetstider är 

också en anledning till att syssla med kriminalitet enligt Hirschi. Eftersom en individ som 

saknar involvering, då har mycket fritid över att ägna på kriminalitet. (ibid.). Som deltagarna 

förklarar, att inget arbete och inga nya ”vanliga” vänner gör det lättare att falla tillbaka till ett 

kriminellt liv, går därför också att koppla till Hirschis teori. När deltagarna har upplevt svaga 

band till samhället, tycks det vara svårare att inte återfalla. Emanuel tydliggör detta: 

Alltså det är de som folk återfaller på. Alltså hela tiden, dem får ingen hjälp av socialen, de har ingen 

bostad, de kanske börjar jobba, men sen när kronofogden ser att dem börjar dra in pengar, då drar 

dem liksom tillbaka halva lönen och då är det inge roligt att jobba heller. Så det är inte konstigt 

varför folk fortsätter vara kriminella. Alltså om dem inte har någonting att komma ut till, eller dem 

kommer liksom ut med två kassar och en mobil med nummer till gamla polare. Fan tror du att han 

gör? Så att det är ett stort problem.  

 

5.3.2 Det egna tankesättet 

Även om upplevelser av utanförskap gör det svårt att inte återfalla i den kriminella livsstilen, 

tycks det inte vara den enda centrala förklaringen. Flera av deltagarna menar att en kan få hur 

mycket hjälp som helst av samhället, ha ett bra arbete, bostad, familj och dylikt. Men om en 

inte själv är redo, eller inte ger sig helt och hållet in på att avsluta den kriminella livsstilen, då 

är det svårt att inte falla tillbaka. Det egna tankesättet verkar behövas förändras för att inte 

riskera att återfalla till det kriminella livet. Mikael berättar flera gånger under intervjun hur 



 

 22 

den egna viljan och att bryta tankemönstret är viktigt. Han förklarar att det viktigaste för att 

inte hamna i ett kriminellt beteende igen, det är att en har kommit till den punkten där en själv 

verkligen vill leva ett annat liv än det kriminella. Han menar att en måste rannsaka sig själv 

och vara beredd att kasta bort allting för att kunna leva ett nytt liv. Vidare berättar han även 

hur han tror att hjälp alltid finns runt hörnet. Att det finns rätt hjälp för att bryta den 

kriminella livsstilen, men bara så länge en själv verkligen vill det.   

 

Det går även att tolka det som att både Magnus och Emanuel tidigare återföll på grund av att 

de hade fel tankesätt. Magnus säger att han tror att han återföll för att han kanske inte riktigt 

helt och hållet ville lämna det kriminella livet. Emanuel berättar att han en gång försökte leva 

ett normalt liv med ett vanligt jobb och flickvän när han kom ut ur fängelset. Sedan återföll 

han ändå och menar att det förmodligen berodde på att han inte hade arbetat med sig själv 

tillräckligt. 

 

Linus berättar också hur hans egna tankesätt var viktigt för att han helt och hållet skulle kunna 

lämna den kriminella livsstilen den här gången, och inte hamna där igen: 

Bara om man vill, verkligen vill, då kan man lyckas. Det spelar ingen roll, alltså typ om saker och ting 

som kommer framför dig är hinder. Men jag tänkte aldrig heller att, under tiden du vet.. när det kom 

problem och jag mådde dåligt, att shit nu är det kört. Jag bara tänkte, skit samma, problem finns, men 

jag får fixa lösningen. Jag har aldrig tänkt såhär, när jag skulle, eller ibland är det ju bra att tänka 

så.. Men jag är inte en sådan människa som om att ja okej, nu ska jag köra bil, härifrån till Malmö. 

Eh, tänk om man krockar, tänk om jag får punktering, tänk om någonting händer på vägen och därför 

vågar jag inte köra bilen. Jag tänker inte så, jag tänker såhär; okej jag ska åka till Malmö, jag 

hoppar in i bilen och kör. Bensin finns, allting finns, jag kör. Om jag får punktering, då hittar jag 

lösningen då. Om jag krockar, då hittar jag lösningen. Förstår du vad jag menar? Så fungerar jag. 

   

Ett av de sociala band Hirschi talar om är människans övertygelse att följa regler i 

samhället. Är individen inte övertygad om att reglerna måste följas, begår denne 

kriminella handlingar lättare. (Hirschi, 1969). Detta kan tänkas vara en anledning som 

gjort att flera av deltagarna tidigare har återfallit. Att en inte velat sluta begå kriminella 

handlingar kan vare sig det är medvetet eller omedvetet, delvis kunna bero på att en inte 

anser att det är felaktigt att begå brott. Linus berättar om sista gången han satt i häktet och 

att han först då faktiskt insåg att han gjort fel: 

Jag har aldrig gråtit inför folk, aldrig i mitt liv. Men den här gången, då grät jag. Jag mådde skit 

dåligt alltså. Och sen bestämde jag mig, jag sa såhär: okej, eh vad som än händer så ska jag vara 
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ärlig, verkligen, jag ska skärpa till mig för jag är ingen dålig människa. Men mina handlingar var 

dåliga. Fel. Och jag måste förändra de här handlingarna. 

Det kan också tänkas att den faktiska sociala identiteten som Goffman (1972) beskriver 

som hur individen ser sig själv, har förändrats. Linus tycks i detta skede se sig själv 

annorlunda än vad han tidigare har gjort. Möjligen kan intervjudeltagarna vid en punkt 

tillslut ha identifierat sig med sitt stigma, vilket gjort att det velat förändra på sig.  

 

5.3.3 Att ha turen med sig 

Ingen av deltagarna tycks mena att hela samhället stänger en ute på grund av sin bakgrund, 

men det går att tolka från flera utav dem att det egentligen handlar om ren tur för att kunna 

komma tillbaka till samhället och inte återfalla. Linus berättar att han tidigare hade otur med 

en handläggare på arbetsförmedlingen, som verkade vara trött på sitt arbete och kändes 

oengagerad. Vidare förklarar han att han ändå hade tur som fick kontakt med en annan 

handläggare som var mer engagerad. Han säger:   

Tillslut, jag verkligen sket i allt. Jag ska göra samma sak som jag gjorde förut tänkte jag, precis som 

förut. Men då ringde jag faktiskt till arbetsförmedlingen igen, men inte till just den handläggaren 

jag hade. Utan till den som de här killarna hade, som fick anställning, han var en jättefin människa 

och såg möjligheter å sådär. Jag ringde upp honom och berättade hur jag mådde och sådär. Det tog 

inte ens några timmar alltså, allting var klart. Han fixade allting, då tänkte jag såhär, shit var det så 

enkelt. Och i elva månader mådde jag dåligt, förstår du?  

 

Magnus upplever också att han har haft tur med sig. Han tror att han inte hade klarat av 

att komma tillbaka till samhället om det inte vore för sin psykolog. Han poängterar 

bland annat att han hade tur som blev tilldelad en psykolog. En person som arbetade på 

ett behandlingsprogram där han gick, hjälpte honom att göra det möjligt att träffa en 

psykolog, vilket Magnus ser som en tillfällighet. Han säger: 

Så att eh.. det kanske skrämmer mig liksom att, inte nog med att saker och ting ska fungera, du 

måste förlita dig på tur, att ha tur också. För de flesta jag känner faktiskt går det inte bra för alltså. 

Det kan tolkas som att Magnus upplever att tur är en viktig aspekt för att inte återfalla. 

Liknande berättar även Emanuel om turen han tidigare har haft för att inte återfalla: 

Ja alltså jag hade ju tur, jag hade ju en flickvän och hon hade en bra familj och hon hade ju jobb 

och så. Så att jag fick ju jobb genom hennes pappa och såhär då. Han anställde mig tillslut, jag 

hade ju tur där liksom. Men annars hade jag muckat, gjort ingenting och vart tillbaka på ruta ett, 

direkt alltså. Om inte tillbaks på kåken direkt. Och det händer folk hela tiden alltså. 
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Även om flera av deltagarna upplever det som att mycket handlar om tur, kan det också 

tänkas handla om huruvida de blir stämplade eller inte. Det behöver inte vara givet att de före 

detta kriminella blir stämplade av allt och alla. Den virtuella sociala identiteten som Goffman 

(1972) beskriver som hur samhället ser en, kan på samma sätt också tänkas variera. Ett stigma 

behöver inte nödvändigtvis uppstå hos de före detta kriminella, vilket möjliggör deras chanser 

till ett liv utan kriminalitet. Becker (2006) menar att individer som stämplas som avvikare, 

fortsätter att bete sig avvikande på grund av att de har accepterat stämplingen. Att de före 

detta kriminella inte har blivit stämplade i de sammanhang då de försökt få hjälp, kan därför 

tänkas vara en orsak till varför de denna gång klarar av att inte återfalla.  

6. Diskussion 

Uppsatsens syfte var att skapa en djupare förståelse över om och hur individer med ett 

kriminellt förflutet upplever utanförskap i samhället. Uppsatsens frågeställningar innefattade 

dels om och hur före detta kriminella upplever utanförskap, men även om utanförskapet i så 

fall har gjort det svårare att inte återfalla i kriminalitet. De resultat som framkommit avser de 

fyra deltagarnas egna personliga upplevelser och analysen är en möjlig tolkning av de 

genomförda intervjuerna. De upplevelser som framkommer i analysen behöver inte delas med 

alla individer som tidigare levt ett kriminellt liv. Det är således viktigt att än en gång 

poängterar att några resultat i detta sammanhang inte går att generalisera. Huruvida deltagarna 

faktiskt är utanför är inte heller av större relevans, utan det centrala är om de upplever 

utanförskap. 

 

Samtliga deltagare har upplevt utanförskap till följd av sitt tidigare kriminella beteende och 

det tycks i synnerhet ha upplevts som mest när de nyligen har kommit ut ur fängelset. Detta 

styrks av den tidigare forskningen som bevisat att olika former av utanförskap kan uppstå av 

ett tidigare kriminellt beteende (Hobcraft, 1998; Laub och Sampson, 2003; Healy et.al., 2004; 

Nilsson och Estrada, 2009). Att utanförskap upplevs starkast nära inpå frisläppningen från 

fängelset är dock inget som framkommer ur tidigare forskning. Precis som Estrada och 

Nilsson (2011) hävdar tycks dock inte tidigare forskning lägga fokus på långsiktiga 
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konsekvenser för individen av ett tidigare kriminellt beteende, något som kan tänkas vara en 

förklaring till varför resultatet på så vis skiljer sig från tidigare forskning i detta sammanhang.   

 

Deltagarna berättar att de har upplevt svårigheter med att skaffa ett vanligt arbete som inte är 

kopplat till kriminalitet. Att bli nekad en anställning på vissa arbetsplatser på grund av deras 

bakgrund, tycks vara givet för de flesta deltagarna. Detta stärker således Goffmans och 

Beckers teorier eftersom deltagarna verkar mena att det specifikt är deras kriminella bakgrund 

som gör att arbetsgivare ser dem på ett speciellt sätt, trots att de har lämnat den kriminella 

livsstilen bakom sig. Den kriminella bakgrunden kan ses som ett stigma, som skapats genom 

att individerna blivit stämplade av sitt förflutna. Samtliga deltagare arbetar på antingen X-

cons eller Kris och flera av dem beskriver att de andra anställda där har lättare att förstå en då 

de har en liknande bakgrund som de själva. Stämplingen och skapandet av ett stigma tycks 

således ske av individer som inte har lika lätt för att förstå deltagarna. Detta går att koppla till 

Goffmans (1972) idéer om den virtuella sociala identiteten, där samhällets syn på en gör att 

stigmat fastställs genom att egenskapen inte finns och känns igen hos de övriga individerna i 

samhället. Deltagarna tycks också mena att det finns en ”vi och dem” känsla mellan de med 

ett kriminellt förflutet och de utan ett kriminellt förflutet. Även detta styrker idén om att 

stämplingen sker utifrån de individer som inte besitter stigmat. Den tidigare forskningen som 

tas upp i uppsatsen pekar också på att arbetslöshet kan vara en resulterande effekt av ett 

tidigare kriminellt beteende, något som stämmer överens med både uppsatsens resultat och 

teorier.  

 

Deltagarna berättar att de tidigare i livet har försökt komma ifrån den kriminella livsstilen 

men sedan återfallit. Upplevelsen av utanförskap tycks utifrån deras beskrivningar vara en 

anledning till varför det då varit svårt för deltagarna att leva utan kriminalitet. Detta är något 

som också framkommer tydligt i den tidigare forskningen som tas upp i uppsatsen. Bland 

annat så visar forskning av Nilsson (2002), samt Laub och Sampson (2003) att utanförskap i 

form av sociala och ekonomiska aspekter kan påverka individen till att återfalla i kriminalitet. 

Som nämns i analysen kan detta förklaras i termer av Hirschis teori om sociala band. Även 

om Hirschi försöker förklara varför människor begår, eller inte begår brott, kan begå brott i 

denna mening likväl vara detsamma som att återfalla. Delar av teorin kan därför i 

sammanhanget bli applicerbart. Svag anknytning till andra människor som gör att en inte bryr 

sig om att följa normer, svag involvering i exempelvis arbete och svagt åtagande som gör att 

individen har mycket fritid över, är alla olika anledningar till varför en individ begår brott 
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enligt Hirschi (1969). Deltagarna förklarar hur arbetslöshet och att inte ha några vänner som 

inte lever kriminellt är starka faktorer som får en individ att återfalla. Återfallet kan därför 

förklaras med att individen inte har några nära personer som ställer förväntningar på en om ett 

icke kriminellt liv, samt att de har mycket fritid och inget arbete att förlora.  

 

Utanförskap verkar dock inte vara den enda förklaringen till att deltagarna tidigare har upplevt 

att det varit svårt att inte återfalla i kriminalitet. Bergströms (2003) forskning om att det egna 

tankesättet är viktigt för att inte återfalla, bekräftas av resultatet i denna uppsats. Deltagarna 

nämner att en själv verkligen måste vilja lämna det kriminella livet fullt ut, för att det ens ska 

vara möjligt. Att det upplevda utanförskapet tidigare gjort det svårt för deltagarna att inte 

återfalla tycks därför inte vara den centrala förklaringen. Även om det har betydelse, menar 

deltagarna att så länge en går in helt och hållet för att ändra på sin livsstil, så går det oavsett 

om det är tufft. Utifrån egen tolkning kan detta kopplas till Hirschis resonemang om 

övertygelse. Hirschi (1969) menar att individer bland annat begår brott för att de inte är 

övertygade om att samhällets regler måste följas. Innan deltagarna förändrat sitt tankesätt kan 

det därför tänkas att de själva inte ansåg sig ha ett felaktigt beteende. Eller också att dem helt 

enkelt inte reflekterade över om det var vare sig rätt eller fel. 

 

Då uppsatsen har visat att deltagarna upplever utanförskap skulle det för vidare forskning vara 

både intressant och relevant att istället göra livsloppsintervjuer med före detta kriminella, för 

att på så vis se om utanförskap även har upplevts innan och under den kriminella livsstilen. 

Upplevdes utanförskap redan innan och under, kanske just den kriminella bakgrunden inte är 

den enda orsaken till varför de idag upplever utanförskap. Det kan även tänkas att ålder, kön, 

etnisk bakgrund eller socioekonomiska faktorer påverkar om och hur före detta kriminella 

upplever utanförskap och är därför förslag att studera i vidare forskning. Eftersom deltagarna 

berättat att de tidigare har återfallit på grund av det upplevda utanförskapet, kan också tänkas 

relevant att studera hur de har hanterat utanförskapet och hur de har klarat av att inte återfalla 

denna gång. 
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8. Bilaga: Intervjuguide 

Att berätta innan intervjun: 

- Syftet med intervjun  

- Att intervjun kommer att pågå i ca en timme  

- Data kommer att vara konfidentiellt  

- Data kommer endast att användas i detta arbete 

- Fråga om det är okej att spela in intervjun 

- Informera om att de har rätt att avbryta intervjun när som helst  

- Att de får ta del av uppsatsen när den är klar  

- Fråga om respondenten har frågor  

Bakgrund: 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Är du ensamstående eller gift/sambo? 

 

3. Har du någon fast bostad nu? Vad för typ av bostad? (hyres- bostadsrätt mm.).   

 

4. Har du några barn? 

Om JA  Biologiska barn? Bor de hos dig? 

 

5. Vad är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kriminell
http://x-cons.se/om-x-cons/
http://x-cons.se/om-x-cons/
http://x-cons.se/deviser/
http://x-cons.se/deviser/
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Bakgrund kriminalitet: 

6. Hur kom det sig att du hamnade i en kriminell livsstil? 

 

7. Fick något utav de brott du begick någon form av straff? Fick det andra konsekvenser? 

 

8. Har du tidigare återfallit i kriminalitet efter ett straff? 

Om JA  Vad tror du att detta berodde på? 

 

9. Har du tidigare i livet försökt att komma ifrån en kriminell livsstil men sedan återfallit?  

Om JA  kan du berätta lite mer om detta? Varför? 

 

10. Tycker du att det för din del fanns någon fördel att leva ett kriminellt liv? (Ex. social 

tillhörighet) 

 

Vägen till ett liv utan kriminalitet: 

11. Hur kom det sig att du bestämde dig för att sluta leva ett kriminellt liv? 

 

12. Hur kom det sig att du valde att engagera dig i X-cons/Kris? 

 

13. Upplever du att samhället har hjälpt dig för att komma ifrån en kriminell livsstil?   

 

14. Fanns det någon eller några andra specifika som stöttade dig när du valde att sluta med 

kriminalitet (familj, vänner, etc.)? 

 

15. Hur upplevde du att det var att avsluta din kriminella livsstil? 

 

Upplevelser av utanförskap: 

16. Har du upplevt några svårigheter med att skaffa ett arbete på grund av din bakgrund? 

Om JA  hur tror du att din bakgrund har en inverkan? 

 

17. Har du upplevt några svårigheter med att skaffa bostad på grund av din bakgrund? 

Om JA  hur tror du att din bakgrund har en inverkan? 

 



 

 31 

18. Upplever du att din kriminella bakgrund har lett till andra svårigheter i vardagen? Om JA 

 Hur? 

 

19. Hur påverkar dessa svårigheter dig i vardagen? 

 

20. Har du någon gång känt att dessa problem har gjort det svårt att leva utan kriminalitet?  

 

21. Tror du att risken för en person att återfalla i en kriminell livsstil, skulle vara mindre om 

dessa svårigheter inte fanns? 

 

22. Upplever du att någon missgynnar dig på grund av din bakgrund? 

Om JA  vad upplever du att du behöver göra för att bli accepterad? 

 

23. Upplever du att det finns socialt stöd omkring dig som gör det lättare att handskas med 

dessa svårigheter? 


