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Sammanfattning  

Anledningarna till varför en individ inleder en kriminell livsstil kan vara många likaså 

anledningarna till varför en individ avslutar den. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

en kriminell livsstil kan etableras och avslutas samt vilken påverkan myndigheter upplevs ha 

för individens möjlighet att lämna den kriminella livsstilen. I denna studie utfördes fem 

stycken kvalitativa intervjuer med tidigare livsstilskriminella personer. Empirin har sedan 

analyserats utifrån Hirschis teori om sociala band, Goffmans teori om stigma samt Berger och 

Luckmanns teori om socialisation. Resultatet av undersökningen visade på att en individs 

sociala bakgrund kan spela in när en kriminell livsstil grundläggs samt att detta även kan 

spela in när den ska avslutas. Viljan att ändra de värderingar och attityder som etablerades 

under uppväxten och som utvecklades senare i livet och ledde in individen i den kriminella 

livsstilen upplevs som viktig för att detta ska ske. För att individen ska lyckas med detta och 

kunna etablera sig i samhället kan det även vara nödvändigt med hjälp utifrån i form av 

sociala insatser. Denna hjälp kan dock upplevas som svårtillgänglig om den söks efter hos 

myndigheter.  
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  

När en individ som avtjänat ett straff efter att ha begått en kriminell handling friges påbörjas 

vandringen på den långa vägen tillbaka till det konventionella samhället. En väg som inte 

sällan präglas av tilltrasslade familje- och boendesituationer, missbruk och svårigheter att 

återetablera sig på arbetsmarknaden. Någonstans längs vägen tillbaka finns en genväg som 

innebär att alla de måsten och komplikationer som uppstår i samband med frigivningen inte 

behöver tas hänsyn till. En genväg tillbaka till den livsstil som ledde till straffet som en gång 

tilldelats en. För en hel del tidigare dömda blir genvägen valet i brist på något bättre.  

  

År 2014 frigavs 71 300 personer i Sverige efter att ha avtjänat straff och frigivits från anstalt, 

sluten ungdomsvård, rättspsykiatrisk vård eller övervakning med elektronisk kontroll. Inom 

ett år efter frigivning hade 25 % återfallit i brottslighet och begått ett nytt brott. Av personerna 

som hade 4 - 8 tidigare domar hade 57 % återfallit och för dem med minst nio domar hade 78 

% ett återfall (Enheten för rättsstatistik, 2017, s. 14,17). Enligt tidigare forskning på detta 

ämne kan ett fängelsestraff leda till att en individ tappar kontakt med familj och vänner samt 

blir av med sitt arbete. Detta innebär att många efter ett avtjänat straff kommer ut i samhället 

med små möjligheter att leva ett konventionellt liv (Celinska, 2000, s. 102).  

  

Tidigare forskning lyfter fram kontakt med myndigheter som något som kan vara positivt för 

tidigare dömda när det kommer till att integrera en individ i samhället. Genom en tidig 

kontakt med myndigheter som socialtjänsten, försäkringskassan, landstinget, kriminalvården 

och arbetsförmedlingen kan ett skyddsnät skapas för individen, där hen snabbt kan få hjälp att 

integreras in i samhället. Samverkan mellan myndigheterna lyfts även fram som något som 

kan vara viktigt i förebyggandet av brottslighet då tidigare dömda kan behöva olika typer av 

social stöttning när det kommer till att integreras in i samhället. Genom samverkan kan en 

individanpassad plan skapas där de olika aktörerna tar hand om olika sociala aspekter för att 

etablera den tidigare dömda i samhället (Sallander & Alvant, 2012, s. 7).  

  

I samband med att en individ döms för ett brott är risken att den tilldelas vissa egenskaper 

som brottslingar tilldelas, individen stigmatiseras. Ett stigma kan beskrivas som ett attribut 

som är missgynnande för en individ i ett socialt sammanhang. Genom stigmat tillskrivs 

individen misskrediterande egenskaper. En tidigare dömd individ kan till exempel tillskrivas 
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egenskaper som opålitlig och farlig (Goffman, 2011, s. 10). Stigmatisering kan vara en 

anledning till att tidigare dömda återfaller i brottslighet. Tidigare dömda kan genom 

stigmatisering få det svårt att etablera sig i samhället och leva ett konventionellt liv. Detta då 

de tillskrivs egenskaper som de antas besitta på grund av sitt kriminella förflutna.  

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att skapa en större förståelse för hur en kriminell livsstil 

grundläggs och avslutas samt vilken påverkan myndigheter upplevs ha för individens 

möjlighet att lämna den kriminella livsstilen.    

  

För att undersöka detta har följande frågeställningar formulerats:  

- Vilka orsaker upplevs som bakomliggande till att en kriminell livsstil etableras?  

   

- Vilka faktorer upplevs som viktiga när en kriminell livsstil avbryts?  

   

- På vilket sätt upplevdes myndigheter påverka individens möjlighet till att avsluta den 

kriminella livsstilen?  

 

1.3. Disposition  

I kommande kapitel kommer ett urval av den tidigare forskning inom detta ämne som är 

relevant för denna uppsats att presenteras. Detta följs av ett kapitel där det teoretiska 

ramverket som består av teorier av Berger & Luckmann, Goffman och Hirschi att presenteras. 

Därefter kommer ett kapitel där de metodologiska valen som ligger till grund för denna 

undersökning att presenteras. Sedan kommer studiens resultat att presenteras och analyseras 

utifrån de valda teorierna och den tidigare forskningen. I det sista kapitlet sammanfattas 

resultatet och analysen utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar samt resultatet och 

analysens relation till tidigare forskning och teori och metod. Uppsatsen avslutas med att 

förslag på vidare forskning inom området presenteras.  
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer jag först presentera en del av den tidigare forskningen som finns inom 

detta område och som jag anser är relevant för uppsatsen. Detta för att ge en tydlig bild av vad 

som tidigare har undersökts inom området samt vilka resultat dessa studier har gett men även 

för att visa på varför detta ämne är intressant att studera. Den tidigare forskningen kommer 

här att presenteras under rubriker baserade på teman. Dessa teman är framtagna efter 

gemensamma nämnare som den tidigare forskningen berör.  

2.1. Social bakgrund och återfall i brottslighet  

Flertalet studier visar på att individer som kommer från socioekonomiskt svaga hem i större 

utsträckning återfaller i brottslighet efter avtjänade straff. Dessa studier är intressanta för 

undersökningen då de visar på att personer som har utvecklat en kriminell livsstil kan vara i 

behov av ett starkt stöd från myndigheter.  

  

Ring & Westfelt (2012) undersöker i sin rapport hur en individs socioekonomiska bakgrund 

påverkar risken för återfall i brottslighet. I studien som använder en kvantitativ metod 

undersöktes 69 700 individer som blivit dömda till en rättslig påföljd år 2003. Gruppen 

följdes sedan under tre år där nya brott och tidpunkten för dessa noterades. Undersökningen 

visade ett samband mellan återfall i brott och föräldrars ekonomiska situation. Störst risk för 

återfall är det för individer som vuxit upp i ett hem med föräldrar som inte arbetat och haft ett 

narkotikamissbruk (Ring & Westfelt, 2012, s. 72).  

  

Nilsson & Estrada (2009) studerar hur uppväxtvillkor påverkar individers framtida 

brottslighet. Detta gör de genom en kvantitativ longitudinell studie där de studerar individer 

födda 1953 fram till 48 års ålder genom datamaterialet, “the Stockholm birth cohort study”. I 

studien lyfts social bakgrund fram som en central faktor till återfall i brottslighet. Individer 

som begick brott i sin ungdom och kom från resurssvaga hem begick i större utsträckning 

brott i vuxen ålder jämfört med personer som kom från en mer stabil bakgrund. Huruvida 

individen hade haft ett långvarigt narkotikamissbruk var även något som visade sig ha ett 

starkt samband med återfall i brottslighet (Nilsson & Estrada, 2009, s. 26-27).  

  

Rydén-Lodi (2008) undersöker i sin avhandling vilka faktorer som påverkar en individs risk 

för återfall i brottslighet. Detta är en longitudinell studie där 100 individer som satt i fängelse 

men var på väg att bli frigivna djupintervjuades. Tre år senare söktes individerna upp i 
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brottsregistret för att se om de hade begått nya brott under den perioden. Rydén-Lodi menar 

att de centrala faktorerna som spelar in är om det finns ett aktivt drogberoende, huruvida 

individen identifierar sig som kriminell eller inte samt hur mån den frigivna individen är att 

bryta med sin tidigare umgängeskrets. Rydén-Lodi menar även att det finns ett samband 

mellan individers sociala bakgrund och återfall i brottslighet. Individer som har vuxit upp i 

hem med låg socioekonomisk status där föräldrarna har varit arbetslösa eller brukat narkotika 

återfaller i brottslighet i större utsträckning än individer uppvuxna i hem där föräldrarna haft 

arbete (Rydén-Lodi, 2008, s. 64).  

2.2. Myndigheters påverkan till återfall i brottslighet  

En stor del av den tidigare forskningen undersöker vilka faktorer som spelar in när en individ 

återfaller i brottslighet och kommer fram till att myndigheter kan ha en påverkan. Studier 

kring detta är relevanta för uppsatsen då anledningarna till varför tidigare dömda individer 

återfaller i brottslighet kan kopplas till myndigheter.  

  

Sarnecki & Sivertsson (2013) undersöker i sin studie vilka vändpunkter i livet tidigare 

livsstilskriminella upplevde som centrala när de avslutade sin kriminella livsstil samt vilka 

problem individer upplever efter ett fängelsestraff.  Undersökningen baseras på tre delstudier 

där totalt 28 stycken semistrukturerade livshistorieintervjuer med tidigare dömda individer 

utfördes. Studien visade att självbilden kan påverkas negativt av ett fängelsestraff då tidigare 

dömda upplever sig bli behandlade sämre än andra människor. Informanterna upplevde 

svårigheter med att skaffa boende och arbete vilket ledde till svartjobb och provkontrakt. 

Även det sociala livet lyfts i denna undersökning fram som något som påverkas negativt av 

fängelsestraffet. Tidigare dömda upplevde att de tappade kontakten med människor som stod 

dem nära (Sarnecki & Sivertsson, 2013, s. 7, 14-18).   

  

Backman (2012) använder sig av en kvalitativ metod i sin avhandling som består av två delar. 

En där han analyserar dokument från myndigheter och artiklar som berör användandet av 

belastningsregistret och en där han intervjuar tidigare dömda samt rekryterare i företag om 

deras upplevelser kring användandet av belastningsregistret. Undersökningen visar att 

arbetsgivare använder belastningsregistret för att se huruvida individen går att lita på. 

Informanterna i undersökningen menar att de genom att se belastningsregistret kan dra 

slutsatser om detta, en tidigare dömd individ vill man inte anställa på företaget. Genom 

användandet av belastningsregistret ansågs företaget skicka ut signaler till kunderna att man 
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var ett företag som gick att lita på (Backman, 2012, s. 76). Backman menar att det utbredda 

användandet av belastningsregistret påverkar tidigare dömda individers rehabilitering och 

möjlighet att integreras in i samhället på ett negativt sätt (Backman, 2012, s.17). Detta leder 

alltså till att fler återfaller i brottslighet då tidigare dömda individer får svårigheter till att 

skaffa sig ett fast arbete.  

  

Winnick & Bodkin (2008) har utfört en kvantitativ studie i form av en survey undersökning 

som baserades på 450 individer som var nära sin frigivning från fängelse i USA.  

Undersökningen handlade om hur individerna trodde att de skulle bli mottagna efter straffet 

(Winnick & Bodkin, 2008, s. 305). Studien visar att en stor del av de dömda tror att de 

kommer ha svårigheter med att finna arbete efter sin frigivning vilket de även uttrycker en oro 

över. De flesta förväntar sig även att bli socialt exkluderade på grund av sin tidigare dom men 

menar även att de kommer att vara öppna med sitt förflutna och inte försöka dölja sin 

bakgrund (Winnick & Bodkin, 2008, s. 225).  

  

En studie av Celinska (2000) baseras på dels en kvantitativ deskriptiv analys av tidigare 

dömdas intervjuer vid frigivning och dels en kvalitativ deltagande observation hos ideella 

organisationer som arbetar med tidigare dömda (Celinska, 2000, s. 104).  Celinska menar att 

kriminalpolitiken och kriget mot kriminalitet i USA leder till att dömda individer blir allt mer 

socialt exkluderade. Väldigt lite pengar läggs på sociala insatser för att rehabilitera tidigare 

dömda. Fängelsestraffen leder till att individen riskerar att tappa kontakten med familj och 

vänner och möjligheterna att återgå till ett konventionellt liv är små (Celinska, 2000, s. 102).  

2.3. Brottspreventiva åtgärder  

En stor del av forskningen kring brottspreventiva åtgärder lyfter fram sociala insatser från 

samhället som en viktig brottspreventiv åtgärd. Detta tema är intressant för uppsatsen då 

syftet delvis är att studera hur tidigare dömda upplever möten med myndigheter som spelar en 

viktig roll i det brottspreventiva arbetet.  

  

Syftet med Holmbergs (2016) rapport är att peka ut vilka områden som är centrala när det 

kommer till att skapa trygghet i socialt utsatta områden. Rapporten är baserad på resultat från 

tidigare forskning inom området samt på myndigheters utvärderingar av olika arbetssätt 

(Holmberg, 2016, s. 34). Holmberg menar att rättsliga åtgärder mot unga ofta har en negativ 

inverkan på individen. Individer som har begått brott i ung ålder som gett rättsliga följder 
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påbörjar ofta en lång kriminell karriär. Istället bör unga individer som befinner sig i riskzonen 

identifieras och genom sociala insatser integreras till det konventionella samhället (Holmberg, 

2016, s. 14).  

  

Rydén-Lodi (2008) menar att social stöttning från myndigheter och familj är två viktiga 

faktorer för att en individ ska lämna brottsligheten och integreras in i samhället. I 

avhandlingen pekar flera informanter ut en tidig kontakt med socialtjänsten som en viktig 

faktor. Även arbete och bostad är viktiga faktorer för att en frigiven individ inte ska återfalla. 

Ju snabbare detta ordnas, desto mindre risk är det att individen återfaller i brottslighet 

(RydénLodi, 2008, s. 64-66).  

  

Carlsson (2014) använder sig av dels kvalitativa intervjuer med tidigare livsstilskriminella och 

dels kvantitativa data om återfall i brottslighet i sin undersökning (Carlsson, 2014, s. 55). 

Carlsson studerar vilka vändpunkter tidigare livsstilskriminella upplevde bidrog till att de 

upphörde med det brottsliga beteendet. Carlsson menar att genom att fokusera på vändpunkter 

i livsstilskriminellas liv kan de faktorer som spelar in positivt vid avbrottet identifieras.  

Familjebildning och arbete pekas ut som två viktiga faktorer (Carlsson, 2014, s. 109). 

Individens vilja att lämna brottslighet är viktig men kan vara betydelselös om andra faktorer 

saknas. Om individen saknar jobb, materiella resurser eller sociala kontakter för att etablera 

sig i samhället spelar viljan en liten roll (Carlsson, 2014, s. 110).  

  

Nilsson & Estrada (2009) lyfter fram resursförstärkande insatser som en viktig faktor för att 

hjälpa individer att inte bli återfallsförbrytare. Deras undersökning visade att det främst var 

socialt utsatta individer som begick brott i ung ålder och i mindre utsträckning slutade begå 

brott i vuxen ålder. Genom att ge social stöttning till socialt utsatta familjer i form av arbete 

och utbildning ökar man chanserna för att en individ inte ska återfalla i brottslighet senare i 

livet (Nilsson & Estrada, 2009, s. 32).  

  

Sallander & Alvant (2012) undersöker i sin rapport på vilka sätt samverkan mellan 

myndigheter kan förbättras samt hur detta skulle påverka tidigare dömdas chanser till att inte 

återfalla i brottslighet. Rapporten baseras på samtal med personal på olika myndigheter samt 

tidigare forskning om vilken påverkan dålig samverkan har på tidigare dömda (Sallander & 

Alvant, 2012, s. 7).  I rapporten lyfts vändpunkter i en frigiven individs liv fram som en 

central del i det brottspreventiva arbetet. Sociala insatser bör vara individanpassat då dessa 
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vändpunkter kan se olika ut beroende på individen. I dagsläget kan värdefulla vändpunkter 

där det finns en motivation för individen att sluta med brottslighet missas. För att detta ska 

ske framgångsrikt bör samverkan mellan olika myndigheter förbättras där rätt kompetens 

används utifrån vad individen har för behov (Sallander & Alvant, 2012, s. 30).  

  

Celinska (2000) undersöker hur en frivillighetsorganisation som fokuserar på social stöttning 

för tidigare dömda individer påverkar deras chanser att etablera sig i samhället. Studien är 

utförd på tidigare dömda i USA där Celinska menar att det finns brister i stödet från samhället 

till individer som avtjänat straff. Hon kommer fram till att individerna som fått hjälp av 

organisationen i mindre utsträckning återföll i brottslighet. Detta genom stärkta sociala band 

samt att chansen till arbete ökade genom hjälpen. Ett stort fokus för organisationen var att 

finna arbete åt individerna vilket skedde genom hjälp av volontärer inom organisationen 

(Celinska, 2000, s. 108).  
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3. Teori  

De teorier som används i denna uppsats för att tolka empirin presenteras. Teorierna fokuserar 

dels på sociala aspekter som kan påverka en individ att etablera en kriminell livsstil men även 

aspekter som kan försvåra integrering för tidigare dömda i samhället.  

3.1. Primär och sekundär socialisation samt resocialisation  

Denna teori är relevant för uppsatsen då den förklarar hur en individ kan formas av sin 

omgivning samt hur en individs verklighet kan omformas senare i livet.   

  

Berger och Luckmann (1998) menar att vi lever och verkar i en social verklighet som 

upprätthålls genom individers tankar och handlingar (Berger & Luckmann, 1998, s. 31). En 

individ föds inte som en samhällsmedlem utan detta är något en individ utvecklas till. Att vara 

en samhällsmedlem innebär att man deltar i en ständigt pågående dialektisk process. Denna 

process består av tre moment (Berger & Luckmann, 1998, s. 153). Genom objektivering kan 

individer ta del av varandras subjektiva attityder. Tankar och känslor görs tillgängliga för 

andra individer att ta del av och blir då en del av den verklighet individen delar med andra 

människor (Berger & Luckmann, 1998, s. 48). För att objektiveringen ska vara möjlig krävs 

teckensystem. Språket är ett exempel på ett teckensystem som gör det möjligt för en individ 

att ge uttryck för sina subjektiva attityder (Berger & Luckmann, 1998, s. 50).  

  

Internalisering innebär ett övertagande av den sociala värld som andra individer lever i. 

Genom internalisering förstår individen andra individers subjektiva processer och världen de 

lever i. Denna värld blir sedan individens egna. Externalisering innebär att samtidigt som en 

individ internaliserar den sociala verkligheten som hen lever i så externaliserar hen sitt eget 

väsen i den vilket gör det möjligt för andra individer att internalisera hens subjektiva 

processer. Efter en lyckad internalisering förstår och definierar individer situationer på samma 

sätt. När en individ har uppnått den här graden av internalisering kan den ses som en medlem 

av samhället (Berger & Luckmann, 1998, s. 153-154).  

  

Under barndomen genomgår individer den primära socialisationen vilket är den första 

socialisation en individ genomgår. Individen socialiseras av signifikanta andra vilka är 

personer som står hen nära, till exempel föräldrar, och sker under starkt känslomässiga 

omständigheter. Utan de känslomässiga banden till de signifikanta andra kan den primära 

socialisationen bli misslyckad då en internalisering ej kan äga rum utan identifikation.  
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Individen identifierar sig alltså genom sina signifikanta andra och socialiseras genom att 

internalisera deras roller och attityder och gör dem till sina egna, dessa blir alltså en del av 

individens identitet. Ett barn som växer upp i ett hem där föräldrar har ett narkotikamissbruk 

eller en kriminell livsstil riskerar att internalisera beteendet och då se detta som något 

normalt.    

  

Vad en individ internaliserar under den primära socialisationen påverkas av de signifikanta 

andras roll och placering i samhället. När de signifikanta andras kunskaper om den sociala 

ordningen har internaliserats av individen är individens subjektiva verklighet även objektivt 

delat av andra individer i samhället och den generaliserade andre har då uppstått. Den 

generaliserade andre kan beskrivas som en medvetenhet om attityder som delas objektivt 

mellan individer i samhället. När den generaliserade andre har uppstått i individens 

medvetande markerar detta en avgörande fas i socialisationen då individens subjektiva 

verklighet och den verklighet som är objektivt delad av andra stämmer överens. Det finns 

dock alltid mer objektiv verklighet än det som internaliseras av individen, detta då det som 

internaliseras av individen baseras på den kunskapsfördelning som finns i samhället. 

Föräldrarnas position i samhället avgör vad individen kommer att ta in som en del av sin 

verklighet (Berger & Luckmann, 1998, s. 154–157).   

  

När den generaliserade andre har uppstått i individens medvetande inleds den sekundära 

socialisationen. Denna socialisation bygger vidare på det individen lärde sig under den 

primära socialisationen men här införskaffas mer rollspecifik kunskap, dessa roller baseras på 

den arbetsfördelning som finns i samhället (Berger & Luckmann, 1998, s. 162). Det krävs att 

det sker viss identifikation under den sekundära socialisationen för att nya kunskaper ska 

internaliseras av individen men denna behöver inte vara känslomässig som under den primära 

socialisationen.  

  

Kunskaper som internaliseras under den sekundära socialisationen ifrågasätts av individen och 

tas inte för givet på samma sätt som under den primära socialisationen. Nya kunskaper som 

passar in i individens subjektiva verklighet och som lärdes in under den primära 

socialisationen är därför lättare för individen att internalisera som en objektiv verklighet under 

den sekundära socialisationen. För att den starkt förankrade verklighet som internaliserats 

under den primära socialisationen ska förändras krävs det att individen upplever att hens 

verklighet skiljer sig påtagligt från den objektiva verkligheten (Berger & Luckmann, 1998, s.  
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167).  

  

I extrema fall där en individ har genomgått en primär socialisation som har lett till att det inte 

finns symmetri mellan den subjektiva och objektiva verkligheten kan hen reparera detta. 

Reparationen sker genom alternation där en individ kan växla verklighet, individens 

subjektiva verklighet kan då närma sig den objektiva. För att detta ska ske krävs det en 

resocialisation vilket liknar den primära socialisationen. För att individens syn på 

verkligheten ska ändras krävs det att hen socialiseras av individer som hen känner en 

känslomässig koppling och stark identifikation till. Dessa individer fungerar alltså precis som 

signifikanta andra gör under den primära socialisationen och vägleder individen in i den nya 

verkligheten (Berger & Luckman, 1998, s. 182-183).   

  

3.2. Stigma  

Denna teori är relevant för undersökningen då jag ämnar undersöka huruvida tidigare dömda 

upplever att de stigmatiseras av myndigheter efter avtjänat straff. Goffman menar att varje 

individ har en social identitet, som finns i två former. Den faktiska identiteten är de 

egenskaper och attribut som en individ besitter, den virtuella identiteten är den identitet andra 

individer tillskriver oss. Den virtuella identiteten och den faktiska behöver inte stämma 

överens. Den virtuella identiteten fastställs av andra tidigt i mötet med individen och är 

antaganden om individen baserat på yttre attribut. Stigma kan ses som ett attribut som någon 

besitter och som skiljer en individ från andra. Genom attributet tillskrivs individen egenskaper 

som kan vara misskrediterande i en social situation. En tidigare dömd individ kan tillskrivas 

egenskaper som opålitlig, farlig och ointelligent (Goffman, 2011, s. 10).  

  

Det finns enligt Goffman tre olika typer av stigman, varav ett kommer vara relevant för 

uppsatsen, detta handlar om karaktärsdrag som tillskrivs individer. Exempel på detta kan vara 

svag vilja eller ohederlig. Detta är enligt Goffman stigman som ofta tillskrivs individer med 

kriminell bakgrund (Goffman, 2011, s. 12). Individer som besitter ett stigma anses inte vara 

mänskliga av resten av samhället, deras onormala attribut gör att de blir diskriminerade och 

behandlade på ett sätt som vanligtvis inte anses legitimt (Goffman, 2011, s. 13).    
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3.3. Sociala bandteorin  

Denna teori är relevant för uppsatsen då den bidrar med förståelse om vilka sociala aspekter 

som kan vara viktiga för en individ för att denna inte ska begå brottsliga handlingar. Dessa 

aspekter kan vara värdefulla för myndigheter att ta hänsyn till i arbetet med att integrera 

tidigare dömda individer i samhället men även visa på brister i deras arbete.  

  

Hirschi menar att när någon bryter mot en norm går de emot de förväntningar som samhället 

har på hur en hur en individ bör bete sig. När individer bryter mot normer behöver det inte 

innebära att normerna inte har internaliserats av individen, utan de kan vara medvetna om vad 

som är socialt acceptabelt i samhället. Om en individ däremot inte bryr sig om de 

förväntningar som finns från andra individer, om hen inte bryr sig om vilken syn de kommer 

ha på hen så är denna individ fri att begå brott utifrån sin egen moral. För att en individ ska 

sluta bry sig om andras förväntningar krävs det att individens band till samhället är svaga 

(Hirschi, 2002, s. 18).   

  

Hirschi menar att det finns fyra typer av sociala band som är viktiga för att en individ inte ska 

begå brott. Det första sociala bandet handlar om anknytning till föräldrar, skola och kamrater. 

Individer som har en god kontakt med sina föräldrar och upplever att de vägleder och 

tillrättavisar dem, är aktiva i skolan samt har goda relationer till vänner som delar det 

konventionella samhällets värderingar begår i mindre utsträckning brott (Hirschi, 2002, s. 

161). Åtaganden syftar till att individer genom arbete och utbildning får starka band till det 

konventionella samhället. Genom individers investeringar i arbete och utbildning i strävan 

efter framgång i det konventionella samhället blir risken att begå brottsliga handlingar stor då 

detta kan leda till att allt varit förgäves. Personer som inte följer de konventionella målen och 

slutar studera i förtid löper en större risk att börja begå brottsliga handlingar (Hirschi, 2002, s.  

162).   

  

Det tredje sociala bandet är delaktighet i konventionella aktiviteter och handlar om vad en 

individ sysselsätter sig med under sin fritid. Hirschi menar att en individ som deltar i 

konventionella aktiviteter som till exempel föreningsliv tvingas lägga ned mycket tid på 

arbete, möten och planering vilket leder till att individen i mindre utsträckning kommer begå 

brott vilket kan vara tidskrävande (Hirschi, 2002, s. 190). Det fjärde och sista sociala bandet 

är övertygelse. Detta handlar om en individs övertygelse och tro på samhällets legitimitet och 

normer. Denna tro kan variera mellan individer men desto svagare övertygelse en individ har 
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om att samhällets regler bör följas desto större är risken att brottsliga handlingar utförs 

(Hirschi, 2002, s. 198).  
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4. Metod  

I denna del kommer de metodologiska val denna undersökning baseras på att redogöras. Först 

kommer den metodologiska ansats som uppsatsen bygger på att förklaras, därefter kommer 

urvalet samt de avgränsningar som gjort i denna undersökning att redogöras. Sedan kommer 

tillvägagångssättet att förklaras under rubrikerna metodologisk ansats, urval, datainsamling, 

genomförandet av intervjuerna, transkribering och kodning, reliabilitet och validitet och 

slutligen etiska överväganden.  

4.1. Metodologisk ansats  

Syftet med denna undersökning är att skapa en större förståelse för hur en kriminell livsstil 

grundläggs och avslutas samt hur tidigare livsstilskriminella upplever att myndigheterna 

påverkar deras möjlighet till att integreras i samhället. För att undersöka detta och med syftet 

för undersökningen i åtanke valdes en kvalitativ ansats då detta möjliggör att en förståelse för 

andra individers upplevelser och erfarenheter skapas, individens eget perspektiv och hens 

levda vardag kan alltså genom en kvalitativ ansats synliggöras (Kvale & Brinkmann, 2009, s.  

39).   

    

Jag har även valt att använda en fenomenologisk ansats där de upplevda erfarenheter som 

flera individer har av ett fenomen och den delade meningen detta fenomen har för dem 

studeras. I en fenomenologisk ansats söker man svar på frågor om hur en individ upplever ett 

visst fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). I kontexten för denna uppsats handlar detta 

om tidigare livsstilskriminella erfarenheter av etablerandet och avslutandet av den kriminella 

livsstilen samt hur myndigheternas arbete upplevdes påverka deras möjlighet till att integreras 

i samhället.   

  

För att samla in material till undersökningen i form av tidigare livsstilskriminellas upplevelser 

och erfarenheter valdes kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Genom kvalitativa 

intervjuer ges tillgång till informanternas egna berättelser om deras upplevelser och 

erfarenheter av det som studeras. Valet av denna insamlingsmetod baserades på att den ger 

tillgång till fördomsfria beskrivningar av en individs livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009, s.  

43-44). 
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4.2. Urval och avgränsning 

För att kunna besvara frågeställningarna krävdes det att informanterna som deltog i denna 

studie uppfyllde två kriterier, de skulle ha haft en kriminell livsstil och dömts för brott men 

avslutat denna och integrerats i samhället.   

  

För att komma i kontakt med individer som hade den bakgrunden som krävdes för denna 

undersökning kontaktades sex stycken ideella organisationer som arbetar med att hjälpa 

tidigare dömda individer att integreras i samhället. Personerna som arbetade inom dessa 

organisationer hade även själva ett kriminellt förflutet. Dessa ideella organisationer var 

belägna i Uppsala, Stockholm och Södertälje. Av dessa sex upprättades sedan en kontakt med 

tre stycken då övriga ej gick att få tag på eller inte hade möjlighet att delta.   

  

Kontakten med organisationerna upprättades först genom mail där information om studien 

gavs, detta följdes sedan upp genom kontakt via telefon vilket ledde till att en kontakt 

skapades med personer inom två av organisationerna som sedan intervjuades. Detta kan 

beskrivas som ett målinriktat urval där individer vars bakgrund passar in till studiens 

frågeställning väljs ut för studien (Bryman, 2011, s. 350). Kontakten med den tredje 

organisationen upprättades på ett liknande sätt men resulterade i tre intervjuer då ett 

snöbollsurval utfördes direkt på plats vilket innebar att informanten själv gav tips på andra 

individer inom organisationen som hade den bakgrunden som krävdes för att delta samt 

möjlighet att ställa upp och bli intervjuade direkt efter att den första intervjun avslutats.   

  

Ett problem som kan uppstå med denna typ av urval är att informanterna sedan tidigare haft 

kontakt med varandra och kan dela attityder och värderingar kring ett ämne 

(ErikssonZetterqvist & Ahrne, 2016, s. 40). Detta upplevdes inte vara ett problem i denna 

studie då informanterna under den period i livet intervjuerna gällde inte hade känt varandra. 

Detta resulterade i att tre intervjuer utfördes med medlemmar inom en av organisationerna. 

Två av organisationerna var belägna i Stockholm och från dessa intervjuades en person från 

varje.  

Den tredje organisationen var belägen i Södertälje och där utfördes tre stycken intervjuer.  

  

Totalt utfördes alltså fem intervjuer, detta antal baserades på den mängd tid och de resurser 

som fanns tillgängliga för denna studie. I en kvalitativ intervjustudie behöver ett större urval 

inte leda till en mer vetenskaplig studie utan detta kan istället ha en negativ påverkan på 
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resultatet då mindre tid läggs på analys av materialet och förberedelser till intervjuerna (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 130).    

  

Samtliga informanter som deltog var män vilka kom från olika delar av landet. Tre av 

informanterna var inte födda i Sverige, av dessa hade två kommit hit i treårsåldern och en när 

han var 18 år gammal. Att informanternas bakgrund skiljde sig åt var inget som påverkade 

deras bidrag till denna studie då de uppfyllde kriterierna som tagits fram utifrån syftet för 

undersökningen.  

4.3. Datainsamling  

Innan intervjuerna utfördes skickades ett informationsbrev ut till de som hade uppgett ett 

intresse för att delta i studien. Detta brev baserades på en mall som tagits fram av sociologiska 

institutionen på Uppsala Universitet och innehöll information om vad studien handlade om, 

information om hur intervjuerna skulle användas samt information om att deltagandet i 

studien var frivilligt och skulle anonymiseras. De informanter som jag inte haft kontakt med 

innan fick denna information muntligt innan intervjun utfördes. Se Bilaga 1. Mall för 

informationsbrev.   

  

En intervjuguide utformades innan intervjuerna utfördes. Se Bilaga 2. Intervjuguide. Syftet 

med denna guide var att fungera som ett stöd under intervjusituationen och innehöll 

övergripande teman om vad som skulle beröras i intervjun baserat på undersökningens 

frågeställning och syfte (Bryman, 2011, s. 419). En kvalitativ intervju kan baseras på olika 

grader av struktur. Då jag i denna studie använde mig av en fenomenologisk ansats där jag 

ville ta del av informanternas livsvärld och erfarenheter och upplevelser under specifika delar 

av deras liv utfördes semistrukturerade intervjuer vilket kan beskrivas som ett mellanting 

mellan ett öppet vardagssamtal och ett slutet frågeformulär. Intervjuguiden innehåller i dessa 

fall olika teman som ska beröras som informanten får prata fritt kring (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 43).  

4.4. Genomförandet av intervjuerna  

Samtliga intervjuer utfördes på plats i de ideella organisationernas lokaler. Även om detta 

krävde att jag behövde åka till andra städer för att utföra intervjuer ansåg jag att de positiva 

aspekterna av att vara i samma rum som personen som blir intervjuad var viktiga. Genom att 

vara i samma rum blir intervjupersonens minspel och gester synliga vilket kan påverka hur 
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något uppfattas, intervjuer som utförs på plats kan även bli tidsmässigt längre då det kan vara 

svårare att avbryta en intervju som sker ansikte mot ansikte (Bryman, 2011, s. 433). Valet av 

plats var informanternas vilket kan tänkas ha en positiv inverkan på dem då de själva 

antagligen väljer en plats de känner sig trygga i.  

  

Intervjuerna ägde rum under organisationernas arbetstid vilket innebar att det var mycket 

rörelse i lokalerna. Detta upplevdes bara bli ett problem under en av intervjuerna då samtliga 

utom denna utfördes i stängda rum. Denna intervju utfördes i foajén till lokalen där det 

samtidigt pågick möten. Detta påverkade ljudupptagningen negativt och ledde till att enstaka 

ord under delar av intervjun försvann.  

  

För att underlätta den senare analysen av intervjuerna spelades samtliga intervjuer in via 

mobiltelefon (Bryman, 2011, s. 428). Att intervjuerna skulle spelas in framgick även i 

informationsbrevet som nådde tre av informanterna innan intervjusituationen, de övriga 

informanterna fick denna information innan intervjun påbörjades och accepterade detta.  

  

Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna om hur materialet skulle 

användas, deras rättighet att när som helst avbryta intervjun eller vid ett senare tillfälle ta 

tillbaka sin medverkan och ej delta i studien samt att deras deltagande skedde anonymt. När 

intervjupersonen gett sitt godkännande inleddes intervjuerna som varade i ca 50 - 70 minuter.  

Inledningsvis ställdes en öppen fråga där intervjupersonen ombads berätta om sin bakgrund. 

Detta resulterade i utförliga beskrivningar där flera olika erfarenheter lyftes fram av 

intervjupersonerna vilka antecknades och sedan blev föremål för uppföljningsfrågor (Bryman, 

2011, s. 423).  

4.5. Transkribering och kodning  

Efter att intervjuerna utförts transkriberades dessa så snart det var möjligt. Denna tidsaspekt 

kan vara viktig då inte endast vad som sägs är av betydelse i kvalitativ forskning utan även 

hur det sägs. Redogörelsen för dessa intryck kan bli lidande och glömmas bort av intervjuaren 

om det tar för lång tid innan materialet transkriberas (Bryman, 2011, s. 428). Materialet 

transkriberades sedan ordagrant i ett dokument och upprepningar, pauser och emotionella 

uttryck som skratt och suckar och andra förstärkande ljud togs med i materialet. Detta gjordes 

då dessa uttryck upplevdes ha en påverkan på hur det som sades kunde uppfattas (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 197).  
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När materialet transkriberats lästes det inledningsvis igenom för att skapa en överblick över 

gemensamma nämnare i materialet. Denna genomläsning var av en deduktiv karaktär då den 

utgick ifrån det teoretiska ramverket. En tematisk analys utfördes där vissa teman baserade på 

det teoretiska ramverket skapades exempel på dessa koder var: primär socialisation, sekundär 

socialisation, anknytning. Dessa teman baserades på faktorer som lyftes fram i teorier om hur 

en kriminell livsstil kan grundläggas. Utifrån dessa teman färgkodades sedan 

intervjumaterialet och sedan plockades citat ut från intervjuerna som passade in under dessa 

teman (Bryman, 2011, s. 528).  

  

Därefter utfördes en andra kodning där jag närmade mig materialet mer öppet och en induktiv 

kodning utfördes. Denna var inte fokuserad kring teorierna utan handlade om att finna 

gemensamma teman som informanterna lyfte fram. Olika teman skapades alltså medan 

materialet kodades. Det som framkom genom denna kodning rörde framförallt positiva och 

negativa upplevelser av mötet med myndigheter i olika stadier av livet samt faktorer som 

informanterna upplevde hade en positiv inverkan när den kriminella livsstilen lämnades. För 

fullständig mall till kodningen se Bilaga 3. Kodning.  

4.6. Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet i en undersökning blir detsamma om 

undersökningen upprepas. Detta kan bli problematisk när det kommer till kvalitativ forskning 

då dessa undersökningar sker i en social miljö som är i ständig förändring (Bryman, 2011, s. 

352). I och med att resultatet för en undersökning kan variera över tid i en kvalitativ 

undersökning lyfts istället en undersöknings trovärdighet fram som ett mer relevant begrepp. 

En undersökning kan skapa ett trovärdigt resultat genom att vara transparent och tydligt 

redogöra för forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 354). För att denna studie skulle vara 

trovärdig har jag eftersträvat en transparens när det kommer till redogörelse för de val som 

har gjort under studiens gång. Detta gäller för beskrivningen av de urval som gjorts när det 

kommer till vilka informanter som valts ut till studien samt de metodologiska 

tillvägagångssätt som ligger till grund för undersökningen.   

  

Validiteten i en undersökning handlar om huruvida undersökningen verkligen mäter det den är 

avsedd för att mäta. Detta kan ses som ett problem inom kvalitativ forskning då denna 

nödvändigtvis inte baseras på siffror. Undersökningens validitet är därför något som bör tas i 
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beaktning under hela studiens gång när det gäller kvalitativa undersökningar för att säkerställa 

att det som ska undersökas undersöks (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 267). Detta är något som 

tagits i beaktning i denna undersökning genom att grunda de metodologiska valen som gjort i 

undersökningens syfte.  

4.7. Etiska överväganden  

I denna undersökning har en genomgående hänsyn tagits till vetenskapsrådets etiska principer 

som kan sammanfattas till de fyra kraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Informationskravet 

innebär att deltagare i en undersökning ska få information om syftet med denna samt, att 

deltagandet är frivillig, att deltagandet kan avbrytas när som helst samt få information om de 

moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien är 

frivilligt och samtliga informanter själva bestämmer över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagande i studien ska vara konfidentiellt och 

personuppgifter förvaras oåtkomligt för andra. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlas in om deltagare endast används för studiens ändamål (Bryman, 2011, s. 132).  

  

Under arbetsgången med denna studie togs de etiska principerna ständigt i beaktning. Detta 

innebar att informanterna redan vid första kontakten fick information om de etiska principerna 

samt påmindes om dessa innan och efter intervjuerna. Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har försökts uppnås genom att material där intervjupersonernas identiteter 

kunnat spåras har förvarats på ett vis så endast jag haft tillgång till materialet. Namn och 

andra uppgifter som skulle kunna användas för att spåra informanterna har även 

anonymiserats.  
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel ämnar jag besvara frågeställningarna för denna uppsats genom att presentera 

analysen av resultatet. Under rubriker utformade efter de tre frågeställningarna kommer 

utdrag från intervjuerna, egna tolkningar av materialet, teorier och tidigare forskning att 

presenteras.  

  

Först kommer informanternas bakgrund och etablerandet av den kriminella livsstilen att 

presenteras kopplat till frågeställningen: Vilka orsaker upplevs som bakomliggande till att en 

kriminell livsstil etableras?  

  

Därefter kommer informanternas upplevelser av vilka faktorer som upplevdes som viktiga vid 

upphörandet med den kriminella livsstilen att redogöras kopplat till frågeställningen: Vilka 

faktorer upplevs som viktiga när en kriminell livsstil avbryts?  

  

Slutligen kommer informanternas upplevelser av kontakten med myndigheter samt den 

betydelse informanterna tillskrev deras arbete att redogöras kopplat till frågeställningen: På 

vilket sätt upplevdes myndigheter påverka individens möjlighet till att avsluta den kriminella 

livsstilen?  

5.1. Etablerandet av den kriminella livsstilen  

Här kommer informanternas bakgrund att redovisas. Detta är relevant för uppsatsen då en 

kriminell livsstil kan etableras på olika sätt. Anledningarna till varför en individ börjar begå 

brott kan vara en viktig faktor när det kommer till upphörandet av brottslighet. Enligt sociala 

bandteorin kan till exempel en låg utbildning vara en anledning till att en individ begår brott 

och en brottspreventiv åtgärd för att hjälpa denna individ vore då att erbjuda utbildning vilket 

kan leda till arbete. Det är även i ung ålder som en individs värderingar grundläggs vilka kan 

påverka individen att påbörja och upprätthålla den kriminella livsstilen.  

5.1.1. Social bakgrund  

Samtliga informanter beskrev att de växte upp i hem där en av föräldrarna inte var närvarande 

under hela barndomen. Att någon av föräldrarna hade ett aktivt missbruk eller en kriminell 

livsstil var också vanligt förekommande. Detta ligger i linje med Nilsson & Estradas (2009) 

studie som presenterades i den tidigare forskningen. Denna visade att individer som vuxit upp 

i resurssvaga hem där någon av föräldrarna saknas eller där någon av föräldrarna har ett aktivt 
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missbruk tenderar att etablera en kriminell livsstil i större utsträckning än individer som ej 

vuxit upp i den typen av miljö.    

   

Informant 4:  

”ja, och jag ville visa min pappa att jag var bättre än honom. Man behövde inte torska för att man 

gjorde saker. Så där började jag snatta i affärerna.”  

   

Informant 3:  

”Pappa började livnära sig på kriminalitet. Han hade vart lite sådär i Chile men här i Sverige så 

eskalerade allt det där. […] Så i skolan hade jag svårt att hitta min plats och hamnade i bråk och sådär. 

Men min pappa har alltid vart sådär machokultur. Att man slår liksom.”  

   

Informant 3 och 4 växte upp med föräldrar som hade en kriminell livsstil vilket de beskrev 

hade inverkan på dem. Informant 4 beskrev att hans pappa spenderade mycket tid i fängelse 

under hans barndom. När informanten sedan blev äldre och själv började begå brott var en av 

drivkrafterna att visa sin pappa att han själv var bättre och inte blev upptäckt när han begick 

brott. Informant 3 beskrev hur han under sin uppväxt lärt sig värderingar från sin pappa som 

han sedan övertagit. Om han hamnade i en konflikt så tog han till våld för att lösa den.  

  

Båda informanternas beskrivningar om hur de började begå brott kan förklaras genom Berger 

och Luckmanns (1998) teori om den primära socialisationen där barnet internaliserar de 

signifikanta andras värderingar och gör dem till sina egna. Informanterna beskrev hur deras 

pappor påverkade dem när de började begå brott. Genom socialisationen från deras pappor tog 

de över värderingar om vad som är accepterbart beteende och vad som inte är det och hur en 

individ bör bete sig vilket sedan internaliserades av informanterna.  

   

Samtliga informanter som växte upp i Sverige beskrev hur de genom livet haft genomgående 

kontakt med myndigheter. Tre av informanterna beskrev hur de i ung ålder hade sin första 

kontakt med myndigheter på grund av att deras föräldrar inte ansågs kapabla att ta hand om 

dem. Detta ledde till de blev placerade i olika familjehem av socialtjänsten. Både Rydén-Lodi 

(2008) och Holmberg (2016) pekade i sina studier ut en tidig kontakt med socialtjänsten som 

en viktig faktor i det brottspreventiva arbetet. Anledningen till varför man omplacerar en 

individ kan ligga i att myndigheter vill avbryta den primära socialisationen i individens 

hemmiljö och istället låta individen socialiseras i en miljö där konventionella normer är 
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närvarande. Omplaceringen upplevdes dock ha en negativ inverkan på en av informanterna 

som beskrev placeringen som något som fick honom att uppleva ett utanförskap.  

   

Informant 1:  

”Familjeplacerad när jag var i sexårs åldern. Trivdes aldrig i den familjen. Dom behandlade mig 

annorlunda än hur dom behandlade sina barn. Jag kände mig utanför liksom. Samtidigt som jag trodde 

att min mamma skulle komma och hämta mig hela tiden så att och det gjorde hon ju inte hon var ju 

alkoholist.”  

   

Informant 1 beskrev hur han växt upp med sin mamma som hade missbruksproblem vilket 

ledde till att socialtjänsten placerade honom i ett familjehem när han var sex år gammal. I 

familjehemmet började han sedan uppleva ett utanförskap då han ansåg att han blev 

behandlad annorlunda än de andra barnen i familjen. Detta utanförskap var sedan något han 

bar med sig under livet och som han pekade ut som en förklaring till sin kriminella livsstil.  

   

Detta kan förklaras genom Hirschis (2002) teori om sociala band där det i det här fallet var 

bandet anknytning som var svagt. Informant 1 saknade en god kontakt till sina föräldrar och 

upplevde inte heller en god kontakt till sin fosterfamilj. Detta kan ha lett till att det inte fanns 

någon individ i informantens liv som vägledde och tillrättavisade honom och att han därför 

inte delade det konventionella samhällets värderingar.  

Empirin visade alltså att en individs sociala bakgrund kan ha en påverkan när det kommer till 

etablerandet av en kriminell livsstil. Detta kan inledas under den primär socialisation där 

individen övertar sina signifikanta andras värderingar. En svag anknytning till föräldrar kan 

även det ha en negativ inverkan.  

5.1.2. Ungdom och utbildning  

Hirschi (2002) lyfter fram utbildning i det sociala bandet som handlar om åtaganden. Genom 

investeringar i form av tid och pengar i utbildning blir risken för att en individ ska börja begå 

brott lägre då risken att investeringen då har varit förgäves är stor. Genom utbildning är det 

även enklare att nå dem konventionella målen som finns i samhället. När informanterna 

började i skolan och i större utsträckning träffade individer utanför familjen beskrev de hur de 

sökte sig till andra som delade deras värderingar.  
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Informant 1:  

”Så då började jag leta upp grabbarna i skolan som stod längst ned i korridoren helt enkelt. Och lärde 

mig ganska snabbt dom koderna och jag förstod väldigt fort vad man skulle göra för att komma in i det 

gänget. […] Sparkade in skåp, började snatta. Och med allt det här så började jag få ryggdunkar och 

igenkännande”  

   

Informant 3:  

”Så jag hamnade mycket i bråk, fick gå om en klass och jag var ett problembarn som sagt och jag 

drogs till andra problembarn också.”  

   

Informant 1 och 3 beskriver hur de aktivt sökte sig till vissa typer av grupper kan tolkas som 

att de sökte sig till andra som delade deras värderingar som etablerats under den primära 

socialisationen. Detta kan ses som en sekundär socialisation som bygger vidare på den 

primära. Berger & Luckmann (1998) menar att sådana kunskaper och värderingar som ligger 

nära det individen internaliserade under den primära socialisationen lättare internaliseras av 

individen under den sekundära socialisationen.  

  

Under tonåren började samtliga informanter bli allt mer aktiva i sin kriminalitet. Detta 

beskrevs av informant 3.  

   

Informant 3:  

”Men jag har mycket domar sen jag var 14, mycket våldsbrott och sådär. Och jag hängde med folk 

som var grovt kriminella och sådär. Och det blir såhär. Hela tiden flyttas gränserna fram, det som inte 

var okej då det blev okej längre fram.”  

   

Informant 3 beskriver hur hans umgängeskrets ständigt flyttade gränsen för vilka handlingar 

som ansågs vara okej. Detta kan tolkas som att de rör sig längre och längre ifrån de 

konventionella normerna som råder i samhället. Hirschi (2002) beskriver det fjärde sociala 

bandet som en tro på samhällets legitimitet och normer. Individer som har en stark 

övertygelse och följer samhällets regler och normer begår i mindre utsträckning brottsliga 

handlingar. Informant 3 beskriver dock det motsatta där informantens och hans 

umgängeskrets utvecklar ett allt mer normbrytande beteende.   

  

Den ökade kriminella aktiviteten ledde för flera informanter till den första kontakten med 

myndigheter inom rättsväsendet, samt att flera blev dömda och placerade på ungdomshem. 
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Holmberg (2016) menar i sin rapport att rättsliga påföljder kan få negativa konsekvenser för 

unga då dessa individer oftare återfaller i brottslighet senare i livet. Celinska (2000) lyfter i 

sin studie fram att straff kan ha en negativ påverkan på en individs sociala liv då straffet kan 

leda till att individen tappar kontakten med individer som har en positiv inverkan på hen.  

Liknande upplevelser delades av informanterna.  

   

Informant 1:  

”Och till slut så hamnade jag på ungdomshem. Och då var det verkligen en skola i kriminalitet. Allt 

jag kunde lärde jag ut i minsta detalj och jag älskade att få berätta allting.”  

   

Informant 5:  

”Alltså jag var 14–15 år och fick ungdomsvård. Flyttades runt mellan en massa ställen. Man sitter 

liksom med pundare och sexualförbrytare i den åldern. Hur kan det vara bra? Jag var liksom apotekare 

när jag kom ut, jag hade koll på allt sånt där.”  

   

Ungdomshemmen beskrevs av informant 1 och 5 som en skola i kriminalitet där erfarenheter 

utbyts mellan intagna. Ungdomshemmen påverkade också informanternas sociala liv då dessa 

endast hade möjlighet att umgås med andra som hade en kriminell bakgrund. Även detta kan 

tolkas som en sekundär socialisation som byggs vidare på den primära socialisationen där nya 

kunskaper lärs in och bygger vidare på de gamla.  

   

Nilsson & Estradas (2009) undersökning lyfte fram utbildning som en viktig faktor i det 

brottspreventiva arbetet. Detta är något som personer som har en kriminell livsstil ofta saknar 

vilket leder till att det är svårt för dessa att etablera sig i det konventionella samhället. Detta 

gällde även för informanterna i denna undersökning. Ingen av informanterna hade avslutat sin 

gymnasieutbildning vilket de upplevde påverkade dem negativt när det kom till att etablera 

sig i samhället. Möjligheten att skaffa sig en utbildning upplevdes också påverkas negativt av 

straffet.  

   

Informant 5:  

”Nej jag hade typ ingen utbildning, det är svårt att plugga när man flyttas runt hela tiden. Man byter 

lärare hela tiden så man kan inte få betyg. Sen när jag kom ut så har jag ett mentalt problem, socialt 

problem, jag kan inte jobba. Det ända jag kan bra är att spela biljard och pingis men det leder ju inte 

till någonting.”  
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Informant 5 spenderade cirka 20 månader på ungdomshem och upplevde att denna placering 

hade en negativ inverkan på honom vilket ledde till stora begränsningar när det senare kom 

till att etablera sig i samhället. Detta resultat ligger i linje med det Holmbergs (2016) studie 

visade då individer som fått rättsliga åtgärder i ung ålder i högre utsträckning etablerade en 

kriminell livsstil. Genom en placering på ett ungdomshem kan en individ begränsas då det 

kan vara svårare att bedriva studier när man är intagen.  

Under ungdomen och under utbildningen visade empirin att etablerandet av den kriminella 

livsstilen fortsatte. Detta skedde dels genom en sekundär socialisation där nya värderingar 

som låg nära det som internaliserades under den primära utvecklades. Dessa värderingar låg ej 

i linje med dem värderingar som delades utav resten av samhället utan grundades på en låg tro 

på samhällets legitimitet.   

5.1.3. Etablerandet av missbruk  

I den tidigare forskningen lyfts missbruk fram som en central anledning till varför individer 

etablerar en kriminell livsstil och sedan återfaller i brottslighet. Rydén-Lodi (2008) och 

Nilsson & Estradas (2009) studier visar att personer som har ett aktivt missbruk löper stor risk 

att utveckla en kriminell livsstil. Samtliga informanter i denna undersökning beskrev hur de 

under tonåren etablerade ett missbruk. Informanterna beskrev även användandet av droger 

som något som förekom bland vänner.  

   

Informant 1:  

Hittade haschet tidigt. I femtonårsåldern. […] Men dom killarna som jag gjorde det med var dom tuffa 

balla killarna som redan hade rökt och sådär så jag fortsatte röka för att vara i den här 

sammanslutningen. [...] Men drivkraften var mer att vara i tillhörigheten än om effekten av haschet.  

   

Informant 1 som vuxit upp med en förälder som haft ett aktivt missbruk beskrev hur han 

genom användandet främst inte var intresserad av effekterna av drogerna utan snarare 

upplevde en starkare grupptillhörighet genom användandet. Även detta kan beskrivas som en 

sekundär socialisation där en individ internaliserar nya värderingar som ligger i närheten av 

det som internaliserades under den primära socialisationen.  

Empirin visade att missbruk var något som förekom när den kriminella livsstilen grundlades. 

Missbruket härleddes till umgängeskretsen och kan beskrivas som en sekundär socialisation. 
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5.2. Att lämna den kriminella livsstilen  

Här kommer informanternas upplevelser av vad de ansåg vara viktigt för att de skulle lyckas 

lämna sin kriminella livsstil och integreras i samhället att redogöras.  

5.2.1. Bryta med gamla värderingar  

Samtliga informanter menade att det först var när de började inse att deras handlingar fick 

negativa konsekvenser för dem själva och andra som de var redo att avbryta sin kriminella 

livsstil. Informanterna menade att en individ som inte kommit till dessa insikter inte heller 

kommer kunna lyckas avbryta den kriminella livsstilen. För att lyckas avbryta den kriminella 

livsstilen krävs det arbete med sig själv där individen ändrar de värderingar som tidigare har 

internaliserats. Detta ligger i linje med Carlssons (2014) undersökning där viljan att avsluta 

sin kriminella livsstil lyfts fram som centralt för lyckas. Detta kan även beskrivas utifrån 

Hirschis (2002) sociala band övertygelse som handlar om hur stark tro en individ har på 

samhällets legitimitet och normer. En individ som har en stark övertygelse följer de regler 

som finns i samhället och risken för att brott begås minskar då.    

   

Informant 3.  

“Jag hade blivit äldre och såhär med, jag hade fått konsekvenser och börjat fatta att det bara är ett jävla 

spel. […] Man tror ju någonstans när man är ung såhär att det är status och brudar och pengar och det 

är feta halsband och allt sånt här liksom. […] Allt har ett pris och man börjar se igenom allt det här.”  

   

Informant 3 beskriver hur han genom konsekvenser i form av straff började ifrågasätta de 

värderingar som fanns i hans umgänge då priset för att nå framgång inom det var för högt. 

Detta kan ses som att han istället närmar sig de konventionella normerna som finns i 

samhället och att övertygelsen till samhällets legitimitet stärks.    

   

Informant 2:  

”Man måste välja själv. Vissa människor som är inte villiga, som vill inte sluta. Eller ändra sina liv och 

sådär och det är tråkigt. Men det är det enda som man måste göra är att skylla sig själv. Då kan man 

göra det på riktigt.”  

   

Informant 2 menar att det är viktigt att bryta med sina gamla värderingar och att det finns en 

vilja hos individen att ändra sitt liv. Han menar även att individen måste förstå att ens 

handlingar får konsekvenser. En individ som inte kommer till dessa insikter och saknar 
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motivation kommer inte lyckas ändra sina värderingar och då antagligen återfalla i 

brottslighet. 

Empirin visade att en avgörande del i att avbryta den kriminella livsstilen är att bryta med sina 

gamla kriminella värderingar. Detta inleds med insikten att de handlingar som individerna 

tidigare utfört har lett till negativa konsekvenser för dem själva. Utan den insikten är det svårt 

att ändra de värderingar som tidigare internaliserats.  

5.2.2. Byta socialt umgänge  

För att ha möjlighet att kunna bryta med sitt tidigare liv och etablera sig i samhället lyfte 

informanterna fram nytt umgänge som en viktig faktor. Det var viktigt för informanterna att 

bryta kontakten med tidigare vänner och istället hitta mer positiva relationer. Detta var något 

som de kunde finna genom ideella organisationer. Inom de ideella organisationerna arbetade 

individer som hade ett liknande förflutet som informanterna. Detta kan beskrivas som en 

resocialisation utifrån Berger & Luckmann (1998) där informanterna upplevde en hög grad av 

identifikation med dem som erbjöd hjälp. Genom en re-socialisation lär sig individen nya 

attityder och tar in sina signifikanta andras värderingar.  

   

  

Informant 2:  

“Men vi kan säga att vi här är som en stor familj, vi bryr oss om varandra och sådär. Och oavsett om vi 

jobbar eller på helgerna eller vilken tid som helst så får vi lyfta luren och ringa varandra om man mår 

dåligt. Och det är skönt tycker jag. Det är underbart.”  

   

Informant 2 menade att han hade starka känslomässiga band till de andra medlemmarna inom 

organisationen och beskrev dem som en familj. För att en resocialisation ska kunna äga rum 

krävs det liknande förhållanden som under den primära socialisationen där känslomässiga 

band till de signifikanta andra är centralt.  

   

Informant 3:  

”Så träffade jag kris inne på anstalten. […] Och jag kunde identifiera mig med dom liksom, det var 

gamla kriminella och gamla gängmedlemmar som hade fått massa konsekvenser dom med, så jag 

tänkte att fan liksom. Här kan jag vara en av dom. Sen fick jag komma till kris och jag började jobba 

på deras second hand”  
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Informant 3 beskriver identifikationen som central när han träffade medlemmar ur den ideella 

organisationen som hjälpte honom. Medlemmarna hade en liknande bakgrund som han själv 

och hade lyckats ta sig ur kriminaliteten och etablera sig i samhället. Kontakten med 

organisationen ledde sedan till arbete efter informantens frigivning vilket han ansåg var ett 

viktigt steg för att kunna etablera sig i samhället.  

   

Informant 4:  

“Ja alltså, jag har Passus att tacka för att jag fortfarande lever idag dom hjälpte mig att hoppa av 

gänget […] och så gjorde dom en geografisk flytt till Vingåker där jag fick lära känna nya människor.”  

   

Informant 4 som var medlem i ett kriminellt gäng beskrev hur han genom den ideella 

organisationen Passus fick hjälp att hoppa av gänget och sedan fick hjälp med att flytta till en 

annan ort där han sedan lärde känna nya människor och fick arbete.  

Empirin visade att en viktig faktor i att undvika återfall i brott är att byta socialt umgänge. Det 

nya umgänget bör bestå av mer positiva relationer med individer som har en liknande 

bakgrund men lyckats ta sig ur den kriminella livsstilen. Olika ideella organisationer beskrivs 

som platser där denna typ av umgänge och gemenskap finns. 

5.2.3. Avsluta missbruk  

Samtliga informanter hade haft ett missbruk och detta beskrevs som något som behövde 

behandlas innan den kriminella livsstilen kunde lämnas. När återfall i brottslighet beskrevs av 

informanterna lyftes ett obehandlat missbruk ofta fram som en central anledning till detta.   

   

Informant 1:  

”Vilket namn det än är på en ideell förening eller arbetsförmedling eller socialen som ger en aktiv 

kriminell narkoman jobb, pengar. Och tro att det är lösningen på narkomani och en kriminell livsstil då 

tror jag man har en livstidsanställd kriminell istället. Det brukar inte vara det som gör skillnad liksom 

utan det brukar vara aa… oftast behandling på något sätt liksom. Om det är terapeut eller psykolog 

eller KBT.”  

   

Informant 1 upplever att den viktigaste hjälpen en livsstilskriminell person med ett aktivt 

missbruk kunde få för att kunna etablera sig i samhället var hjälp med missbruket genom 

behandling. Även om individen fick annan hjälp i form av arbete eller bidrag skulle den 

kriminella livsstilen fortsätta pågå om fokus inte lades på missbruket.    
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Informant 3:  

”Och tolvsteg är ju mycket såhär att jag får titta på mig själv hur jag är som människa och sen ta 

ansvar för det här. Och det var det jag behövde […] det här att jag inte hade haft någon fadersgestalt 

och att jag inte träffat min pappa på 20 år, 22 kanske sen han blev utvisad. Och det var en grej som 

fick mig att knarka mycket liksom, att jag inte haft någon fadersgestalt, och det fick jag titta på.”  

   

Informant 3 upplevde att han genom behandling fick hjälp att hitta orsakerna till varför han 

missbrukade narkotika. Informanten som vuxit upp i en miljö med livsstilskriminella och 

missbrukande familjemedlemmar fick genom olika behandlingar hjälp med att finna de 

bakomliggande orsakerna till sitt missbruk vilket ledde till att han sedan aktivt kunde arbeta 

med dessa. Detta ledde senare till att han undvek återfall i sitt missbruk.  

   

Informant 2 lyfte förutom behandling fram muckhämtning som något som var viktigt för 

honom för att ej återfalla i missbruket. Han menade att han utan den ideella organisation som 

hämtade honom från fängelset direkt efter att straffet avtjänats antagligen inte hade lyckats 

avsluta sitt missbruk utan istället återvänt till sitt gamla umgänge.  

   

Informant 2:  

”Alla mina vänner var aktiva och kriminella och jag ville inte ha kontakt med dom. […] Den natten 

hade jag ett drogsug som jag aldrig hade haft tidigare under straffet som under den natten. Det var skit 

jobbigt och tack och lov att kris fanns och kunde hämta mig, annars aa… skulle jag knarka igen.”  

 

Empirin visade att ett aktivt missbruk måste behandlas för att risken att återfalla i brott ska 

minska. Annan hjälp i form av arbete eller bidrag kan vara otillräckliga om det aktiva 

missbruket kvarstår. Genom behandling kan individen även få hjälp med de ursprungliga 

orsakerna till varför missbruket uppstod. 

 

5.2.4. Tillgång till arbete  

För att en individ ska kunna etablera sig i samhället är en sysselsättning viktigt. Carlsson 

(2014) menar i sin studie att individens vilja att avsluta sin kriminella livsstil kan ha en liten 

betydelse om andra faktorer som arbete och boende inte finns närvarande efter ett avtjänat 

straff. Detta tas även upp i sociala bandteorin där Hirschi (2002) menar att individer genom 

delaktighet i konventionella aktiviteter tvingas lägga ned mycket tid på arbete, möten och 

andra faktorer kring detta vilket leder till mindre brottslighet. Att ha en sysselsättning lyftes 
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även fram som viktigt av informanterna och även detta var något många fann genom dem 

ideella organisationerna.   

   

Informant 5:  

”Pricken förstör så mycket liksom, du kan inte ens moppa ett golv om du har den. Men kris erbjöd 

jobb, praktik och gemenskap, sånt är viktigt liksom.”  

   

Informant 5 lyfte fram svårigheterna med att få jobb för en tidigare dömd då brottsregistret 

ofta begränsar möjligheten att få detta. Detta var dock inget den ideella organisationen som 

informanten blev involverad i tog hänsyn till utan genom den fick han möjlighet till praktik 

och sedan arbete vilket han upplevde vara viktigt.  

   

Informant 2:  

”Första tiden är viktigast, man måste hitta sysselsättning och få rutiner annars blir det lätt att man sitter 

hemma och gamla tankar börjar komma.”  

   

Informant 2 som fick hjälp av en ideell organisation direkt efter straffet lyfte fram 

sysselsättning direkt efter frigivning som något som var viktigt för honom. Genom 

organisationen fick han möjlighet att lägga ned tid och engagemang på något som upplevdes 

positivt för honom. Även möten med arbetsförmedlingen, frivården och behandlingar lyftes 

fram som viktiga sysselsättningar som påverkade honom positivt.  

Empirin visade att risken för återfall i brott minskar om individen har tillgång till ett 

konventionellt arbete. Framförallt eftersom det leder till återetablering i det konventionella 

samhället. De ideella organisationerna beskrivs spela en stor roll i möjligheterna till att skaffa 

sig ett arbete. 

5.2.5. Utbildningsmöjligheter  

När informanterna talade om vikten av arbete efter avtjänat straff lyftes även utbildning fram. 

Som det framkom tidigare hade samtliga informanter en låg grad av utbildning. Detta var 

något de upplevde som problematiskt när det kom till att lyckas etablera sig i samhället och 

även något som påverkade deras självkänsla. När de började utbilda sig beskrevs detta dock 

ha haft en positiv inverkan på dem. Genom utbildningen stärktes deras självkänsla och de 

upplevde sig ha en möjlighet att etablera sig i samhället. Hirschi (2002) menar att åtaganden 
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som utbildning kan stärka en individs band till det konventionella samhället. Genom att 

utbilda sig får individen det lättare att nå framgång i det konventionella samhället och detta 

kan även ses som ett tecken på att individen har accepterat de legitima sätt som framgång kan 

nås på i samhället.  

   

Informant 3:  

”Så jag fick också möjlighet att utbilda mig till behandlingsassistent förra året, jag har inte gått klart 

varken grundskola eller examen men jag tog det i min takt och gick klart folkhögskola. Och det är det 

jag snackar om, gå emot mina rädslor och gå tillbaka till skolan, det var en skitstor grej. Så det var 

jävligt grymt.”  

   

Informant 3 hade ej avslutat sin grundskoleutbildning men hade ändå möjlighet att studera på 

folkhögskola. Detta ledde till en examen vilket sedan gjorde det möjligt för honom att arbeta 

med det han ville. Genom möjligheten att utbilda sig trots avsaknaden av en färdig 

grundskoleutbildning kunde informanten alltså utbilda sig och skaffa arbete vilket var en 

bidragande orsak till att han lyckades etablera sig i samhället. Detta var även något som han 

menade påverkade hans självkänsla positivt.  

Empirin visade att även utbildningsmöjligheter är en viktig faktor när det kommer till att 

undvika återfall i brottslighet. Den låga grad av utbildning individerna uppnått tidigare i livet 

beskrivs vara problematisk när det skulle etablera sig i samhället. Utbildiningen beskrivs 

förutom utökade arbetsmöjligheter även leda till bättre självkänsla. 

5.2.6. Boendesituation   

Tillgång till ett eget boende lyftes fram av flera informanter som viktigt. När informanterna 

återfallit i brottslighet upplevdes en dålig boendesituation vara en bidragande orsak till detta. 

Detta kunde innebära att de flyttade hem till vänner, familj eller bodde med personer som 

hade ett aktivt missbruk efter avtjänat straff. Genom ett eget boende upplevdes det bli enklare 

för informanterna att bryta med den tidigare livsstilen.  

    

Informant 3:  

”Nej men dom har något program man kan gå på där man sitter med andra narkomaner. Men det är 

inte det som är intressant när man kommer ut. Alltså du behöver ju ett eget boende, det är en av dom 
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viktigaste grejerna. Men nu har inte vi heller boende här i Stockholm men kris har ju boende ute i 

landet.”  

   

Informant 3 upplevde det problematiskt att personer som avtjänat ett straff skulle vistas i 

miljöer med missbrukare. Efter sitt senaste avtjänade straff hade han tilldelats en lägenhet i en 

annan stad genom det behandlingshem han hade gått på efter straffet. Detta var även något 

som han menade att de ideella organisationerna kunde bistå tidigare dömda med.  

Empirin visade att boendesituationen efter ett avtjänat straff kan vara avgörande för risken att 

återfalla i brottslighet. En dålig boendesituation beskrivs vara då individen tvingas flytta hem 

till bekanta som återinförde dem i missbruk eller andra negativa beteenden. Ett eget boende 

beskrivs öka möjligheten att bryta med den tidigare livsstilen. 

5.3. Myndigheternas betydelse för att lämna den kriminella livsstilen   

Under denna rubrik kommer informanternas upplevelser av myndigheter när det kommer till 

att avbryta den kriminella livsstilen att redogöras. Dessa kommer att presenteras under 

rubriker som rör de områdena som informanterna tidigare lyfte fram som centrala när de kom 

till att avbryta den kriminella livsstilen.  

5.3.1. Myndigheternas påverkan på individens värderingar  

När informanterna beskrev hur de lyckades avbryta den kriminella livsstilen handlade det ofta 

om arbete med sig själv för att ändra sina värderingar och när de beskrev återfall i brottslighet 

så beskrev dem det ofta som att de inte var redo att lämna sin gamla livsstil. Detta innebär att 

det i grund och botten handlar om individens egna motivation och vilja att förändra sitt liv. En 

omotiverad informant har snabbt återvänt till sin kriminella livsstil efter att den avtjänat sitt 

straff.  

   

Informant 3:  

”ja, men då var jag också mer mottaglig. Gången innan var jag yngre och inte redo, inte klar med det 

livet. Jag hade permission och träffade upp mina gamla polare och dom kom med vapen och kom med 

all möjlig skit.”  

   

Informant 3 menar att han under sitt senaste straff var mer mottaglig för den hjälp som erbjöds 

inne på fängelset vilket han inte varit tidigare. När han avtjänat straff tidigare hade han direkt 
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återgått till den kriminella livsstilen. Detta menade han berodde på att han ej var motiverad 

och redo att ändra sina värderingar. När denna vilja att förändra sig etablerades lyfte flera 

informanter fram någon specifik person som jobbat på myndigheter som viktig för dem när 

det kom till att förändra sina värderingar. Informant 3 beskrev hur personalen på 

kriminalvården kan ha en påverkan på individens motivation.     

   

Informant 3:  

”Man har ju en kontaktman och är din kontaktman bra och han gillar dig då kanske han pushar dig och 

sådär. Min kontaktman gillade mig och han pushade mig. Han sa, vi ska se till så att du får en 

vårdvistelse, vi ska se till så du kan få en permission och så. Hela tiden. Han trodde på mig, och han 

krigade för mig.”  

   

Informant 3 upplevde att hans kontaktman hade en positiv inverkan på honom senaste gången 

han avtjänade ett straff. Han lyfter här fram hur det är bra med en kontaktman inne på 

fängelset som gillar dig då detta kan leda till att du får en bra hjälp och blir motiverad till att 

förändra dig. Detta tyder på att även viljan att sluta även kan påverkas av yttre omständigheter 

i form av stöd och engagemang från myndighetspersonal. Genom att visa att man är 

motiverad får man tillgång till stöd och uppmuntran från personal. Även informant 2 förde ett 

liknande resonemang.  

   

Informant 2:  

“Och då bestämde jag mig alltså, fan jag ska inte knarka mer jag ska inte göra sånt mer. Massa tankar 

som gick upp i mitt huvud. Det är inte något som jag behöver. Att ta emot hjälp, då visste jag vart 

någonstans jag skulle ta hjälpen och då började jag kontakta min kontaktperson och vi började prata 

sådär.”  

   

Informant 2 menar att han tidigare inte varit intresserad av att ta emot hjälp från myndigheter 

men att detta var något som förändrades när han var redo och motiverad att lämna sin 

kriminella livsstil. Han började använda sig utav hjälpen som fanns tillgänglig på fängelset 

vilket han upplevde som positivt. 

Empirin visade att en individs motivation och vilja att avsluta den kriminella livsstilen kunde 

vara viktig för att en individ skulle få tillgång till hjälp från myndigheter. Denna vilja att 
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avsluta den kriminella livsstilen kunde även påverkas av myndighetspersoner genom stöd och 

motivation.    

5.3.2. Myndigheters otillräckliga samarbete med ideella organisationer 

Som tidigare beskrivet upplevde informanterna att det var viktigt att ha möjlighet att bryta 

med sin tidigare umgängeskrets för att inte återfalla i brottslighet. För att lyckas med detta 

behövdes ofta hjälp utifrån. Flera av informanterna upplevde att när de avtjänat ett straff och 

kom ut i samhället inte mottog speciellt mycket hjälp från myndigheter för att kunna bryta 

med sin tidigare umgängeskrets vilket gjorde det svårt för dem att inte återfalla i brottslighet.  

Flera informanter lyfte här fram vikten av planering innan straffet var avtjänat som viktigt. 

Om det fanns en plan för vad individen skulle göra när denna avtjänat sitt straff fanns det 

mindre anledning för hen att återvända till sin gamla umgängeskrets.   

  

Här lyftes även de ideella organisationerna fram som centrala då dessa kunde hjälpa individen 

etablera sig i samhället efter straffet och även bidra med ett nytt umgänge med en positiv 

påverkan på individen. Som tidigare beskrivits upplevdes det positivt för informanterna att få 

hjälp av individer som hade en liknande bakgrund som dem och som hade lyckats byta 

livsstil. Då personerna inom de ideella organisationerna hade en liknande bakgrund kunde de 

ha en positiv inverkan på deras värderingar och utifrån Berger & Luckmanns (1998) teori 

bidra till en re-socialisation då det fanns en stark identifikation mellan dem. Ett bra samarbete 

mellan olika myndigheter och ideella organisationer lyftes här fram som viktigt av flera 

informanter.  

   

 Informant 3:  

”Man ska anpassa sig i samhället igen och det är viktigt att man kommer ut till någonting för annars 

kommer du antagligen bli kriminell igen. Och det är där vi måste jobba liksom. Allihopa för att folk 

inte ska hamna mellan stolarna och det är där vi måste samverka mellan olika myndigheter, soc, 

polisen och frivården, allihopa. […] alltså dom kan ju använda oss ju. Vi har mycket erfarenhet av det 

här så då kan dom ju använda oss.”  

   

Informant 3 lyfte här fram samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer som en 

viktig nyckel i arbetet för att individer skulle kunna bryta med sin umgängeskrets. Detta har 

även lyfts fram tidigare i denna uppsats när informanterna själva beskrev hur de lyckades 

bryta med sin tidigare umgängeskrets. Detta samarbete ansåg flera av informanterna kunde bli 
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bättre. Då medlemmarna i de ideella organisationerna har en liknande bakgrund kan det finnas 

en högre grad av identifikation mellan den som erbjuder hjälp och personen som är på väg 

mot frigivning då båda har liknande erfarenheter. Den ideella organisationen kan sedan 

erbjuda den frigivna personen en ny gemenskap och en re-socialisation.  

Empirin visade att samarbetet mellan myndigheter och ideella organisationer i vissa fall inte 

var välfungerande vilket kunde påverka individers möjlighet till en resocialisation negativt 

och istället leda till att individen återvänder till sin tidigare umgängeskrets.  

5.3.3. Tillgång till behandling för missbruk  

Som tidigare nämnt hade samtliga informanter missbruksproblem. När informanterna ville ha 

hjälp för att avbryta detta upplevdes det dock svårt att få tillgång till behandling för att sluta 

med droger. Flera upplevde att de fick tjata på olika myndigheter för att komma in på 

behandlingshem och att de upplevde sig ifrågasatta om de verkligen skulle klara av det och 

om det då var värt att erbjuda en plats till just dem.  

   

Informant 1:  

”Jag har fått kriga varje gång jag försökt komma in på behandlingshem och det är inte många som är 

aktiva i sitt missbruk som orkar kriga med socialen för att lyckas ta sig till ett behandlingshem.”  

   

Informant 1 upplevde det alltså svårt att få tillgång till behandling för sitt missbruk. För att få 

behandling krävdes det ett stort engagemang från individen vilket informanten menade att 

personer med ett aktivt missbruk ofta saknade. För att få tillgång till behandling kan det 

krävas att individen visar ett stort engagemang och vilja att få hjälp med sitt missbruk. Detta 

kan tolkas som att det inte räcker med att individen har ett aktivt missbruk för att få tillgång 

till behandling utan att det krävs något mer. Det skulle kunna handla om resurser där 

myndigheterna endast har möjlighet att erbjuda behandling till dem som visar mest motivation 

att avsluta missbruket och att platserna då erbjuds till dessa personer. Detta kan förklaras 

genom Goffmans (2011) teori om stigmatisering. För att få tillgång till behandlingar för sitt 

missbruk måste en tidigare dömd individ visa sig väldigt engagerad. Detta kan grunda sig i en 

misstro från myndigheters sida mot individerna där deras tillförlitlighet ifrågasätts på grund 

av deras attribut. Myndigheterna är inte intresserade av att ge en plats på ett behandlingshem 

till en individ som eventuellt inte kommer hålla sig drogfri.  
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Informant 2 som varit drogfri under straffet och ville fortsätta med det även efter upplevde sig 

bli uppmuntrad till att ta mediciner hos en beroendeklinik för att inte återvända till 

missbruket. Han ansåg inte att detta var den vägen han ville gå till drogfrihet och likställde 

medicineringen med ett fortsatt missbruk.  

   

Informant 2:  

”Ja precis, jag ville vara drogfri. Jag fattar inte det här systemet att när man vill sluta knarka då får 

man knark. Jag bara nej, jag vill inte ha. Men han sa fundera på saken. Men jag ville inte fundera.”  

   

Informant 1:  

”det är för att sjukdomsbilden är extremt komplex och det förstår oftast inte en vanlig soc.sekr eller 

polisen […]. Det är därför det är så schysst med att komma till till exempel det vi jobbar med.”  

   

Informant 1 upplevde att myndighetspersonal saknade förståelse för missbruk. Detta kan leda 

till att den tidigare dömda upplever att hen inte får den hjälp den behöver då de som ska ge 

hjälpen saknar förståelse för situationen. Detta menade han dock var något som de ideella 

organisationerna kunde bidra med.   

Empirin visade att tillgången till behandling upplevdes som något svårtillgängligt då det 

krävdes att individen visade upp en stark motivation till att avsluta missbruket. Detta var 

något som upplevdes kunna ha en negativ påverkan då personer med ett aktivt missbruk i 

vissa fall ej har en speciellt stark motivation.  

5.3.4. Myndigheternas påverkan på arbetssökandet  

Flera av informanterna upplevde att det var svårt att skaffa arbete på grund utav deras 

bakgrund. Detta upplevdes även försvåras på grund utav myndigheter. Ett centralt problem 

som beskrevs var användandet av brottsregister vilket påverkade tidigare dömda negativt när 

det kom till att söka arbete och på vis få en inkomst på laglig väg.  

   

Informant 1:  

”Vi har en kille hos oss nu som suttit inne och som jobbat på länge. Gått väldigt bra för honom. 

Tillslut får han ett jobb som kakelsättare och dom har begärt hans belastningsregister. Men han tänker 

såhär […] om jag gör ett riktigt bra jobb här så när dom läser mitt belastningsregister så kommer dom 



40 

 

ändå ha sett hur bra jag jobbar och sådär så kommer jag få vara kvar. Men nej. Dom fick 

belastningsregistret och så fick han gå på minuten samma dag. Och då blir det svårt liksom.”  

   

Informant 1 hade tidigare upplevt hur individer som han försökt hjälpa att etablera sig i 

samhället blivit avvisade från arbetsplatser på grund utav sin bakgrund. Även detta kan 

kopplas till Goffmans (2011) teori om stigma då arbetsgivare utifrån belastningsregistret kan 

dra slutsatser om hur individen är som person samt vilka egenskaper hen besitter. Om 

personen är med i belastningsregistret kan hen upplevas som opålitlig och inte som en person 

som är en bra arbetare. Belastningsregistret kan alltså ha en negativ inverkan på individen när 

det kommer till att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Enligt Hirschis (2002) 

teori om sociala band kan åtaganden som arbete stärka en individs band till samhälle men 

detta försvåras alltså för tidigare dömda av myndigheterna genom användandet av 

brottsregistret.  

  

Ett liknande tankesätt delades även av informant 5 som beskrev hur han blev missgynnad på 

grund av användandet av belastningsregistret.   

   

Informant 5:  

”Då fick jag göra en individuell bedömning men du vet. Man har ingenting, och dom kan inte hjälpa 

en, dom ger mig ingenting, Nej men vi är fyrkantiga och vi gömmer oss bakom en policy. Så jag 

återföll i brottslighet direkt. Alltså hur ska jag betala mina skulder liksom. Jag ville inte gå till soc och 

tigga pengar. Jag har ändå stolthet på det viset kan jag känna. Det är skämmigt att gå dit. Ni har gjort 

mig till en tiggare liksom. Jag vill ju jobba inte vara en tiggare.” 

Empirin visade att användandet av brottsregistret kan ha en negativ påverkan på tidigare 

dömda individers möjligheter på arbetsmarknaden. Detta då dessa individers stigma blir 

synligt och individen då kan tillskrivas vissa negativa egenskaper som ej eftertraktas av de 

som anställer.   

5.3.5. Myndigheternas otillräckliga information om utbildning   

När informanterna avtjänade sitt straff inne på fängelset sågs det ofta som en möjlighet till att 

delta i kurser och ta igen för missad utbildning tidigare i livet. Utbildningen upplevdes av 

flera informanter vara svår att få tillgång till och även här upplevde flera att det krävdes att 

individen visade sig motiverad för att få tillgång till dessa. Carlsson (2014) lyfte i sin 
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undersökning fram att individens motivation är viktig för att lyckas lämna en kriminell livsstil 

men denna kan spela liten roll om andra sociala insatser som utbildning inte finns närvarande.  

   

Informant 1:  

Man kan säga såhär. Att du behöver vara oerhört engagerad och självmedveten och driven för att få 

den hjälp som man kan tycka är en självklarhet inne på kriminalvården. […] typ vill du gå till skolan, 

vill du gå in på behandlingsavdelningen, du får inte ens frågan. Utan du får ligga i och gå på själv.”  

   

Informant 1 upplevde att det krävdes ett starkt engagemang för han att få tillgång till 

utbildning inom kriminalvården. Han menade även att det var upp till den dömde själv att ta 

reda på huruvida det fanns utbildning att tillgå. Detta tyder på att kriminalvården ej arbetar 

aktivt med att uppmuntra intagna till att utbilda sig medans de avtjänar straff och på så vis 

fylla sin vardag inne på fängelset med något meningsfullt som kan bli viktigt när dessa 

individer sedan frisläpps. Denna upplevelse delades även av informant 5 som var intresserad 

av arbete och utbildning för att kunna etablera sig i samhället efter att han avtjänat sitt straff.  

   

Informant 5:  

“Alltså dom är dåliga på det där med att tipsa om kurser och så. Man vill ha något att lägga på Cv: t.  

[…] Folk vet liksom inte om att utbildningar finns. Dom är väldigt dåliga på att berätta om det. Vissa 

mår väldigt dåligt och då är viljan och orken att ta tag i sånt så stark. Man måste vara ett inferno, en 

gnista släcker dom liksom.”    

   

Informant 5 upplevde att han inte fick hjälp från myndigheter när det kom till att finna 

passande utbildningar vilket han även menade var ett vanligt problem för tidigare dömda 

individer. Då tidigare dömda ofta mår dåligt och i vissa fall saknar en uppfattning om vilka 

möjligheter det finns när det kommer till arbete och utbildning kan det vara positivt att ge 

extra mycket stöd till dessa individer och på så vis stärka deras sociala band och därmed 

motverka ett återfall i brottslighet. Han beskrev även hur det krävdes en stark motivation från 

individens sida för att få tillgång till utbildning, detta menade han leder till att individerna 

som saknar orken för att ta tag i utbildningen själv och se över vilka alternativ som finns inne 

på kriminalvården riskerar att helt tappa motivationen. Detta kan leda till att individerna som 

inte visar upp en väldigt stark motivation inte erbjuds hjälp som skulle kunna ha en positiv 

inverkan på individen.      

  



42 

 

Även detta kan liknas vid stigmatisering då det kan vara så att myndighetspersonal har en 

misstro gentemot tidigare dömda vilket resulterar i att endast individer som visar upp en stark 

motivation erbjuds hjälp i form av utbildning. Denna misstro kan grunda sig i förutfattade 

meningar om egenskaper som kriminella personer besitter som svag vilja. Att erbjuda tidigare 

dömda personer som inte visar upp en stark motivation utbildning kan då upplevas som 

meningslöst då detta kan upplevas som slöseri med resurser. Utifrån Carlssons (2014) studie 

kan alltså detta påverka individen negativt då stödet är viktigt för att ta vara på individernas 

vändpunkter. Skulle utbildning vara mer lättillgängligt för tidigare dömda skulle detta kunna 

ha en positiv inverkan även för de individer som inte visar upp en stark motivation.  

Empirin visade att utbildning upplevdes som något svårtillgängligt för tidigare dömda då 

information om olika utbildningsmöjligheter ansågs vara något som ej fanns tillgängligt. För 

att få hjälp krävdes det att individen var motiverad och aktivt sökte upp 

utbildningsmöjligheter. Även detta kan liknas vid stigmatisering. 

5.3.6. Problematik kring boende 

Att få hjälp med boende har tidigare lyfts fram som viktigt av informanterna när det kom till 

att avbryta den kriminella livsstilen. Detta upplevdes även vara ett sätt att få en nystart och 

lyckas bryta med sin tidigare umgängeskrets. Flera informanter upplevde att detta var ett 

område där myndigheternas arbete kunde förbättras.    

   

Informant 1:  

”[…] då säger socialsekreteraren sista veckorna innan, då säger dom såhär. Men har du någonstans att 

bo? Nej jag har ingenstans att bo. Men kan du inte tänka dig, finns det ingenstans du kan bo, har du 

ingen kompis, flickvän, pappa? Nej men jag kanske kan crasha hos en polare några dar.”  

   

Informant 1 beskrev hur han vanligtvis upplevde att det gick till när individer han hjälpt under 

straffet skulle mucka från fängelset efter avtjänat straff. Bristen på hjälp och stöd från 

myndigheter när det kom till att skaffa bostad för tidigare dömda upplevde han som något 

som påverkade deras möjlighet till att etablera sig i samhället negativt. Han menade att 

myndigheterna ofta letade enkla lösningar i bostadsfrågan för de tidigare dömda vilket ledde 

till att individerna uppmuntrades söka bostad i sin umgängeskrets. Detta försvårade i sin tur 

för individen att bryta med den. Även informant 3 lyfte fram hur bostadsfrågan kunde vara 



43 

 

problematisk när det kom till att hjälpa individen att lämna den kriminella livsstilen på grund 

av myndigheternas arbete.  

   

  

Informant 3:  

”Det dom har att erbjuda är ofta att om man inte får ett behandlingshem så är det ett härbärge. Och då 

förklarar vi för våra klienter och deras handläggare att det inte är bra att dom går till ett härbärge. För 

där är massa folk aktiva, och dom knarkar och såhär. Klienten har varit drogfri nu när den suttit inne 

och såhär. Så det är väl dumt att sätta honom där. Ja men det är det vi har att erbjuda, gilla det eller 

gilla det inte.”  

   

Informant 3 upplevde att myndigheterna ofta försvårade hans arbete när det kom till att hjälpa 

individer integreras i samhället då hans klienter ibland blev erbjudna boende i icke drogfria 

miljöer. Tidigare har det diskuterats hur en resocialisation kan vara bidragande för individen 

när det kommer till att etablera sig i det konventionella samhället. För att detta ska kunna ske 

är det dock viktigt att individen får kontakt med individer som kan ha en positiv inverkan på 

deras värderingar. Genom att tidigare dömda individer bosätter sig i en icke drogfri miljö 

skulle denna re-socialisation kunna påverkas negativt då individen hamnar i ett sammanhang 

där gamla värderingar kan vara närvarande.  

 

Empirin visade att tillgång till bostad upplevdes som något viktigt för att avbryta den 

kriminella livsstilen. Myndigheter upplevdes leta enkla lösningar när det kom till att lösa 

tidigare dömdas bostadssituation. Detta ledde till att de placerades i boenden som kunde ha en 

negativ inverkan på deras resocialisation.     
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6. Avslutande diskussion  

I detta kapitel kommer det först presenteras en sammanfattning av resultatet och analysen i 

relation till syftet för uppsatsen samt frågeställningarna. Därefter kommer resultatet diskuteras 

i relation till den tidigare forskningen som finns inom ämnet och även till den valda teorin. 

Sedan kommer resultatet för undersökningen diskuteras i relation med den valda metoden för 

undersökningen. Utöver detta kommer förslag på fortsatt forskning inom området att 

presenteras.  

6.1. Sammanfattning av resultat och analys i relation till syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att skapa en större förståelse för hur en kriminell livsstil 

grundläggs och avslutas samt vilken påverkan myndigheter upplevs ha för individens 

möjlighet att lämna den kriminella livsstilen. Syftet uppfylls genom besvarandet av tre 

frågeställningar som etablerats med detta i åtanke.  

  

Den första frågeställningen: Vilka orsaker upplevs som bakomliggande till att en kriminell 

livsstil etableras? ämnar ge en tydligare bild av vilka faktorer som upplevdes spela in när en 

individ etablerar en kriminell livsstil. Här lyfte flera informanter fram sin sociala bakgrund 

som central där samtliga informanter beskrev hur de vuxit upp med en förälder som varit 

frånvarande under deras uppväxt. Att någon förälder hade missbruksproblem eller själv hade 

en aktiv kriminell livsstil var också vanligt förekommande. Informanterna beskrev hur de 

tagit över föräldrarnas värderingar samt lärt sig hur de skulle handla i vissa situationer. Dessa 

värderingar upplevdes inte stämma överens med de konventionella värderingarna som finns i 

samhället. Flera informanter beskrev även hur deras föräldrars livsstil ledde till att de blev 

placerade i fosterhem. Detta påverkade framförallt en av informanterna negativt då han 

började uppleva ett utanförskap i fosterfamiljen.  

  

Utbildning var även en central del av informanternas berättelser om hur den kriminella 

livsstilen grundlades. Skolan beskrevs som en plats där värderingarna som informanterna tagit 

till sig under uppväxten cementerades ytterligare då informanterna aktivt sökte sig till 

umgängen där dessa värderingar delades. Inom dessa umgängen beskrevs det hur gränserna 

för vilka handlingar som ansågs vara okej ständigt flyttades. I och med att gränserna ständigt 

flyttades för vilka handlingar som ansågs vara okej utförde informanterna handlingar som 

innebar att de togs om hand av ungdomsvården. Informanterna beskrev ungdomshemmen som 

en skola i kriminalitet där deras värderingar raserades ytterligare. Informanterna upplevde 
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även svårigheter med att sköta sin skolgång medans de avtjänade straff på ungdomshem. När 

de avtjänat straffen på ungdomshemmen så upplevdes möjligheten till att etablera sig i 

samhället vara liten dels då värderingarna och identifikationen som kriminell hade stärkts 

ytterligare men även då utbildningen hade påverkats negativt av straffet.  

Samtliga informanter beskrev hur de i ung ålder började testa droger. Detta var något som 

gjordes inom deras umgängeskrets vilket i sin tur ledde till att informanterna i ung ålder 

etablerade missbruk.  

   

Den andra frågeställningen: Vilka faktorer upplevs som viktiga när en kriminell livsstil 

avbryts? ämnar beskriva hur individers väg ut ur kriminalitet kan se ut. När informanterna 

beskrev hur de lämnade sin kriminella livsstil kunde vissa faktorer urskiljas som de upplevde 

som viktiga för dem när de integrerades i samhället. Dessa grundlades av en vilja om att ändra 

sina värderingar. Denna insikt beskrevs som något som uppstod efter bestraffning och andra 

negativa konsekvenser det kriminella livet ledde till. I förlängningen ledde detta till att 

individen kände sig tvungen att ändra sig själv och sitt handlande för att kunna förändra sitt 

liv och integreras i samhället.  

  

För att en individ skulle lyckas ändra sina värderingar upplevdes det även viktigt att bryta 

med det tidigare umgänget. Informanterna lyfte här fram ideella organisationer som viktiga då 

det inom dessa arbetade individer som hade en stor förståelse för deras situation och att de 

kunde identifiera sig med dem. De ideella organisationerna beskrevs som ett nytt umgänge 

där mer konventionella värderingar delades. Att avsluta ett tidigare missbruk upplevdes även 

det som viktigt då detta beskrevs gå hand i hand med den kriminella livsstilen. En individ som 

ville lämna den kriminella livsstilen men inte lämna missbruket beskrevs som någon som 

skulle misslyckas. För att en individ skulle lyckas lämna missbruket lyfte informanterna fram 

tillgång till olika typer av behandling som viktig.  

  

Efter att ett straff avtjänats upplevde informanterna det som viktigt att ha en sysselsättning då 

detta sågs som en anledning att ej återvända till den kriminella livsstilen. Arbete beskrevs som 

viktigt inte bara utifrån en ekonomisk aspekt utan framförallt då detta gav sysselsättning och 

rutiner. Även utbildning beskrevs som ett effektivt sätt att lyckas etablera sig i samhället. Då 

samtliga informanter hade misslyckats med sin tidigare utbildning var detta något som 

påverkade dem negativt när det kom till att skaffa arbete men genom utbildning kunde detta 

förenklas. Utbildningen gav alltså möjlighet för individen att bevisa att hen klarade av en 
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konventionell aktivitet vilket ledde till att självkänslan stärktes. Boendesituationen beskrevs 

som viktig av flera informanter där möjlighet till att flytta till en annan ort kunde vara 

avgörande när det kom till att bryta med sitt gamla umgänge. Det var även viktigt för 

informanterna att ha tillgång till boende i en drogfri miljö.      

   

Den tredje frågeställningen: På vilket sätt upplevdes myndigheter påverka individens 

möjlighet till att avsluta den kriminella livsstilen? ämnar beskriva hur myndigheternas roll i 

individers väg tillbaka från kriminalitet upplevs av individerna själva. När informanterna var 

motiverade att lämna den kriminella livsstilen och ändra sina värderingar beskrev de oftast 

hur någon myndighetsperson varit delaktig i detta genom att ge stöd och motivation. 

Informanterna beskrev hur detta stöd inte fanns för alla utan att den erbjöds när individen 

själv sökte upp den eller när individer visade sig motiverade. Efter avtjänat straff lyfte 

informanterna fram vikten av att byta umgänge vilket flera upplevde var möjligt genom 

ideella organisationer. Arbetet för de ideella organisationerna upplevdes försvåras på grund 

av myndigheter då det finns brister i samverkan mellan dessa. Samarbetet upplevdes därför 

som något myndigheter kunde förbättra för att förenkla de ideella organisationernas arbete 

och på så vis förbättra den dömdas chanser till att etablera sig i samhället efter avtjänat straff.  

När informanterna ville ha behandling för sina missbruk upplevde dem det svårt att få tillgång 

till detta. De upplevde sig ifrågasatta om huruvida det var motiverade att avsluta missbruket 

och för att få tillgång till behandling upplevde de att det krävdes ett stort engagemang. Detta 

menade informanterna var ett problem då personer med ett aktivt missbruk sällan har orken 

som krävs för att gå igenom denna process för att få hjälp. När det kom till att skaffa arbete 

upplevde informanterna att detta försvårades av myndigheternas användande av brottsregister. 

På grund av brottsregistret blev tidigare dömda individer ofta avvisade från arbetsplatser 

utifrån sin bakgrund och på så vis fick de svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.   

  

Informanterna upplevde att det var svårt att få tillgång till utbildning medan de avtjänade sitt 

straff. För att få tillgång till utbildning krävdes en medvetenhet om vilken typ av utbildning 

som efterfrågades samt ett engagemang där individen själv aktivt var tvungen att söka upp 

möjligheten till utbildning. Det upplevdes finnas en avsaknad av stöd när det kom till 

utbildning inne på anstalter vilket kan vara problematiskt då dömda individer kan sakna viljan 

och motivationen att själva sträva efter detta. Informanterna upplevde även att myndigheterna 
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erbjöd bristfällig hjälp när det kom till att hitta ett boende efter det avtjänade straffet. 

Myndigheter upplevdes leta efter enkla lösningar då de i vissa fall hänvisade till härbärgen 

vilket kan påverka individen negativt. Att bryta med sin tidigare umgängeskrets upplevdes 

också som problematiskt då myndigheter upplevdes be tidigare dömda personer leta lösningar 

på sin bostadssituation i sin tidigare omgivning.   

6.2. Diskussion av resultat och analys i relation till tidigare forskning  

Hur en kriminell livsstil grundläggs beskrevs i flera av studierna som togs upp i den tidigare 

forskningen vara kopplat till individens sociala bakgrund. Ring & Westfelts (2012) studie 

visade på en koppling mellan återfall i brottslighet och individens sociala bakgrund samt 

föräldrarnas socioekonomiska status, de menade även att risken för återfall i brottslighet var 

större om individen vuxit upp i ett hem där föräldrarna haft missbruksproblem. Detta resultat 

visade även empirin i denna studie då samtliga informanter beskrev hur det kom från 

splittrade hem där någon förälder saknats under uppväxten samt där någon utav föräldrarna 

haft ett aktivt missbruk.  

  

Rydén-Lodi (2008) menar i sin studie att huruvida en individ identifierar sig som kriminell 

eller inte kan påverka om hen kommer återfalla i brottslighet. Detta var även något som 

empirin i denna uppsats visade. Informanterna beskrev hur de tog över sina föräldrars 

värderingar i ung ålder samt hur dessa utvecklades när informanterna i större utsträckning 

började umgås med personer utanför hemmet.  

  

Holmberg (2016) lyfte i sin studie fram att rättsliga påföljder mot unga kan leda till att 

individen etablerar en lång kriminell karriär. Detta resultat stämde även överens med empirin 

i denna undersökning då samtliga informanter som blivit dömda i ung ålder etablerade en 

kriminell livsstil. Straffen i form av ungdomshem upplevdes också ha en negativ inverkan på 

individen.  

  

Studierna som presenterades i den tidigare forskningen lyfte alltså fram till liknande resultat 

för hur en kriminell livsstil grundläggs som empirin i denna undersökning. En skillnad är att 

informanterna i denna undersökning tydligare beskrev hur de upplevde att värderingar 

internaliserades under olika perioder i livet vilket ger en djupare förståelse för hur den 

kriminella livsstilen grundläggs.  
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När den kriminella karriären skulle avslutas lyftes vikten av att bryta med sina värderingar 

och tidigare umgänge fram som viktigt i Rydén-Lodis (2008) studie. Detta togs även upp i 

empirin i denna studie. Informanterna menade att en individs vilja att bryta den kriminella 

livsstilen var avgörande för att denna skulle lyckas avbryta den kriminella livsstilen. Även 

Carlssons (2014) studie visar på vikten av motivation när det kommer till att lämna den 

kriminella livsstilen. I empirin framkom det att denna motivation kunde påverkas positivt av 

andra. Genom stöd och motivation från myndighetspersonal påverkades informanternas egna 

motivation positivt. Detta stöd upplevdes inte alltid finnas tillgängligt men när det mottogs 

beskrevs individen som gav det som någon som tyckte om dem och gjorde något extra för 

dem.  

  

Celinska (2000) lyfter i sin studie fram hur ideella organisationer kan bidra till att stärka en 

tidigare dömd individs sociala band. Hon menar även att tidigare dömda som får hjälp av 

ideella organisationer i större utsträckning får arbete. Detta resultat visade även empirin i 

denna undersökning. Samtliga informanter i denna undersökning hade också fått hjälp av 

ideella organisationer vilket de upplevde som viktigt när det kom till att etablera sig i 

samhället. Informanterna lyfte fram vikten av identifikation mellan medlemmarna samt 

etablerandet av nya värderingar som viktigt vilket inte togs upp i Celinskas studie som mer 

fokuserade på praktiska faktorer som arbete.   

  

Flera studier i den tidigare forskningen lyfte fram vikten av hjälp i form av sociala insatser för 

att livsstilskriminella ska lyckas integreras i samhället. Sallander & Alvant (2012) lyfter i sin 

rapport fram vikten av social stöttning samt att denna bör vara individanpassad för att kunna 

möta olika individer behov när dessa ska integreras i samhället. Detta upplevdes även vara ett 

problem enligt informanterna i denna undersökning där svårigheter med att få tillgång till 

olika former av stöd togs upp. För att få tillgång till stöd i olika former beskrev informanterna 

att det krävdes att de visade sig starkt motiverade vilket beskrevs som något som individer 

som befinner sig i den situationen ofta saknar. Informanterna upplevde att svårigheterna som 

finns med att få tillgång till social stöttning leder till att individer återfaller i brottslighet.  

  

Användandet av brottsregistret menade Backman (2012) var något som påverkade tidigare 

dömda individer negativt. Detta menade även informanterna i denna undersökning var något 

som påverkade deras möjligheter till att integreras i samhället negativt.  
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I den tidigare forskningen lyftes liknande faktorer fram som viktiga som empirin i denna 

undersökning visade. Dessa handlade främst om vikten av sociala insatser för att en individ 

ska lyckas avsluta en kriminell livsstil. Resultatet i denna undersökning visar dock ett nytt 

perspektiv på hur myndigheternas behandling av dömda individer kan påverka dem negativt 

samt deras upplevelser av denna behandling.   

6.3. Diskussion av resultat och analys i relation till teori    

Berger & Luckmanns (1998) teori och Hirschis (2002) teori kunde komplettera varandra väl 

och ge en djupare förståelse av hur en individs kriminella livsstil grundläggs och avslutas. 

Dessa teorier bidrog med en djupare förståelse av de faktorer som informanterna lyfte fram 

och kunde på så vis ge en tydlig förklaringsmodell till vad som ansågs viktigt för att en 

individ skulle lyckas integreras i samhället. Goffman (2011) teori om stigmatisering bidrog 

med en förklaring till varför tidigare livsstilskriminella kan uppleva svårigheter med att få 

tillgång till socialt stöd genom myndigheter. Denna teori innehåller dock ingen 

förklaringsmodell om hur detta i sin tur påverkar individen vilket hade kunnat ge en tydligare 

förklaring av stigmatiserade individer själva upplever sitt stigma.  

6.4. Diskussion av resultat och analys i relation till metod  

Valet att använda mig utav en kvalitativ ansats i denna undersökning gjorde det möjligt att 

uppfylla studiens syfte. Genom de semistrukturerade intervjuerna fick jag tillgång till en stor 

mängd empiri samt tidigare livsstilskriminellas upplevelser och erfarenheter av denna livsstil 

samt myndigheter. Något som dock kan tänkas ha påverkat resultatet för undersökningen var 

det faktum att urvalet endast bestod av individer som lämnat den kriminella livsstilen genom 

hjälp från ideella organisationer. Detta kan framförallt ha påverkat de faktorer som 

informanterna lyfte fram som viktiga när den kriminella livsstilen lämnades. Detta kan tänkas 

påverka resultatets generaliserbarhet då individer som lyckats lämna den kriminella livsstilen 

på andra sätt än genom ideella organisationer kan bära på andra upplevelser och erfarenheter 

om vad som spelar in när en kriminell livsstil lämnas. Att studien skulle vara generaliserbar 

på alla tidigare livsstilskriminella var dock inte syftet med denna uppsats.  

6.5. Förslag på fortsatt forskning  

En stor del av den forskningen som finns idag handlar om hur en kriminell livsstil grundläggs 

samt de bakomliggande faktorerna till detta. Det finns även forskning på vilka insatser som 

bör förbättras för att dessa individer ska lyckas integreras i samhället. Det saknas dock 
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forskning på hur kontakten mellan den dömda individen och myndighetspersoner upplevs. I 

denna studie har jag försökt belysa hur denna kontakt upplevs av tidigare livsstilskriminella 

när de ska integreras i samhället. Det hade varit intressant att få mer kunskap om hur denna 

kontakt upplevs från myndighetspersonalens sida samt att få mer kunskap om myndigheternas 

arbetssätt när det kommer till att erbjuda tidigare livsstilskriminella individer hjälp i form av 

sociala insatser.  
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8. Bilagor  

  

Bilaga 1. Informationsbrev  

  

Uppsala Universitet,  

Sociologiska institutionen  

   

Till x  

   

En förfrågan om deltagande i studie  

   

Jag är en student som nu håller på och skriver på mitt examensarbete. I examensarbetet 

undersöker jag tidigare dömdas erfarenheter och upplevelser av myndigheter efter avtjänat 

straff. Syftet med studien är att få mer kunskap om hur tidigare dömda upplever detta möte samt 

hur myndigheter påverkar deras möjligheter till att etablera sig i samhället.  

   

Du tillfrågas därför, i din egenskap som aktiv inom organisationen x. Data samlas in under 

november genom intervjuer som varar ungefär 1 timme och kommer att spelas in på mobil. 

Fokus för intervjun är de upplevelser personer har av myndigheter efter avtjänat straff, vilka 

faktorer som spelar in för att lyckas ta sig ur kriminalitet samt hur bemötandet från 

myndighetspersonal upplevdes.    

   

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas 

från samtliga inblandade personer. I de fall där deltagarna själva inte kan medge samtycke, 

önskar vi inhämta samtycke från närstående. I de fall någon person inte samtycker till 

deltagande i studien, kommer data inte insamlas där denne är närvarande.] Det insamlade 

materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska 

institutionen.  

   

   

Uppsala den 9/11-2017  

   

Med vänliga hälsningar  

   

Gustaf Lian  

   

Student  

   

Telefon: x  

E-post: x  

Handledare: Marcus Persson  
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Bakgrund   

Kan du berätta om din uppväxt?  

Föräldrarnas bakgrund?  

Hur såg din umgängeskrets ut?  

Hur trivdes du i skolan? 

Vad gjorde du på din fritid?  

Hade du missbruksproblem?  

Hur introducerades du till kriminalitet? 

Kontakt med myndigheter under uppväxten?  

 

Efter avtjänat straff   

Hade du arbete?   

Hade du ett aktivt missbruk?  

Hade du boende?  

Kontakt med tidigare umgängeskrets?  

  

Kontakt med myndigheter   

 Hade du kontakt med myndigheter under och efter straffet?  

Erbjuden hjälp?  

 

Återfall i brottslighet 

Vad kan ha påverkat återfallet?  

 

Avslutad brottslighet 

Vad spelade in för att du skulle sluta begå brott?  

Upplevdes myndigheterna spela en roll för upphörandet?   

Bilaga 3. Kodning  

  

Första kodningen Teman:  

  

Faktorer som spelar in vid upphörande av brottslighet  

primär socialisation  sekundär 

socialisation Anknytning-

familj   

Åtaganden-arbete/utbildning Delaktighet-

fritidssysselsättning övertygelse-normer  

  

Faktorer vid inledningen av brottsligheten  

primär socialisation  sekundär 

socialisation Anknytning-

familj   

Åtaganden-arbete/utbildning Delaktighet-

fritidssysselsättning  

övertygelse-normer  
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Andra kodningen Teman:  

Upplevelser av myndigheter  

   

Ideella organisationers arbetssätt och påverkan  

  


