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S A M M A N F A T T N I N G 
 
Kriminalitet som fenomen har länge intresserat människor och mycket forskning har bedrivits            
i syfte att förstå vilka omständigheter som leder till att människor påbörjar en kriminell              
livsstil. Mindre fokus har legat på hur ett kriminellt leverne avslutas. Denna uppsats ämnar              
därför undersöka kriminalitet med fokus på hur och varför kriminella individer avslutar en             
väl invand livsstil för att övergå till en icke-kriminellt sådan. Med studien hoppas vi kunna               
utveckla förståelsen för människor med ett kriminellt förflutet. Förhoppningen är också att            
synliggöra vad samhället kan och bör göra för att fler ska ha möjlighet att välja bort en                 
kriminell livsstil och integreras i samhället. 

Uppsatsen utgår ifrån nio kvalitativa intervjuer med före detta kriminella som idag            
lever ett laglydigt liv. Intervjupersonerna berättade hur och varför de valde att avsluta sitt              
kriminella leverne, samt hur de idag lever för att upprätthålla en icke-kriminell livsstil.             
Insamlat material har analyserats enligt en narrativ analysmetod, i syfte att skildra            
intervjupersonernas egna berättelser utifrån deras egna världsbild. Dessa historier resulterade          
i en samstämmig bild, där avslutet kan förstås som en process. Först uppstår perioder av               
tvivel och ifrågasättande, följt av sökandet efter ett nytt sätt att leva. Slutligen kom för               
samtliga en vändpunkt, utlöst av en händelse som möjliggjorde ett avslut från den kriminella,              
destruktiva livsstilen. 

Uppsatsen utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv genom att analysera och          
jämföra den tidigare forskningen med det kvalitativt insamlade materialet. Det teoretiska           
ramverk som kommer att användas vid analysen är Helen Ebaughs teori om exitprocesser,             
George H. Meads teorier om jaget och roller samt Michel Foucaults fängelseteori.  
 
Nyckelord: Avslut, exitprocess, före detta, kriminell 
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1. I N T R O D U K T I O N  
 
Kriminalitet är ett ständigt samhällsaktuellt ämne, inte minst i politiska debatter om hur             
brottslighet i samhället kan reduceras. Att kriminalitet är ekonomiskt och socialt påfrestande            
för samhället är de flesta överens om. Kriminalitet beräknas kosta det svenska samhället             
miljonbelopp varje år. Enligt Sydsvenskan kostar en gängkriminell samhället cirka tjugotre           
miljoner kronor under en femtonårsperiod (Sydsvenskan, 4 Februari 2012). Idag finns det            
cirka åttahundra individer med gänganknytning i Sverige (SVT Nyheter, 26 Januari 2018). En             
misshandel å andra sidan kostar mellan tvåhundratusen kronor upp till femtio miljoner kronor             
(Allehanda, 23 April 2013) och år 2017 anmäldes drygt åttiofyratusen misshandelsfall i            
Sverige (Brottsförebyggande rådet [BRÅ] 2018). Dessa kostnader är beräknade på bland           
annat sjukvård för de drabbade, juridiska kostnader, saneringar och blåljus-utryckningar          
(Sydsvenskan, 4 Februari 2012; Allehanda, 23 April 2013). Frågan är hur samhällsproblemet            
med kriminalitet ska lösas. Politikerna idag talar om ökade straffpåföljder för att avskräcka             
brottsliga handlingar. Studier kan däremot visa att sociala insatser är det effektivaste            
angreppssättet för att återanpassa tidigare kriminella till samhället (BRÅ 2018). 

1. 1  Bakgrund 

Moderna samhällen har länge varit intresserade av kriminalitet och individer som begår brott             
för att försöka hitta förklaringar till vad som “gått snett”. Detta har genererat i en mängd                
forskning som visar på vilka faktorer som kan göra att en individ blir kriminell (Andersson               
2001). Denna forskning har i sin tur skapat samhällsinsatser i form av förebyggande arbete              
för att reducera antalet personer som faller in i kriminaliteten. Inom politiken talas det inte               
bara om detta förebyggande arbete, utan också om ökad straffpåföljd för att avskräcka till              
kriminalitet hos redan aktivt kriminella individer (Estrada, Flyghed, Nilsson, Pettersson,          
Sarnecki, Tham 2018, DN Debatt). Dock visar forskningen att ökad straffpåföljd inte har den              
avskräckande effekt som politikerna tycks tro, vilket vi ser som skäl nog för att angripa               
problemet med kriminalitet i samhället på ett annat sätt. Forskningen visar nämligen att             
rehabilitering och socialt stöd är de mest framgångsrika åtgärderna för att minska återfall i              
kriminaliteten (Carlsson 2016), vilket kan förstås och exemplifieras genom vittnesmål från           
före detta kriminella i denna uppsats.  

1. 2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att frambringa kunskap om individer som begått kriminella             
handlingar, för att belysa hur vägen ut ur kriminaliteten kan gå till. Genom att kartlägga               
denna process och lyssna till personer med egna erfarenheter av denna form av identitetsbyte              
önskar vi kunna ge ett svar på följande frågeställning: 
 

- Hur ter sig processen i att övergå från ett kriminellt till ett icke-kriminellt liv, utifrån               
ett socialpsykologiskt perspektiv? 
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Vidare vill vi undersöka om det finns något samband mellan de olika berättelserna i denna               
uppsats och på vilket sätt detta isåfall ter sig. Genom att ställa dessa underfrågor vill vi ge ett                  
svar även på detta: 
 

- Vilka faktorer kan spela in när en kriminell väljer att avsluta en kriminell livsstil? 
- Hur har en eventuell straffrättslig påföljd påverkat denna process? 

1. 3 Disposition 

Inledningsvis i kapitel 2 kommer forskning kring uppkomsten av kriminalitet att presenteras,            
vilket följs av forskning kring upprätthållandet och avslutas med det aktuella ämnet för denna              
uppsats - uppbrottet från den kriminella livsstilen. Vidare följer kapitel 3 där den teoretiska              
ansatsen presenteras med utgångspunkt i Helen Ebaughs teori om exitprocesser, med stöd av             
Meads teorier om jaget och roller samt Foucaults fängelseteori. I kapitel 4 presenteras den              
metodologiska aspekten i form av tillvägagångssätt för insamling, kodning av material,           
analysmetod och diverse etiska överväganden. Under kapitel 5 presenteras analysen utifrån           
insamlat material och teori. Analysen har delats in i fem underrubriker där syftet är att               
tydliggöra den process av rollavslut som denna uppsats avser undersöka. Här presenteras den             
avslutande diskussionen där resultatet från kapitel 5 diskuteras och sammanfattas för att ge ett              
tydligt svar på den frågeställning som presenteras under kapitel 1.2. Avslutningsvis           
presenteras också förhoppningarna med vad denna studie kan bidra med för att minska             
kriminaliteten i samhället.  
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2. T I D I G A R E   F O R S K N I N G 
 
För att förstå hur och varför en individ väljer att avsluta en kriminell livsstil är det viktigt att                  
belysa bakgrunden till att detta sätt att leva en gång påbörjades. Detta kapitel kommer därför               
att inledas med tidigare forskning kring hur ett kriminellt beteende kan uppkomma, för att              
sedan presentera forskningen om varför en person upprepade gånger begår brottsliga           
handlingar. Avslutningsvis kommer forskning på området kring just kriminella avslut att           
behandlas. Detta för att ge en helhetsbild av problematiken samt för att leda diskussionen              
vidare till det ämne som huvudsakligen kommer diskuteras i denna studie. 

De utvalda rapporterna och artiklarna nedan bidrar till en överblick av forskningsläget            
på ämnet kriminalitet. Dock anser vi att variationen är undermålig i hur processen för avslutet               
presenteras hos individer och hoppas med denna uppsats kunna bidra med en bredare bild av               
fenomenet. 

2. 1 Uppkomsten 
Att ett kriminellt beteende uppkommer och etableras hos en individ kan förklaras med vad              
som inom forskningen benämns som riskfaktorer. Detta är faktorer, eller egenskaper och            
händelser, som forskningen har visat ökar risken för att personer ska hamna i kriminella              
beteendemönster. Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) rapport Stöd till avhoppare från         
kriminella grupperingar har sammanfattat faktorer utifrån fem kategorier (2016). Individuella          
faktorer, Familjefaktorer, Faktorer som rör kamratgemenskap, Faktorer som rör skola och           
arbete och Riskfaktorer i omgivningen (BRÅ, 2016). 

Till att börja med förklaras individuella faktorer som inre omständigheter som           
belastar individen. Det kan handla om psykisk ohälsa, problem att hantera aggressioner och             
missbruk eller negativa attityder till samhällets normer och värderingar. De övriga faktorerna            
berör däremot yttre förhållanden som kan påverka individen. Familjefaktorer handlar om           
bristfälliga omständigheter inom familjen, såsom till exempel konflikter inom familjen, att           
den på olika sätt är resurssvag eller att det finns kriminalitet eller missbruk hos andra               
familjemedlemmar. Faktorer som rör kamratgemenskap behandlar omständigheter som        
umgänge och möjligheter till sociala band, där kriminella kamrater nämns som riskfaktorer.            
Faktorer som rör skola och arbete däremot förklarar konsekvenser av de tidigare nämnda             
faktorer. Det kan röra sig om inlärningssvårigheter, svaga band till skolan eller svårigheter att              
skaffa ett arbete. Till sist riskfaktorer i omgivningen, beskrivs som geografiska försvårande            
omständigheter för individens. Till exempel socialt och ekonomisk utsatta bostadsområden          
eller områden med utbredd kriminalitet och hög tillgång till vapen eller droger. (BRÅ 2016) 

BRÅ (2016) önskar visa på uppkomsten till brott för att bringa klarhet i             
avslutandeprocessen. I rapporten nämns förutom riskfaktorer så kallade push och pull           
faktorer (BRÅ 2016). Push faktorer uppfattas som tvingande faktorer som för individen in i              
det kriminella levernet (BRÅ 2016). Pull faktorer upplevs som positiva känslor som lockar             
individen till att inleda en kriminell livsstil (BRÅ 2016). Tillsammans med riskfaktorerna            
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ökar push och pull faktorerna faran i att inleda en kriminell livsstil. Även rapporten Orsaker               
till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling från BRÅ (2009)             
framlägger hur riskfaktorer på olika sätt skapar risk för delaktighet i brott (BRÅ 2009).  

Även i publikationen Insatser för unga lagöverträdare från Socialstyrelsen (2008)          
lyfts också riskfaktorer i samband med ungdomsbrottslighet. Rapporten poängterar bland          
annat hur normbrytande och problematiskt beteende redan under ungdomsåren potentiellt kan           
fortlöpa i ett problematiskt leverne med anpassningsproblematik och kriminalitet som följd           
(Socialstyrelsen 2008). Även Kriminalvården genomförde 2007-2013 studier i samarbete         
med flera svenska universitet för att kartlägga vilka individuella faktorer som kan ligga till              
grund för att ett kriminellt beteende ska utvecklas. Även där gavs det exempel på genetiskt               
arv och miljöpåverkan (Kriminalvården 2014). Psykologiska och biologiska perspektiv på          
sociala anpassningsproblem av Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed och Catherine         
Tuvblad (2017) diskuterar också hur problematik i barndomen kan leda till problembeteenden            
senare i livet. Bland annat lyfter de riskfaktorer som en bidragande faktor (Andershed,             
Andershed, Tuvblad 2017). Samtliga rapporter som studerats är samstämmiga - desto fler            
riskfaktorer en person omgärdas av, desto större är risken att falla in i kriminalitet. 

2. 2 Upprätthållandet 
I rapporten The role of self-control in crime causation av Wikström och Treiber (2007)              
diskuteras mänskligt handlande. Författarna menar att handlingar kan förstås som resultatet           
av vilka handlingsalternativ individen erfarar att hon har (s.238). Wikström och Treiber            
menar att många handlingar sker vanemässigt och utan vidare reflektion, samtidigt som            
handlandet i andra situationer som är mer ovana för individen sker efter större övervägande              
(2007). Vissa handlingar benämns som “moraliska handlingar”, vilka kan beskrivas som           
moraliska regler som generellt omgärdas av vad som är rätt och fel (2007). Brott är exempel                
på handlingar utförda av individer som bryter mot existerande lagar, vilka gör gällande vad              
som är rätt och fel i samhället. Varför en individ väljer att återupprepade gånger begå brott                
menar Wikström och Treiber beror på två faktorer; moraliska värderingar och självkontroll            
(2007). Individens brottsbenägenhet beror på vilka moraliska regler individen anser giltiga           
och hur hon förhåller sig till dessa (Wikström & Treiber 2007). De menar vidare att om                
individens moraliska värderingar korresponderar med lagen är sannolikheten att begå brott           
liten. Om de däremot inte gör det är sannolikheten för brottslighet större (Wikström &              
Treiber 2007). Under vissa omständigheter kan också individens handlingar påverkas av           
självkontroll, vilket kan definieras som förmågan att handla i överensstämmelse med sina            
moraliska värderingar (Wikström & Treiber 2007). Tanken om självkontroll har dock bara            
avgörande betydelse om individen står och överväger mellan olika handlingsalternativ          
(Wikström & Treiber 2007), till exempel om hon på grund av frestelse eller provokation              
överväger att begå brottsliga handlingar trots förståelsen för att dessa handlingar är moraliskt             
fel. Om individen däremot tycker att den brottsliga handlingen inte är fel i förhållande till               
sina egna moraliska regler, eller vanemässigt bryter mot lagen utan övervägande, spelar            
tanken om självkontroll ingen roll. Graden av brottsbelastning hos en individ kan således             
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bero på en kombination av exponering för kriminogena miljöer och brottsbenägenhet           
(Wikström och Treiber 2007). 

Wikströms och Treibers studier kan bidra med förklaringar till varför kriminellt           
beteenden upprepas och vad som gör att vissa individer är mer benägna att upprätthålla ett               
kriminellt beteende. Kenneth D. Tunnell (1992) har i studien Choosing Crime: The Criminal             
Calculus of Property Offenders studerat sextio kriminella män, också för att visa på             
förklaringar till varför dessa individer väljer att återupprepade gånger begå brottsliga           
handlingar. I denna forskning klargörs det att individer som aktivt begår brott inte överväger              
riskerna, som att eventuellt bli straffade, med sitt handlande (Tunnell 1992). Om känslor av              
tvivel eller rädsla infann sig hos individerna, vittnade många om att intag av droger eller               
alkohol gjorde utförandet av brottet lättare (Tunnell 1992). Dock poängterar Tunnell att            
individer som utför kriminella handlingar på rutin inte aktivt tar ett beslutet att begå brott               
(1992). Det är snarare väl integrerade handlingar som sker på rutin utan vidare reflektion.              
Studien visar att dessa individer tenderar att leva för stunden och har ingen vidare              
framförhållning vare sig det inkluderar brott eller framtidsplaner (Tunnell 1992). 

I BRÅ:s rapport från 2017, Återfall i brott - Preliminär statistik , går det att utläsa att                
25 procent av lagförda personer inom ett år kommer att återfalla i kriminaliteten. Rapporten              
lyfter bland annat fram statistik kring återfall indelade i straffrättsliga påföljder och antalet             
tidigare domar. Det framgår bland annat att sjuttioåtta procent av alla återfall sker i gruppen               
med minst nio tidigare belastningar under de senaste fem åren (BRÅ 2017). Rapporten visar              
också att individer med frihetsberövande straffpåföljd erhåller en återfallsstatistik på          
femtiosju procent (BRÅ 2017). Denna statistik kan ses som bekräftande av både Tunnell och              
Wikström samt Treibers forskning på området, nämligen att brottsbenägenheten ökar i takt            
med exponeringen av andra kriminella, som exempelvis i fängelse. 

2. 3 Uppbrottet 
Rapporten Återfallsförbrytare - vilka var de? av Rydén-Lodi m.fl.(2005) beskrivs de faktorer            
som skiljer återfallsförbrytare mellan icke-återfallsförbrytare. Materialet är insamlat via enkät          
till hundra män som avtjänar straff med mindre än nio månader till frigivning. Tre år efter                
frigivning har samtliga intervjupersoner delats in i olika grupper för att tydliggöra skillnaden             
mellan männen som återföll i kriminalitet och männen som inte gjorde det. Statistiken i              
rapporten visar bland annat att icke-återfallsförbrytarna kände sig mer nöjd med sin uppväxt,             
hade påbörjat sitt missbruk senare i livet och hade större benägenhet att påbörja utbildning än               
de individer som återföll i kriminalitet (Rydén-Lodi m.fl. 2005). Denna forskning bidrar till             
en djupare förståelse för varför inte alla som får frihetsberövande straff avslutar sin kriminella              
bana och ger en indikation om faktorerna som kan ligga bakom. I ytterligare en delstudie av                
Rydén-Lodi Lyckas mot alla odds (2008), framgår det att flertalet faktorer krävs för att en               
individ ska kunna lämna en kriminell livsstil. Det bör vara någon form av sysselsättning och               
aktivitet samt närvaro stöttande socialt nätverk (Rydén-Lodi 2008). Studien poängterar också           
betydelsen av framtidstro hos individen och förhoppningen om en positiv förändring.           
Rydén-Lodi hävdar att en inre motivation ska ha infunnit sig hos individen, vilket innebär att               
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individen tröttnat på den kriminella livsstilen och lockas av något annat som innebär             
avhållsamhet från brottslighet (2008).  

I Att lämna våldsbejakande extremism (2016) från Institutet för framtidsstudier av           
Christoffer Carlsson diskuteras också processen att avsluta vissa invanda beteenden. Även           
denna studie tar upp ett antal faktorer som är betydande i avslutandeprocessen, faktorer som              
Carlsson benämner som subjektiva och sociala. Subjektiva faktorer förklarar individens          
egna vilja, identitet och kognition. Sociala faktorer avser istället omständigheter som står            
utanför individen, till exempel tillgången till arbete, familjebildning och studier (Carlsson           
2016). Individens egna vilja att lämna i kombination med materiella, ekonomiska och sociala             
resurser är viktiga beståndsdelar för en framgångsrik avslutandeprocess (Carlsson 2016).          
Dock behöver inte faktorer som arbete och goda relationer automatiskt innebära att ett             
kriminellt beteeden upphör enligt Farral och Calverly (2005). Faktum är att så länge det finns               
riskfaktorer är det väldigt svårt att upprätthålla avhållsamhet från brott (King 2013). Denna             
studie betonar likt tidigare nämna vikten av mognad och egna insikter i kombination med              
sociala förändringar (King 2013). Burnett (2004) har intervjuat återfallskriminella inför och           
efter frigivning. Studien fann att de som inte återföll i kriminalitet efter frigivning hade en               
mer ordnad livssituation, var mer motiverade och i större utsträckning inte kunde identifiera             
sig med den tidigare kriminella identiteten (Burnett 2004). Även i en studien Against all              
odds: a qualitative folow-up study of high-risk violent offenders who were not reconvicted             
utförd av Haggård m fl (2001) visas liknande resultat. Haggård har genom kvalitativa             
intervjuer undersökt individers upplevelser av att lämna invanda roller. Intervjupersonerna          
återberättade bland annat om de många svårigheter som följer med ett upphörande. Till             
exempel hade dessa personer lång efter sitt avslut svårt att litar på sina egna reaktioner, därav                
väljer de att aktivt att undvika risksituationer som kan föra tillbaka dem till sitt gamla liv                
(Haggård 2001). 
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3. T E O R I E R 
 
Uppsatsen kommer ta utgångspunkt i socialpsykologiska teorier och begrepp som tydliggör           
processen i att överge en invand identitet. Fokus kommer att ligga på Helen Ebaughs (1992)               
teori om exitprocesser, vilken beskriver processen i att överge en identitet och roll för att               
övergå till en annan. Ebaughs beskrivning av exitprocesser kan liknas med Michel Foucaults             
(2003) fängelseteori, där fängelsestraff och isolering antas bidra till ett identitetsbyte och            
avslut för individen. Ett ytterligare komplement till exitprocesserna är George H. Meads            
(1995) teori om roller. Nedan förklaras roll-begreppet i syfte att definiera begreppet och             
skapa förståelse för ordens innebörd. Till sist används Meads (1995) teorier om jaget, me och               
I samt sociala attityder då de anses passande för att skapa förståelse för individens              
identitetsskapande i exitprocessen.  

Vi kommer i denna uppsats att utgå ifrån Nationalencyklopedins (2018) definition av            
kriminalitet: Föröva en gärning i strid med en lagbestämmelse i Sveriges rikes lag för vilken               
det är föreskrivet ett straff. Ytterligare begrepp som kommer användas är kriminell livsstil,             
kriminellt beteende, kriminellt leverne och kriminell tillvaro. Dessa syftar till att beskriva            
personer, som vanemässigt och aktivt lever i kriminella miljöer, där de återkommande begår             
gärningar som är i strid med lagbestämmelser i Sveriges rikes lag. 

3. 1 Jaget 
I Medvetandet jaget och samhället (1995) beskriver George H. Mead sin teori om jaget,              
vilken förklara hur och varför människor agerar på olika sätt (Mead 1995, s.107f). Enligt              
Mead uppkommer jaget stegvis genom att individen tar över andras attityd och handla             
gentemot sig själv så som andra handlar (Mead 1995, s.128). Ur denna process kan det i sin                 
tur utvecklas en fulländad organisation, inom vilken individens jag uppstår och existerar.            
Organisation kan i detta sammanhang förstås som en grupp människor med ett gemensamt             
mål, som responderar och anpassar sig efter varandras gester och symboler. Inom givna             
organisationer är gester och symboler signifikanta, det vill säga att de betyder samma sak för               
alla inom gruppen. Det kan till exempel handla om att individerna delar språk, rörelser och               
allmänna uppfattningar (1995, s.136). 

Individens handlingar förklarar Mead genom att dela upp jaget i två delar; Me och I                
(Mead 1995, s.113f). Me är den reflektiva delen av jaget som lagrar information och              
sinnesintryck, medan I snarare beskriver den del av jaget som aktivt agerar. Me samlar              
erfarenheter från sociala samspel och I agerar i det som visar sig i sociala attityder (1995,                
s.133f). Sociala attityder varierar således beroende på vilket socialt samspel individen           
befinner sig i (1995, s.136). Ibland kan däremot I agera på ett sätt som inte stämmer överens                 
med individens Me. Detta beror på att Me besitter kunskapen om hur individen bör agera,               
men exakt hur hon ska handla bestämmer I. Därav kan individens agerande ibland vara              
oförutsägbart (1995, s.135). 
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3. 2 Roller 
Under 3.3 presenteras Helen Ebaughs teori om exitprocesser, men för att ytterligare            
förtydliga Ebaughs teori beskrivs nedan George H. Meads teori om roller. Således bör             
följande beskrivning ses som ett komplement till Ebaughs teori och en definition av             
begreppet roll för vidare förståelse. 

Mead menar att det är genom I och Me (se kapitel 3.1) som individen lär sig                
samarbeta och ta olika sociala roller. Samarbete och förståelse för andra människor            
möjliggörs genom ett utvecklat I och Me, genom dessa internaliserar individen omvärlden.            
När denna förståelse för andra är fullbordad kan individen inträda en roll (Mead 1995, s.258).               
Precis som nämnts tidigare kan individen beroende på socialt samspel utveckla olika sociala             
attityder (Mead 1995, s.136). Därtill skapar olika sociala kontakter också olika roller som             
individens jag förhåller sig till. En given roll förmedlas genom sociala handlingar, till             
exempel i form av beteende och uttryck. Således är rollen knuten till vissa specifika tillfällen               
eller organisationer, där de sociala handlingar som rollen medför är signifikanta (Mead 1995,             
s.258).  

3. 3 Exitprocessen 

Helen Ebaugh beskriver i boken Becoming an Ex - The Process of Role Exit (1992) den                
process en individ genomgår för att lämna en invand roll, vilket vidare kommer att benämnas               
som rollavslut eller exitprocess. Denna teori har valts ut då den tydligt förklarar processen i               
att överge en tidigare invand roll med de beteenden och attityder som tillhör den. Ingen               
annan, för oss bekant, teori förklarar detta fenomen lika ingående som Ebaughs exitprocess.             
För att utveckla denna teori utförde Ebaugh en mäng intervjuer, varpå hon kunde dela in               
exitprocessen i fyra olika faser som individen genomgår vid ett avslut. I boken omnämns              
dessa som First Doubts, Seeking Alternatives, The Turnings Point och Creating the Ex-Role             
(1992, s.182). För denna uppsats har faserna fritt översatts till svenska och kommer vidare att               
refereras till som Tvivlet, Sökandet, Vändpunkten och Avskedet. 

Tvivlet är den första av de fyra faserna och beskrivs av Ebaugh som ett omedvetet               
tvivel som uppkommer i samband med, mer eller mindre, framträdande händelser (Ebaugh            
1992, s.41f; 65f: 182f). När tvivlet träder fram i individens handlingar noteras det av andra               
och därigenom påbörjas en process av ifrågasättande inför den nuvarande rollen (1992, s.71f;             
182f). I och med detta sker överväganden mellan den nuvarande rollen och en eventuell              
framtida roll där det blir allt tydligare för individen att den nuvarande rollen inte är hållbar                
(1992, s.69ff; 182f). 

Sökandet är den andra fasen i exitprocessen och sker efter insikten om att en              
förändring är nödvändig (1992, s.87). Ebaugh menar att många uppfattar det som en             
känslomässig lättnad under denna fas, då de inser att de faktiskt har ett val att förändra sitt liv                  
(1992, s.101f; 183). Således påbörjas under denna fas sökandet efter en alternativ identitet             
(1992, s.89f; 105f: 183). Ofta söker sig också individer i denna fas till personer som ställer                
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sig positiva till en förändring, vilket kan ses som avgörande för huruvida avslutet kommer att               
bli av eller ej (1992, s.97ff; 183). 

Vändpunkten infaller efter en tid av övervägande kring risker och möjligheter med            
det potentiella rollavslutet (Ebaugh 1992, s.123). Ofta inträffar någon form av           
tillkännagivelse som markerar övergången från tvivel till vändpunkt, men anledningarna till           
detta beslut kan vara olika (1992, s.124f). Ebaugh presenterar de fem vanligaste            
anledningarna till denna övergång och benämner dem som: Specific events, the last straw,             
time-related factors, excuses samt either/or alternatives. Även dessa begrepp har fritt           
översatts till svenska och refereras hädanefter till som; Specifik händelse, Sista droppen,            
Tidsrelaterad faktor, Ursäkter samt Antingen-eller-alternativ (1992, s.124f).  

Den förstnämnda, specifik händelse, förklarar specifika händelser som på olika sätt           
fastställer osäkerheten inför den nuvarande rollen (Ebaugh 1992, s.125ff). Detta kan vara mer             
eller mindre betydelsefulla händelser som för individen bär stor symboliskt värde i dennes             
beslutsprocess (1992, s.125ff). Sista droppen, beskrivs som gradvis ökande känslor inför den            
nuvarande rollen, där en lång process av tvivel och övervägande pågått (1992, s.128f).             
Tids-relaterad faktor förklarar en tidsmässig aspekt till valet av förändring (1992, s.129f).            
Ebaugh beskriver hur tidsbegränsade möjligheter och åldersmarkörer ibland blir en anledning           
till förändring (1992, s.129f). Ursäkter beskriver hur argument som till exempel hälsa            
“tvingar” individen att lämna den nuvarande rollen (1992, s.131). Till sist           
antingen-eller-alternativ och syftar till situationer eller handlingar som leder till att antingen            
stanna i rollen, eller förlora något annat så som hälsa, partner eller bostad (Ebaugh 1992,               
s.132ff). Det sistnämnda exemplet på vändpunkt är enligt Ebaugh den vanligaste och sker             
ofta efter en avgörande händelse, såsom olycka eller osämja med familj (1992, s.133). 

Oavsett anledningen till vändpunkten menar Ebaugh att en känsla av tomrum kan            
uppstå i denna fas, då personen känner sig vilsen mellan de olika rollerna (1992, s.134f).               
Dock fyller vändpunkterna en viktig roll i exitprocessen. Ebaugh beskriver hur till exempel             
den muntliga bekräftelsen till andra, minskningen av kognitiv dissonans samt mobiliseringen           
av känslomässiga och sociala tillgångar är väsentliga för att en förändring faktisk ska ske              
(1992, s.134ff). 

Avskedet är den sista fasen av Ebaughs exitprocess och inträffar efter en tid av              
stabilitet i tillvaron. Ebaugh beskriver hur denna fas innefattar sex olika delar, vilka förklarar              
hur en individ skapar ett förhållande till den gamla identiteten och upprätthåller den nya.              
Ebaugh benämner delarna som följande; Presentation of self after the exit, social reactions,             
intimacies, shifting friendships, relating to the group and other exes samt role residual (1992,              
s.150). Delarna har fritt översatts till svenska och kommer att vidare omnämnas som;             
Presentationen, Sociala reaktioner, Intimiteter, Vänskaps-förändringen, Relatering samt       
Roll-rester. 

Under den första delen, presentationen, sker en signalering till andra människor att            
ett identitetsbyte har skett och att individen nu förväntas bli behandlad enligt den nya rollen               
(Ebaugh 1992, s150-154). Denna signalering kan se olika ut, men yttrar sig ofta genom              
kläder, nya hobbys eller genom sättet att tala (Ebaugh 1992, s.151f). Den andra delen, sociala               
reaktioner, beskriver hur individen nu behöver bemöta andra människor i den nya rollen             
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(Ebaugh 1992, 155). Beroende på huruvida den tidigare rollen varit socialt accepterad eller ej,              
menar Ebaugh att reaktionerna på rollavslutet är olika (1992, s.156-161). Oavsett den tidigare             
rollens karaktär behöver individen bemöta andras tankar och åsikter om både den gamla             
rollen och den nya rollen (Ebaugh 1992, s.163; 184f). Intimiteter beskriver hur den nya              
rollen medför nya sätt att se på relationer och intimitet (Ebaugh 1992, s.168; 185). Den nya                
rollen innefattar ofta nya handlingsmönster, vilket gör att individens förhållande till intimitet            
också förändras (Ebaugh 1992, s.168). Vänskaps-förändringen förklaras av Ebaugh som en           
vanlig del i avskedet (1992, s.168). Denna del avser förklara vikten av bytet av              
umgängeskrets vid ett rollavslut. Till exempel före detta alkoholister som under sin aktiva tid              
umgicks med andra alkoholister, efter sitt tillnyktrande endast umgås med nyktra alkoholister            
(Ebaugh 1992, s.168). Den femte delen, Relatering, förklarar problematiken i att behöva            
relatera till den nya rollen, den gamla rollen samt andra individer med samma erfarenhet av               
rollavslut vid interaktion med andra (Ebaugh 1992, s.169f). Till sist, Roll-rester, beskriver            
upplevelsen av den tidigare rollens erfarenheter, som påverkar individens agerande i den nya             
rollen och som ibland inte passar in (Ebaugh 1992, s.173f). 

3. 4 Straff och frihetsberövning 

Foucault beskriver i Övervakning och straff vad han kallar fängelseteorin (2003, s.238).            
Denne avser förklara att fängelset är en institution som ständigt pågår och som har oinskränkt               
makt över fångarna. I de flesta samhällen ses fängelsestraff som den mest självklara och              
demokratiska principen i att fastställa straffpåföljd för grövre brott, vilket tidigare tydliggjorts            
i uppsatsens inledande kapitel. Det har med denna metod blivit lättare för samhället att skapa               
en rättvisa som är “lika för alla” och en “oberoende juridisk apparat” (Foucault 2003, s.234).               
I modern tid har fängelsestraffet försetts med funktioner att rehabilitera och återanpassa            
intagna till samhället. Fängelset är en instans som har makten att kunna påtvinga den              
förvända individen en ny gestalt. Fängelseteorin beskriver inte bara hur fängelser ska verka             
för frihetsberövning, utan också om hur de kan omvandla individer. Den första principen är              
isolering, vilken förklarar att straffet ska vara både individuellt och individualiserande           
(Foucault 2003, s.238). Fängelset ska vara utformat så att de isolerar fångar från varandra och               
begränsar förbindelser mellan fångarna som syftar till komplotter eller uppror (Foucault           
2003, s.238). Genom att fången spenderar stor tid ensam är förhoppningen att det ska väcka               
eftertanke och ånger hos fången och på så sätt skapa en form av självreglering. Slutligen               
syftar isoleringen till att utöva en makt som fångarna tvingas underkasta sig (Foucault 2003,              
s.239). Jämte isolering används oavlönat dagligt arbete som ett medel för fångarnas            
omvandling, där detta arbete förväntas agera regelbundet i ett pågående maskineri (Foucault            
2003, s.244). Foucault skriver att när kroppen är i rörelse och tanken inriktad på ett bestämt                
ändamål försvinner besvärande ideér och skapar lugn (Foucault 2003, s.244). Det menas            
därmed att arbete skänker intagna ett nytt fokus samt ett meningsfullt och gott syfte (Foucault               
2003, s.245). 
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4. M E T O D 
 
I detta kapitel kommer de metodologiska valen att presenteras, däribland den narrativa            
analysmetoden, urvalets omfattning, insamlingsmetod, hur materialet kodats och behandlats,         
samt de etiska överväganden som gjort under studiens gång. 

4. 1 Metodologisk ansats 

Narrativ metod är traditionellt kopplad till studier där berättandet har använts som verktyg för              
att förstå sociala verkligheter, hur sociala strukturer, relationer och identiteter skapas och            
omskapas (Johansson 2012 s.18ff). Till denna uppsats har nio intervjuer genomförts i syfte att              
ta del av subjektiva livsberättelser. Genom livsberättelser undersöks olika perspektiv och           
aspekter av hur människor skapar sig en identitet och tillsätter mening i sina liv. Det sätter                
också människors egna tolkningar i centrum (Johansson 2012, s.23). Berättandet skapar           
mening utifrån mänskliga erfarenheter och skapar samtidigt en grund för kunskap (Johansson            
2012, s.41). Då syftet är att lyfta fram subjektiva upplevelser kring fenomenet med rollavslut              
föll sig valet av narrativ metod och den delade förförståelsemodellen naturligt. (Johansson            
2010, s.248). Denna modell innebär delad förförståelse kring ämnet som undersöks med            
fokus på intervjupersonens egna val av ord och detaljrikedom (Johansson 2012, s.249). Mot             
denna grund anser vi den narrativa metodansatsen lämpa sig för syftet med denna uppsats. 

Den narrativa metodansatsen betonar också tillit och jämlikhet vid intervjutillfället          
och således utformades en frågeguide utifrån dessa principer. Frågeguiden utformades som en            
riktlinje för intervjuns innehåll snarare än ett frågeformulär som kräver svar på varje enskild              
fråga (Johansson 2012, s.249f). Detta har i viss mån påverkat resultatet av intervjuerna då              
samtliga intervjupersoner tagit upp olika delar av sitt avslut samt att inte alla kunnat              
presentera ett tydligt svar på vissa av guidens frågor. Materialet har i sin tur tolkats av oss, för                  
att dessförinnan ha tolkats av intervjupersonerna själva, vilket kan ha lett till en så kallad               
dubbel hermeneutik med missförstånd som följd (Johansson 2012, s.27). Med detta sagt bör             
det därför tilläggas att varje berättelse är öppen för en mängd olika tolkningar och hade               
kunnat ge ett annat resultat vid val av annan metodologisk ansats. 

4. 2 Etiska överväganden 

Vid studier av människor måste vissa etiska överväganden till för att skydda deltagarnas             
integritet och identitet. Inför denna uppsats har Vetenskapsrådets CODEX:s (2018) riktlinjer           
följts för att eftersträva ett etiskt genomfört arbete. Då deltagarna i denna studie har en               
historia av kriminalitet bakom sig ser vi dessa överväganden som ytterst viktiga, särskilt då              
de i vissa fall förekommer historier om brottsliga handlingar som inte medfört straffrättsliga             
påföljder för individerna. 

Vetenskapsrådet förespråkar fyra krav - informationskravet, samtyckeskravet,       
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2018). Informationskravet innebär att de        
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deltagande personerna måste vara informerade om studiens syfte, att deras deltagande är            
frivilligt och att eventuella risker med deltagandet har framgått. Samtliga intervjupersoner           
informerades således inför intervjutillfället om studiens syfte, samt att deras deltagande är            
frivilligt och kan avbrytas när som helst. I informationsbrevet deltagarna tagit del av stod              
även telefonnummer och mailadress till oss författare om intervjupersonerna i ett senare            
skede var i behov av att komma i kontakt med oss (se bilaga 2). Samtyckeskravet syftar i sin                  
tur till att inhämta uppgiftslämnarens samtycke om deltagande. Ofta är detta något som görs              
skriftligt, men i detta fall har samtycket utförts muntligen på grund av intervjupersonernas             
känsliga bakgrund, som också diskuterats i kapitel 4.3. Enligt samtyckeskravet är det också             
viktigt att deltagarna själva bestämmer på vilka villkor de deltar under, samt att de kan               
avbryta eller välja att inte svara utan närmare motivering eller påtryckning. Detta framgick i              
de informationsbrev deltagarna innan intervjutillfället fick ta del av och påtalades igen inför             
intervjuns start (se bilaga 2). Syftet med konfidentialitetskravet är att säkerställa deltagarnas            
konfidentialitet och att de lämnade uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte              
får tillgång till dem. Likt motiveringen till samtyckeskravet har inga dokument signerats inför             
denna studie, i syfte att med största säkerhet kunna behålla intervjupersonerna anonyma. Ej             
heller har anteckningar förts i större utsträckning, som diskuterats i kapitel 4.3, för att inte               
riskera att känslig information hamnar i fel händer. Valet av diktafon som            
inspelningsinstrument har också tagits för att inspelat material inte ska hamna i felaktiga             
händer. Detta är också en led i nyttjandekravet som avser att materialet som insamlats endast               
används till vad det är avsett att användas till. Genom att förvara diktafonen inlåst och efter                
publicerad uppsats förstöra detta material kan vi garantera intervjupersonerna att intervjuerna           
endast kommer att nyttjas i denna studie. 

4. 3 Urval och begränsning 

Urvalet av intervjupersonerna omfattades av två kriterier där de dels var att            
intervjupersonerna medvetet begått kriminella handlingar, samt att de idag levde ett           
icke-kriminellt liv. För att komma i kontakt med personer som besitter nämnda kriterier             
kontaktades en rad olika organisationer - där bland KRIS, Passus, X-cons, No2Crimes och             
Polisens avhopparverksamhet. Samtliga verksamheter arbetar för att stötta individer som har           
lämnat eller önskar lämna en kriminell livsstil.  

Genom att vända oss till de omnämnda organisationerna och ställa ovan nämnda krav             
blev urvalet av intervjupersoner ett strategiskt urval (Trost 2001, s.30). Detta resulterar i en              
exkludering av personer som inte sökt stöd hos en organisation när de lämnat en kriminell               
livsstil. På grund av detta bör det påpekas att de resultat som senare presenteras kan ha blivit                 
färgade av denna exkludering, då avslutandeprocessen kan ha varit annorlunda för individer            
som inte sökt sig till dessa typer av organisationer. Det bör också tilläggas att de intervjuade                
personerna i någon utsträckning varit i kontakt med behandlingshem som på olika sätt jobbat              
efter olika principer och slagord. Detta kan ha påverkat svaren att bli samstämmiga hos de               
individer som haft kontakt med samma typ av organisation. 
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4. 4 Datainsamling 

Efter fyra veckors förberedelse med bearbetning av teorier, tidigare forskning, framtagning av            
metodologisk ansats och sammanställning av frågeguide (se bilaga 3) påbörjades          
intervjuerna. Arbetet med att få tag på intervjupersoner har skett på olika sätt genom arbetets               
gång. En person, som är bekant med en av uppsatsens författare, erbjöd sig självmant att               
ställa upp när uppsatsen av en slump diskuterades över en middag. Fyra personer tillfrågades              
direkt vid besök av tillhörande organisations lokal utan tidigare vetskap om uppsatsen. Nio             
personer kontaktades på olika sätt i förhand där syfte presenterades och möte bokades för en               
framtida intervju. Fem av dessa i förväg bokade möten resulterade dock i sena av- eller               
ombokningar. Detta resulterade i ett bortfall om fem personer i denna studie. Utöver detta har               
ett flertal organisationer kontaktats, utan att vi lyckats stämma möte eller fått återkoppling på              
våra förfrågningar. Således har jakten på intervjupersoner varit en lång och utdragen process. 

Nedan följer en kort beskrivning av de nio intervjupersonerna, där samtliga namn är             
fingerade för att skydda personernas identitet (se tabell 1). Intervjuerna varierade tidsmässigt,            
från cirka 30 minuter upp till över en timme, men samtliga intervjuer utgick från den               
gemensamt sammansatta frågeguiden (se bilaga 3). 
 

Tabell 1 - Sammanställning över intervjupersonerna 

Namn (Fiktiva) Ålder Tid fri från 
kriminalitet 

Varit 
frihetsberövad 

Sysselsättning 

“Ilias” 31 2 år Ja Fast anställning 

“Anja” 38 4 år Nej Praktik 

“Sanna” 38 2 år Nej Praktik 

“Robert” 28 2 år Ja Fast anställning 

“Danny” ca. 45-47 * 10 år Ja Egenföretagare 

“Jenny” 26 1,5 år Ja Fast anställning 

“Sara” 26 2 år Nej Fast anställning 

“Bengt” 60 12 år Ja Fast anställning 

“Emma” 25 2,5 år Nej Fast anställning 
* Enligt passet är “Danny” född 1973, men han själv tror sig vara född 1971. Därav osäkerhet kring hans faktiska ålder. 

 
Samtliga intervjupersoner har blivit informerade om studiens syfte, oavsett om de blivit            
kontaktade på förhand eller tillfrågats direkt, och uttryckt ett muntligt samtycke till            
informationen presenterad i ett informationsbrev (se bilaga 2). I informationsbrevet står bland            
annat att intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, vilket intervjupersonerna           
samtyckt till muntligt och inte skriftligt som ofta förespråkas vid intervjustudier. Valet av             
muntligt samtycke i denna studie ansåg vi naturligt för att ytterligare garantera            
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intervjupersonernas anonymitet. Detta hade vi inte kunnat garantera i lika hög grad med deras              
faktiska namn nedtecknade på papper. Även inspelat material kan upplevas som osäkert för             
intervjupersonerna vilket kan ha påverkat resultatet i någon utsträckning. Genom hela           
intervjuprocessen har vi försökt att redogöra för vilka vi själva är, för att inge en känsla av                 
samhörighet och kamratskap mellan oss och intervjupersonerna. Vi har också tydligt           
presenterat vid intervjutillfället att det inspelade materialet endast kommer att hanteras av oss             
författare, för att ytterligare bidra till en ökad trygghetskänsla. Vid samtliga tillfällen har vi              
också erbjudit intervjupersonerna möjligheten att i efterhand granska och ändra sina           
berättelser, för att få dem att känna tillit till oss inför intervjun. Ingen av intervjupersonerna               
valde däremot att i efterhand ändra sina historia, vilket vi tror beror på ömsesidig tillit och                
tryggheten i den utlovade anonymiteten. Detta tror vi också kan ha gjort att             
intervjupersonerna valde att vara öppna och ärliga i sina svar, vilket en icke-anonym intervju              
möjligen inte hade medfört i samma utsträckning. 

Intervjuerna har i alla fall utom ett, utförts i lokalen tillhörande organisationen den             
intervjuade varit aktiv inom. Valet av organisationslokalen som intervjuplats föll sig naturligt            
då det är en miljö de tillfrågade är vana och trygga att vistas i. En intervju utfördes i hemmet                   
till en av uppsatsens författare, på förfrågan av intervjupersonen själv. Samtliga intervjuer har             
spelats in med diktafon och en dator har tagits till hjälp för att följa den frågeguide som                 
tidigare redogjorts för. Valet att använda en dator som stöd vid intervju togs i utgångspunkt i                
att slippa prassel från papper som kan störa den efterföljande transkriberingen av materialet.             
Av samma anledning togs anteckningar i mycket låg grad vid intervjutillfället och endast             
speciella gester eller liknande noterades. Detta val togs också för att intervjupersonerna i             
största möjliga mån skulle känna sig avslappnade vid samtalet.  

4. 5 Transkribering och kodning 

I nära anslutning till intervjuerna transkriberades innehållet enligt ett gemensamt sammansatt           
transkriberingsschema (se bilaga 1) för att öka transkriberingsreliabiliteten (Ahrne, Svensson          
2013, s.66). Detta gjordes också för att materialet ska bli förståeligt för andra än författarna               
själva vid korrekturläsning och bearbetning. För att komma åt eventuella underliggande           
meningar är det med narrativ metod viktigt att lyfta fram berättelserna precis så som de yttras.                
Därför har även tvekande ord och pauser tagits med i transkriberingen då muntliga berättelser              
ofta innehåller rättelser och omformuleringar som kan ha stor betydelse i analysen (Ahrne,             
Svensson 2013, s.54ff; Johansson 2012, s.24).  

Kodningen av materialet påbörjades i viss utsträckning redan vid utformandet av           
frågeguiden (se bilaga 3). De frågor som formulerades i denna utgick ifrån att beröra de olika                
stadier av exitprocessen och kodades enligt följande färger: 

● Tvivlet 
● Sökandet 
● Vändpunkten 
● Avskedet 

Med det narrativa metodangreppet blev det dock svårt att inte låta intervjun löpa vidare som               
ett samtal, vilket gjorde att frågorna inte ställdes lika strikt som först var tänkt. Under               
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intervjutillfället fick istället intervjupersonerna prata fritt om sin historia, för att sedan            
tillfrågas om de olika delarna från frågeguiden vid behov. Detta gjorde att den på förhand               
kodade frågeguiden inte kunde användas lika enkelt vid kodningen som tänkt, men den har              
ändå fungerat som utgångspunkt i den kodning som senare gjorts. Färgkodning för identitet             
och fängelse/frihetsberövning tillkom efter intervjutillfället, då detta blev en stor del i            
intervjupersonernas berättelser. Dessa kodades enligt färger nedan i transkriberingarna: 

● Identitet 
● Fängelse 

Efter att materialet samlats in har de analyserats och kategoriserats med hjälp av de olika               
färgerna, utifrån de olika stadier av exitprocessen, identitet och frihetsberövning. På grund av             
studiens metodangrepp har inte varje intervju kunnat kodas till varje enskild del av             
exitprocessen som tänkt. 

4. 6 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Studier bör uppfylla vissa mål av validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär kort att studien              
kan anses tillförlitlig och stabil i sin mätning och validitet är ett mått på giltighet som visar att                  
frågan ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost 2001, s.59ff). För att ge studien ett reliabelt                  
resultat har datainsamlingen skett via fysiska möten för att undvika tekniska problem eller             
misstolkningar som video- eller telefonsamtal kan skapa. Vi tror också att risken att medvetet              
tala osanning vid “öga-mot-öga” intervjuer minskar, vilket har lett till ett val av att inte               
använda Skype-intervjuer i denna studie trots att möjligheten funnits. Dock är det svårt att              
garantera total validitet, men då syftet med denna studie är att lyfta fram intervjupersonernas              
egna berättelser får vi förlita oss på att de som sägs är sanningsenligt utifrån personens egen                
världsbild. Det bör också tas i åtanke att minnet är en komplex funktion som gör att                
återberättandet av vissa händelser kan ha förvrängts och således inte längre speglar            
verkligheten. Dock bedömer vi de insamlade berättelserna som trovärdiga då          
intervjupersonerna idag är nyktra, laglydiga och inte har intresse av att förmedla annat än              
sanningen. De kan också nämnas, med återkoppling till de faktum att intervjupersonerna är             
aktiva inom olika organisationer, uttryckt sig vara vana vid intervjusammanhang. Flera av            
intervjupersonerna tydliggjorde att de tidigare har berättat om sina upplevelser och           
erfarenheter. Det kan därför antas att de ofta fått tillfälle att både reflektera över och minnas                
tillbaka på sitt liv. Dels kan deras erfarenheter vid tidigare tillfällen fått olika responser och               
bemötanden, vilket fått individerna att ändra i sina berättelser. Dessutom hävdar bland annat             
minnesforskningen att människor har en tendens av att inte minnas en händelse i sig, utan               
minnet av att senast ha tänkt på händelsen (Paul, 2014). Detta är en problematik vi är                
medvetna om, som vi dock inte kan påverka. 

För att bidra till en reliabel transkribering har denna utförts i nära anslutning till              
intervjutillfället efter en gemensamt sammansatt transkriberingsguide. Syftet med detta är att           
öka reliabiliteten (Ahrne, G. & Svensson, P. 2013, s.56f). Materialet har också lyssnats             
igenom flertalet gånger innan transkribering för att säkerställa att inspelningarna blivit           
korrekta. 
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4. 7 Avgränsningar 
Att intervjupersonerna själva såg sig som före detta kriminella ansåg vi till en början viktigt,               
för att underlätta samtalet kring deras bakgrund. Dock visade det sig vid intervjutillfällena att              
vissa individer inte har betraktat sig själva som kriminella, trots att de medvetet begått              
kriminella handlingar. På grund av detta kan det verka oriktigt att referera till dem som före                
detta kriminella, men då de begått handlingar som i lagens mening är kriminella kommer de               
genomgående att omnämnas som före detta kriminella i uppsatsen. Som nämndes under            
kapitel 3 kommer vi i denna uppsats använda begreppen kriminell livsstil, kriminellt            
beteende, kriminellt leverne och kriminell tillvaro när vi refererar till intervjupersonernas           
tidigare liv som kriminella. Vi har valt att inte använda begreppet kriminell identitet, med              
anledning av det faktum att inte alla intervjupersoner själva kunde eller hade identifierat sig              
som kriminella. Identitet är i vår mening ett värdeladdat ord som i vid mening beskriver               
medvetenhet om sitt eget jag (Nationalencyklopedin 2018). Då denna medvetenhet inför det            
egna jaget inte varit självklar under den kriminellt aktiva perioden, undviker vi att ta detta för                
givet genom att inte använda begreppet identitet i större utsträckning. Identitet kommer            
därför att diskuteras, men är inte ett huvudfokus i uppsatsen. 

Merparten av den forskning som existerar på före detta kriminella tar i huvudsak             
utgångspunkt i antingen ett manligt eller kvinnligt perspektiv. Med andra ord har befintlig             
forskning en tydlig könsdistinktion, vilket vi önskar frångå. I denna uppsats vill vi istället              
skapa en helhetsbild av före detta kriminella, oberoende av könsidentitet och bakgrund. Av             
denna anledning har vi inte tillfrågat intervjupersonerna om deras förflutna och har heller inte              
valt att lyfta fram deras familjeförhållanden, om inte intervjupersonerna själva anser att detta             
har varit en viktig del i deras avslutningsprocess. 

Att veta hur länge intervjupersonerna varit aktivt kriminella hade varit intressant för            
att förstå svårigheterna i avslutet, men med det valda metodangreppet syftar intervjun till att              
lyfta fram individens egna historia på valfritt sätt. Detta faktum har gjort att vissa valt att                
berätta hur länge de varit aktiva, andra inte. Det faktum att individerna har olika uppfattning               
om vad det innebär “att vara kriminell” gör att tidsperspektivet på deras aktiva period är svåra                
att definiera. Vi kommer därför inte att lyfta fram detta i resultatet, om inte individen själv                
påtalat det som en bidragande faktor för sitt avslut. Ej heller kommer deras kriminella register               
att redogöras i denna uppsats, om inte individen själv omnämner detta som en avgörande              
faktor i exitprocessen.  

Emotioner i form av skuld och skam skulle kunna teoretiseras i denna uppsats i syfte               
att förklara individens känslor utifrån sina handlingar. Dock har metodansatsens öppna           
struktur gjort att känslor inte diskuterats vid alla intervjutillfällen. Människor är olika och             
känslor och ord kan således tolkas på flera sätt. När intervjupersonerna återger handlingar             
som “omoraliska” kan det antas att skuld och skam ligger till grund för detta ordval, utan att                 
det med säkerhet går att härleda till dessa känslor. Därför anser vi att emotioner inte lämpar                
sig att diskutera i denna uppsats, då detta är en högst individuell uppfattning. 
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5. A N A L Y S 
 
Detta kapitel kommer att inledas med att analysera det insamlade materialet utifrån Ebaughs             
teori om exitprocesser. Processens fyra faser och de variationer som vi har uppmärksammat             
inom varje fas presenteras nedan i tabell 2 och exemplifieras med utvalda citat från              
intervjupersonerna under varsin underrubrik. Därefter kommer det att bringas klarhet i           
intervjupersonernas egna upplevelser av identitetsskapande och varje enskild persons syn på           
sig själv och sina roller, med utgångspunkt i teorierna om jaget och roller. Till sist kommer                
intervjupersonernas erfarenheter av frihetsberövning exemplifieras med utgångspunkt i        
fängelseteorin för att förklara hur frihetsberövande insatser påverkat deras exitprocess. 
 

Tabell 2 - Sammanställning över faserna av exitprocessen 

 Tvivlet Sökandet Vändpunkten Avskedet 

Ilias Frihetsberövning 
(Fängelse) 

Umgänge 
(Organisation) 

Behandling 
(NA) 
Specifik händelse 

Pågår 

Anja Samvete Gett upp 
(Självmordstankar) 

Behandling 
(NA) 
Antingen-eller- alternativ 

Pågår 

Sanna Samvete Fokus 
(Graviditet) 

Behandling 
(Organisation) 
Specifik händelse 

Pågår 

Robert Frihetsberövning 
(Behandlingshem) 

Umgänge 
(Studier) 

Avståndstagande 
Specifik händelse 

Pågår 

Danny Död Umgänge 
(Behandlingshem) 

Avståndstagande 
Antingen-eller- alternativ 

Pågår 

Jenny Frihetsberövning 
(Behandlingshem) 

Fokus 
(Egen behandling) 

Gud 
Specifik händelse 

Pågår 

Sara Samvete Fokus 
(Gud) 

Behandling 
(DAA) 
Antingen-eller- alternativ 

Pågår 

Bengt Död Umgänge 
(Behandling) 
(Fängelse) 

Avståndstagande 
Antingen-eller- alternativ 

Pågår 

Emma Samvete Gett upp 
(Självmordstankar) 

Behandling 
(NA) 
Antingen-eller- alternativ 

Pågår 
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5. 1 Tvivlet 
Näst intill samtliga intervjupersoner kunde identifiera en mer eller mindre specifik händelse            
som utlöste ett tvivel inför det kriminella livet. Överväganden och osäkerhet som i stor eller               
liten grad fått dem att omvärdera sin livssituation under en kortare eller längre tid var tydligt                
hos samtliga individer. De uppmärksammades bland annat att tvivlet i huvudsak hade utlösts             
av tre faktorer. Antingen har det handlat om att individen drabbats av död i sin närhet, blivit                 
omhändertagen på en sluten institution eller det egna samvetet.  
 
Danny beskriver hur hans vänner dog på grund av olika orsaker. När han själv överlevde fick                
det honom att inse att livet måste förändras, för sina barns skull: 
 

“Många av mina vänner dog… Antingen blev skjuten, överdos. Dom hoppade, från sjunde våningen              
kanske. Och jag själv också blev skjuten. Överdos, hamnade på sjukhuset. (ohörbart) men, jag hade               
TUR, jag ÖVERLEVDE. Å, de e en grej, som jag tänkte, okej jag måste verkligen… Eh… Ändra mitt                  
LIV på nått sätt… Eh-också samtidigt du vet, mina BARN. Jag har förlorat deras uppväxt… Det var                 
också nånting för mig SVÅR. [...] så jag vill inte förlora deras uppväxt. Så jag måste ändra mitt liv på                    
nått sätt. Så det var det.“ 

 
Även Bengt fick erfara döden på nära håll och insåg då att livet måste ta en vändning: 
 

“Så på den vägen blev det då, och alltså… Det är inte bara det här åka in och ut ur fängelse, men alltså,                       
DET var jag ju också jävligt trött på, men sen så är det såhär att… Jag har tre barn… Jag har en son                       
som är född åttioett, en dotter som är född åttiofem och sen har jag en son som är född tvåtusentre…                    
Och… Han sonen, som är. Född ÅTTIOETT, han körde ihjäl sig på moped nittonhundranittioåtta. Ah,               
sjutton år gammal. Och DÅ liksom såhär, WAH … Han är BORTA . Och jag KÄNDE inte min son.“ 

 
I Robert fall påbörjades tvivlet när han hamnade på ett behandlingshem under ledning av              
Hells Angels: 
 

“Ahh, då åkte jag in på ett ganska HÅRT behandlingshem, som Hells Angels höll i,               
*behandlingshemmets namn* hette det, det är ganska känt. Eh… Å där var det liksom, de va mer                 
fängelsementalitet än vad det va... Eh, BEHANDLING, alltså mitt första urinprov som vi fick lämna               
där då fick alla kissa i samma hint och så tog dom EN sticka till exempel. Och den var POSITIV, och                     
då fick alla samma straff. Men alla visste ju vem det va som hade gjort det, så, han fick ju STRYK utav                      
alla där sen liksom. Så där. Där föddes, nånstans, ändå min form utav-att, alltså MORAL, förstår du,                 
alltså att vissa saker är RÄTT vissa saker är FEL. [...] alltså jag fle-fick väl, kanske fler perspektiv på,                   
på LIVET. [...] Men nånstans DÄR så började jag väl tänka liksom att, vafan , det här är inte riktigt, min                    
GREJ.“ 

 
Sara beskrev till skillnad från de andra inte en specifik situation, utan förklarade hur hon hela                
sitt liv brottats med tvivel inför sin egna livssituation:  
 

“Samtidigt som jag också började få tankar om att ska de va såhär liksom. Eh. För jag kommer ifrån en                    
svenssonfamilj eller vad man ska säga och har grundat i mig egentligen vad som är rätt och fel. Eh så                    
att jag kände ju hela tiden att de ska inte va såhär liksom, åh, eh för de kan jag se nu när jag pratar med                         
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andra eeh att dom kanske inte har fattat att dom har gjort fel men jag har vetat de hela tiden. Eh åh                      
medan dom kanske har fått ett uppvaknande sen eller nånting så har jag hela tiden fått gå emot mitt                   
samvete och mitt liksom-min moral.“ 

 

Sammantaget går det här att se tydliga likheter med Ebaughs teori om exitprocesser. Samtliga              
individer, oavsett om de erfarit en specifik händelse eller ej kan vittna om hur osäkerheten på                
olika sätt yttrat sig i handlingar eller tanke.  

5. 2 Sökandet 
Det blev genom intervjuerna tydligt att flera av intervjupersonerna upplevt en fas i             
avslutandeprocessen där de insett att en förändring var nödvändig. Denna fas har dels             
inneburit ett sökande efter en ny identitet, en fas som ofta kräver stöd från omgivningen och                
närstående, vilket kan ta olika lång tid. I denna fas har också tre variationer upptäckts,               
antingen har individen introducerats för nya kontakter, bytt fokus i livet eller givit upp. 
  
När det gäller Ilias så hade han kommit till en punkt där han var intresserad av en förändring                  
men behövde hjälp och stöd för att detta skulle möjliggöras. Detta stöd fann han hos en                
specifik organisation, som fångade upp honom när han var i en känslig och skör tid av                
avslutandeprocessen: 
 

”Fick jag träffa *organisationen* på anstalten, mm och eftersom asså som jag sagt till dig asså jag hade                  
redan tagit det här beslutet men jag behövde hjälp å så stöd å så. AV någon. Jag va skitintresserad av                    
*organisationen* och jag berättade för dem de-det som jag ville. Dem bah vi kan hjälpa dig… Började                 
jag på min första permission kom jag hit, till *organisationen* och ville jag göra nånting här och så…                  
började jag komma hit varje permission och så… [...] den 11 januari 2017, muckade jag därifrån och                 
*organisationen* ställde upp sig och hämtade mig från anstalten och de är asså den där tiden va ganska                  
viktig för mig [...] första-första FRI tiden man kan säga när man känner sig fri [...] och de va viktigt för                     
mig att-att någon plocka upp mig och så, som är asså, drogfri använder inte och så annars så skulle jag,                    
asså gå till samma ställe eller till gamla ställen och prata med gamla vänner och så. Vi kom hit till                    
*organisationen* käkade och pratade tillsammans och firade mig [...] jag var skitglad att någon VILLE               
hjälpa mig eftersom asså jag var. Ensam och så..” 

 
Ovan beskrivs hur Ilias fick ett nytt kontaktnät vilket möjliggjorde att en tanke på förändring               
väcktes inom honom. Just som Ebaugh menar i sin teori är det under sökandet insikten om                
förändring kommer, vilket Ilias tydligt märkte vid kontakten med organisationen.  
 
För Sanna och Sara innebar sökandet att de riktade sin uppmärksamhet på något annat än               
upprätthållandet av en kriminell livsstil. För Sannas del blev hennes graviditet en del av              
sökandet: 
 

“De va de jag ville säga, va liksom mitt AVHOPP blev ju liksom när jag blev med barn [...] Asså jag                     
gick ju in på avgiftning två eller tre tillfällen själv i-innan jag blev lvm:ad, för jag behövde liksom, jag                   
var ju ändå gravid liksom, jag behövde liksom. Liksom. Domhär nio månaderna kommer passera förr               
eller senare och då kommer de komma ett BARN liksom. Och jag ville ju behålla honom till alla odds                   
liksom.Jag försökte gå in på avgiftningen vid två tillfällen SJÄLV eftersom jag gjorde de SJÄLV så                
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gick jag lika snabbt ut igen liksom, efter två dar liksom. Så jag kunde inte gö-jag kunde inte bryta själv                    
liksom. [...] Det var ju just dehär med bryt-att bryta själv, de va det jag inte klarade av själv. VILJAN                    
hade jag ju där till tusen alltså… ehm, och du vet när polisen kom och hämtade mig jag bara grät och                     
grät och grät men de va ju liksom bådeoch känslor liksom, ehm… samtidigt som jag visste liksom att                  
dethär är liksom min biljett utifrån dethär.“ 
 

Sara däremot fick ett nytt fokus i sitt liv då hon blev kristen: 
 

“Å sen så genom min tidigare, sponsor så, hon e ju troende så att... Jag gick liksom… pratade mycket                   
om att följa sitt hjärta och följa gud och inte människor och inte systemen utan… amen följa gud. [...]                   
Och typ de man får ut i stegen försöker ju jag applicera varje dag liksom men eh att de handlar om gud                      
och min relation till gud… [...] jag har ju inte haft nån tro alls förens jag blev drogfri [...] men de va sen                       
efter att jag tog mig ur programmet som jag blev kristen och tog emot jesus de e ju då som de har blivit                       
nånting som jag lever för och som jag känner att jag känner.“ 

 
Sökandet innebär som sagt sökandet efter en ny identitet, en lösning på den ohållbara              
situation de lever i. Några av intervjupersonerna gick in i fasen av sökande utan förhoppning               
om förbättring och sökte därför tillvägagångssätt för att avsluta sitt liv. Anja är en av dem                
som beskriver denna process: 
 

“Jag var så trött på allting och hade precis separerat, åh, börjat med al-me-med droger igen, för att… I                   
det här förhållandet, ja, bytte jag bara ut så jag började DRICKA istället dom här tre åren. Eh, men sen                    
så när det tog slut så började jag med al-me-med droger igen, eh, och det gick bara utför liksom… Och,                    
ah, jag hade hamnat i en PSYKOS också, [...] så att jag BESTÄMDE mig att det liksom var bäst för                    
ALLA, så alla kunde få RO liksom…“ 

 
Jenny började sitt sökande efter insikten om att hon skulle mista livet om hon inte förändrade                
sin situation: 
 

“Till slut börjar man ärligt tro att det KOMMER, ALDRIG, FUNKA. [...] ALLA började ge UPP på                 
mig. Både SOC, mina FÖRÄLDRAR, mina VÄNNER, alltså ALLA, du vet, och jag, alltså, hamnade               
bara i mer allvarligare och allvarligare, liksom, situationer. Så till slut så fick jag också förstå att shit                  
alltså , slutar inte jag nu, hittar inte jag en väg ut ur dethär. Så kommer jag ju DÖ liksom. Och jag tror,                      
om jag ska vara ärlig att jag HAR varit, varit, alltså riktigt DÖD, MINST femton gånger.” 

5. 3 Vändpunkten 
Processen av sökande leder enligt Ebaugh till en vändpunkt, där den tidigare livsstilen inte är               
åtråvärd och där en viss trygghet och stabilitet införlivats i individens nuvarande livssituation.             
Fler av intervjupersonerna återberättade om tydliga beslut de tagit i sin avslutandeprocess.            
Det har visat sig vara avgörande för att de senare skulle befinna sig i den situation som de är                   
idag. Vändpunkten uppkom nästan uteslutande som en konsekvens av flera olika orsaker -             
Antingen genom fängelse eller genom behandling i form av tolvstegsprogrammet, men även            
genom avståndstagande i samband med studier eller andliga upplevelser. 
 
I Ilias fall kom vändpunkten i och med att han efter avtjänat fängelsestraff påbörjade              
Anonyma narkomaners [NA] så kallade tolvstegsprogram.  
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“Och så började jag göra en behandling tolvstegsbehandling vet inte om du hört talas om de? [...] Aa                  
började jag jobba med mig själv och så, och jag är skittacksam att jag fick denhär… eller att dom va där                     
i närheten och så för mig r-räckte de inte att vara drogfri och så. Jag behövde asså jobba meeed många                    
bitar i mig själv du vet asså det här gamla beteenden och aa (ohörbart) aa kriminella tankar och aa så                    
vidare. [...] Om jag tittar tillbaka… Två år eller två och ett halvt år tillbaka så kan jag se att jag faktiskt                      
har ändrat många bitar i mig själv och så, och d-d-de är jätteskönt. Jag började hänga här på                  
*organisationen*(…) På [...]  eftermiddagar och på förmiddagar gick jag på min behandling å så.“ 

 
Sannas vändpunkt kom när hon såg ett TV-program som riktade sig till mammor med              
kriminell bakgrund. Programmet fick henne att söka hjälp hos en specifik organisation där             
hon genast fick det stöd och bemötande som hon behövde för att komma vidare i sin                
avslutandeprocess.  
 

“Jag satt ju i mitt-i mitt hus ute i *ort* och var fortfarande mammaledig och liksom vafan ska jag göra                    
liksom, jag hade vart på domhära, eeh, öppna förskolan och sådär försökt träffa andra mammor i [...]                 
*ort* där vi bor liksom, men bah neej vill typ inte se mig, jag är ju tandlös, och, vad kan de liksom vara                       
att jag är hockeyspelare, eller boxare eller liksom narkoman liksom (hosting) Så jag fick aldrig nån                
kontakt med dom mammorna liksom sen när jag såg “Aldrig backa” så shit liksom finns det en                 
mammagrupp för sånna som MIG liksom. Och det var då jag, jag har ju en vän på Facebook liksom,                   
som jag visste hade med *organisationen* att göra, så jag skickade ett meddelande till henne, jag bara                 
denhär mammagruppen på *organisationen*, hur kommer jag i kontakt med den , hon bara skicka ett               
meddelande till *organisationschef* liksom så jag gjorde ju de och hon bara kom hit, kom hit liksom.                 
Så jag kom hit och sen dess har jag stannat liksom.“ 
 

 
Sara hade i sökandeprocessen förstått att hon var i behov av stöd men hennes vändpunkt kom                
först när hon fick den hjälp som bäst var utformad för hennes behov: 
 

“Jag hade försökt söka svaren i omständigheterna så pass många gånger och fått sånna smällar av de att                  
jag förstod att jag kan ingenting asså jag KAN INTE dehär jag VET inte jag vet inte domhär jobbar ju                    
med det jag kanske ska lyssna på dom å se vad som händer liksom [...] De är klart att de va ett tydligt                       
beslut men de va ju ett belsut som jag hade tagit många gånger innan också… så frågar du mig så va de                      
ju gud som verkligen har lett mig [...] jag tog ju också ett återfall när jag va på sista avgiftningen [...] å                      
jag hamnade igen i dehär vi tänker skicka hem dig nu för de går inte ha dig här eh, å jag fick liksom eh,                        
vi hade nått sånthär *organisationsmöte* och då ställde jag mig upp inför alla och sa att tog min del jag                    
är jätteledsen för att jag har varit delaktig i dehär och jag fattar nu hur sjuk jag är eh och att en                      
kvinnobehandling är precis de jag behöver och jag tog på mig allting och erkände allting och jag fattar                  
om ni skriver ut mig också eh. Men jag har iallafall vaknat och fattat att jag inte fattar någonting och de                     
är jag glad för och då fick jag stanna. Och jag tror liksom att de är sånna moments som asså gud har                      
ganska stor del i det både genom mig och genom andra, att han har liksom lett mig fast jag inte riktigt                     
kan själv så… aa har de på nått sätt gått ändå.“ 

 
I Roberts fall kom vändpunkten när han studerade och började få mer och mer insikt om sitt                 
tidigare liv. Han började inse att hans handlingar fick konsekvenser: 
 

“ Jag hade ett VAL, som jag kunde göra, antingen kunde jag göra SÅ, och så skulle jag få leva med                     
mig själv, eller så kunde jag göra SÅ, och så skulle jag få leva med mig själv [...] just DÅ pluggade jag,                      
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så då fick jag väldigt mycket INPUT jag lä-läste, lärde mig VÄLDIGT mycket om psyket och det är                  
väl, alltså psykologi i allmänhet det är väl kanske lite därför. som jag kan, tänka, såpass utomstående                 
från mig själv som jag gör. ” 

 
Tack vare de insikter Robert nu tillförskansat sig i och med sina studier blev valet enkelt när                 
hans tidigare vänner, som fortfarande hade en kriminell livsstil, tillfrågade honom om att             
delta i ett mord: 
 

“Det var en kille som hade försvunnit med VÄLDIGT mycket vapen värt VÄLDIGT mycket pengar…               
Och vi skulle skjuta honom… 
K: Och då valde du, att du inte ville va med på det. 
R: Ah.“ 

 
Bengt vittnar om att hans vändpunkt var ett så kallat antingen-eller-alternativ där han ställdes              
mellan valet av bostad eller droger i samband med ett fängelsestraff. Han bekräftar också att               
hans sökande redan var påbörjat vid denna händelse: 
 

“[...] då åkte jag IN, och så ringde jag till hyresvärden och då sa han såhär ja… Om du slutar knarka får                      
du behålla lägenheten, men fortsätter du knarka då åker du ut liksom … Men jag redan, ändå, bestämt                 
mig för att nu får det vara bra med det här… Och, eh… Ja, sa jag, jag ska lägga ner det här. Och så fick                         
jag behålla lägenheten, och DET va ju jävligt skönt.“ 

5. 4 Avskedet 
Intervjupersonerna vittnar om hur de på olika sätt uppnått en stabilitet i livet och en trygghet i                 
den nya identiteten som icke-kriminell. Denna trygghet kom bland annat genom           
upprätthållandet av nya gemenskaper och sammanhang att uppträda i. I denna fas upptäcktes             
ingen särskild variation utan de flesta intervjupersonerna kunde istället återberätta om           
liknande tillvägagångssätt för att bevara en icke-kriminell livsstil. Detta upprätthållande          
handlade oftast om aktiva ansträngningar för att inte falla tillbaka, likt de som Ebaugh listar. 
 
Emma däremot skilde sig från resterande intervjupersoner i den bemärkelsen att hon var den              
enda som tydligt uttryckte en osäkerhet i att hennes avhållsamhet från kriminaliteten var             
definitiv. Detta förklarade hon: 
 

“Neej asså jag tänker… jag vågar varken lova mig själv eller nån annan att. För jag har ju tagit återfall                    
förr varför skulle jag inte kunna göra de nu. De är ju inget som säger att jag kommer vara drogfri resten                     
av mitt liv. Asså jag kanske kan säga amen denhär sommaren kommer jag vara drogfri liksom. Men                 
asså slutar jag TA ansvar över allt som jag ta ansvar för IDAG. Kanske slutar gå hit på                  
*organisationen*, jag slutar å umgås med mina vänner som e drogfria, å börjar umgås med sånahär                
vanliga personer som dricker alkohol som går ut på uteserveringar och sånt då kommer jag också bli                 
sugen på att göra de. Asså. Om jag slutar ta ansvar, då kommer nog inte jag vara drogfri nå mer.“ 

 
Samtidigt visade Emma att hon tar aktiva beslut för att upprätthålla sin numera             
icke-kriminella livsstil. Likt flera av intervjupersonerna har hon brutit kontakten med flera av             
sina tidigare, fortfarande aktivt kriminella umgängen:  
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“Aa jag va jättehård på de när jag kom hem från behandlingen [...] de va jättesvårt först-ofta hör dom                   
inte av sig [...] för jag har ingenting att ge dom sådär vi är inte i samma värld. Men de tog emot att ta                        
bort från facebook och ta bort telefonnummer för det är som att stänga dörrar för mig själv också. De                   
blir svårare för mig att höra av mig om jag skulle vilja de.. och sen har jag varit mycket såhär [...]                     
människor som jag träffat som varit d-drogfria tillsammans med mig och så har dom klivit UT. Då har                  
liksom. Aa väljer du att komma tillbaka så kan vi höras och vara vänner men så länge som du är aktiv                     
kan inte jg ha kontakt med dig, de är för MIN skull liksom… Jag vill bara inte utsätta mig själv för de,                      
onödiga risker liksom.“ 

 
Även Sanna vittnade om hur hon valt att bryta kontakten med tidigare bekantskaper, för att               
inte riskera att falla tillbaka i gamla vanor: 
 

“Jag har några kvar på Facebook sådär, men dom skriver aldrig till mig, och dom, lägger aldrig upp                  
nått sånthär, skumt liksom. Aa jag har tagit bort jättemånga (ohörbart) som har frågat bah aah kan du                  
fixa de å de liksom, aa men hallå jag är drogfri sen s-så-så lång tid tillbaka liksom [...] Jag blockerar…                    
om de börjar sådär, då blockerar jag…“ 

 
Ilias berättade hur han varje dag påminner sig om och motiverar sig själv för att upprätthålla                
sitt icke-kriminella leverne: 
 

“V-varje morgon när jag asså går upp på morgonen å så jag vet inte om du gör de men jag gör de asså                       
d-då tittar jag i spegeln så de e normalt asså tycker jag när man går in till badrummet å vill duscha å så                       
asså de e normalt för mig asså när jag tittat PÅ mig själv s-så tar jag ett beslut på morgonen. Vad som                      
än händer ska jag inte plocka upp ska jag inte använda droger, vad som än händer vad som än händer.                    
[...] Ja, sen när jag går på kvällen och lägger mig så, så asså kan jag klappa på min axel och säga aa bra                        
jobbat .“ 

 

Bengt beskriver hur han måste stänga av den “kriminella radarn” och hela tiden påminna sig               
själv om att han faktiskt inte vill tillbaka till kriminaliteten: 
 

“Alltså. Jag fick slå AV radarn. Men det är det inte så jävla lätt att slå av, för att den slår på                      
automatiskt. Det kan den fortfarande även göra IDAG… [...] Den letar efter dina svagheter, eller alla                
andras svagheter. Svaga PUNKTER, som den kan liksom, gå RUNT. Eller gå igenom. [...] Ja, men                
förstår du [...] gå förbi en bil ah, ojsan där låg det en plånbok ... Exempelvis. Man registerar ALLTING                  
såntdär. Omedved-eller givetvis medvetet. Men den registrerar ALLT [...] ja ja, och så liksom näeh, jag                
SKITER i det här nu liksom. Alltså hela tiden påminna sig själv om att jag vill inte dit igen…“ 

 
Som beskrivs i tabell 2 har vi presenterat samtliga individers avsked som pågående. Vi tolkar               
det så att alla fortfarande identifierar sig med sin före detta roll vilket gör att den fortfarande                 
är en del av vem de är idag. Ett distanserande sker dagligen och de måste ständigt påminna                 
sig om sitt förflutna för att inte falla tillbaka in i gamla rollen. 

5. 5 Identitet och roller 
Meads teorier om jaget och roller förklarar identitetsskapande som ett fenomen som            
uppkommer i relation till andra individer. Studiens intervjupersoner har genomgått ett           
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omskapande av den egna identiteten och ett inträde av en ny roll. Flera av intervjupersonerna               
upplevde processen som svår och tuff. 
 
Jenny gav exempel på hur de sociala attityderna i den grupp hon ingick i inte korrelerade med                 
hennes syn på sig själv: 

 
“Men också när du knarkar eller i kriminella gäng där är det ju så mycket KONTROLL, och så mycket                   
du vet, alltså… Hur ska jag förklara detta då… Men du vet, du LEVER i en IDENTITET. Eh,                  
som-som-som inte ÄR i linje med vem du EGENTLIGEN är, så. Och du vet, du har försökt leva UPP                   
till den, o-och du vet, det LEDER ju aldrig någonstans. Det leder ju oftast, ah, fängelse, död, liksom.“ 

 
Inte heller Emma kunde identifiera sig med den kriminella identiteten och hade fortfarande 
svårt att se att hon en gång varit kriminellt aktiv: 
 

“[...] jag har aldrig sett mig själv som kriminell fast alla andra bah jaa men de är väl kriminellt att ta                     
droger [Skratt] sådära.. eh men jag kan inte känna att jag har haft ett kriminellt-de va därför jag kände                   
sähär amen jag är väl inte riktigt kriminell sa jag till Sara när hon frågade, då sa-amen hon skrev typ ja                     
men de är inte jag heller men dom sa att de gick bra ändå. Men jag känner-jag har inte riktigt haft                     
nått-TYCKER JAG ett kriminellt tankemönster kanske om man jämför med ANDRA, sen är det klart               
att jag har varit kriminell för att jag har. Tagit droger och. Asså. Så.“ 

 
Även Robert upplevde att hans identitetsbyte var svårt: 
 

“Alltså ja, själva grejen är såhär att, (harkel) men får en IDENTITET, alltså det är det som är GREJEN,                   
förstår du, de-de e DET som gör, det är de som gör det här… [...] Folk såg mig på ett sätt, och sen har                        
folk sett mig på det sättet, efter det. Jag, vill ändra mig, jag vill göra något annorlunda, det är DÅ det                     
SVÅRA kommer in, för att, JAG, vet ju, hur folk ser MIG, på ett sätt, förstår du, men samtidigt så blir                     
det ju en kamp i MIG, för jag vill ju, VARA på ett annat sätt…“ 

5. 6 Frihetsberövning 
Enligt fängelseteorin har frihetsberövning så pass stort inflytande över individen att det kan             
påtvinga en förändring i individens beteende. Några av intervjupersonerna hade erfarenhet av            
att ha avtjänat fängelsestraff eller annat slag av isolering, till exempel avgiftning eller             
fängelsestraff.  
 
Till exempel Sanna tvångsisoleras och blev efter denna period drogfri: 
 

“Dom låste in min och sen var det liksom, där fick jag sitta liksom. Ehm… tills jag födde och åkte upp                     
på *sjukhus* och födde *son*. Eh… sen därifrån s-jourhem i *ort* [...] de va ju blandade känslor men                  
jag visste liksom att nu t-this is it liksom, nu äre liksom… nu finns det ingen bakdörr alltså nu går de                     
inte att gå tillbaka liksom. Nu är de som de är liksom. Och jag bara liksom wow de va så jävla skönt.                      
Och så låg jag på dendär avgiftningen över helgen och bara grät och grät.“ 

 
Ilias avtjänade vid flera tillfällen fängelsestraff och upplevde de olika vid varje tillfälle. Den              
sista gången han satt frihetsberövad nåddes han av nya insikter: 
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“[...] i slutet fick jag, fängelsestraff på 1 år och 4 månader, för de. Asså idag kan jag säga d-de va min                      
räddning, de va de som räddade mitt liv å så jag höll på att dö, å de va så... Tre månader efter asså dom                        
första tre månaderna asså va-va tuffa så jobbiga å aa abstinens å ont å. Aa dom va jobbiga faktiskt. Men                    
asså n-när j-jag började bli frisk i kroppen d-då bestämde jag mig, att jag ska, lämna asså. Nu är de slut                     
jag vill inte ha 
Ida: När den värsta abstinensen va över? Då? 
I: Aa, då började asså, DÄR kan man säga är jag FICK mitt förstånd tillbaka å så.“ 

 
Som tidigare presenterats påbörjades Roberts process av tvivel i samband med en intagning             
på ett behandlingshem:  

 
“Ahh, då åkte jag in på ett ganska HÅRT behandlingshem, som Hells Angels höll i,               
*behandlingshemmets namn* hette det, [...] Ja, alltså jag fle-fick väl, kanske fler perspektiv på, på               
LIVET. Alltså jag såg livet från olika sidor [...] Men nånstans DÄR så började jag väl tänka liksom att,                   
vafan , det här är inte riktigt, min GREJ.“ 

 
Dock var det i fallet med Bengt inte alltid positivt med en intagning på anstalt, då hans                 
exponering inför andra kriminella och deras tankebanor ökade: 
 

“När jag satt där på anstalten dagarna man faller ju in i den här trallen liksom. Det snackas BROTT det                    
snackas droger och sådär.“ 

 
Vidare beskriver han också hur hans motivationsnivå ifrågasattes, vilket gjorde att han inte             
alltid fick den hjälp han sökte: 
 

“ Sen har jag försökt SLUTA, flera gånger på vägen… Men… tvåtusensex, då… Satt jag inne och så                  
tänkte jag nej, nu åker jag på behandling… Men dom tyckte inte jag var motiverad, så då slutade jag                   
SJÄLV… “ 
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6. D I S K U S S I O N 

Syftet med denna uppsats är att frambringa kunskap om individer som begått kriminella             
handlingar, samt belysa hur deras väg ut ur kriminaliteten gått till. Genom att kartlägga denna               
process och lyssna till personer med egna erfarenheter av fenomenet, kan vi nu besvara              
studiens tre frågeställningar under kapitel 6.1. Nedan diskuteras även relationen mellan           
resultat och tidigare forskning under kapitel 6.2, vilken kan bekräfta resultatet av denna             
studie. Slutligen redovisas implikationer för framtida forskning, samt vad vi författare önskar            
uppnå med studiens resultat under kapitel 6.3. 

6. 1 Svar på frågeställningar 
Processen i att övergå från ett kriminellt till ett icke-kriminellt liv visade sig följas av               
överväganden och tvivel, som i vissa fall var både tidskrävande och psykiskt påfrestande.             
Efter denna tid upplevde dock de flesta intervjupersoner att de kom till en tydlig vändpunkt,               
där de tagit ett tydligt beslut och framför allt hade egen vilja och motivation till att förändra                 
sitt liv. Till sist kunde ett faktiskt utträde ur den kriminella tillvaron genomföras tack vare               
stöd från närstående och sysselsättning i form av bearbetning och bibehållande av den nya              
rollen. Fram till idag har intervjupersonerna kunnat upprätthålla en icke-kriminell livsstil           
genom att ständigt påminna sig om fördelarna med sitt icke-kriminella leverne. Ett umgänge             
med likasinnade personer har även varit av stor betydelse för detta upprätthållande. 

När intervjupersonerna valt att avsluta sin pågående kriminella livsstil har ett par            
faktorer varit avgörande. Dels att de själva kommit till insikt med önskan om en förändring               
och dels att de har fått det sociala stöd som deras individuella situation krävt. Flera av                
intervjupersonerna vittnar om att de vid flertalet tillfällen försökt träda ur kriminaliteten. En             
bidragande orsak till att detta inte möjliggjorts då, kan vi se ha berott på bristen av tidigare                 
nämnda faktorer. 

Fem av intervjupersonerna hade erfarenhet av att ha varit isolerade eller suttit            
frihetsberövade. Två av dessa insåg att en förändring var nödvändig då de satt             
frihetsberövade. Frihetsberövningen i sig var inte det som aktivt ledde till de övriga tre              
personernas avslut. Genom att studera resterande fyra intervjupersoner, som inte hade           
erfarenheten av isolering eller frihetsberövning, kan det sägas att straffrättsliga påföljder inte            
nödvändigtvis behöver påverka avlutandeprocessen. Bevisligen är möjligheterna till att         
avsluta en kriminell livsstil fortfarande möjlig trots att individen inte har suttit frihetsberövad. 

6. 2 Relation mellan tidigare forskning och resultat 
Näst intill alla intervjupersoner bekräftar det den tidigare forskningen framlägger om           
uppkomsten av kriminalitet och utanförskap. Endast Emma och Sara avviker från teorierna            
om riskfaktorer, då båda har haft en trygg uppväxt, goda relationer inom familjen och bra               
erfarenheter utav skola och sedermera arbete. Dock vittnar de om psykisk ohälsa, vilket den              
tidigare forskningen också påvisar kan vara en faktor till att hamna i kriminalitet.  

30 



 

Bristen på reflektion och endast rutinmässigt handlande vittnar också samtliga          
individer om i denna studie. Dessa faktorer har fått dem att upprätthålla den kriminella              
livsstilen, utan närmare eftertanke. När det gäller moraliska värderingar och självkontroll,           
vittnade alla om att deras fokus hade varit behovet av pengar till droger. Vad som krävdes för                 
detta reflekterade de inte över och därför korrelerade deras moraliska värderingar inte med             
lagstiftningens, likt tidigare forskning visat. Bristen på självkontroll har varit bidragande i            
deras upprätthållande av den kriminella livsstilen. Trots att de har nått en moralisk insikt om               
vad som är rätt och fel, är ändå frestelsen övervägande samt bristen på kontroll över de egna                 
handlingarna. 

All tidigare forskning visar på att inställning och egen vilja i kombination med sociala              
faktorer, såsom umgängeskrets, är betydande för ett framgångsrikt avslut. Intervjupersonerna          
kunde vittna om att både betydelsen av ny umgängeskrets och sysselsättning var deras väg ut               
ur kriminaliteten. Framförallt hade de på egen hand nått en insikt om att en förändring var                
nödvändigt, för att överhuvudtaget överleva. 

6. 3 Förhoppningar och implikationer för framtida forskning 
Som nämndes i introduktionen under kapitel 1, kostar kriminalitet det svenska samhället            
miljonbelopp varje år (Sydsvenskan, 4 Februari 2012). Ökad kunskap om kriminella behövs            
därför med utgångspunkt i vad det tjänar samhället, men också då det kan förändra attityder               
och bemötandet mot före detta kriminella. Detta menar vi främjar ett öppet och             
icke-polariserat samhälle. Kunskap behövs också riktas till redan aktivt kriminella så att fler             
får en uppfattning om de förutsättningar som finns för att avsluta en kriminell livsstil, vilket               
också BRÅ skriver i sin rapport Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar från 2018              
(s.11; s.13): 
 

Erfarenhetsutbytet i landet behöver öka Den kompetens som finns i landet när det gäller insatser för                
avhoppare skulle, enligt Brås mening, behöva komma fler till del än i dag. Detta skulle kunna ske                 
genom ökat erfarenhetsutbyte. 
Brå föreslår att verksamheterna förstärker sina insatser för att få fler personer från kriminella              
grupperingar och berörda myndigheter att få kännedom om deras arbete. 

 
Genom denna studie har vi fått kunskap om brister i hanteringen av kriminella som vill byta                
livsbana. Flera av intervjupersonerna vittnar om dåligt bemötande och brist på förståelse för             
den enskilda individens behov. Det gäller både vid myndighetskontakt och med närstående.            
Detta tyder på att ytterligare kunskaper och resurser behövs inom de områden där kriminella              
kan tänkas söka hjälp, likt BRÅ uttrycker i sin ovan nämnda rapport. Denna kunskap kan               
uppkomma genom att fler individer med självupplevda erfarenheter får komma till tals. 

Vi hoppas och vill att resultatet från denna uppsats kan komma att användas inom              
olika organisationer och myndigheter. Detta för att öka och sprida förståelsen för kriminellas             
livshistoria och för att åskådliggöra människan bakom brottet. I längden är också            
förhoppningen att detta arbete ska bidra till minskad brottslighet och ge en ökad förståelse för               
människans anpassningsförmåga  
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8. B I L A G O R 

Bilaga 1 - Transkiberingsguide 
Tabell 3 - Transkriberingsguide för studien “Jag vill inte dit igen” 

Ljudning Kodas Exempel 

Betonade ord VERSALER MYCKET bra 

Förvrängning av rösten kursiv kanske lite  konstigt 

Kort paus (mindre än 1 sek) .  

Lång paus (1-3 sek) ...  

Mycket lång paus (mer än 3 sek) (...)  

Andning el. omtag i mening ,  

Avbrott i ord (stakning) - kan-kanske 

Skratt [ ] [Precis] / [Skratt] 

Icke-verbal förklaring / 
Sammanfattning 

( ) (Ohörbart) / (host) 

Censurering * * *ort* / *behandlingshem* 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

___________________________________________________________ 
 

Information till intervjupersoner som önskar delta i 

studien: “Av-brott - en kvalitativ studie om före detta  

kriminellas väg ut ur kriminaliteten” 
Syftet med studien 
Syftet med denna studie är att på djupet undersöka vilka faktorer som ligger bakom ett beslut                

att avsluta en längre gängkriminell livsstil, samt hur en individ som valt att avsluta denna               

idag ser på tiden innan avslutet. Genom intervjuer med personer som själva valt att avsluta en                

gängkriminell livsstil önskar dessa generera i mer information om problematiken att           

ändra/avsluta en livsstil, för att bidra med ökad kunskap för de som önskar avsluta sitt               

gängmedlemskap och påbörja ett laglydigt liv. 

Materialet som samlas in genom dessa intervjuer kommer att användas i en            

kandidatuppsats i Socialpsykologi vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet.         

Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras inför handledare, examinator och andra           

studenter vid universitetet, för att sedan presenteras online på bland annat portalen DiVA där              

den kan komma att användas vid forskning eller studie-syfte. 

 

Vill du dela med dig av din resa ut ur gängkriminaliteten?  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kommer att vara helt anonym! 

 

Att delta i studien 
Före intervju: Som deltagande i studien bör du själv ha upplevt ett avhopp från en längre                

gängkriminell livsstil. Med dessa kriterier bör således du vara över 25 år (ej krav), men det                

föreligger dock ett strängt krav på ett idag nyktert liv för att förenkla samarbetet. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt                

deltagande utan närmare motivering. Det är frivilligt att besvara frågorna som ställs under             

intervjun och att välja att neka till att besvara obekväma frågor är alltså helt tillåtet. 
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Intervjutillfälle: Tillsammans med Dig som intervjuobjekt väljs en bekväm och ostörd plats            

för intervjun som beräknas ta ca. 45-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och              

anteckningar kommer också att föras under intervjuns gång för att underlätta den senare             

bearbetningen av materialet, samt minimera eventuella missförstånd och misstolkningar.         

Frågor kring avhopp från kriminalitet kommer att ställas med olika fokus-inriktningar, men            

utan fokus på de kriminella handlingar som föreligger eventuella domar. Det är, som tidigare              

beskrivet, tillåtet att neka till att besvara frågor samt att avbryta intervjun när som helst. 

 

Efter intervju: Det inspelade materialet kommer att transkriberas, det vill säga renskrivas            

och samtidigt anonymiseras. Uppgifter såsom namn och kön och/eller annat som kan kopplas             

till dig, kommer att avidentifieras genom att ändras eller helt uteslutas för att minimera risken               

att bli igenkända av utomstående innan publicering. Om du som intervjuperson önskar            

granska transkriberingen kan du när som helst kontakta din intervjuare (se kontaktuppgifter            

nedan). Det inspelade materialet kommer att förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem               

och det är endast vi, Ida och Karolina, som kommer att ha tillgång till materialet. Efter                

godkänd uppsats kommer materialet att förstöras. 

 

Ansvariga för denna studie är Ida Ersmar och Karolina Persson, under handledning av Henrik              

Fürst. Vi frågor är du välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan. 

 

Studenter 
Ida Ersmar :  xxx xxx xxxx xxxxxx@xxxxxx.se 

Karolina Persson :  xxx xxx xxxx xxxxxx@xxxxxx.se 

 

Handledare 
Henrik Fürst : henrik.furst@soc.uu.se 

 

Kom ihåg!  Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan utan närmare motivering. 

___________________________________________________________  
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Bilaga 3 - Frågeguide 
___________________________________________________________ 

 
1. Vi berättar om oss själva 
2. Vi presenterar vårt syfte 
3. Vi berättar att intervjuerna kommer spelas in och att det går bra att när som helst 

avsluta intervjun eller senare ta bort vissa delar 
4. Vi informerar om att inspelat material kommer att hållas under sekretess 
5. Vi berättar hur lång tid intervjun kommer ta ca 
6. Intervjun startar 

 
Tabell 3. Frågeguide 

Fråga (förklaring) Kategori 

Namn? Allmän 

Ålder?  

Kön?  

Sysselsättning/arbete? 
(studier, heltidsarbete,  
sjukskriven, arbetssökande osv.) 

 

Berätta kort om dig själv … Övergång 

Har du betraktat dig själv som kriminell? JA / NEJ 

Har du haft någon gäng-anknytning? Gäng 

Kan du förklara den här tidsperioden i ditt 
liv? 

Övergång 

Varför ville du träda ur ditt kriminella liv? Tvivlet 

Var det någon speciellt händelse som 
föranledde detta? 

Tvivlet 

Hur gick du tillväga för att påbörja din 
förändring? (Kontakter, nätverk, relationer 
som möjliggjorde?) 
 

Sökandet  

Fanns det några överväganden? Hur såg de 
ut? 
(Push / Pull faktorer / 
För- / nackdelar) 

Sökandet 
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Hur mottogs dessa tankar av gänget? Gäng 

Var det någon i gänget som hjälpte 
dig/försökte förhindra dig? 

Gäng 

När insåg du att du inte kunde stanna kvar i 
kriminaliteten? 

Vändpunkten 

- Hur gick det till? Vändpunkten 

Anser du att du idag lever ett icke-kriminellt 
liv? 

Övergång → Avskedet 

Hur länge anser du att du medvetet avstått 
från att begå kriminella handlingar? 

Övergång → Avskedet 

Signalering : Visar du/har du visat för din 
omgivning att du valt en annan/ny livsstil? 

- På vilket sätt? 

Avskedet 

Om du ser tillbaka, hur lång tid tog det från 
att du ville komma ur det kriminella livet till 
att du faktiskt var ute? 

Allmänt- Idag 

Hur förhåller du dig till denhär tiden idag? 
(Hur var upplevelsen av övergången, 
Svårtigheter?, hur har “övergången” 
bearbetats och reflekterats över? Saknad?) 

Allmänt - Idag 

Är det något du önskar tillägga? Allmänt 
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