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Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vilka faktorer som gör att personer med ett långt kriminellt 

förflutet lyckas lämna det livet bakom sig. Uppsatsen har även ett delsyfte, vilket är att belysa vilka 

gemensamma nämnare som gör att personer påbörjar en kriminell bana. Varför bestämmer sig några 

människor för att bli yrkeskriminella och vad förhindrar dem från att ta sig ut ur det livet? Vad är 

vändpunkten i deras liv och hur lyckades de till slut lämna sin tidigare livsstil en gång för alla? 

 

Uppsatsens syften kommer att besvaras utifrån ett sociologiskt perspektiv och grundas i tidigare 

forskning, vetenskaplig litteratur samt sociologiska teorier. De sociologiska teorierna och den 

tidigare forskningen kommer att testas genom nio semistrukturerade intervjuer med personer som 

har varit yrkeskriminella. Den metodologiska ansatsen som har använts är Grundad teori och den 

hermeneutiska cirkeln. 

 

Resultatet blev att tre teman kunde utformas ur materialet när det analyserades med hjälp av tidigare 

forskning och de sociologiska teorierna: “Missbrukets relation till kriminalitet”, “Sociala band och 

identitet”, samt “Förändringsvilja och rationella val”. 

 

Nyckelord: Kriminell karriär, yrkeskriminell, droger, rehabilitering. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Det händer ofta att dagstidningar skriver om att kriminella ligor härjar i olika delar av Sverige och 

att yrkeskriminella attackerar oskyldiga människor samtidigt som många artiklar skriver om 

kriminella gängmedlemmar som vill lämna det livet bakom sig. Dock finns det sällan beskrivet hur 

man som kriminell faktiskt lyckas återanpassa sig till samhället. Enligt Brå, Brottsförebyggande 

rådet, hade hela 51% av alla killar och 46% av alla tjejer i årskurs nio deltagit i ett brott år 2017 

(Brå, 2018). Under 2019 hade 189 000 straffmyndiga personer i Sverige blivit misstänkta för minst 

ett brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet (Brå, 2019). Misstanken hade 

graderats som skäligen misstänkt eller högre grad. 

 

Med tanke på att kriminella aktiviteter kostar samhället miljoner i statliga medel borde det vara 

intressant att fokusera på ungdomsbrottslighet, då dessa ungdomar löper risk att fortsätta ett långt 

liv i kriminella banor med många dåd, det vill säga att faktiskt bli yrkeskriminella. En intressant 

observation som uppkom under studiens gång var att det var svårt att hitta några som helst program 

eller avdelningar inom fängelseanstalter som koncentrerade sig på förebyggande åtgärder. 

 

Om man får förståelse för vilka faktorer som får oss människor att gå över från ett liv med pengar, 

droger, spänning och anstalter till ett laglydigt liv så skulle fängelseanstalter kunna fånga upp och 

hjälpa personer som vill ta sig ut ur kriminalitet. Därför kommer jag att fokusera på att undersöka 

vad som ledde fram till den vändpunkt i livet då yrkeskriminella faktiskt till slut lyckas sätta punkt 

för kriminaliteten och istället starta ett normalt liv, mot alla odds. Jag kom i kontakt med före detta 

yrkeskriminella genom de ideella organisationerna KRIS och X-CONS.  

1.1.1 KRIS - Kriminellas revansch i samhället 

Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta kriminella och 

missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. De har funnits sedan oktober 1997, då var de 

från början var 11 medlemmar. Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett 

fängelsestraff. Ofta friges interner med endast en kasse med sina privata ägodelar och en telefonbok 
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fylld med gamla polare. “Den som friges och är motiverad till förändring behöver stöd och då finns 

vi där.” (KRIS hemsida). 
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1.1.2 X-CONS 

X-CONS är en ideell organisation där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra 

tillbaka in i samhället. De erbjuder boende, avgiftning och ett socialt nätverk fritt från kriminalitet. 

Föreningen vill att den som har suttit inne kontaktar organisationen på egen hand tre månader innan 

frigivningen, så att de kan komma och möta upp personen på “muckardagen”. De erbjuder sedan 

faddrar och muddrar för att stötta personens väg ut från kriminalitet, där de ställer krav som att 

individen ska ha kontakt med sin stadsdelsnämnd och socialsekreterare för att utarbeta en 

behandlingsplan med individuella mål för de närmaste 6-12 månaderna efter frigivningen. 

“Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella och missbrukare och frigivna till ett 

hederligt och drogfritt liv.” (X-CONS hemsida.) 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som gör att personer med ett långt 

kriminellt förflutet lyckas lämna det livet bakom sig. Uppsatsen har även ett delsyfte, vilket är att 

belysa vilka gemensamma nämnare som gör att personer påbörjar en kriminell bana.  

Jag kommer att studera individens inträde och utträde från den kriminella karriären genom att 

intervjua personer som har suttit inne på anstalt minst två gånger. Genom att höra deras 

livsberättelser och analysera dem med hjälp av tidigare forskning samt sociologiska teorier så kan 

jag få upp en tydlig bild av vad dessa personer har gemensamt i sina historier och hur man kan 

använda denna nya kunskap för att i framtiden kunna hjälpa personer att förbättra sina liv.  

Mina frågeställningar är: 

- Hur gick det till när personerna lyckades lämna sin kriminella livsstil? 

- Hur påbörjade personerna ett kriminellt liv? 

- Vilka avgörande händelser bidrog till att personerna eskalerade sin brottsliga verksamhet? 

- Vilka orsaker gjorde att de inte kunde lämna ett kriminellt liv? 

 

 1.3 Uppsatsens disposition 

Efter detta kapitel kommer avsnittet “Tidigare forskning” där jag har strukturerar den tidigare 

forskningen under rubrikerna “Drogmissbrukets korrelation till brottslighet”, “Sociala band” och 

“Förändrad inställning”. Den tidigare forskningen jag tagit del av består av vetenskapliga artiklar, 
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tryckta källor, otryckta källor samt i enstaka fall kurslitteratur.  

 

Avsnittet därefter heter ”Teori”, i vilket jag har lyft fram teorier som hjälper till att förklara varför 

intervjupersonerna agerade så som de har gjort i sina livsval. Dessa teorier och begrepp utgörs av 

“Bakre och främre rum”, “Anknytningsteori”, “Stämplingsteori och avvikande karaktär” samt 

“Teorin om rationella val”. 

 

I avsnittet “Metoder” beskriver jag val av datamaterial, motivering till datainsamlingsmetod samt 

den metodologiska ansatsen som jag använde mig av för att bearbetade materialet. Här återfinner 

man också avsnittet om de etiska överväganden som jag gjorde under studiens gång.  

 

Nästa avsnitt är uppsatsens centrala del, “Resultat och analys”, som presenterar vad jag har kommit 

fram till samt hur detta analyserats med hjälp av ovannämnda tidigare forskning och teori. Jag har 

delat in mina resultat i tre teman: “Missbrukets relation till kriminalitet”, “Sociala band och 

identitet” samt “Förändringsvilja och rationella val” för att få en tydlig röd tråd genom hela 

uppsatsen. Varje tema påbörjar med analys som belyser faktorer som bidrog till att 

intervjupersonerna lyckades lämna sin kriminella livsstil (det vill säga uppsatsens huvudsyfte), vilka 

motgångar och utmaningar som gjorde att de inte lyckades göra det tidigare, samt hur informanterna 

påbörjade sin kriminella bana (det vill säga uppsatsens delsyfte). För att öka kontextuell förståelse 

och trovärdigheten redovisas ett flertal citat från mina intervjuer i syfte att få en djupare inblick i 

hur de tillfrågade tänkte i förhållande till respektive tema. 

 

Djupare reflektioner återfinns under avsnittet ”Diskussion” där jag binder ihop de olika delarna av 

uppsatsen, besvarar mina frågeställningar och motiverar mina slutsatser. 

 

Den näst sista delen av uppsatsen är “Referenslista” som följs av avsnittet ”Bilagor”, i vilket man 

återfinner intervjufrågorna som jag ställde.  
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2. Tidigare forskning 
För att belysa relevansen av uppsatsens syfte har jag gått igenom forskning och studier som berör 

kriminellas liv och hur de avslutar sin kriminella livsstil. Jag kommer att analysera den tidigare 

forskningen och hur det berör mina frågeställningar “hur gick det till när personerna lyckades lämna 

sin kriminella livsstil?”, “hur påbörjade personerna ett kriminellt liv?”, “vilka avgörande händelser 

bidrog till att personerna eskalerade sin brottsliga verksamhet?”, samt “vilka orsaker gjorde att de 

inte kunde lämna ett kriminellt liv?” i avsnitten nedan. 

2.1 Drogmissbrukets korrelation till brottslighet 
Tidigare forskning visar att missbruk av till exempel narkotika eller alkohol kan leda till ett 

kriminellt liv (Rydén-Lodi, 2005). På samma sätt blir missbruk en viktig faktor i processen att 

frångå en brottslig karriär. 

 

Rapporten från kriminalvården (Håkansson, 2009) visar att det finns en stark korrelation mellan 

narkotika och hur personer börjar och hålls kvar i ett brottsligt liv. En av anledningarna är att det 

inte finns ett snabbt sätt att få pengar genom lagliga aktiviteter som dessutom passar ihop med en 

missbrukares liv. Detta bekräftas av undersökningar i Sverige av bland annat Solarz (1990) samt av 

Wiederanders (1983), vars båda undersökningar entydigt pekar på att avslutandet av 

narkotikamissbruk har en direkt inverkan på hur framgångsrik man är i att lyckas lämna ett 

kriminellt liv bakom sig. Missbruket tar ett så pass stort fokus av livet att frågor som boende och 

livskvalitet blev sekundärt. Man levde för att få sin nästa ”hit” och om man inte hade tillgång till 

droger eller kunde lura till sig det så var man tvungen att begå ett brott som gav snabba pengar. Det 

är först när denna cykel bryts som personer kan vända om menar Solarz och Wiederanders.  

 

Många forskare är enade om att vägen ut ur en kriminell livsstil är genom att komma ur ett 

drogberoende. Ett exempel är att Rydén-Lodi (2008), lyfter fram att reduceringen av drogmissbruk 

är direkt kopplat till hur väl man anpassar sig till samhället när man blir frigiven från en anstalt.  

 

I Rydén-Lodis studie intervjuades 100 kriminella män som hade suttit i svenska fängelser. Tre år 

efter att de hade blivit frisläppta återkopplade man med dem för att se vilka i gruppen hade anpassat 

sig bäst till samhället. De män som hade sin drog-debut senare i livet och inte växte upp i hem med 

våld var betydligt mer framgångsrika med att lämna sitt kriminella liv bakom sig. I en intervju med 

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet så besvarar han frågan: ”Finns 

det något samband mellan alkohol och ungdomsbrottslighet?” 
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Jo, definitivt, och i synnerhet när det gäller våld. Man kan väl säga generellt att både när 

det gäller ungdomar och vuxna, så begås många grova våldsbrott, kanske majoriteten av 

grova våldsbrott, under alkoholens påverkan. Det är alltså mycket större risk att man 

tappar omdöme, att man blir mera våldsam och att man överhuvudtaget gör en förfärligt 

massa dumheter när man är berusad och då kan man både falla offer för ett brott mycket 

oftare och bli brottsförövare – just när man är påverkad. (Sarnecki, 2007) 

 

Med andra ord är det möjligt att en stor del av dessa brott aldrig skulle ha begåtts om det inte vore 

för beroende av alkohol och droger. I rapporten från Brå (2015) står det att gärningsmän oftast är 

påverkade av alkohol eller droger under alla brott som är våldsrelaterade, vilket är att det är en av 

de största faktorerna som man måste beakta när man vill reducera kriminella handlingar. Chylicki 

(1992) nämner också att livsstilen i regel förändras kraftigt när man går ut ur sitt beroende. Alla ens 

vanor, som till exempel hur man hanterar sin ekonomi, sitt sociala umgänge samt relationen till 

föräldrar, blir i många fall ändrat till det bättre.  

2.2 Sociala band 
Ytterligare en koppling som sticker ut i den tidigare forskningen är hur vägen ur ett kriminellt liv är 

starkt ihopkopplat med hur man hanterar sina sociala band. I boken ”Paroled but not free” av 

Erickson (1973), samt i artikeln ”An exploratory study of exiting from criminal careers”, framkom 

det att sociala band är en av de viktigaste faktorerna som bör finnas i åtanke när en person försöker 

återanpassa sig in i samhället efter att ha suttit av fängelsestraff (Wiederanders, 1983). Dessa två 

undersökningarna lade fokus på hur stor inverkan de sociala banden med den icke kriminella 

världen hade på hur effektivt återinträdet in i samhället var. Resultaten visade att de som hade störst 

chans att klara sig var de som hade minst kontakt med den kriminella världen och snarare skaffade 

sig nya sociala band och därmed frångå sina tidigare umgängen. 

 

I sin bok “Att upphöra med brott” (Chylinski, 1992) beskrivs det hur svårt det är att vara accepterad 

i en kriminell umgängeskrets om man undviker aktiviteter som de andra i gruppen gör. Det är 

dessutom svårt att vara accepterad i samhället även efter ett avtjänat straff. Chylinski (1992) skriver 

om hur viktigt det är att vara i en social krets där alla i umgänget inte är kriminella. Ju fler positiva 

förebilder som finns med i bilden, desto större är sannolikheten att man inte kommer att utföra 

kriminella handlingar. 
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Chylicki omnämner ”signifikanta andra” (aa, s. 219) och deras inverkan på om en person kommer 

att begå brott eller inte i framtiden. Signifikanta andra är nyckelpersoner i ens liv, till exempel 

partners, nära vänner och familj, som man har en stark anknytning till och litar på. Om dessa 

signifikanta andra står utanför den kriminella kretsen ökar chanserna för ett effektivt återinträde i 

samhället betydligt för den kriminella personen i fråga. Relationerna till dessa personer behöver 

utvecklas till en sådan hög grad att normerna av laglydighet integreras hos den kriminellas egna 

värderingar, vilket ger personen en betydligt större chans att fortsätta sitt liv enligt dessa nya 

normer, samt minimerar återfall. Erickson (1973) visar att en av de viktigaste frågor samhället bör 

tillgodose en person med som just har kommit ut ur ett fängelse är att han eller hon har en social 

krets där ingen varken använder sig av droger eller sysslar med kriminella aktiviteter. 

 

I flera fall måste förbrytaren helt sluta umgås med sin familj eller närmaste vänner för att inte längre 

ta del av kriminella aktiviteter, vilket kan vara extremt svårt att göra med tanke på de emotionella 

banden (Rydén-Lodi, 2005, s. 33). Det är som svårast när man just avtjänat sitt straff, varför före 

detta fångar i regel går tillbaka till sin gamla sociala krets. Just därför är brottsförebyggande 

organisationer som KRIS viktiga. De fångar upp och hjälper personer som avtjänat fängelsestraff att 

etablera ett socialt nätverk som inte är kopplat till kriminalitet. Rydén-Lodi (2005) studerade hundra 

kriminella män och vad som hände med dem tre år efter att de lämnat en anstalt. Studien fokuserade 

på faktorer som gav återfall i kriminell verksamhet (aa, s. 10). Rydén-Lodi bekräftar det som andra 

forskare omnämnt i tidigare forskning, nämligen att just de ”signifikanta andra” har en ovärderlig 

roll i vägen att bli fri från brottsliga handlingar och bli laglydig (aa, s. 29). Att vara med om 

aktiviteter och ha samma fritidssysslor som de signifikanta andra är goda exempel på vad som 

stimulerar laglydigt beteende. En annan viktig faktor är att bryta med ett socialt umgänge som drar 

en tillbaka in i det kriminella livet. Det är väldigt enkelt att falla tillbaka in i samma gamla mönster 

om man fortfarande har kontakt med personer som skapar ett sådant grupptryck. Att skilja sig från 

sina bekanta kan vara väldigt svårt men helt avgörande för hur bra återställningen till samhället blir. 

Samma författare skriver också att ett boende, stabil inkomst samt hobbys på fritiden som är helt 

lagliga, är centralt för att personen inte ska återgå till fängelset (aa, s. 29). 

2.3 Förändrad inställning 
En faktor som bidrar till en förändrad inställning till ett kriminellt liv är att brottslingen ser 

effekterna av sina handlingar, vilket gör att de inte vill fortsätta i samma spår (Moffitt, 1993, s. 

693).  Just den faktorn samstämmer med den klassiska ”maturing out” idén som Glueck (1937) 

skapade för nästan 80 år sen som förklarar varför vuxna människor i 35 till 40 års ålder i regel slutar 
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vara kriminella, om de nu fortfarande lyckats överleva. De hade helt enkelt tröttnat på den livsstilen, 

en livsstil som inte längre är lika spännande som förr i tiden. Denna idé är återkommande i flertalet 

studier inom tidigare forskning, bland annat av Shovers (1985) som skrev boken ”Aging criminals”. 

 

Haigh (2009, s. 313-316) skrev om ungdomar när de är i färd med att sluta leva kriminellt. 

Författarens studier visade att de enda ungdomar som faktiskt slutade var de som fick insikten att de 

gjorde det för sitt eget bästa, och inte för någon annans skull. De ungdomar som försökte sluta med 

kriminella handlingar för någon annans skull fortsatte oftast med kriminella aktiviteter, fast då i 

mindre utsträckning. Hur pass mycket av de brottsliga aktiviteterna som ungdomarna fortsatte 

utföra skiljde sig från person till person. Vidare nämnde Haigh att ungdomar har svårare att sluta 

begå brott då deras sociala umgänge i stor utsträckning består av kriminella. Eftersom en stor del av 

ungdomars sociala umgänge är andra unga som befinner sig i samma situation som dem själva, blir 

det svårt att frångå den inställning till kriminalitet som ungdomarna redan har tagit till sig. 

Kriminella aktiviteter är en del av normerna i grupperna som de tillhör. 

 

Haigh (aa, s. 317) fortsätter med att säga att de som slutar en kriminell karriär identifierar sig med 

en annan livsstil än som gängmedlem eller brottsutövare. Om personen börjar identifiera sig till 

exempel som en pappa, ansvarsfull make eller en person som har ett meningsfullt jobb så förändras 

inställningen till kriminalitet. Förändrade omständigheter leder med andra ord till insikter som 

skapar en förändrad inställning. Till skillnad från att förändra sin livsstil för en annan persons skull, 

menar Haigh att när ens sociala krets eller ens omständigheter förändras, börjar personen i fråga 

identifiera sig som något annat än kriminell.  

 

Shover (1985) bekräftar att förändring av perspektiv samt inställning till kriminalitet är en ledande 

faktor för att personer ska sluta leva olagligt. De flesta mognar ut ur det livet och den utvecklingen 

brukar sträcka sig utöver flera år. Under denna process kan en eller flera av följande saker hända: 

● Personen blir mer medveten om tiden som går och märker att livet rullar vidare och den tid 

som är bortkastad på att sitta i fängelse eller att begå brott inte kommer att komma tillbaka. 

● Personen ser sig själv på ett annat sätt, de slutar se sig själva som någon som vill begå brott. 

Han eller hon identifierar sig mer med andra grupper än med kriminella. 

● Nya målsättningar för livet sätts och personen inser att för att uppnå dem så kan han/hon inte 

fortsätta att ha den livsstilen. 

● Personen tröttnar helt enkelt på att leva kriminellt och ser inte längre den livsstilen som 

stimulerande. (Shover, 1985, s. 81) 
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Den tidigare forskningen som är omnämnd här ovan påvisar att tyngdpunkten har legat på hur en 

väg in till ett kriminellt liv kan se ut. Däremot finns det väldigt lite forskning kring hur samhället 

kan jobba med förebyggande åtgärder för att minska risken för att till exempel ungdomar hamnar i 

kriminalitet, och det råder delade meningar vad gäller effektiva åtgärder kring hur yrkeskriminella 

lyckas ta sig ur sin kriminella livsstil.  

 

Genom att belysa vilka faktorer som har gjort att yrkeskriminella faktiskt lyckats lämna sitt 

kriminella liv bakom sig och återintegrera sig till samhället, skulle insikterna kunna bidra till en 

ökad förståelse för hur förebyggande åtgärder mot tung kriminalitet bör utformas. 

 

Av det forskningsunderlag och de studier jag har gått igenom blev tre tematiseringar möjliga. Dessa 

tre är “Missbrukets relation till kriminalitet”, “Sociala band och identitet”, samt “Förändringsvilja 

och rationella val”. Dessa tre teman har jag valt för att sammanfatta och analysera resultatet från 

mina egna intervjuer och tolkningar av berättelser som presenteras längre ned i uppsatsen. 

3. Teori 
Den tidigare forskningen hjälpte mig att välja vilka teorier som jag skulle använda mig av då jag 

skulle forma och analysera intervjufrågorna för den här studien. Jag har fokuserat på att belysa 

Goffmans teori om bakre och främre rum, Bowlbys teori om identitetsskapande, Beckers 

stämplingsteori samt teorin om rationella val som utvecklades av Elster.  

 

Anledningen till att Goffmans teori om bakre och främre rum lyftes fram berodde på att 

intervjupersonerna beskrev att de kunde bete sig på ett helt annat sätt än det som vanligtvis 

förväntades av dem när de samtalade eller umgicks med personer som stod helt utanför den 

kriminella kretsen. Den teorin kunde med fördel förklara uppsatsens huvudsyfte och 

frågeställningen “Hur gick det till när personerna lyckades lämna sin kriminella livsstil?”. Bolwbys 

teori om identitetsskapande bekräftades i många av intervjupersonernas berättelser om barndomen, 

då majoriteten hade frånvarande föräldrar och/eller inslag av våld från just de personer som skulle 

ha bistått med trygghet. Den besvarade frågeställningen “Hur påbörjade personerna ett kriminellt 

liv?”. Beckers stämplingsteori kompletterade Bolwbys för hur identiteten fortsatte att förstärkas 

efter barndomen, vilket framförallt förklarar frågeställningen “Vilka orsaker gjorde att de inte 

kunde lämna ett kriminellt liv?”. Teorin om rationella val kunde därmed kopplas till 

frågeställningen “Vilka avgörande händelser bidrog till att personerna eskalerade sin brottsliga 
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verksamhet?”. 

 

Här nedan kommer jag att presentera dessa teorier för att senare använda dem i analysen av 

resultatdelen av uppsatsen. Resultaten av intervjuerna kommer att presenteras utefter teoriernas 

ordning under avsnittet “5. Resultat och analys”. 

3.1 Bakre och främre rum  
Goffman (2004) tar upp en teori som heter “Bakre och främre rum”, vilket är en sociologisk teori 

som påvisar att vi människor agerar olika beroende på vilka förväntningar eller reaktioner som är 

kopplade till sammanhanget. Vi människor uppträder på något som kallas för “front stage” och 

“back stage” där vi visar upp olika sidor av oss själva. Enligt Goffman så kan interaktioner liknas 

vid framföranden som om man står på en scen inför en publik (aa, s. 23).  

 

Personer som framträder agerar på ett visst sätt i strävan att lämna ett visst intryck på åskådarna. 

Framträdandet anpassas till omgivningen och publiken (aa, s. 23- 26). Goffman (2004) tar en 

restaurang som exempel, där servitriserna agerar trevligt mot gästerna i det “främre rummet” 

eftersom det är det som förväntas. I det främre rummet visar alla upp sin bästa sida och man har 

tagit på sig en viss roll, eller en “mask”, som Goffman kallar det. Servitriserna agerar på ett inövat 

sätt men kan istället ventilera sin frustration och stress över otrevliga eller krävande gäster i 

personalrummet, det vill säga det “bakre rummet” där gästerna inte ser det som sker. Det bakre 

rummet är en symbol för en trygg plats där personen i fråga kan vara sig själv. 

  

Goffmans teori är applicerbar på uppsatsens huvudsyfte, det vill säga vilka faktorer som gör att 

personer med ett långt kriminellt förflutet lyckas lämna det livet bakom sig. I och med att kriminella 

förväntas bete sig på ett visst sätt inför andra gängmedlemmar, behöver man ändra en persons bakre 

rum (ett tryggt hem alternativt stöttande vänner/partner) eller det främre rummet (platsen man ska 

presentera sig med en mask) för att personen i fråga ska man ha en bra anledning att sluta med brott. 

Om det främre rummet består av en arbetsplats som är ett dagis och ett bakre rum som består av ett 

hem med snälla, trevliga akademiker som inte accepterar våld och kriminalitet, så kommer 

förmodligen personen att ändra på sitt beteende.  

3.2 Anknytningsteori 
Under 50-talet fick John Bowlby i uppdrag av WHO att undersöka hur effekten av barn som har 

varit separerade från sina föräldrar när de var små och hur de upplevde separationens inverkan på 
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deras psyke i vuxen ålder. Hans studier lade grunden till hur sociologer och psykologer förstår den 

så kallade anknytningsteorin, det vill säga hur sambandet mellan föräldrar och barn påverkar barns 

beteendemönster i sociala relationer. Bowlbys (1988, s. 38) teori gav beteendevetare en 

begreppsram för att få en djupare inblick i hur uppfostran avspeglas i ens vuxna liv. Bowlbys verk 

(1988) har haft en stor inverkan på den västerländska kulturen i och med att de belyser hur pass 

mycket närhet och kärlek inverkar på ett barns utveckling. Det är just tack vare Bowlbys studier 

som man kan veta att det inte behövs “tough love”, agande och kyla för att uppfostra ett barn. 

 

Anknytningsteorin är relevant för både uppsatsens huvudsyfte och delsyfte i och med att om en 

person inte får tillräckligt med bekräftelse från sina föräldrar eller andra personer som är viktiga i 

ens liv under barndomen, så kommer det att leda till att individerna söker bekräftelse från sin 

omgivning till en större grad än andra som har haft en trygg barndom. Eftersom barn instinktivt 

letar efter personer som de kan identifiera sig med under sin uppväxt, så är det lätt att påverka 

barnens identitetsskapande om naturliga och/eller trygga faders eller moders figurer fattades under 

uppväxten. (Jenkins, 2008, s. 78-79).  

 

Personer som har haft en otrygg barndom söker då bekräftelse genom en gruppsamhörighet och 

gruppledaren eller gruppledarna blir de nya förebilderna. På så sätt kan det finnas ett samband 

mellan otrygghet i barndomen, som exempelvis våldsamma föräldrar eller föräldrar som negligerar 

sina barn, och att påbörja en kriminell bana. De personerna drar sig helt enkelt mer till kriminella 

gäng som ger den bekräftelsen man saknat, snarare än för att få pengar, adrenalinkickar eller status. 

På så sätt skapas en identitet som reflekteras från de kriminella personerna i sin omgivning. Det är 

de signifikanta andra som avgör vilka normer och moraler som personen följer (Berger och 

Luckmann, 2011, s. 155-156).  

 

Det går att spekulera om att chanserna för att en person drar sig ut ur en kriminell grupp ökas, om 

personen istället får mer bekräftelse från förebilder utanför den kretsen. 
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3.3 Stämplingsteori och avvikande karaktär 
Becker skriver om beteenden som uppkommer när en person blir ”stämplad” som annorlunda i ung 

ålder. Om personen börjar associera sig med grupper som går emot samhällets normer så kan ett 

destruktivt beteendemönster uppstå (Becker, 2006, s. 26-39). En av de mest avgörande momenten i 

en kriminell persons liv är när han eller hon går emot en norm och det blir upptäckt. Om personen 

börjar tänka att alla omkring en själv tycker att han eller hon är avvikande så kommer han eller hon 

också börja se sig själv som det. Becker fortsätter med att skriva att om samhället inte skulle reagera 

lika negativt på det avvikande beteendet så skulle ingen stämpling ske. I och med att självbilden 

förändras och personen ser sig själv som kriminell (eller avvikande från samhället) så kommer han 

eller hon att agera mer och mer avvikande. Beteendet förstärks när omgivningen reagerar på den 

nya självbilden på ett negativt sätt. Många utför sin första stora avvikelse utan att någon märker det. 

I och med att den händelsen inte fick en reaktion från samhället så formas inte personens självbild 

kring den händelsen. Detta är den avgörande faktorn kring om en person kommer att känna sig 

stämplad eller inte.  

 

Om personen blir stämplad så kan det ofta leda till en kriminell karriär (Becker, 2006, s. 25). 

Tidigare forskning indikerar att om en individ ser sig själv som avvikande från samhället så 

kommer denne mycket enklare att ansluta sig till grupper som i sin natur viker av från samhället. 

Detta görs på grund av att människor söker samhörighet. Jag kommer att använda mig av 

stämplingsteorin då intervjupersonerna förklarar sitt utanförskap och hur det ledde till att de 

identifierade sig med kriminella vilket i sin tur gjorde att det kändes naturligt att delta i aktiviteter 

som de andra kriminella var med i. 

3.4 Teorin om rationella val. 
Teorin om rationella val enligt Elster (1997) innebär att individer genomför handlingar som är 

förenliga med sina specifika mål. När handlingar går hand i hand med ens egna intressen och tro anses 

de vara fullt rationella, även om det kan verka helt tvärtom för omgivningen och när valen sätts i ett 

större sammanhang. De stora val som görs i livet baseras på bevis som har uppkommit längs vägen 

genom åren, det vill säga en persons tidigare erfarenheter, och från dessa härledningar fattar personen 

därmed “rationella” beslut.  

 

Rationella val baseras ofta på att helt enkelt exkludera alternativ. (aa, s. 1-2). Tsebelis förklarar 

(1984, s. 20-21) att vad som verkar vara irrationella val för en utomstående kan vara fullt rationellt 

för individen därför att den personen har begränsningar som gör valet rationellt. Tsebelis (aa, 1984, 
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s. 21-22) menar att dessa begränsningar hjälper till att förstå inom vilka ramar en person agerar. Till 

exempel kan en individs mål vara ekonomisk vinning, men det finns en begränsning i hur personen 

får tag i pengar på ett legalt sätt. Samtidigt finns det inga moraliska eller rättsliga konsekvenser av 

illegala handlingar, vilka gör att kriminella aktiviteter blir det mest rationella valet. Vidare menar 

Tsebelis (aa, s. 23) att individen behöver känna att denne inte har möjligheten att komma ut ur sin 

situation genom att fortsätta på samma sätt som tidigare. Om så är fallet och personen dessutom har 

en stark känsla av att inte klara av att fortsätta leva på det sättet, så blir det mer troligt att personen i 

fråga överväger att bli kriminell. 

 

Ytterligare en teori kring rationella val, som däremot appliceras i ett samhälls- och 

gruppsammanhang, utvecklades av Olson (1971). Enligt Olson så kan man förklara rationella val i 

gruppbeteenden med att gruppmedlemmar samarbetar för att uppnå sina individuella mål som de 

annars inte skulle lyckas uppnå på egen hand (aa, s. 22). En ytterligare teori som går enligt samma 

anda är Coleman (1990, s. 9-11) som menar att orättvisor i samhället och inom institutioner kan 

skapa frustration som leder till aggression och revolt. Orättvisor som exempelvis svag 

socioekonomisk status, dåliga arbetsförhållanden, förtryck etc. under längre perioder leder till ilska 

och aggression för individer på samhällets nedersta trappsteg. Om denna ilska sedan uppmuntras i 

grupp och riktas mot systemet kan detta skapa en gnista som stimulerar en revolution. 

 

Elster, Tsebelis, Olson och Colemans teorier om rationella val underbygger analyser för uppsatsens 

huvud- och delsyfte därför att rationella val för en individ pendlar enormt mycket beroende på 

omständigheterna. För en laglydig medborgare kan brottsliga handlingar vara helt irrationellt medan 

en person som föds in i samhällets botten, ser sig själv som orättvist behandlad, och hamnar i ett 

umgänge där kriminalitet är norm, är valet att påbörja en kriminell bana fullt rationellt. Likaså är 

teorierna relevant för uppsatsens huvudsyfte, det vill säga då personer med ett kriminellt förflutet 

kommer i kontakt med andra grupper i samhället där normerna inte inkluderar brottsliga handlingar. 

Då förändras deras alternativ och nya rationella val uppstår som markant ökar chanserna till att 

lämna den livsstilen bakom sig.  

 4. Metod  
Nedan diskuteras för- och nackdelar av metodologisk ansats för uppsatsens syfte, genomförande av 

urval och datainsamling, tillvägagångssätt för analys av data, samt huruvida validitet och reliabilitet 

är relevant för studien. Även etiska överväganden tas upp i slutet av avsnittet. 
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4.1 Metodologisk ansats 

4.1.1 Kvantitativa eller kvalitativa metoder? 

Kvantitativa och kvalitativa metoder kompletterar varandra när man studerar samhället. Kvalitativa 

metoder fokuserar mer på djupgående analyser, tolkningar samt förståelse kring berättelser medan 

kvantitativa metoder analyserar data och variabler. I och med att dessa två metoder skiljer sig 

fundamentalt från varandra vad gällande hur och vilken sorts information som ska analyseras så 

blev det väldigt tydligt att den här studien bör använda kvalitativa metoder. Det är nästan omöjligt 

att kvantifiera en livshistoria. (Ahrne och Svensson, 2011). Det går inte heller att göra en 

djupgående analys av avgörande händelser i en persons liv om man bara har tillgång till data och 

variabler. Jag kommer i denna uppsats lägga fokus på vilka faktorer som gjorde att personer med ett 

långt kriminellt förflutet lyckades komma ifrån det, men även hur personerna påbörjade en 

kriminell bana. 

4.1.2 Grundad teori och den hermeneutiska cirkeln 

Den metodologiska ansatsen som har använts i denna uppsats heter “Grundad teori”, vilket innebär 

att omvärlden observeras och därefter skapas en teori (Denscombe, 2014). Grundad teori går ut på 

att skapa mening ur data, där studier som använder sig av grundad teori i regel påbörjas med en 

huvudfråga eller en mängd data. När datan har analyserats klargörs applicerbara teorier. Idéer och 

koncept kommer också fram i kodningen av datan, varefter materialet ska sorteras i kategorier. 

Styrkan med att använda sig av denna metod är att man kan använda den för olika sorters data, få ett 

djupgående perspektiv och lyfta fram flera teorier under arbetets gång. Grundad teori möjliggör att 

datamaterialet i sig kan utgöra själva ramverket för studien. Detta var en fördel för denna studie 

eftersom det fanns få kvalitativa studier som tog upp samma frågeställningar. Grundad teori kan 

använda sig av både kvantitativ data, som till exempel grafer, och kvalitativ data som till exempel 

intervjuer. Då data för analys genom grundad teori utgörs av intervjuer bör det kodade materialet 

delas in i kategorier och subkategorier, för att senare kunna se om det går att dra länkar mellan de 

olika teman som dyker upp.  

 

Grundad teori genomförs i fem överlappande faser: 

1. Insamling av data, vilket i min studie bestod av intervjuer. 

2. Vidare skrivs noteringar och hypoteser skapas. I mitt fall gjordes detta genom att lyssna på 

de inspelade intervjuerna samtidigt som jag tittade i tidigare forskning för att rationalisera 

det som intervjupersonerna hade sagt, vilket gjordes i iterationer. 



18 
 

3. Det tredje steget är kodning. Under kodningen går det att dra paralleller till etablerade 

teorier. I mitt fall upptäckte jag att samtliga informanter berättade om att de betedde sig 

annorlunda när de umgicks med kriminella vänner. Det uppstod ett mönster i berättelserna 

som gjorde att Goffmans teori om bakre och främre rum gick att härledas från 

datamaterialet, se avsnittet 3.1 Bakre och främre rum. 

4. Nästa steg är gruppering och skapandet av sekvenser. Efter kodningen ska materialet 

grupperas i en logisk följd så att tydliga mönster uppstår. I det här fallet var 

huvudkategorierna utformade efter frågeställningarna, och viktiga citat grupperades under 

sub-kategorier.  

5. De fyra stegen ovan bildar nu ett skelett för själva uppsatsen. Stegen går att iterera om 

ytterligare relevanta teorier framkommer under skrivandets gång.  

De observationer som görs, samt slutsatser som dras, måste grundas i befintlig teori. Det innebär att 

observatörer behöver vara beredda på att ändra sina förutfattade meningar under studiens gång. 

Studien får därför inte ha exakta ramar för hur den skall utformas, i och med att studien i sig självt 

skall utformas utefter observationerna. Med andra ord utgår efterforskningarna från befintlig teori, 

men förändras under studiens gång då det går att dra nya slutsatser. (Forskningsetiska principer, 

hemsida). En del av grundad teori är något som kallas för “Hermeneutisk cirkel”. En hermeneutisk 

cirkel utgår ifrån att observatören pendlar mellan ett helhetsperspektiv och de mindre delarna av 

materialet för att skapa en djupare förståelse. På så sätt ökar validiteten studien för att man har ett 

synsätt som grundar sig i kunskap och förståelse för de som är involverade (Lilja, 2005, s. 275; 

Ödman, 1994). 
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(Bilden är gjord av författaren) 

 
Genom den hermeneutiska cirkeln fick jag upp en bra struktur för hur jag skulle bearbeta mitt 

material: jag började med att använda mig av mina förutfattade meningar när jag läste igenom den 

transkriberade texterna från intervjuerna. Därefter lyfte jag fram de viktigaste delarna som jag ville 

ha med i min analys. Med hjälp av empati samt intervjupersonernas historier kunde jag skapa en 

inblick av hur det är att leva som kriminell (en helhetsbild). Det var genom mina tolkningar och 

förhållande till teorin, samt den tidigare forskningen, som jag därmed kunde få en ny bild av 

helheten och eventuellt ändra mina förutfattade meningar. När jag hade gått igenom materialet 

enligt den metodologin så hade mitt perspektiv ändrats och gett mig en klarare helhetsbild. Den 

grundade teorin la grunden för hur jag skulle utföra datainsamlingen och påbörja studien samt dela 

in all data. Den hermeneutiska cirkeln la upp en struktur för bearbetning av datamaterialet. På så 

sätt kompletterade dessa två metoder varandra. 

4.1.3 Avgränsningar 

Jag valde att intervjua personer som har suttit på anstalt under en längre tid, vilket innebär att 

intervjupersonerna har suttit i fängelse minst två gånger, alternativt varit med i ett kriminellt gäng i 

ett flertal år. Jag valde detta för att avgränsa urvalet i enlighet med uppsatsens huvudsyfte, då de 

personerna har haft ett liv med stor kriminell koppling och inte förrän efter en väldigt lång tid 

beslutat sig för att lämna det livet. Mitt urval blev till sist det som kommer att presenteras i kapitlet 

”Resultat”. Samtliga personer som deltagit i den här studien har enligt de själva varit aktivt 

kriminella i minst tio år. 
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4.2 Material 

4.2.1 Varför använda kvalitativa forskningsintervjuer 

Det bästa tillvägagångssättet när man vill ta del av en livshistoria på ett vetenskapligt sätt är genom 

kvalitativa forskningsintervjuer menar Brinkmann och Kvale (2009) samt Ahrne och Svensson  

(2011). Innan man kan tolka en persons livssituation och se hur den har skapats så måste man få en 

helhetsbild. För att få fram bra intervjumaterial behöver man förhålla sig till vissa viktiga frågor, 

som till exempel att inte ställa ledande frågor eller lägga ord i munnen på den man intervjuar. Ett 

exempel är att undvika påståenden som: ”...och du kände dig säkert ledsen när det där hände, eller 

hur?” Man bör istället fråga: ”Vad kände du då?”. Det var detta tips, bland många andra, som 

förbättrade kvalitén på intervjumaterialet i den här studien. Det är viktigt att få ta del av 

intervjupersonens livshistoria innan man analyserar dennes handlingar i dagsläget. Jag valde att 

göra semistrukturerade intervjuer istället för helt strukturerade intervjuer och innan varje intervju så 

visade jag frågorna som jag skulle ställa för att få ett godkännande. Det viktigaste jag ville uppnå 

med min intervjuer är att se personens förflutna ur deras perspektiv, förstå deras moral och ta del av 

deras erfarenheter kring hur man rör sig på fältet. Jag ville vidare förstå vilka normer som de 

identifierar sig med och hur de gick över till ett laglydigt liv. Detta går att uppnå med 

semistrukturerade intervjuer, enligt Bertaux och Kohli (1984). 

 

Hade jag i den här studien istället använt mig av en helt strukturerad intervju skulle den ha liknat en 

enkätstudie i dess utformning, och svaren kunde då sakna den del där intervjupersonen kan 

elaborera kring sin egen livshistoria och därmed ge en skildring av vad han/hon tycker är viktigt att 

framföra för att jag som åhörare ska få en helhetsbild. En ytterligare anledning är att man enkelt kan 

ta miste på den informationen som man söker om man ställer alltför öppna frågor, exempelvis: 

”Berätta om ditt liv fram tills du slutade vara kriminell”. Då kan det hända att personen i fråga 

berättar om saker som de finner intressanta/relevanta, men som inte bidrar mycket till studien i sig.  

4.2.2 Omständigheterna kring datainsamlingen 

Samtliga nio intervjupersoner som deltog kom från två organisationer som heter X-CONS samt 

KRIS, se beskrivning av dessa ideella organisationer under 1.1 Bakgrund. Istället för att skicka ut 

informationsbrev, besökte jag organisationernas lokaler direkt, i och med att de strävar efter att 

utbilda samhället och allmänheten om kriminellas återanpassning. Det fanns flera medlemmar i 

lokalerna som gärna ville ställa upp på intervjuer och jag kunde sätta igång direkt. Efter varje 

intervju frågade jag personen om de kände någon annan före detta kriminell som kunde tänka sig 
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ställa upp på en intervju. Detta skulle kunna ses som ett bekvämlighetsurval i och med att jag lät de 

själva välja ut de som ville berätta sina livshistorier och för att jag inte gick till fler organisationer 

för att samla in data (Bryman 2011, s. 194). Å andra sidan så hade jag inte något alternativ i och 

med att jag inte känner någon som har en kriminell bakgrund. I och med att alla intervjupersoner 

levererades till mig utan något problem så behövde jag inte använda mig av snöbollsmetoden eller 

leta vidare. Jag visste att nio intervjuer var tillräckligt för att få trovärdiga resultat i och med 

Bertaux (1984, s. 37) beskriver att om intervjupersoner bara berättar eller bekräftar exakt samma 

sak som intervjupersonerna dessförinnan så finns det ingen poäng i att samla in mer data för 

empirin. Han beskriver detta som en teoretisk mättnad för kvalitativa studier. Vid den sjunde 

intervjun började det komma upp en tydlig röd tråd över de gemensamma nämnarna för de som blev 

intervjuade. I intervjuerna berättade personerna om vilka brott de hade begått och varför de begick 

dem. Vi berörde också teman som vilka sociala förhållanden de hade med sina föräldrar samt vilken 

ekonomisk bakgrund de hade. I och med att den tidigare forskningen om ämnet samt KRIS (som 

jobbar med sådana här frågor dagligen) berättar om hur viktiga sociala nätverk är för att man ska 

klara av att gå över till ett liv utan brott så inkluderade jag ett par frågor som specifikt riktar sig mot 

hur personens sociala nätverk ser ut. I de flesta fall så var intervjupersonerna entusiastiska och hade 

ingenting emot att dela med sig av sina berättelser. Många av de som jag pratade med hade redan 

delat med sig av sin historia tidigare i form av tal inför större publik. I och med att samtliga mina 

intervjuer skedde i en någorlunda liknande miljö (kontorslokaler till KRIS och X-CONS där 

intervjupersonerna kände sig hemma) och av samma person (mig) har de utförts på ett enhetligt sätt. 

Jag ställde samma frågor till alla intervjupersoner och med följdfrågor i vissa fall.  

 

Information om intervjupersonerna: 

● Samtliga deltagare är inte kriminella längre, har boende och hjälper till med att förebygga 

brott. 

● De nio deltagarna hade alla suttit i fängelse minst två gånger. 

● Alla hade en kriminell karriär i över tio år. 

● Två av deltagarna är kvinnor. 

● Sju av deltagarna hade varit i kriminella gäng. 

● Sju av deltagarna hade haft en svår barndom. 

● Sex av deltagarna var mellan 30-40 år gamla, tre av deltagarna var 40-50 år gamla. 

● Fem av deltagarna har utländsk bakgrund. 

● Åtta av nio deltagare hade introducerats till våld, droger och/eller alkohol under tidiga 

tonåren. 
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4.3 Analys 
Intervjuerna spelades in och direkt efter att jag hade intervjuat en person så transkriberade jag allt 

som sa, för att underlätta senare analys av insamlad data. Kodningen gick till på det sättet att jag 

hade på förhand bestämt vad jag skulle leta efter, vilket benämns som “begreppsdriven kodning” 

referens (Denscombe, 2014). Anledningen till att jag i den här uppsatsen framför allt använde mig 

av begreppsdriven kodning är att jag redan hade en formad hypotes som jag ville validera. 

Datadriven kodning skedde också till viss grad, eftersom jag under processens gång fick förkasta 

vissa hypoteser, då kodningen inte validerade dessa. Genom att använda mig av datadriven kodning 

kunde jag då istället forma nya hypoteser, eller helt enkelt förkasta dessa. Genom kodningen 

lyckades jag sedan identifiera relevanta kategorier som gick i samklang med Goffmans teori om 

bakre och främre rum (2004), Bowlbys teori om identitet (1988), Beckers stämplingsteori (2006), 

samt Elsters (1997) teori om rationella val. 

 

I praktiken finns det två olika sätt att genomföra kodningen på, antingen att koda på bredden eller 

koda på djupet. Att koda på bredden innebär att börja se över materialet i grova drag, för att se 

uppdelningar som kan vara potentiella teman. Det är nödvändigt att börja koda på bredden för att 

bekräfta ifall mina redan formade hypoteser var något som kunde härledas från materialet 

överhuvudtaget. När detta var validerat gick jag vidare med en djup (eller detaljerad) kodning 

genom att markera specifika ord och leta efter mönster. Ett exempel var att analysera hur pass 

mycket av deras egna ord var relaterat till våld och gäng.  

 

Det är vanligt att forskare kombinerar båda dessa metoder. Jag använde mig av båda metoderna på 

materialet, och itererade min kodning. Till att börja med kom jag fram till kapitel som till exempel 

barndom, hur personen blev introducerad till kriminalitet, hur var livet som kriminell, samt hur 

personen tog sig ifrån det. Mer specifika teman kunde sedan härledas, vilket jag går in på närmare i 

avsnittet 5.3 Förändringsvilja och rationella val. Genom att fortsätta iterera så kunde jag till slut få 

ett brett grepp av materialet som baserade sig på teorier, samt indelningen av de samtalsämnen som 

intervjupersonerna tog upp. Jag kunde då sålla bort stora delar av materialet som inte bidrog till 

sammanhanget, samt dela in materialet i relevanta kategorier och småningom i tydliga teman. För 

att lyfta fram huvudargumenten i min analys så har jag tagit fram relevanta citat från intervjuerna, 

vilket i sin tur kom fram genom kodningen. Genom att transkribera, koda och tolka texten från ett 

informerat hermeneutiskt perspektiv kunde jag åtskilja de kriminellas livsberättelser på ett 

kvalitativt sätt. För att säkerställa en genomgående röd tråd i uppsatsens analysarbete så gick jag 

igenom tidigare forskning och teorier kontinuerligt under tiden jag intervjuade, transkriberade, 
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kodade och tolkade materialet. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Trost (2010, s. 132-133) skriver att dessa två begrepp är svåra att använda sig av inom kvalitativ 

forskning delvis i och med att dessa är gjorda för kvantitativa metoder. Reliabilitet centrerar sig 

kring hur bra man kan återskapa samma resultat förutsatt att man gör om studien. Om en oberoende 

part skulle hitta de nio personerna som jag intervjuade och gör samma sorts semistrukturerade 

intervjuer som jag så skulle denne få samma datamaterial.  

 

Människor och samhället förändras dock konstant, vilket gör att anledningarna till varför man blir 

kriminell, eller slutar vara det, ändras med tiden. Det går inte att återskapa kvalitativa studier och få 

100% likadana resultat varje gång i och med att varje intervju inte är identisk. Validitet är i sig ett 

begrepp som är svårt att applicera till kvalitativ metodik i och med att man sällan använder sig av 

mätinstrument så samma sätt som när man jobbar kvantitativt. Validitet handlar om att man ser till 

att undersökningar mäter det som ska studeras på rätt sätt och att man använder sig av rätt 

mätinstrument. I min undersökning så strävar jag efter att förstå och sätta mig in i 

intervjupersonernas livsberättelser.  

 

4.5 Etiska överväganden 
Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer när jag förde intervjuer. Jag informerade 

om att deltagandet var frivilligt och vad undersökningen handlade om innan intervjuerna började. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). De som ställde upp var självklart individer som gav sitt samtycke 

vilket är ett krav enligt Vetenskapsrådet. Personerna kunde därmed avbryta intervjun när de ville 

och på deras villkor, vilket i praktiken innebar att om någon inte var bekväm med att prata om vissa 

ämnen så respekterades deras önskemål (aa, 2002, s. 9-10). Jag nämnde alltid innan intervjun att 

informationen de delgav var konfidentiellt, och deras identitet likaså. Varje gång jag nämnde ett 

citat i uppsatsen tilldelades personen ett nytt namn för att det inte ska gå att koppla ihop två 

händelser med samma person. Syftet är att göra det så svårt som möjligt att identifiera 

intervjupersonerna  (aa, 2002, s. 12-13). Jag berättade också för deltagarna vad informationen från 

intervjun skulle användas för. Det ingår i nyttjandekravet att jag berättar om min C-uppsats och vad 

den handlar om inför intervjun. När uppsatsen är klar kommer jag att skicka den till de båda 

föreningarna.  
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5. Resultat och analys 
I den här delen av uppsatsen kommer jag att presentera den viktigaste delen: resultaten av 

intervjuerna med före detta yrkeskriminella. Jag har tematiserat intervjuerna utifrån den tidigare 

forskningen för att därefter analysera, koda och presentera resultaten utifrån de fyra teorierna jag 

lyfte fram under avsnittet 3. Teori. Resultatet är indelat i de tre teman: “Missbrukets relation till 

kriminalitet”, “Sociala band och identitet”, samt “Förändringsvilja och rationella val”. 

5.1 Missbrukets relation till kriminella aktiviteter 

Samtliga personer som jag intervjuade hade många års erfarenhet av att ta droger regelbundet och 

drogs ofta in i det kriminella livet för att kunna få råd med sitt drogmissbruk. I detta avsnitt kommer 

jag att fokusera på hur drogberoendet påverkade personens förmåga att lämna det kriminella livet 

bakom sig, varför det också gjorde det svårt för personerna att lämna sin livsstil (det vill säga 

uppsatsen huvudsyfte) samt hur det inverkade på att informanterna faktiskt drogs in i kriminella 

aktiviteter till att börja med (uppsatsen delsyfte). 

 

Alla som blev intervjuade utom en person berättade att de hade ett drogberoende under större delen 

av sin kriminalitet och att det var just drogberoendet som behövdes finansieras av kriminaliteten 

(vilket den tidigare forskningen tydligt pekar på), som dessutom eskalerades på grund av 

drogberoendet, i en kontinuerlig, ond cirkel. Kriminalitet blev den enda möjliga inkomstkällan för 

att finansiera drogberoendet. När de beslutade sig för att lämna sin kriminella karriär var 

drogberoendet det första de behövde få bukt med för att klara den långa vägen tillbaka till ett liv på 

rätt sida av lagen. 

 

I nästan samtliga fall så fann informanterna det svårt att få en fungerande ekonomi på ett hederligt 

sätt, i och med att det ofta i så fall krävdes att man utförde ett monotont jobb som var omöjligt att 

hålla fast vid under en längre period för någon som var drogberoende. Informanterna bekräftade att 

det var först när de inte längre behövde få in stora mängder pengar för att finansiera sitt 

drogberoende som de faktiskt kunde fokusera på att påbörja ett nytt liv. 

 

Det var tydligt att droger var nära sammankopplat till brottsliga aktiviteter. Alla utom en informant 

medgav att de var drogberoende och hade tunga missbruksproblem (under sin kriminella karriär), 

och den informanten som inte såg sig själv som missbrukare förklarade att att han hade så pass stora 

problem med sin mentala hälsa så att “drogerna inte behövdes”, men medgav också att han tog 

kokain med jämna mellanrum. Det intressanta var att drogmissbruket var både en ingång till 
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kriminalitet men också en betydande orsak till att en person inte kan sluta med brottsliga aktiviteter. 

Ett exempel var Joel som berättade om sitt första besök på en anstalt: 

  

 […] ja man får ju nya bekantskaper och det blir som en skola och man börjar tänka ”vad 

kan jag göra för att fortsätta göra pengar här?” Då blev det att jag smugglade in massor av 

ryssfemmor, anabola som jag sålde på anstalten. Sen gick jag över till tyngre grejer, jag tog 

ju sen heroin och sånt. Det var ju knappast att min kriminalitet minskade av att jag satt 

inne, utan, det bara eskalerade liksom [skratt]. […] När en besökare lämnar en kaka med 

ryss-femmor (1000 tabletter) så är det senare en av oss intagna som städar rummet och då 

var det bara för honom att bära in det. Det har funnits tillfällen då det har funnits mer 

droger på insidan än på utsidan. 

 

Med andra ord var det enkelt att underhålla ett missbruk även då man satt inne på en ”säker” anstalt. 

Detta ledde till att när informanten väl blev frigiven var denne tvungen att snabbt vända sig till 

närmaste knarklangare och den gamla livsstilen startades om på nytt. Flera av de intervjuade 

berättade om att man levde för att få sin nästa ”hit” och om man inte hade tillgång till droger eller 

kunde lura till sig det så var man tvungen att begå ett brott som gav snabba pengar. Var man bodde 

och hur man levde var i regel sekundärt. 

 

För alla informanter, med ett undantag, blev vardagen och relationen till pengar att man levde från 

en dag till en annan. Det var inte alls ovanligt att man först drack lite hemma varefter man begav sig 

ut på stan med sina vänner där man festade för ca 20.000 vilket inkluderade priset för drogerna man 

tog bara den kvällen. Missbruket var i regel anledningen till att intervjupersonerna kände sig 

tvingade att eskalera sin brottslighet. I det undantaget där intervjupersonen hade en stabil inkomst 

så berodde det på att informanten var så pass högt uppsatt i den kriminella hierarkin snarare än på 

någon ekonomisk planering. De andra var tvungna att kontinuerligt begå brott. Ett exempel på hur 

missbruk och pengar ledde till en kontinuerlig, ond cirkeln förklarade Oskar så här:  

  

 I början stal vi bara limpor och snus och sånt som man kunde sälja direkt. Sen började vi 

öppna kassaskåp och sen började vi spränga kassaskåp och så eskalerade det. […] Du blir 

inte nöjd när du spränger ett kassaskåp och gör ett massa jobb, massa besvär, massa 

förödelse bara för att få 150.000 som du måste dela på fyra man utan man vill hela tiden ha 

mer och mer. Då blir ju brotten därefter grövre och grövre. Ibland hade jag det jävligt bra 

ställt, ibland var man ju utfattig. Det mesta gick till droger, man hade ingen 



26 
 

framförhållning, behövde man pengar så fanns det inget annat sätt än att begå brott.  

  

Mellan alla brott så kunde det gå långa perioder som intervjupersonerna inte fick in några pengar. 

De perioder som var utan pengar beskrevs som fysiskt påfrestande och perioderna med rikedomar 

var fyllda med droghandel och viljan att få mer. 

 

En observation var att redan efter enbart ett fåtal intervjuer så började man se ett tydligt mönster av 

att många informanter blev mer kriminella eller påbörjade ett missbruk som en respons till en stor 

motgång som skedde i deras liv, eller frånvaro av en trygg uppväxt. Samtliga personer som deltog i 

intervjuerna hade också påverkats av sina föräldrar på ett eller annat sätt. Den mest förekommande 

orsaken var att någon av föräldrarna redan hade ett missbruk, men det kunde också vara att droger 

gav ekonomiska medel där finanserna redan kärvade. Ett exempel är Jens: 

 

 När jag skulle börja nionde klass här i [förort] så valde jag att hålla mig till den bråkiga 

skaran. När jag började gymnasiet så kom det mycket hasch och sånt här med i bilden så 

jag började sälja mycket hasch när jag var i den åldern för att kunna tillgodose mig de 

saker som jag inte kunde få av min mamma. Man ville ju ha fina kläder, fina skor och sånt 

här. Det handlade om att kunna ha de här vanliga grejerna. Sen eskalerade det där, man får 

mersmak för pengar. Det gav en skev bild av vad som är värt i livet och vad livet handlar 

om. Hela min umgängeskrets såg ut som jag. 

  

Man kan vid första ögonkastet tro att Jens begick brott på grund av en ökad aptit för pengar, men 

senare berättade Jens att han själv använde droger för att slippa att må psykiskt dåligt för stunden, 

något som flera andra informanter nämnde när de försökte förklara sitt drogberoende. Tre andra 

informanter berättade om hur de fick värre och värre vanor ju sämre de mådde. Göran berättade om 

att han anslöt sig till ett motorcykelgäng strax efter att hans mamma dog och hade dåliga förebilder 

generellt. Han hade dessutom bara en förälder kvar i livet, vilket var hans pappa, som var en 

missbrukare. 

 

Tre av informanterna började stjäla eller begå brott redan innan tonåren för att hjälpa en 

ensamstående förälder med ekonomin, exempelvis genom att stjäla tvättmedel eller andra varor till 

hemmet. En av informanterna började sälja hasch när hon var elva år för att hjälpa till i hemmet. 

Hon förklarade detta så här:  
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 Vid elva års ålder så kände jag mig ansvarig för mamma och systern […] världens bästa 

morsa och syrra. Mamma jobbade men det var ju ändå tight liksom och det var det som 

gjorde att jag kom in i kriminalitet faktiskt. För jag kommer ihåg att min morsa brukade 

lägga undan pengar i böcker och sen när man såg att hon hade det jobbigt så letade hon i 

böckerna och hon hade alltid någonting liggande så det var väl det som fick mig att börja 

med kriminalitet. För att skaffa hem pengar. - Sarah  

  

I två av fallen så hade informanterna en förälder som var aktivt kriminell och försörjde familjen på 

det sättet (och introducerade kriminalitet till barnet samtidigt). I båda fallen så sålde pappan droger 

och barnet hjälpte till ibland eller tog över efter honom.  

 
I samtliga fall där informanterna behövde snabba pengar till att köpa droger valde de att införskaffa 

medel genom att begå brott. Dock var grundorsaken till drogmissbruken ett sätt för många att 

temporärt stilla långvarig psykisk smärta, vilket har reflekterats i informanternas livsberättelser. Det 

var oftast droger och bekräftelse från de sociala banden som drog in personerna i den kriminella 

världen, och höll de kvar där, vilket jag kommer att analysera närmare i nästa avsnitt. 

5.2 Sociala band och identitet 
Under intervjuerna framkom det att, trots att samtliga informanter hade likartade tankegångar att 

sluta med kriminalitet under tiden de befann sig i den livsstilen, så tog det lång tid för dem att till 

slut lyckas lämna det bakom sig. Huvudorsaken var att deras sociala nätverk konstant drog dem 

tillbaka till drogmissbruk och kriminalitet. I detta avsnitt kommer jag att fokusera på hur det sociala 

nätverket förmådde personerna att lämna det kriminella livet bakom sig, varför de även gjorde det 

svårt för personerna att faktiskt lämna det livet, samt hur det inverkade på att informanterna drogs 

in i kriminella aktiviteter till att börja med. 

 

En av informanterna berättade om det ögonblick då han tog beslutet att avsluta sin kriminella bana 

och lyckades genomföra det utan dras tillbaka in. Han hade varit med om gängkrig där han beskrev 

att “han tog en för teamet”, vaknade upp på intensiven och hade nästan förlorat sitt liv:  

 

 [...]sen har jag 15-20 knivhugg i ryggen och i skallbenet (och förlorade två liter blod) så att 

jag vakna upp på Karolinska [säger datumet] och ingen var där för mig, ingen brydde sig. 

[…] redan då så bestämde jag mig för att lämna gänget. 
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Det uppvaknandet där han insåg att ingen varken saknade honom eller brydde sig om honom fick 

informanten att inse att de sociala banden han hade skapat inte längre fanns kvar. Han hade pengar 

och makt, men det fanns inga känslomässiga band längre som höll honom kvar i sitt kriminella liv. 

En annan informant, Anna, berättar sin historia, som visade hur hon skapade ett nytt socialt band 

med en person som ville dra henne ut ur det kriminella livet. Det bandet var tillräckligt starkt för att 

dra henne ut ur den kriminella livsstilen:  

 

 Jag hade ingenting kvar […] och i all den här misären så fann vi varandra och blev 

jättekära (hon och hennes blivande man) och han har varit en stor del i att jag har blivit 

drogfri för att vi ville ha något annat i livet. Vi gjorde den här resan tillsammans (att återgå 

till ett laglydigt liv) och gick på parbehandling tillsammans. 

  

I ytterligare ett fall hade de sociala banden förlorat sitt värde när kamratskapen blev med tiden en 

våldsam rivalitet där informantens egna familj blev hotad. Istället för att de sociala banden som en 

gång i tiden drog tillbaka Adam till kriminalitet, puttade de ut honom från den kretsen.  

  

 Jag var så jävla trött på allt tjafs. Det var att åka och hjälpa en kompis hit och dit och det 

fanns ingen heder kvar. Att man ger sig på någons familj är inte fair game. Att man själv 

har gett sig in i det livet är ens egna val men jag såg hur mycket det här skadade min familj 

och jag hade tröttnat på att se över min axel hela tiden. 

 

Adam hade slutat identifiera sig med den grupp som han kände grupptillhörighet med från början, 

eftersom de gick emot hans egna värderingar. Tiffany berättade också om att de sociala band som 

drog henne ut ur kriminalitet blev starkare än de som höll henne kvar: 

  

 Man fick ju många nya kontakter och så (på fängelset) men när min morsa och min syster 

kom på besök och jag såg deras blick...det funkade inte för mig. Det var då jag tänkte ”jag 

kan inte utsätta min familj för det här”. Det var då det vände liksom. 

 

I alla sociala grupper finns det sociala normer och om man går emot dem så kommer gruppen att 

reagera negativt. I ett fall när en informant ville lämna sin grupp så bemöttes den med hot, i ett 

annat fall med våld. De sociala grupperna man tillhörde påverkade informanternas fritid och vilka 

personerna de umgicks med. Det var en av anledningarna till varför just frånkopplande av denna 

sociala krets ofta är avgörande för att personerna ska kunna ha ett laglydigt liv. Det är däremot 
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lättare sagt än gjort då samtliga informanter hade en sak gemensamt när de befann sig i den 

perioden då de begick brott näst intill dagligen, vilket var att deras sociala kontakter, med få 

undantag, sysslade med kriminella aktiviteter. 

 

I de fall då informanterna anslöt sig till ett gäng så var det för att känna samhörighet med en grupp 

som han eller hon kunde identifiera sig med, och gruppen ledde indirekt till att personen blev mer 

organiserad i sin brottslighet. Informanterna berättade att de såg sin första vistelsen på en 

fängelseanstalt som en händelse där de kunde dra lärdomar från andra kriminella inför sin fortsatta 

kriminella karriär. 

 

I varje grupp skapas normer, rutiner samt ritualer. Om någon går emot dessa så riskerar personen att 

bli exkluderade. Det skapar en ond cirkel där ens sociala band hela tiden drar en tillbaka in i 

kriminaliteten, även om det känns fel. Som Goffman nämner (se det tidigare avsnittet 3.1. Bakre 

och främre rum) är ett bakre rum synonymt med en trygg plats där en person kan vara sig själv. Då 

det bakre rummet är dysfunktionellt för en ung person, formas istället dennes identitet mer av det 

främre rummet.  

 

Det här temat, där ett dysfunktionellt hem gjorde att informanten inte kunde känna sig trygg att vara 

en “vanlig” ung kille eller tjej, och istället pushas att hela tiden ha på sig sina masker i det främre 

rummet som “en i gänget” eller en “tuff” person, var genomgående för flera informanter. Allt detta 

bidrar till att personen “stannar kvar” i det främre rummet så länge som möjligt, och ignorerar 

behovet av att skapa ett tryggare bakre rum. Ett exempel var Jocke och när gänget han hängde med 

gick ut och festade på Stureplan. Han beskrev det så här: 

  

 Vi hängde ju mest som kompisar trots att vi hamnade i skiten för jämnan men alla 

förväntade sig av en att man skulle ställa upp (på slagsmål) när någon jiddrade (tjafsade) 

med någon av grabbarna. Det var mycket att man skulle åka hit o dit för att hjälpa en 

polare med ett jobb eller med ett bråk. Och så var det ju under flera år. Det var oftast inte 

mitt fel att det var bråk men jag hade inget annat val än att hjälpa mina polare, annars 

skulle de inte lita på mig. 

  

Karl nämnde att oftast begås inte brotten på grund av att personen i fråga vill ha en bra image, utan 

snarare för det brödraskap som skapas i gänget, där man måste ställa upp för varandra. Så sociala 

band och ens egen identitet var en av de mest avgörande faktorerna som påverkade om personen 
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skulle förbli kriminell eller inte, enligt honom. 

 

Det är viktigt att veta hur informanternas uppväxt såg ut i och med att flera av teorierna jag har 

nämnt ovan belyser hur vi människor ändrar vårt beteende beroende på vår omgivning och vilka 

som är våra “signifikanta andra”. Det blev tydligt att en trasig familj och otrygg barndom var en 

gemensam nämnare för nästan alla informanter och att de mest avgörande händelserna som sedan 

ledde till ett liv i kriminalitet skedde oftast redan under barndomen eller i unga tonår. Mycket 

snabbt bestod samtliga i ens umgängeskrets av vänner som också hade turbulenta förhållanden med 

en eller båda föräldrarna, där föräldern antingen avled, missbrukade, misshandlade eller själv var 

aktivt kriminell. 

 

Peter var en av de första informanterna som intervjuades och hans barndom var typisk, när man 

jämförde de olika intervjupersonerna sinsemellan. Han var uppväxt i en familj där fadern var 

frånvarande, det var vanligt med våld och alldeles för lite kärlek, och dessutom tragedier som 

dödsfall: 

 

 “Och eeh, farsan var polis, ja och en ruggigt duktig polis tydligen för han steg snabbt i 

graderna. Sen så flyttade vi från Göteborg när jag var liten för han vart chef för 

radiopolisen i Uddevalla. Men när vi flyttade dit så fick inte jag det jag behövde.” 

  

 “Ja jag behövde en pappa på ett annat vis. Jag vet inte, jag vet inte. Ja han var auktoritär, 

storasystern läste läxor och jag revolterade. Började stjäla när jag var jävligt liten. Fick 

ofta stryk, fick inte en kram av varken mamma eller pappa någon gång. Farsan tog ju livet 

av sig när jag var...[funderar och säger ett tal under tonåren]. Morsan dog som vår [hund], 

ja det vet jag inte hur länge sen.“ 

 

En annan intervjuperson som senare blev en ledare för en brottslig organisation hade en liknande 

barndom som präglats av misshandel, otrygghet och en alkoholiserad pappa. Även han miste en 

förälder, som i det här fallet var hans mamma, vid ung ålder. Han beskrev sin barndom så här: 

 

 Jag hade en bra uppväxt men det var mycket slagsmål och jag fick mycket stryk. När jag var 

nio år gammal fick jag stryk. Och det kunde vara av saker som att jag önskade någonting i 

julklapp och så fick jag inte det och så visade jag mitt missnöje och då fick jag en snyting. 

Så det var ett ganska onormalt beteende. Men han var väldigt bitter själv på sitt eget liv 
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antar jag. Han var väl slagen själv av sin far . Min farfar var ju kapten i armén och ganska 

disciplinär och grejer så jag tror att mycket ligger i där bakom.  

  

När intervjupersonen ovan var 16 år så hade han redan klivit in i tung kriminalitet som medlem i ett 

väldigt känt motorcykelgäng. Tiffany var den enda informanten som stack ut genom att ha haft 

väldigt lite av de ovanstående faktorerna under hennes uppväxt. Hon hade en otypisk uppväxt där 

båda hennes föräldrar var kvar i livet: 

 

 Min uppväxt var jätteannorlunda jämfört med många andra i min situation som är 

kriminella och narkomaner. Jag hade en jättebra uppväxt: inget missbruk i min familj, ingen 

skilsmässa, ingenting. Jag bodde med mamma pappa. Jag är sladdbarn så det skiljer [ca 20 

år] mellan mig och mina syskon. […] Det fanns inget våld hemma. Jag hade en ganska lugn 

uppväxt, ganska strikta regler som gjorde att jag började med allt väldigt sent. Jag kunde 

inte ränna på stan hur jag ville liksom. Det var ordning och reda och samma sak var det 

med skolan. Sen kan man säga att det var lite dysfunktionellt, de var väldigt dömande mina 

föräldrar. Det var mycket rasism, ingen var bra nog för mig och det var bara vissa speciella 

människor som var bra att umgås med. 

 

Trots att Tiffany hade en relativt trygg barndom, blev hon introducerad till brott via en pojkvän som 

överöste henne med bekräftelse. Trots avsaknandet av andra faktorer, så blev hennes sociala band 

som därefter skapades så pass starka att de höll henne kvar i den kriminella kretsen lika länge som 

de andra informanterna. 

 

Dessa berättelser om barndomen gick väl ihop med Bowlbys teori om identitet och anknytning. 

Genom att ha förebilder som stimulerar våld och inte ger kärlek och trygghet så reflekteras det i ett 

våldsamt beteende hos individen senare i tonåren och som vuxen. Dåliga (eller frånvarande) faders 

och moders figurer gjorde att personerna sökte sig till utomstående signifikanta andra, och detta i en 

ung ålder. Den otrygga barndomen spillde så småningom över till andra delar av livet, oftast då 

skolgången, eftersom en gemensam nämnare för alla informanter var att samtliga hade problem i 

skolan. Anna sa till exempel: 

 

 ”Det gick hur bra som helst för mig i skolan men när mamma dog så tog det stopp och jag 

orkade inte mer. Innan dess så hade jag aldrig skolkat, och jag började hänga med de coola 

killarna för att röka bakom gympasalen.” 
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Två av informanterna hade hoppat av grundskolan och det var bara en person som hade gått ut 

gymnasiet: 

 

 Skolan gick ju jättebra! Jag var skitduktig i skolan tills jag var 15-16, sen sket jag i skolan 

[suckar]. Asso jag strunta i skolan totalt asso. […] Det var i samma veva som min pappa 

dog. Så då började det. - Niklas 

 

Våra sociala band, identitet och ofta riktning i livet formas till stor del under skolåren. När problem 

i skolan uppstod, eller förvärrades, fick informanterna dåliga förutsättningar för att bygga upp en 

trygg identitet, speciellt då de sociala banden förstärktes med kriminalitet. I nästan samtliga fall så 

var de tidiga avhoppen från skolan till följd av att personen blev mer och mer involverad i det 

kriminella livet. 

 

Sju av informanterna bekräftade att kriminella aktiviteter påbörjades i sällskap med äldre 

tonåringar, där de själva kände ett behov av att imponera på de andra i gruppen för att bli 

accepterade. Genom att imponera på de äldre så får de en bekräftelse eller samhörighet som de 

egentligen borde ha fått i hemmet. Grupperna som informanterna anslöt sig till bestod i regel av 

ungdomar som var ett par år äldre än de själva, sysslade med olagliga aktiviteter för att söka 

spänning, och kom från dysfunktionella hem. Detta ledde till att informanterna enkelt identifierade 

sig med gruppen och därav ville vara en del av den. I samtliga fall utom ett så påbörjades den 

kriminella karriären i tidiga tonår, eller redan i barndomen. Ett exempel var Adam när han berättade 

om hur han började med brottsliga aktiviteter:  

 

 Jag gjorde det på grund av skammen av att farsan inte var hemma. I [det land som jag 

kommer ifrån] så är det inte vanligt att folk skiljer sig. Så det var min hemlighet. Jag gömde 

den fast många visste om den. […] på grund av att jag var tvungen att ljuga om att han 

jobbade utanför stan eller att han kommer förbi på helgen så mådde jag inte bra och jag var 

tvungen att ta ut det på något sätt. Då mobbade jag folk, jag var tvungen att ta ut det 

någonstans. Och så mobbade, slog och drev jag med andra. Jag kände sorg och skam för att 

jag också tog på mig att de hade skiljt sig. Jag kunde inte hantera det. 

 
Adam var inte den enda som vände sig till dåligt uppförande och (i början) småbrott för att ge 

utlopp åt att han mådde väldigt dåligt.  
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I följande citat kan man se hur Rickards sociala band triggade igång honom att begå oplanerade 

brott bara för att få vara med i gänget: 

 

 […] samtidigt så hade jag ju ett normalt liv också. Jag spelade fotboll, jag var väldigt, 

väldigt duktig på att spela fotboll […] så jag umgicks med så kallat vanliga kompisar också. 

Pratade fotboll och grejer. Men så fort helgerna kom och kvällarna kom så hade jag 

ingenstans som jag kunde gå, jag kunde ju inte gå hem till min pappa som var alkis och 

bara söp och hade olika kvinnor där hela tiden så då gick jag ner till klubben istället och 

hängde där. […] vi satt mycket och kollade på tv, spela biljard, hängde som på en 

fritidsgård...tills det kommer saker som händer. Folk sitter nästan där och väntar på att 

någonting ska hända. För att många människor som sitter där nere har många sorters 

sjukdomar eller defekter på kroppen […] folk som behöver en kick i livet. - Rickard 

 

Fritidsgården som Rickard nämnde blev ett främre rum där han visade upp sin tuffa sida, som sedan 

förstärktes i och med att det bakre rummet, det vill säga hemmet med en alkoholiserad pappa, inte 

fungerade som den trygga plats det egentligen bör vara för varje ung person.  

 

I samtliga fall hittade informanterna en plats, till exempel en fritidsgård, eller en grupp, där de som 

kände sig utanför faktiskt blev inkluderade. I dessa främre rum fick personerna en bekräftelse de 

saknade i sitt bakre rum. Det resulterade i att informanterna pushade sig själva att stanna kvar i ett 

habitus där brott normaliseras, vilket resulterade i att personen introducerades till brott och så 

småningom begick allt tyngre brott. 

 

En ytterligare drivkraft som gjorde att informanterna för första gången kände samhörighet med 

likasinnade var pengar, speciellt då de allra flesta hade haft en uppväxt präglad av dålig eller 

turbulent ekonomi. Pengarna hade en viss drivkraft men den var å andra sidan inte lika stark som 

den nya ”familjen” som man hade funnit. Det var ingen av informanterna som redan från början 

hade tänkt att de skulle ansluta sig till de coola gängen på skolgården eller de äldre killarna i 

området för att tjäna pengar, utan i regel var det helt enkelt för att det var enklare att umgås med 

dem. Om det fanns en dålig ekonomin i hemmet gjorde det att brottsligheten blev än mer lockande. 

Flera informanter påpekade dock att det främst handlade om att de ville ha det som deras 

klasskamrater hade:  

  



34 
 

 Det handlade väl mest om att man inte ville vara ”den fattiga” killen i klassen. Skulle jag ha 

varit det på något annat sätt än genom att stjäla så skulle jag ha gjort det. - Peter 

 

Citatet ovan förklaras bäst med Goffmans teori där man tydligt ser att personen inte begick brott för 

att han gillade att göra det, utan för att han ville passa in och agera på ett visst sätt framför personer 

som han ville imponera på (klassen till exempel). 

 

Sociala band, identitet och droger är centrala delar av ett kriminellt liv som man måste kontrollera 

för att kunna lämna det kriminella livet och är oftast det som drar en in i det till att börja med. De 

som kommer ut ur det kriminella livet hade antingen bytt ut sitt bakre eller främre rum, oftast båda. 

Alla deltagare var dock enade om att dessa faktorer inte räckte för att man ska lyckas lämna det 

livet, man måste också ha en förändringsvilja och det måste dessutom vara ett rationellt val utifrån 

personens egen moral och drivkraft. Genom att ta en närmare titt på hur deltagarna tänkte när de 

utförde vissa val i livet så kan vi också ha en större förståelse för vad som fick dem att gå in i det 

kriminella livet till att börja med. 

5.3 Förändringsvilja och rationella val 
Intervjupersonerna kände själva att de blev tidigt stämplade av samhället som annorlunda och 

deltagarna kände själva att de utförde rationella val utefter deras livssituationer och de möjligheter 

som fanns till hands. I det här kapitlet kommer jag att fokusera på hur deltagarna rationaliserade 

sina beslut att lämna det kriminella livet bakom sig (det vill säga uppsatsens huvudsyfte) samt 

besluten som ledde till att de påbörjade det kriminella livet (uppsatsens delsyfte). Jag kommer också 

att belysa hur mycket inverkan samhällets stämpling och personernas egna viljestyrka hade i deras 

förändring. 

 

I intervjuerna berättade informanterna att de utförde helt rationella val, även när de gjorde hemska 

saker mot andra människor. Detta går att förklara med Elsters (1997) teori om rationella val, där till 

exempel tid och tidspress är faktorer som påverkar ett beslut. Kortsiktiga moraler och intressen 

framträder tydligt om någon känner sig tidspressad, och det blir svårt att agera långsiktigt. Samtliga 

intervjupersoner har tidigare berättat om hur de levde sina liv från en dag till en annan. 

Kortsiktigheten i kombination med de fundamentala värderingarna kan göra att näst intill helt 

irrationella val blir rationella när besluten ställs mot de förhållande som personen anser är 

“normalt”. 
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Om en kriminell person känner att han eller hon behöver en ”fix” (droger) nu men inte har tillgång 

till pengar så kommer denne inte att tveka att begå ett mindre brott (som inbrott eller stöld) för att få 

tag på pengar snabbt. Om denna tidspress är återkommande och personen har mer än ett alternativ 

så kommer han eller hon att utföra det som gynnar sig själv mest, men fortfarande inom 

beslutsramarna de har byggt upp, i förhållande till vad de anser är “normalt”. Att öppna ett 

sparkonto för långsiktigt sparande låg inte inom dessa ramar. Vikten av långsiktiga konsekvenser 

och mål försvann helt om personerna dessutom hade vuxit upp i en omgivning som stimulerade 

självdestruktivt beteende, där mål i livet, värderingar och drivkrafter utgick ifrån att kriminalitet var 

ett logiskt (karriärs)val. På så sätt blev det helt rationellt att slå en äldre person och ta dennes 

värdesaker, eftersom det gick ihop med deras värderingar, handlingar, logik och tidigare erfarenhet. 

Därav kan man generellt säga att kriminella agerar fullt rationellt - i förhållande till vad de anser är 

“normalt”. 

 

Vad som är intressant är att informanterna förr eller senare lyckades ändra riktning på sina liv och 

brottslighet slutade vara normaliserat för dem. De lyckades frångå sin tidigare identitet och lämna 

kriminaliteten i det förflutna. En av informanterna beskrev sin vändpunkt som att han fick se 

följderna av sina handlingar och fick tiden att reflektera över hur han faktiskt ville leva sitt liv: 

 

 Jag kände ”vafan, är det det här som livet går ut på?” […] min barndomskamrat och min 

bästa vän tog en överdos av heroin och dog och det gav mig en tankeställare. […]  Kort 

därefter fick jag ett fängelsestraff för narkotikabrott och åkte in i fängelse i ett år. Det var 

då jag fick landa och återfå mitt förstånd och tänka till hur hela mitt liv har sett ut och vad 

det kommer att leda till. Det var då jag bestämde mig att såhär ville jag inte leva längre.  

 

Personen ovan såg hur hans liv lika gärna kunde sluta på samma sätt som hans bästa vän och fick 

dessutom en lång tid att reflektera över dessa tankar när han åkte in i fängelset. Då stärktes hans 

förändringsvilja och hans rationella val ändrades.  

 

Av alla intervjudeltagare var tre personer 50+ och samtliga beskrev sin vändpunkt som att de hade 

helt enkelt tröttnat på sin livsstil och de kunde inte tänka sig att gå tillbaka eller fortsätta. Det 

samstämmer med Glueck (1937)  klassiska idé om ”maturing out”. En av dessa informanterna, 

Adam, beskrev sin vändpunkt så här: 

  

 De hade sagt i trettio år att jag skulle sluta men jag gjorde det inte […] Jag såg på när 
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någon dog, jag var i samma lägenhet när det hände […] sju månader efter det så la jag av. 

Det var bara att jag drog i handbromsen på min (stulna) bil och kastade nycklarna och så 

tog jag allt som fanns i bilen och […] gick på avgiftning dagen efter.  

 

En annan informant, Peter, uttryckte sig så här:  

 

Jag var ju hur tuff som helst och hade brudar och massa cash och sånt men inners inne 

mådde jag skitdåligt och orkade inte mer. 

 

I och med att personerna hade blivit så trötta på sina liv som kriminella och märkte att det bara 

förde med sig elände, så såg de ingen anledning att fortsätta. Intervjupersonerna upplevde att de inte 

kunde lita på sina kriminella vänner, hade slutat njuta av droger samt det kriminella livet. Detta till 

följd av att deras intryck hade mattats av med tiden. Det fanns därför inte längre någon rationell 

anledning att stanna kvar i det livet. Adam hade också varit i kontakt med socialtjänsten så många 

gånger att han visste hur han skulle göra för att ta sig ut ur kriminalitet. Han slutade se sig själv som 

kriminell och lyckades därmed lämna det livet bakom sig. En annan intervjuperson berättade en 

liknande historia: 

 

 Då jag åkte in första gången i Sverige så förlorade jag min 1:a handskontrakt, mitt hem. 

Jag var trött på att vara beroende av alla omkring mig och att bo i bilar och så... 2010 så 

bestämde jag mig att göra den här resan och Soc sa att om du inte tar tag i det här och vill 

ha kvar den här lägenheten, se till att ingenting händer nu för att då kommer du att sabba 

den här processen att få en lägenhet.  

 

Den här intervjupersonen ville komma ut ur det kriminella livet men kunde inte se en väg ut. När 

socialtjänsten erbjöd honom en lägenhet blev det ett rationellt val att sluta begå brott. Rationaliteten 

hos honom blev “Socialtjänsten säger att om jag slutar ta droger, slutar umgås med kriminella och 

går på en praktik så kan jag få ett stabilt jobb och ett förstahandskontrakt samt tillsvidareanställning 

så att jag kan få ett bolån. Därför ligger det i mitt intresse att lämna gruppen jag tidigare tillhört”. 

Genom att få en lägenhet så skulle den här killen dessutom sluta ha stämpeln “hemlös”. Ytterligare 

en intervjuperson beskrev sin vändpunkt som en förändringsvilja som kom inifrån: 

  

 Kroppen och själen var så slut, jag hade sjukdomar, infektioner, inga tänder, ingenstans att 

ta vägen […] jag klarade det som ung men nu var man ju utbränd. […] jag var i en gråzon 
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och visste inget annat än det liv jag hade levt, å andra sidan så orkade jag inte med […] 

min första kompis dog när jag var 18 på grund av droger, jag blev gravid när jag var 15 

och min mamma dog. Ingenting av det där stoppade mig. Jag tror att bromsen kom nog 

inifrån.  

 

Citatet ovan var typiskt på det sättet att informanterna oftast beskrev perioden då de jobbade sig ut 

ur kriminaliteten och drogberoendet som en extremt smärtsam och jobbig del av livet. För att kunna 

förändra sitt liv så pass fundamentalt, krävdes det oftast en stor inre drivkraft. Om man ser att det är 

helt fysiskt och psykiskt omöjligt att fortsätta det liv man har så blir det ett rationellt val att man gör 

allt man kan för att ändra (rädda) sitt liv.  

 

Efter att ha sett den värsta delen av det kriminella livet så tappade många lusten att fortsätta. Det är 

ett rationellt val att vilja gå ifrån det man inte vill associeras med och förändringsviljan växer. 

Johanna och flera andra sa något liknande: 

 

 Om han inte har viljan så går det inte. Man måste vilja helhjärtat. När man har gjort det så 

måste man våga att be om hjälp. Man klarar det inte på egen hand och man måste få 

behandling. De flesta som är kriminella är samtidigt missbrukare. Man måste börja lyssna 

på andra och börja göra tvärtemot det som man har gjort tidigare. Klippa med gamla 

vänner, lära sig ett nytt sätt att leva […]. 

 

En annan  kvinna som jag intervjuade ville vända sitt förflutna till något positivt. Hon såg att hon 

blev lycklig av att hjälpa personer att komma ut ur det kriminella livet, samt missbruk, och 

bestämde sig därav att gå en utbildning inom drogterapi. Hon beskrev sig själv som gjord för det 

jobbet hon nu har; ”med ett och ett halvt års utbildning och 26 års praktik”.  

 

Johanna och de andra deltagarna berättade om hur viktig förändringsviljan var. Förändring av 

perspektiv samt inställning som Shover (1985) beskriver reflekteras tydligt i deras berättelser, där 

viljan byggdes upp under en lång tid, alla deltagare hade upplevt något sorts trauma, och dessutom 

varit inlåsta på anstalt minst två gånger. De såg drogberoende, våld, fängelseanstalter, vänner som 

har gått bort på grund av kriminalitet samt en konstant svår ekonomi och stress som faktorer som 

byggde upp en vilja att ändra på sina liv. Den förändringsviljan ändrade personernas prioriteringar, 

moraler och därmed deras rationaliseringar kring sina beslut. 
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Att “mucka” syftar till den process som man går igenom för att föras in i samhället igen. Flera av 

intervjupersonerna bekräftade att det var svårt att komma ut ur livsstilen på grund av att det var så 

många saker som höll en fast. Genom att ha alla de ovannämnda faktorerna emot sig (drogmissbruk, 

sociala band och identitet) så är det förståeligt att vägen ut ur ett kriminellt liv var lång. När allt 

verkar gå emot ens möjligheter att förändras så är det ett rationellt val att vända sig tillbaka till sin 

gamla livsstil och fortsätta att leva utanför lagen. Ett exempel som illustrerar detta var Thomas som 

sa:  

 

...asso kolla, jag kunde inte få ett jobb och även om jag fick det så pallade jag inte med det i 

mer än typ en vecka och varför skulle jag ha det när jag ändå får ut efter en månad 15 lax 

när jag kan enkelt få lika mycket på en eller två kvällar?  

 

Flera av informanterna blev socialt exkluderade så fort de nämnde i sociala sammanhang att de 

hade varit kriminella. Få människor i samhället kan tänka sig att umgås eller dejta en person med ett 

kriminellt förflutet. Ett ytterligare hinder är att vårt samhälle är uppbyggt så att det är svårt för 

kriminella som har avtjänat straff att få ett lån, ett jobb, köpa bostad, få förtroendeuppdrag och så 

vidare. Oftast hade inte informanterna en avslutad utbildning eller kunskaper om hur man ska 

återanpassas till samhället, eller hur man ska leva ett bra liv samtidigt som man följer lagen.  

 

Det var just denna stämpling i sociala sammanhang och när man interagerade med myndigheter som 

problem uppstod för intervjupersonerna. De hade ingen aning om hur man skulle ta sig in i 

samhället och kände att de inte hade något annat val än att fortsätta vara kriminell.  

 

Utöver dessa barriärer som stämplingen om avvikande karaktär skapade så fanns det flera andra 

problem som gjorde att informanterna återföll till sina gamla vanor direkt efter att de hade kommit 

ut ur fängelset. Personen bemöttes av sina gamla vänner från tiden innan vistelsen i anstalten när 

han/hon kom ut, vilket gjorde att personen drogs åter in i den kriminella sfären. Mattias berättar om 

hans inställning till brott innan och efter att han åkte in för första gången. Under tonåren så blev 

brott en vardaglig syssla för Mattias och han berättar om hur hans identitet successivt förändrades 

på grund av stämplingen:  

 

 Om man inte kan vara bäst på att vara bäst så kunde man vara bäst på att vara sämst. Det 

började med att vara tuff inför vänner men när mamma och pappa sa upp kontakten med 

mig efter att jag stal en bil så blev det bara värre och värre brott. De satte mig på en 
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ungdomsanstalt men jag rymde hela tiden för att knarka och stjäla. Dag och natt var det 

samma för mig när jag var på rymmen. Vi knarka ju! […] Vi gjorde mycket ”smash and 

grab” (man åker in med en bil genom entrédörren och tar allt man kan på så kort tid som 

möjligt för att senare åka iväg med godset.) […] Jag har ju gjort i princip allting utom 

väpnade rån! 

 

I och med att Mattias familjerelationer brast så förlikade Mattias sig med sin kriminalitet och sitt 

missbruk. Det ledde till att hans sociala krets snart enbart bestod av missbrukare och kriminella, och 

han hade inget/ingen som kunde hjälpa honom ut ur sin situation. Det visar på hur stämplingen 

skapar sociala band, där de tillsammans blir barriärer som är näst intill omöjliga för personerna i 

fråga att ta sig över.  

 

Att förklara hur rationella val ledde till att informanterna påbörjade en kriminell bana kopplas direkt 

till stämplingsteori om avvikande karaktär. Individerna som jag intervjuade identifierade sig tidigt 

som “bråkig” eller “tuff”, en stämplingen som de fick av sin omgivning redan vid ung ålder. Den 

stämplingen bidrog till att de så småningom påbörjade en kriminell bana. Att vara bråkig och tuff 

ledde till normalisering av våldsdåd och bildande av gäng, vilket var något som präglade 

skolgången hos många av informanterna. De som hade suttit inne i fängelse för våldsbrott hade 

börjat vara våldsamma redan i unga år. Skolorna är de platser där barn snabbt hittar personer som de 

kan identifiera sig med, och därför var det vanligt att grupper bildas på skolgårdarna som senare 

ledde till brott och utvecklades till mindre, kriminella gäng där livsstilen eskalerade. Om man en 

gång blev stämplad som en av de bråkiga ungdomarna så är det svårare att komma in i andra sociala 

sammanhang senare, då man stämplats som utstött. Jens berättade om hur hans gäng bildades och 

hur hans kriminalitet startade med dem: 

 

 Jag studerade fram till nionde klass där när jag var på internatskolan och fick vara med om 

mycket saker som jag i princip inte skulle få uppleva om jag hade växt upp i Stockholm […]. 

När jag flyttade tillbaka till Stockholm för att börja gymnasiet så valde jag att hålla mig till 

den bråkiga skaran. Så när jag började gymnasiet så kom hasch in i bilden, jag sålde 

mycket hasch på den tiden för att tillgodose mig med de saker som jag inte kunde få av min 

mamma. Man ville ju ha fina kläder och så. Och det kunde jag inte få kanske av henne då. 

Det handlade i början om att ha de här vanliga grejerna liksom. Sen eskalerade det, man 

får mersmak för pengar. De gav mig en skev bild vad som är viktigt och vad livet är liksom. 

Hela min umgängeskrets såg ut som jag: kom från samma familjeförhållanden som jag 
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själv, en ensam mamma eller pappa, alla med utländsk bakgrund. Vi fann den här 

tryggheten i varandras sällskap. Det var bara en av oss tjugo [i gänget] som idag lever ett 

vanligt svenssonliv medan många har dött, många sitter i fängelse eller är kvar i 

kriminaliteten, många är i tungt missbruk. 

 

Jens handlingar visade på hur han ville tvätta bort den stämplingen han hade fått som utstött. Han 

ville inte se fattig ut, och kriminaliteten kom in i bilden till en början för att få resurser till att passa 

in. När stämplingen sedan inte gick att tvätta bort oavsett hur fina kläder Jens hade, så slutade det 

med att han anpassade sin egen identitet till den stämpling han redan hade. Då blev det ett rationellt 

val att fortsätta i samma riktning, för andra alternativ verkade ouppnåeliga.  

 

Vidare så reflekterade Haighs (2009, s. 313) beskrivning av svårigheterna för ungdomar att sluta 

med kriminalitet i informanternas berättelser. Karl gav sitt egna exempel på det här: 

  

 Det ”vanliga” så kallade människor förstår inte riktigt är att de tycker att man är med där 

för att man ska vara tuff och att man får makt och så... Det är inte det som det handlar om 

asso. Det blir som en familj. Man ställer upp för varandra jättemycket. Det finns ju en 

baksida med det. Baksidan är att man blir utnyttjad jättemycket […] till saker som man inte 

vill göra. 

 

Känslan av att kunna lita på varandra gör att personerna i fråga gör det rationella valet att ställa upp 

för den nya “familjen”, trots att ens egen moral inte alltid håller med om dåden (till en början). 

Följderna blir att man blir mer mottaglig för att ändra på sina värderingar för att fortsätta få 

kamratskap och bekräftelse från gruppen eller “familjen”. I kombination med stämplingen om 

avvikande karaktär stannade informanterna kvar i sitt kriminella liv för att det blev rationellt i 

förhållande till vad de kände till.  

 

Dock förändrades det om valet att fortsätta begå brott och ställa upp för sin nya familj gick emot ens 

eget intresse/mål. Ett exempel är när en av deltagarna i studien jobbade i ett team för att bryta sig in 

i värdetransporter. Under uppdraget så var alla med på planen och såg till att utföra sin del av 

arbetet, i och med att alla i gruppen på tre personer jobbade mot ett gemensamt mål. När arbetet var 

utfört så delades pengarna upp rättvist mellan deltagarna. En av deltagarna blev dock fångad av 

polisen och fick valet att antingen ta ett hårt straff eller, i utbyte mot ett mildare straff, berätta vilka 

de andra deltagarna i teamet var. Egenintresset att få ett mildare straff övervägde lojaliteten mot de 
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andra i gruppen, vilket gjorde att personen i fråga valde att rädda sitt eget skinn framför att offra sig 

för sina kamraters skull. Detta fenomen berodde också på att informanten hade mognat och kommit 

till insikt om att grupptillhörigheten och familjeandan egentligen var en illusion. Därav jobbade de 

flesta mer erfarna kriminella ensamma när de utförde olika brottsdåd - eller utnyttjade unga 

personers behov av bekräftelse för att införskaffa egna fördelar. 

 

Alla informanter hade vacklat under en längre period mellan att sluta eller att fortsätta, nackdelarna 

med att vara kriminell hade börjat väga över fördelarna (rationella val) så pass mycket att individen 

börjat känna av hur mycket det lönade sig att byta livsstil. Alla informanter hade så att säga nått 

“rock bottom” i livet strax innan de bestämde sig för att sluta. Samtliga informanter sa att de hade 

gjort allt kul och spännande som den livsstilen hade att erbjuda, att de kände sig mättade och kunde 

därav inte se vad mer de kunde få ut. De hade istället fått se en eller flera av sina vänners liv bli helt 

förstörda av droger, och flera (dock inte alla) hade genom sina bekanta fått se en möjlighet att 

komma ut ur den kriminella livsstilen (sociala band), vilket gjorde att de kom i tankebanorna att det 

kunde vara en möjlighet även för dem (identitet). Viktigaste av allt var att personerna själva hade 

bestämt sig för att de vill ha ett bättre liv och att de skulle mucka. 
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6. Diskussion 
I det här avsnittet summerar jag uppsatsen genom att diskutera hur resultaten står i relation till mina 

hypoteser, den tidigare forskningen och sociologiska teorier. Jag besvarar uppsatsens 

frågeställningar och ger förslag på fortsatt forskning.  

Mina frågeställningar var: 

- Hur påbörjade personerna ett kriminellt liv? 

- Vilka avgörande händelser bidrog till att personerna eskalerade sin brottsliga verksamhet? 

- Vilka orsaker gjorde att de inte kunde lämna ett kriminellt liv? 

- Hur gick det till när personerna lyckades lämna sin kriminella livsstil? 

6.1 Summering  
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som gör att personer med ett långt 

kriminellt förflutet lyckades lämna det livet bakom sig. Uppsatsens delsyfte är att belysa vilka 

gemensamma nämnare som gör att personer påbörjar en kriminell bana. 

Under studierna uppkom en tydlig röd tråd bland de nio intervjupersonernas berättelser. De faktorer 

som faktiskt gjorde att en yrkeskriminell till slut lyckades ta sig ur sitt kriminella liv var relaterat till 

drogmissbruk, sociala band och en förändrad inställning till brottslighet och ens eget liv. Att de 

drogs in i en kriminell bana redan vid ung ålder var något alla de före detta yrkeskriminella hade 

gemensamt. Orsakerna till att de påbörjade en kriminell bana var i samtliga fall att de fick 

bekräftelse från andra kriminella som de sökte sig till på grund av otrygga förhållanden, vilket ledde 

till missbruk av droger och en umgängeskrets som sedan höll dem kvar i den kriminella banan år ut 

och år in. 

 6.2 Diskussion om relationen mellan resultat och tidigare forskning och 
teori  
Tidigare forskning påvisade att när en individ slutade med missbruk, bytte ut sin sociala krets, fick 

signifikanta andra som var laglydiga, samt fick en ändrad inställning till livet som kriminell, så hade 

personen störst chans att åter återanpassa sig till samhällets normer. Samtliga intervjupersoner 

bekräftade att de hade på ett eller annat sätt uppnått dessa gemensamma faktorer när de skildrade 

sina berättelser.  

 

Med åren hade rädslan för att tillbringa mer tid inne på anstalter ökat, och informanterna kunde 

tydligt se de långsiktiga konsekvenserna av sina handlingar. När de blickade tillbaka på sina liv såg 



43 
 

de sina misstag och hur mycket tid de hade slösat på att fylla sina liv med meningslöst innehåll. 

Samtliga intervjuade sa att en av huvudanledningarna till att de slutade vara kriminella var för att 

det inte var värt vad de fick ut i slutändan. Så många förändringar och prioriteringar i deras liv hade 

förändrats att de slutade se kriminella aktiviteter som normalt, vilket förändrade deras rationella val. 

Samtliga personer utom en sa att de hade tröttnat på den livsstilen och att det inte längre var värt 

besväret, det vill säga de hade “matured out”. 

 

De bekräftade också att trasiga familjeförhållanden, tragedier i unga år, behov av att bli sedd och få 

bekräftelser, våld och droger i hemmet var bidragande orsaker till att de påbörjade en kriminella 

bana. Dessa observationer kunde kopplas till Bowlbys anknytningsteori (1988), liksom tidigare 

forskning om sociala band och signifikanta andra. Grupptillhörighet, kamratskap och sociala band 

eskalerade de brottsliga aktiviteterna och höll en kvar i den kriminella kretsen. Identitet, stämpling 

och återigen de sociala banden samt drogmissbruk gjorde det svårt att lämna det livet bakom sig. 

Successiv förändring, att se långsiktiga konsekvenserna av sina handlingar och omskakande 

händelser som stärkte förändringsviljan gjorde att personerna till slut lyckades lämna sin kriminella 

livsstil. 

 

Teorierna gav en fördjupad förståelse för varför deltagarna i studien hade agerat på ett sätt som är 

väldigt vanligt för de flesta som har haft en yrkeskriminell karriär. Nästan alla deltagare hade 

problem med missbruk, drog sig in (och ut) ur kriminaliteten genom sociala band och växte oftast ut 

ur den livsstilen när deras omständigheter i livet förändrades. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och metod  
I och med att alla informanter hade tidigare varit yrkeskriminella finns det begränsningar i vad som 

går att deducera från intervjuerna och denna studie. Man skulle kunna tänka sig att om urvalet hade 

varit djupintervjuer med 100 personer som hade haft varierande längd och vidd på sin kriminella 

karriär, så hade resultaten kunnat vara helt annorlunda. Ett annat exempel är också att då 

informanterna var yrkeskriminella och de alla hade haft minst 10 års kriminell verksamhet bakom 

sig, så var tidsaspekten olika för de olika informanterna. En ung person som är på väg att 

introduceras till brottslighet idag kanske skulle ha andra förutsättningar att undvika samma 

situationer som dessa personer stod inför. Drogmissbruk var utpräglat för samtliga nio informanter, 

men det kan ha bottnat i att det förmodligen är svårt att klara av ett långt liv i kriminella banor utan 

ett tungt missbruk. I och med att jag valde att ha en semistrukturerad intervjumodell så kunde jag få 

en mer djupgående förståelse för hur det var att leva som tungt kriminell. Jag bad 
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intervjupersonerna att läsa igenom samtliga intervjufrågor innan vi påbörjade intervjun, och bara ta 

med de delar av sina berättelser som de var redo att dela med sig. Intervjuerna gick utan något 

problem. En av deltagarna var en van talare som hade regelbundet i flera år stått framför stora 

mängder människor och talat om sin livshistoria. Hans historia var en av de mest dramatiska och jag 

fick en känsla av att han hade sagt den många gånger tidigare. Jag hade efter det hört att många av 

de tillfrågade hade delat med sig av sina historier tidigare till andra som forskat inom kriminologi. 

Det är något som jag var tvungen att ha i åtanke men inget som jag kunde göra något åt. Jag tror 

dock att dessa intervjupersoner till stor del höll upp en mask när de pratade om några av de värsta 

åren av deras liv. Vad som var den sanna livshistorien av det som berättades och vad som var en 

uppmålad bild kunde inte avgöras så jag kunde inte göra annat än att använda den informationen 

som tillhandahålls när jag bearbetade datamaterialet.  

 

Jag hade dock aldrig problem med att ta fram den informationen som jag behövde. Frågorna (som 

man kan hitta i avsnittet ”Bilagor”) ställdes alltid på samma sätt och i och med att jag alltid hade 

fysiska intervjuer så fanns det inga moment då personen inte kunde svara på frågan för att jag kunde 

förklara vad för information som jag var ute efter. Intervjupersonerna var öppna för mina frågor och 

jag tror att mycket berodde på att jag visade genuint intresse och för att atmosfären i de två 

organisationerna (X-CONS och KRIS) präglades av öppenhet och vänlighet mot utomstående 

(något som jag blev positivt överraskad över).  

 

Jag tror att valet att använda mig av kvalitativ metod var det klokaste i och med att en kvantitativ 

analys av ett datamaterial kring samma ämne skulle ha genererat ett helt annorlunda resultat. Det 

resultatet skulle man inte ha kunnat analysera på djupet. Den semistrukturerade intervjumodellen 

var viktig för att få fram personernas egna livshistorier. I och med den tidigare forskningen som jag 

tillhandahöll innan intervjuerna så visste jag vilka frågor som jag skulle ställa samtidigt som jag 

kunde låta de intervjuade lyfta fram de delar av sitt liv som de ansåg vara viktiga att berätta. Jag 

fick fram tydliga resultat som bekräftade mycket av den tidigare forskningen, vilket även gjorde att 

jag fick användning av e teorierna som jag framförde tidigare i uppsatsen.  

6.4 Implikationer för forskning och praktik.  
Den första slutsatsen som man kan dra från denna uppsats hittar man i den kvantitativa datan i 

avsnittet tidigare forskning. Den visar entydigt att sociala band är en av de mest avgörande 

faktorerna kring vad som får folk att sluta vara kriminella samt att man kommer ut ur 

drogberoendet. Lyckas man med de två faktorerna samt gör så att man känner sig behövd i sitt 
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sociala nätverk (till exempel jobbet, vännerna och klubbar som man är medlem i) så har personen 

störst chans att påbörja ett hederligt liv. Den tidigare forskningen har skrivit mycket om vad som 

bidrar till att påbörja ett kriminellt liv men inte alls lika mycket vad gällande hur man avslutar det. 

Min undersökning har riktat in sig på just detta och fokuserat på respondenternas egna inblickar i 

varför de slutade ha det liv som de hade. Om man bara fokuserar sig på den kvantitativa datan så 

missar man ofta det personliga och känslomässiga planet i förklaringen, vilket kan vara högst 

relevant för personer som jobbar med att rehabilitera brottslingar. Majoriteten av den kvantitativa 

forskningen stämmer överens med min datainsamling, till exempel kopplingen mellan att sluta 

använda droger och att vara kriminell. Den tidigare forskningen nämner också att det är helt 

avgörande att personen i fråga själv bestämmer sig för att sluta leva på fel sida av lagen, i och med 

att ingen annan kan ta det beslutet åt dem. Det är först då förändringsviljan är så pass stark som det 

går att uppnå ta sig ur det kriminella livet. 

 

En sak som har varit återkommande i intervjuerna men som inte är bekräftat med forskning är hur 

stor chans personer har att komma ut ur det kriminella livet i förhållande till de som aktivt ber om 

hjälp. Hur stor inverkan har det? Jag stötte på flera personer som jag intervjuade som ville sluta men 

visste bokstavligt talat inte hur, och än mindre vem de skulle vända sig till för att få hjälp. Hur man 

som utomstående kan få de kriminella att vilja ändra sitt levnadssätt och hur man hjälper dem när de 

väl har bestämt sig för att göra det är något som jag tror samhället skulle ha stor nytta av att forska 

mer inom. Just yrkeskriminella kostar samhället stora resurser och medel per individ, därför bör det 

vara en prioritering att sätta in förebyggande åtgärder. Dessa personer börjar i unga år, hamnar i 

tungt missbruk och skapar starka sociala band på grund av hur hela deras identitet kretsar kring den 

livsstilen. Förr eller senare hamnar de i fängelse och där slungas de ännu djupare in i kriminalitetens 

bana, istället för att fångas upp och rehabiliteras.   
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8. Bilagor 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur var din uppväxt? 

2. Hur var relationen med dina föräldrar/syskon? 

3. Hur gick det i skolan?  

4. Hur var ditt umgänge medan du gick i skolan? 

5. Hur var familjens ekonomi under uppväxten? 

6. Kan du berätta om den tiden då brotten eskalerade? 

7. Kan du berätta om ditt förhållande till droger under din kriminella karriär? 

8. Hur var livet på anstalterna? 

9. Hur var umgängeskretsen under kriminaliteten? 

10. Vad var det som fick dig att sluta? 

11. Hur är livet idag? 

 

Jag ställde följdfrågor till samtliga intervjupersoner, dock var dessa huvudfrågorna. 
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