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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att studera den subjektiva upplevelsen av 

upphörandeprocessen från kriminalitet hos unga vuxna som vid upprepade tillfällen 

begått brott under sin barndom och ungdomstid. Frågeställningarna berör både yttre 

och inre faktorer som påverkat upphörandet samt faktorer som upprätthåller en 

ickekriminell livsstil. I studien ingick åtta personer, sex män och två kvinnor, som 

upphört med kriminalitet före 25 års ålder. Hur länge sedan det var personerna slutade 

begå brott varierade mellan några veckor och åtta år. Studiens genomförande var 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer varav fem utfördes vid personliga möten och 

tre över telefon. I analysen tillämpades teorin om sociala band, vändpunkter och ett 

perspektiv på upphörandet som en process. I det empiriska materialet framkommer att 

upphörandet inledningsvis påverkades av ett samspel mellan specifika händelser som 

fungerade som vändpunkter, hjälp från andra personer samt egen motivation och 

mognad. Informanterna betonar egen motivation mest, vilket överensstämmer med 

tidigare studier av ungdomar i synnerhet. Därutöver identifierades en andra fas av 

upprätthållande där informanterna aktivt arbetade för att avhålla sig från brott. I denna 

fas började de omförhandla sin identitet från kriminell mot ickekriminell. Många hade 

dock kvar tankar på att begå brott och upplevde sig vara ”laglydiga kriminella” 

snarare än ickekriminella. Detta fenomen har vi inte hittat i tidigare forskning på 

området. 

Nedanstående faktorer i ett samspel identifierades av informanterna som nödvändiga 

för att kunna sluta begå brott, vilket bortsett från den sista punkten överensstämmer 

väl med tidigare forskning på området. 

Yttre faktorer: 

 Upphöra med missbruk. 

 Bryta kontakten med andra personer i aktivt missbruk och kriminalitet. 

 Stöd från andra personer eller professionella. 

 Gemenskap och anknytning till andra. 

 Sysselsättning. 

Inre faktorer: 

 Motivation och egen vilja. 

 Mognad och ökad ålder. 

 Förmåga att hantera tankar på brott. 

Sökord: upphöra, kriminalitet, brott, ungdom, återfall 
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 Abstract 

The purpose of this paper is to study the subjective experiences of the desistance 

process from crime in young adults who repeatedly committed crimes during 

childhood and adolescence. The questions address both external and internal factors 

that influenced desistance from crime and factors that maintain a non-criminal 

lifestyle. The study included eight people, six men and two women who desisted from 

crime before the age of 25. The time since they desisted ranged from a few weeks up 

to eight years. The study was performed using qualitative semi-structured interviews, 

five by personal meetings and three by telephone. In the analysis the theories of social 

bonds, turning points and a perspective on desistance as a process was applied. The 

findings of this study were that desistance initially was influenced by a combination 

of specific events that served as turning points, support from other people as well as 

motivation and maturity. The informants emphasized their own motivation the most, 

which is consistent with previous studies of adolescents and young adults in 

particular. In addition, a second phase of maintenance were identified where the 

informants had to make efforts to refrain from crime. In this phase they started to 

renegotiate their identity from criminal towards non-criminal. However, many still 

had thoughts of committing crime and perceived themselves to be "law-abiding 

criminals" rather than non-criminals. This is something we have not found in previous 

research. 

 

These factors were identified by the informants as necessary to desist from crime, 

which apart from the last point is consistent with previous research in this area. 

 

External factors: 

• Desistance from substance abuse. 

• Breaking contact with people with active addiction and criminal behavior. 

• Support from other people or professionals. 

• Sense of community and attachment to others. 

• Occupation. 

Internal factors: 

• Motivation and determination. 

• Maturity and increasing age. 

• Ability to deal with thoughts of crime. 

 

Keywords: desistance, crime, criminality, youth, relapse 
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1. Inledning 

Varje person som återfaller i brott är ett misslyckande, för individen och 

hans/hennes anhöriga och inte minst för samhället i stort. Därför är det 

hög tid att lyfta frågan och börja agera. (Erik Wennerström, 

generaldirektör för brottsförebyggande rådet (BRÅ), DN 2013) 

Att ungdomar begår brott är ett stort problem i samhället och det finns en risk att 

problembeteendet fortsätter och även utvecklas till allvarligare brottslighet i vuxen 

ålder (Socialstyrelsen 2009:16). Kriminalitet under ung vuxen ålder kan leda till 

svårigheter att få arbete om personen förekommer i brottsregistret. Dessutom har de 

flesta personer som begår brott även ett drogmissbruk (BRÅ 2003:7) som kan få 

allvarliga konsekvenser och i värsta fall leda till döden. I en ny artikel (Haimi, 2013) 

beskriver stockholmspolisen att droganvändningen ökar bland ungdomar med 

kriminalitet som följd. I vissa stadsdelar har över en tredjedel av ungdomarna provat 

droger, och det beskrivs hur de stjäl, säljer sina julklappar och prostituerar sig för att 

finansiera missbruket. Vidare drabbar ungdomsbrottsligheten i hög grad andra 

ungdomar. Tonåringar är mer utsatta för våld och stöld än andra åldersgrupper och 

förövaren är ofta i samma ålder (Ring & Öberg 2012:275).   

Att förebygga återfall i kriminalitet bland ungdomar och främja skyddsfaktorer är 

därför särskilt viktigt. Kriminalitet är vanligast förekommande i tonåren, exempelvis 

har varannan ungdom under det senaste året begått ett stöldrelaterat brott (BRÅ 

2009). På grund av att problemet är så utbrett bland ungdomar är detta något som 

många socialarbetare arbetar med men som det samtidigt finns relativt lite kunskap 

om. Då en majoritet av forskningen på området fokuserar på riskfaktorer och 

riskbedömningar anser vi att det är relevant att uppmärksamma problemet från en mer 

salutogen synvinkel. Detta synsätt används också för att vi anser att det är bättre att 

främja och förebygga än att bara förutsäga återfall i brott.  Att förstå mekanismerna 

bakom upphörandet med brott är därför relevant för socialt arbete med ungdomar som 

begår brott eftersom det möjliggör ett främjande av arbetsmetoder som stärker 

skyddsfaktorer för upphörandet och ett förebyggande arbete. 

Although it is true that most adult offenders showed signs of being 

delinquent children, the majority of juvenile delinquents do not 

become adult offenders. (Maruna & Farrall 2003:171). 

Brottslighet och normbrytande beteende når en höjdpunkt bland ungdomar i sena 

tonåren och minskar sedan (Andershed & Andershed 2005:19). Samtidigt antyder 

mycket av forskningen på området att det antisociala beteendet är stabilt genom livet. 

Det faktum att många upphör i övergången till vuxen ålder borde dock snarare vara 

diskontinuitet, eftersom de flesta unga som begår brott faktiskt slutar med detta när de 

blir äldre. Detta är därför relevant att undersöka närmare för att försöka förstå vad det 

är som gör att många ungdomar inte fortsätter en påbörjad kriminell karriär. Inspirerat 

av Antonovskys salutogena synsätt ”hur kommer det sig att någon någonsin klarar 
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det?” (1998:27) ska denna studie undersöka vad som gör att en stor del av alla 

kriminella ungdomar slutar begå brott i relativt ung ålder. 

Antonovsky (1987) frågar sig vad som särskiljer de personer som trots olika 

riskfaktorer inte drabbas eller tar sig ur problem, från personer som tar skada av 

riskfaktorer. Antonovsky fokuserar på medicinska problem, men synsättet är 

användbart även i detta sammanhang eftersom den enskilt största riskfaktorn för 

återfall är tidigare kriminalitet (Sampson & Laub 1991:12). Det är därför relevant att 

undersöka vad som särskiljer personer med en brottshistorik som slutat från de som 

återfaller. Var hittade dessa personer styrkan och motivationen att sluta?  

Forskning om upphörande med kriminalitet har tidigare främst studerat risk- och 

skyddsfaktorer. På senare tid har det dock börjat göras mer kvalitativa studier på 

vuxna för att på så sätt undersöka även inre faktorer som motivation och mognad. 

Kriminalvården i Sverige har anpassats till denna vidgade syn på återfall och 

upphörande och arbetar nu efter ”Risk Behov Mottaglighet” där även personens egen 

motivation inkluderas i bedömningen av klienter (Kriminalvården 2012).  Samtidigt 

kvarstår problem i arbetet mot återfall i brott enligt en aktuell artikel (Dragic 2013). 

Där beskrivs stora svårigheter med att hjälpa personer som vill ta sig ur kriminella 

gäng. Gängmedlemmarna själva är ofta motiverade, men på grund av ekonomiska och 

organisatoriska orsaker ges dessa personer inte möjlighet från samhällets sida att ta 

sig ur den kriminella livsstilen.  

Det finns en brist på kvalitativa studier av upphörande med brott i forskningen, 

framförallt studier som fokuserar specifikt på unga. Därför är det relevant att rikta 

fokus på ungdomars upphörande med brott och använda en kvalitativ metod. Vidare 

har vi valt att se upphörandet som en process och inte bara undersöka 

omständigheterna kring informanternas upphörande med brott, utan även hur de gör 

för att avhålla sig från brott.  Detta eftersom upphörande hittills studerats genom att 

sätta en gräns för ett visst antal brottsfria år snarare än att undersöka 

upphörandeprocessen (Bushway et al 2004). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka den subjektiva upplevelsen av 

upphörandeprocessen från kriminalitet i ung vuxen ålder bland personer som vid 

upprepade tillfällen begått brott under sin barn- och ungdomstid. 

Våra frågeställningar är, utifrån intervjupersonernas subjektiva upplevelser:  

 Vilka yttre faktorer påverkade upphörandet med brott? 

 Vilka inre faktorer påverkade upphörandet med brott?  

 Vad möjliggör ett upprätthållande av en icke-kriminell livsstil? 
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1.1.1 Definitioner och avgränsningar 

Barn- och ungdomstid avgränsas här till alla åldrar under 18 år, och unga vuxna till 

åldrar mellan 18 och 25. Med brott eller kriminalitet menas alla former av 

lagöverträdelser. Med återfallskriminalitet avses upprepade brottstillfällen och minst 

fyra domar. Vidare innebär att upphöra med brott att sluta begå brott. Ordet upphöra 

anser vi överensstämmer bäst med det engelska ordet desistance som används i 

forskningen på området. Med upphörandeprocess avses dock en mer långvarig 

process som pågår i ett samspel av yttre påverkan och aktiv avhållsamhet från 

kriminalitet hos personen. Baserat på studiens fokus på informanternas upplevelse av 

både vad som gjorde att de valde att sluta begå brott och hur de gör för att upprätthålla 

laglydigheten anser vi att detta processynsätt är lämpligt. Denna process beskrivs 

närmare under rubriken teoretiskt ramverk.  

1.2 Disposition 

Inledningsvis presenteras tidigare forskning på området om risk- och skyddsfaktorer, 

samt kvalitativa studier av upphörandeprocesser från kriminalitet. Därefter följer det 

teoretiska ramverket för uppsatsen med teorin om sociala band, vändpunkter och två 

faser i upphörandeprocessen. Sedan följer ett avsnitt om metod där urval, valet att 

använda kvalitativa intervjuer och etiska aspekter diskuteras. Här presenteras även 

studiens informanter. Därefter presenteras resultatet av studien uppdelat i två faser 

med olika teman. Slutligen diskuteras resultatet i relation till frågeställningar, tidigare 

forskning, teori och metod samt att implikationer för forskning och praktik 

presenteras. 

2. Tidigare forskning 

Kapitlet inleds med en presentation av kvantitativ forskning på risk- och 

skyddsfaktorer för att därefter behandla de få kvalitativa studier som vi funnit om 

upphörandeprocesser för vuxna respektive unga. 

2.1 Riskfaktorer 

Som tidigare nämnts fokuserar forskningen på området i stor utsträckning på 

riskfaktorer för återfall i brott. Sådana riskfaktorer kan bli relevanta i analysen av 

upphörandeprocesser eftersom frånvaron av vissa riskfaktorer omvänt kan vara 

skyddsfaktorer. Dock behöver det inte alltid vara så, och det är därför relevant att 

studera även riskfaktorer för att på så sätt få en bättre bild av upphörande med brott. 

De riskfaktorer i barndomen som i forskning tas upp som mest avgörande är 

framförallt faktorer hos föräldrarna, som uppfostringsstilar och bristande 

övervakning, samt barnets medfödda temperament (Andershed och Andershed 2005 

kap 3, Cottle et al 2001, Ryden-Lodi et al 1996, Sampson och Laub 1991 kap 4). 

Kriminalitet verkar således utvecklas i ett samspel mellan arv och miljö. Det är viktigt 

att ha kunskap om uppkomsten av problemet för att få en djupare förståelse för 
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upphörandet. Detta eftersom uppkomsten av kriminalitet möjligen kan påverka 

upphörandet genom att skapa olika förutsättningar och behov. Vidare finner Cottle et 

al (2001) att vänner med antisocialt beteende är en riskfaktor, och Sampson och Laub 

(1991:117) menar att det är anknytningen till kriminella vänner och inte dessa vänner 

i sig som predicerar senare problem. Ofta krävs det omvänt att en person bryter 

kontakten med kriminella och missbrukande vänner för att kunna sluta begå brott, 

vilket diskuteras närmare i nästkommande avsnitt. Vidare är överdriven drog- och 

alkoholkonsumtion samt tidig debut av alkohol- och droganvändning riskfaktorer för 

senare kriminalitet (Ouimet och Le Blanc 1996, Ryden-Lodi et al 2005b, Sampson 

och Laub 1993:166). Att upphöra med missbruk har också visat sig vara en 

förutsättning för att sluta begå brott, vilket behandlas närmare under rubriken 

skyddsfaktorer. 

Den enskilt största riskfaktorn för kriminalitet och normbrytande beteende i vuxen 

ålder är att ha sådan problematik i barn- och ungdomstiden (se exempelvis Andershed 

& Andershed 2005, Cottle et al 2001, Sampson och Laub 1993:25-32, Stattin & 

Magnusson 1991). I en svensk longitudinell studie finner Stattin och Magnusson 

(1991)  att av personer med återkommande brottslighet i tonåren fortsätter två 

tredjedelar med detta i vuxen ålder, och även Rydén-Lodi et al (1996) får samma 

siffror i en mindre svensk studie. Detta antyder ett starkt samband och en kontinuitet i 

kriminellt beteende men innebär samtidigt att en tredjedel av dessa personer faktiskt 

upphör med det kriminella beteendet i övergången till vuxen ålder. 

2.2 Skyddsfaktorer 

Majoriteten av forskningen som handlar om upphörande, eller att inte begå brott, är 

kvantitativ med fokus på skyddsfaktorer. Sampson och Laub (1993) har återanalyserat 

en omfattande longitudinell studie av Glueck & Glueck (1950) med 500 kriminella 

och 500 ickekriminella ungdomar. De baserar sin forskning på en 70 år gammal 

studie men den är ändå relevant för denna uppsats på grund av det stora antalet 

respondenter och kontrollgruppen med ickekriminella. I barn- och ungdomstiden 

finner de att disciplin och framförallt övervakning från modern av barnet är en 

skyddsfaktor mot framtida kriminalitet och även anknytning till skolan. Detta kan 

jämföras med riskfaktorerna i uppväxten som tas upp i föregående avsnitt. Carr & 

Vandiver (2001) har jämfört ungdomskriminella som återfaller och som inte gör det. 

De kunde urskilja många olika skyddsfaktorer i personliga egenskaper (som bra 

självförtroende och positiv inställning), familjeförhållanden (som regler, struktur och 

vägledning från föräldrar) och vänskapsrelationer (fler vänner). Andershed och 

Andershed (2005:194-196) har sammanställt ett antal skyddsfaktorer baserat på 

tidigare forskning som överensstämmer väl med ovanstående studier men även lägger 

till stabilitet i känslor och relation till skolan. Även rörande skyddsfaktorer verkar det 

alltså vara ett samspel mellan arv och miljö som förklarar varför personer inte begår 

brott, och många av skyddsfaktorerna är motsatser till riskfaktorerna som nämndes 

ovan. 
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För att undersöka förändring i kriminellt beteende och förklara bland annat 

upphörande med brott studerade Sampson och Laub (1993:kap 7) även skillnader i 

sociala band hos respondenterna som vuxna. Resultatet visade att stabilitet i 

anställning och anknytning till makan (dock inte giftermålet i sig) var skyddsfaktorer 

som kunde förklara varför personer upphörde, och omvänt kunde en brist på dessa 

förklara en sen start av en kriminell karriär. Kerr et al (2011) finner dock i en 

amerikansk kvantitativ studie att giftermål i sig, och även att bli förälder är en 

skyddsfaktor i form av en vändpunkt från en kriminell karriär. Även Ouimet & Le 

Blanc (1996) finner i en kanadensisk kvantitativ studie att arbete och att ha en sambo 

är skyddsfaktorer. Ryden-Lodi (2005a) är en av få forskare som uppmärksammat 

upphörandet med brott i Sverige. Detta genomfördes i en longitudinell studie av 100 

vuxna återfallskriminella män innan frigivningen med uppföljning tre år senare. De 

viktigaste skyddsfaktorerna som skiljde gruppen som återföll från gruppen som 

upphörde var i likhet med ovan nämnda nordamerikanska studier socialt nätverk (utan 

personer med kriminalitet och missbruk), upphörande med missbruk och att ha en 

bostad och sysselsättning. I en annan kvantitativ studie finner Ryden-Lodi et al 

(2005b) att även mognad och insikter om riskerna med den kriminella livsstilen 

påverkar upphörandet.  

Andersson (2008:32, 113) resonerar kring svårigheten att skilja på risk- och 

skyddsfaktorer då en riskfaktor för en person kan utgöra en skyddsfaktor för en 

annan. Hon menar därför att det är viktigt att se till de individuella skillnaderna och 

kontexten för att förstå hur en faktor påverkar en specifik individ. Vidare skriver hon 

på ett liknande sätt om vändpunkter och menar att exempelvis en flytt kan vara en 

skyddsfaktor mot kriminellt beteende för en person, men inte alls vara en vändpunkt 

för en annan. Hennes forskning är mer allmänt inriktad på hur utsatta barn i 

samhällsvård senare klarar sig i livet. Den aspekten är dock relevant även för denna 

studie, då exempelvis vänskapsrelationer kan vara en orsak till att upphöra med brott 

för en person men för en annan vara en riskfaktor om personen har vänskapsrelationer 

med andra kriminella ungdomar. Vi anser att det är viktigt att se till kontexten, och 

forskningsfrågorna är därför riktade mot informanternas subjektiva upplevelser och 

syftar inte till att kartlägga allmänna skyddsfaktorer. Syftet är istället att undersöka 

hur olika faktorer har påverkat just dessa personer i riktning från en kriminell livsstil. 

2.3 Vuxnas upphörande 

Skyddsfaktorer behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som orsaker till 

upphörande med brott. Farral & Calverly (2005:181) resonerar kring detta och menar 

att faktorer som arbete eller partner inte betyder att en person automatiskt slutar begå 

brott.  Därför är det nödvändigt att studera upphörandet med kvalitativa metoder, 

vilket vi hittat förvånansvärt lite av. Trots att det som tidigare nämnts är vanligt att 

upphöra med kriminalitet efter ungdomstiden så finns det väldigt lite forskning om 

just detta (Maruna & Farall 2003). Det finns dock en del studier på vuxnas (d.v.s. 

personer över 18 år) upphörande med kriminalitet som kan vara tillämpbar även på 
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ungdomar och unga vuxna. Unga vuxna ingår ofta i gruppen vuxna, men detta rör sig 

alltså om studier som inte specifikt begränsas till unga.  

Veysey et al (2013) har sammanställt 29 kvalitativa studier, främst från USA och 

England, som i någon mån inkluderat upphörande i forskningen. Många av dessa 

studier är dock väldigt små (med en eller två deltagare), delvis kvantitativa, och de 

flesta behandlar bara yttre faktorer som påverkat upphörande. Dessa är framförallt 

prosociala relationer, upphörande med missbruk och avskräckande händelser, vilket 

överensstämmer med ovanstående skyddsfaktorer. 

I en kvalitativ engelsk studie har King (2013) studerat vuxna med skyddstillsyn och 

kommit fram till att det är svårt att upprätthålla avhållsamhet från brott om det finns 

riskfaktorer. Omvänt visar studien att skyddsfaktorer kan utgöra en vändpunkt som 

inleder upphörandeprocessen, men att det samtidigt krävs egna insikter och mognande 

för att kunna sluta. Studien visar att informanterna har omskapat sina identiteter och 

går från en identitet som kriminell till före detta kriminell och att sociala förändringar 

möjliggjorde denna distansering från den tidigare identiteten. Haggård et al (2001) 

finner liknande resultat i en mindre kvalitativ studie av fyra våldsamma 

högriskkriminellas upphörande i Sverige. Dessa informanter menar vidare att det är 

svårt att sluta, och att de även efter upphörandet fortsätter att undvika risksituationer 

eftersom de inte litar på sina egna reaktioner. 

Burnett (2004) har i en amerikansk studie intervjuat återfallskriminella inför och efter 

frigivning. De flesta informanterna i studien var män mellan 20 och 29 år. Han fann 

att de som inte återföll efter frigivningen var mer motiverade och hade en mer ordnad 

livssituation (arbete, relationer, mindre problem med droger). Vidare identifierade 

författaren olika grupper av personerna som inte återföll. De som klarade av att 

avhålla sig från brott hade i högre utsträckning tagit avstånd från identiteten som 

kriminell och klarade inte längre av stressen som rädslan att bli gripen innebar. I 

likhet med personer som upphör med ett missbruk, så var det vanligt med återfall och 

ambivalens under denna process. Många av informanterna ansåg sig vara 

ickekriminella samtidigt som de kunde identifiera situationer som skulle få dem att 

återfalla. 

Detta är ett viktigt komplement till kunskaperna om skyddsfaktorer, eftersom dessa 

tillsammans kan förklara upphörande med brott. Skyddsfaktorer kan påverka 

upphörandet genom att inleda processen men dessa kvalitativa studier visar att det 

även krävs egen motivation och ett omskapande av identiteten. 
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2.4 Ungas upphörande 

På ämnet unga personers upphörande med kriminalitet finns det begränsat med 

forskning och vi har endast hittat sex studier som avgränsats till ungdomar eller unga 

vuxna under 25 år. 

Haigh (2009) har intervjuat 25 ungdomar och unga vuxna under 25 års ålder i 

Australien om hur de resonerar kring upphörande. Samtliga ville sluta begå brott, men 

menade samtidigt att det var svårt att lämna det tidigare livet och många pendlade 

mellan att begå brott och leva laglydigt, eller trappade ner genom att göra mindre 

allvarliga brott. Författaren menar att upphörandet är en förlust av det liv dessa 

ungdomar tidigare tog för givet och att detta medför en väldigt sårbar position. 

Ungdomarna betonade det egna valet och att de inte bara automatiskt reagerade på 

yttre faktorer, även om dessa kunde påverka och möjliggöra valet genom att 

ungdomarna började uppfatta kriminaliteten som problematisk. Vidare menade många 

att kriminaliteten var en direkt följd av drogmissbruk.  

Panuccio et al (2012) finner liknande resultat i en kvalitativ amerikansk studie. 

Författarna menar att olika yttre faktorer fungerar som triggers för den egna 

motivationen och att det är unikt för ungdomar att yttre faktorer bara har en indirekt 

påverkan på upphörandet. Dessa triggerfaktorer är avskräckande händelser, att få 

barn, professionell hjälp, sysselsättning och stöd från familjen. Mc Ivor et al (2004) 

bekräftar detta i en studie av 276 ungdomar i Skottland varav 75 hade slutat. De 

undersökte tre åldersgrupper och fann att 14-15 åringar slutade begå brott främst på 

grund av rädsla för konsekvenser och mognande. Åldersgruppen 18-19 år slutade 

också på grund av egen mognad, men upplevde även att yttre faktorer som 

sysselsättning och partner påverkade. Den äldsta gruppen, 22-25 år, uppgav i högre 

grad att ansvar för familj och en medveten förändring av livsstilen var de viktigaste 

orsakerna. Dessa två studier antyder alltså en skillnad i varför ungdomar, unga vuxna 

och vuxna upphör med brott.  

I Sverige har Chylicki (1992) studerat 24-åriga män som upphört med brott och 

jämfört dessa med personer som återfallit. Orsakerna till att dessa personer upphörde 

stämmer väl överens med den ovan nämnda forskningen om risk- och skyddsfaktorer 

och är ett samspel mellan arv och miljö. Upphörandegruppen hade svaga sociala band 

till andra kriminella och starka till ickekriminella. Rädsla för att förlora kontakten 

med dessa ickekriminella personer var en av orsakerna till upphörandet. Författaren 

menar vidare att dessa personer tröttnat på den kriminella livsstilen, något som han 

kallar mättnadsprocess, som medför att mognad främjas. Många av personerna som 

upphörde hade aldrig identifierat sig som kriminella trots att de begick brott, till 

skillnad från de som återföll. Ryden-Lodi et al (1996) har djupintervjuat nio och 

samlat in registerdata för ytterligare sex unga kriminella, också i Sverige. Fem av 

dessa upphörde med den kriminella verksamheten och för några var orsakerna 

familjerelaterade, som att få sambo eller barn. Även avskräckande händelser som att 

misshandla någon, obehagliga drogupplevelser och fängelsevistelser var orsaker. 
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Dessa faktorer motiverade dem att omprioritera sina liv och upphöra med brott. 

Liksom i studierna av vuxna visar ovanstående studier att skyddsfaktorer kan inleda 

en upphörandeprocess av egna insikter och motivation. 

Sammantaget visar forskningen att kriminalitet är vanligast förekommande i 

ungdomsåren för att sedan avta och att det finns en kontinuitet i kriminellt beteende 

där tidig debut ökar risken för fortsatta lagöverträdelser. Trots detta finns mycket lite 

forskning som uppmärksammar denna motsättning. Studierna om vuxna respektive 

ungdomar stämmer i stort sett överens med varandra. Samma risk- och skyddsfaktorer 

för kriminalitet framkommer i de olika studierna. Även motivation, mognad, 

ambivalens och identitetsomskapande återfinns i studierna av båda åldersgrupperna. 

Det verkar dock baserat på de inkluderade studierna som att ungdomar betonar 

motivation och mognad mer än vuxna som tillskriver yttre faktorer större betydelse. 

Det mesta av forskningen på området fokuserar på riskfaktorer och majoriteten av 

forskningen om upphörande är kvantitativ med fokus på yttre faktorer. Vidare finns 

det knappt några svenska studier av ämnet eller som fokuserar på unga personer. 

Detta motiverar en kvalitativ studie av unga personers subjektiva upplevelser av 

upphörandet i Sverige. 

3. Teoretiskt ramverk 

I studien används teorin om sociala band, begreppet vändpunkter och ett perspektiv på 

upphörandet som en process samt två faser i denna process. Valet att använda teorin 

om sociala band baseras på dess vida definition av återanpassning samt teorins fokus 

på varför personer avhåller sig från brott. Då syftet med uppsatsen inte avser att 

förklara brottslighet utan fokuserar på faktorer som har bidragit till att informanterna 

har upphört med kriminalitet och således återanpassat sig i samhället, anses teorin 

vara tillämpbar. Vidare tillfogas ett livsförloppsperspektiv på upphörandet med 

begreppet vändpunkter eftersom detta på ett bra sätt kompletterar teorin om sociala 

band. Vändpunkter har även i tidigare forskning visat sig vara centralt för att kunna 

förklara upphörande med kriminalitet. En brist med dessa teorier är dock att de inte 

tar hänsyn till individuella faktorer som egen motivation och vilja och ger intrycket av 

att en person bara reagerar på sin omgivning och inte är delaktig i upphörandet.  

Därför inkluderas även en teori om två faser i uppbrottsprocessen som betonar egen 

motivation och ett aktivt upprätthållande av en ickekriminell livsstil, vilket visat sig 

vara viktigt i tidigare studier av ungdomar i synnerhet. 
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3.1 Sociala band 

Teorin om sociala band innebär att individer med starka band till det konventionella 

samhället inte begår brott. Travis Hirschi presenterade teorin 1969 i sin bok Causes of 

Delinquency. Begreppet sociala band förklarar han som relationer mellan individer, 

grupper och sociala institutioner. Social integration och starka band till samhälle får 

individen att följa vedertagna samhällsnormer. Utifrån teorin är brott ett resultat av 

svaga sociala band. Hirschi delar in dessa band i fyra delar: anknytning, åtagande, 

delaktighet samt övertygelse.  

Anknytning är en psykisk och emotionell koppling till andra personer, grupper och 

aktiviteter samt hur mottaglig människan är för andras åsikter och känslor. Det kan 

vara till föräldrar, skola och kamrater. Ju starkare band människan har till personer 

som är väl etablerade i samhället desto lägre blir risken för att begå kriminella 

handlingar. Åtaganden är vilka investeringar en person gör i det konventionella 

samhällslivet. En individ investerar tid, pengar och energi för att uppnå livsmål. Om 

denne planerar att begå brott måste denne rationellt överväga betydelsen av 

konsekvenserna det avvikande beteendet medför gentemot risken att förlora 

investeringarna som har gjorts. Hirschi menar att samhället i stort är konstruerat så att 

de flesta människors intressen skulle bli hotade om de begick brott. Delaktighet i 

legitimerade aktiviteter som exempelvis skola, arbete och sport medför att det 

tidsmässigt försvåras att få tillfälle att begå brott. Övertygelse handlar om i vilken 

grad individen anser att samhällsorganen och samhällets normer och lagar är legitima. 

Ju lägre övertygelse en person har desto större är sannolikheten att denne begår 

kriminella handlingar.  

Ju starkare en individ är kopplad till det konventionella samhället på någon av de 

ovanstående beståndsdelarna, desto större är även sannolikheten att denne är bunden 

till de andra delarna. En person med en stark anknytning till institutioner i samhället 

och konforma personer är vidare i större omfattning aktiv i olika verksamheter och 

organisationer, investerar tid och energi i utbildning för att i ett senare skede etablera 

sig på arbetsmarknaden och i högre utsträckning acceptera rådande samhällsnormer.  

3.2 Vändpunkter 

Sampson och Laub (1991) bygger vidare på teorin om sociala band i ett 

livsförloppsperspektiv. De sociala banden som utövar informell och formell social 

kontroll finns närvarande under hela livsförloppet men tar sig olika uttryck i olika 

faser i livet. Exempelvis menar de att föräldrars uppfostringsstilar och anknytning till 

antisociala vänner påverkar kriminalitet mycket under barn- och ungdomstiden, men 

att andra band, som anknytning till partner och arbetsstabilitet, blir viktigare och 

påverkar mer i vuxen ålder. De menar att olika riktningar livet tar kan leda till 

vändpunkter som fullständigt kan ändra dessa riktningar. Detta påverkar både 
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stabilitet och förändring som tillsammans kan förklara både uppkomst och 

upphörande med kriminalitet.  

3.3 Upphörandeprocess 

I en senare skrift kompletterar Laub och Sampson (2001) sin teori och lägger till 

åldrande och omskapande av identitet som förklaringar till upphörandet. Vidare 

skiljer de på att sluta med brott och upphörandeprocessen. Maruna et al (2004) menar 

att upphörande med brott måste ses som en process, som ofta påverkas av många 

faktorer. Ingen av dessa påverkande faktorer kan dock på något sätt garantera att en 

person upphör med brott. I denna upphörandeprocess är därmed både hjälp från andra 

och eget förändringsarbete nödvändiga delar. Vidare har det identifierats två faser i 

denna process (Laub & Sampson 2001, Maruna & Farall 2003, Maruna et al 2004). 

Den första fasen, primärt upphörande, handlar endast om att inte begå brott. Detta 

kan vara fallet för en återfallskriminell som befinner sig mellan två brott, eller en 

person som bara begått ett brott och sedan inte gör om det. Denna fas, menar 

författarna, kan orsakas nästan enbart av social kontroll från omgivningen. Den andra 

fasen däremot, sekundärt upphörande, handlar om ett medvetet val att sluta, en 

långvarig process som kräver ett omskapande av den egna identiteten från kriminell 

till ickekriminell. De argumenterar för att förändringar i den sociala omgivningen och 

vändpunkter på olika sätt kan påverka personer att gå in i den andra fasen, men att det 

alltid handlar om ett aktivt val och inte bara är en automatisk reaktion på yttre 

förändringar. Upphörandeprocessen påverkas alltså av både aktörskap och social 

kontroll i ett samspel, där en lägre social kontroll kan kräva mer vilja och omvänt hög 

social kontroll inte kräver lika mycket beslutsamhet, men den ena delen kan inte leda 

till ett långvarigt upphörande om inte den andra finns närvarande.  

Sammantaget anser vi att ovanstående teorier tillsammans kan förklara de orsaker till 

upphörande med brott som framkommit i tidigare forskning. Teorierna om sociala 

band och vändpunkter kan tillsammans förklara de risk- och skyddsfaktorer som 

framkommit i tidigare forskning. Teorin om upphörandeprocesser överensstämmer 

med de få kvalitativa studierna vi hittat på området som antyder att upphörande är en 

långvarig process. Därför anses dessa tillsammans vara lämpliga redskap även i vår 

analys. Hur dessa tillämpades beskrivs närmare under rubriken analys i följande 

kapitel.  
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4. Metod 

I studien används en kvalitativ forskningsmetodik eftersom den, som tidigare nämnts 

fokuserar på personernas subjektiva upplevelser av att sluta begå brott. 

Frågeställningarna stämmer därför överens med den kvalitativa strategin som 

fokuserar just människors egna tolkningar av sin omgivning (Bryman 2002:35). Som 

framgår av frågeställningarna finns det heller inte någon hypotes som ska testas, utan 

studien ska undersöka informanternas egna tolkningar. Detta innebär att ansatsen blir 

induktiv, det vill säga att teoretiska slutsatser kommer att dras baserade på 

intervjupersonernas berättelser (Bryman 2002:22). En kvalitativ metod är dessutom, 

som nämndes i inledningen och avsnittet om tidigare forskning, mer motiverad 

eftersom den nuvarande kunskapen på området huvudsakligen är baserad på 

kvantitativ forskning.  

4.1 Avgränsningar och urval 

Målgruppen för denna studie är personer som varit kriminella under sin barndom, 

ungdomstid och som unga vuxna som slutat begå brott som unga vuxna. Med 

kriminell avses här att personen har begått ett flertal brott och dömts för minst fyra av 

dessa. Med barn- och ungdomstid avses alla åldrar under 18 år och som unga vuxna 

att upphörandet skett före 25 års ålder. Inga avgränsningar har gjorts avseende hur 

länge personerna ska ha varit brottsfria vid intervjutillfället. Detta eftersom studien 

undersöker varför personerna upphört och inte avser att besvara frågan om dessa 

upphörandefaktorer är stabila över tid. För att besvara en sådan frågeställning skulle 

det krävas en longitudinell studie. Dessutom har även personer som slutat relativt 

nyligen tagit det inledande beslutet att upphöra med brott och arbetar också aktivt för 

att upprätthålla en ickekriminell livsstil. Att ta hänsyn till hur länge personerna varit 

brottsfria är dock nödvändigt att tillämpa i analysen som en bakgrundsfaktor för att se 

om detta påverkar informanternas berättelser. 

Stora delar av forskningen berör endast pojkar eller män (Andershed & Andershed 

2005, Ryden-Lodi 2008). Att inkludera kvinnliga intervjupersoner möjliggör en 

jämförelse med de manliga och att observera om det finns några könsskillnader i 

informanternas svar. Vi har därför speciellt efterfrågat kvinnliga informanter för att på 

så sätt inkludera även dem. Könsfördelningen är dock inte jämn vilket 

överensstämmer väl med målgruppen eftersom det är vanligare med kriminalitet 

bland män (BRÅ 2013).  

Det finns inget register över målgruppen för studien. Det gör det omöjligt att använda 

ett slumpmässigt urval som skulle kunna öka generaliserbarheten. Bryman (2002:116) 

menar också att för vissa populationer skulle ett sådant register inte vara korrekt 

eftersom populationen ständigt förändras. Detta är överförbart på målgruppen för 

studien då nya unga börjar begå brott och personer slutar hela tiden. Därför används 

istället ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär helt enkelt att välja 

informanter som finns tillgängliga. Det medför självklart att resultatet inte är 
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generaliserbart, vilket diskuteras närmare under rubriken metodologiska 

överväganden. Bryman (2002:115, 313) menar dock att detta är nödvändigt när man 

anser att man inte har råd att missa tillfället att få tala med informanter från en viss 

population som är svåra att få kontakt med, vilket är fallet för denna målgrupp. 

Informanterna kom vi i kontakt med via föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I 

Samhället) och via bekanta till oss. Även ett så kallat snöbollsurval aktualiserades 

(Aspers 2011:95) där en informant förmedlat kontakt med ytterligare en 

intervjuperson. En risk med detta är dock enligt Aspers att bara informanter från ett 

visst nätverk tas med i undersökningen. Detta kan även vara en risk när studien utgår 

från en KRIS-förening som också är ett nätverk. Detta undveks genom att utgå från 

flera föreningar och personer för att på så sätt inkludera fler nätverk. 

4.2 Datainsamling 

Individuella intervjuer har genomförts med åtta personer som begått brott under sin 

barndom, ungdomstid och som unga vuxna. Sex av dessa har vi fått kontakt med via 

tre KRIS-föreningar och via personer ur dessa nätverk. Två informanter har vi 

förmedlats kontakt med via bekanta till oss. Intervjuerna tog ungefär en halvtimme 

vardera. Fem av dessa genomfördes i KRIS lokaler utifrån informanternas önskemål. 

Tre intervjuer genomfördes över telefon, dels på grund av avståndet och dels på grund 

av tidsbrist hos informanterna. En nackdel med att genomföra telefonintervjuer är att 

intervjuaren missar icke-verbal kommunikation som gester och miner. Detta är 

problematiskt, men de praktiska skälen gjorde det nödvändigt att göra på detta sätt. 

Samtidigt kan det också medföra fördelar i form av en ökad känsla av anonymitet för 

informanten.  

I intervjuguiden sammanställdes idén för utförandet, teman och frågor som skulle 

besvaras. Under intervjutillfället behövde frågorna inte ställas i den ordning som de 

presenteras i intervjuguiden och vidare kunde följdfrågor som inte ingick i 

intervjuguiden ställas. De två inledande intervjuerna var avsedda att öva på att 

intervjua och testa frågorna och se om de var tillräckligt heltäckande eller behövde 

modifieras och även att testa den tekniska utrustningen. Detta kan liknas vid en 

pilotstudie (Bryman 2002:170-171). Vi genomförde en intervju var men den andra 

personen fanns med i rummet och antecknade och hade möjlighet att följa med i 

intervjuguiden och ställa kompletterande frågor. Detta gav en möjlighet att ge 

varandra feedback och reflektera över intervjuerna, för att på så sätt öka kvaliteten på 

de kommande intervjuerna. Eftersom dessa intervjuer avlöpte bra så inkluderas även 

dessa i studien och de resterande intervjuerna genomfördes på samma sätt utifrån den 

ursprungliga intervjuguiden. 

Valet av intervju som metod framstod som självklart med tanke på frågeställningarnas 

fokus på subjektiva upplevelser. En fördel med intervjun som metod är personlig 

närhet till informanten och möjlighet för denne att uttrycka sina subjektiva 

upplevelser. Begränsningar att använda intervjun som en metod är bland annat att det 
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blir ett mindre urval. Flexibilitet är en fördel men kan även innebära en svårighet att 

jämföra informationen som har framkommit (Bryman 2002:246-273, 299-311). Det 

finns även en risk att informanten enbart svarar det han eller hon tror att intervjuaren 

vill höra eller ger en skev bild av sig själv, så kallad social önskvärdhet. Vidare kan 

den personliga närheten medföra olika intervjueffekter som att intervjuaren medvetet 

eller omedvetet påverkar intervjupersonen och hur denne besvarar frågorna. Faktorer 

som kan påverka under en intervju är exempelvis kroppsspråk, röstläge, etnicitet, kön, 

social bakgrund och attityd hos intervjuaren (Ibid 2002:126-144, 146-149). Vidare 

ska intervjuaren ha i åtanke att intervjusituationerna inte är ett ömsesidigt samspel 

mellan två likställda parter. Det råder en maktobalans där forskaren har ett övertag 

(Aspers 2011:141). Genom att agera neutralt och vara medvetna om ovanstående 

faktorer kan det minska risken för dessa intervjueffekter. Att vara två intervjuare kan 

ytterligare öka denna maktobalans och intervjuareffekter vilket är problematiskt. 

Samtidigt ökar det studiens trovärdighet, vilket diskuteras närmare under rubriken 

metodologiska överväganden. Ytterligare en anledning till att vi var två var att 

informanterna förutsatte att båda var närvarande och det därför blev naturligt. 

Lokalerna möjliggjorde inte heller för den andre personen att befinna sig i ett annat 

rum under intervjun. 

Intervjuformen är semistrukturerad eftersom det ger möjlighet att undvika nackdelar 

från helt strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Det innebär en viss struktur i 

form av en intervjuguide så att intervjupersonerna kan formulera erfarenheter och 

kunskaper med egna ord som är relevanta för frågeställningarna (Aspers 2011:143). 

En strukturerad intervju riskerar att bli oflexibel och avspegla forskarens intresse 

vilket kan begränsa intervjupersonerna från att berätta sådant som är relevant för dem 

(ibid). Att tillämpa en helt ostrukturerad intervjustrategi kan tvärtom medföra risken 

att det blir alltför oenhetligt och svårt att hitta gemensamma teman i de olika 

intervjuerna utifrån att det är olika individer med olika berättelser.  

4.3 Analys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket samtliga informanter samtyckte 

till. I transkriberingarna av det inspelade materialet skrevs inte pauser, hummanden 

och liknande ut om dessa inte var onormalt långa eller på annat sätt avvikande. Detta 

eftersom analysformen som fokuserar på innehåll inte kräver en så detaljerad 

transkribering. För att analysera intervjumaterialet gjordes kvalitativ innehållsanalys 

för att hitta gemensamma teman i de olika personernas berättelser (Bryman 

2002:368). Det skapades inte ett kodningsschema i förväg eftersom det är mest lämpat 

för syftet med uppsatsen att använda en induktiv öppen kodning (Aspers 2011). Detta 

innebar att intervjumaterialet kodades vid en första genomläsning efter vad 

informanten berättat. Detta krävde att vi gick tillbaka och läste om intervjuer allt 

eftersom koderna skapades. Sedan kondenserades dessa koder till teman som 

identifierades som gemensamma i flera intervjuer. Dessa teman visade sig 

sammanfalla med de teoretiska begreppen sociala band och vändpunkter, samt de två 
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faserna i upphörandeprocessen som presenterades i det teoretiska ramverket. Därför 

används dessa begrepp som teman i resultatdelen (för kodningsschemat som 

utarbetades, se bilaga 2).  Datorprogrammet AtlasTi användes i kodnings- och 

analysarbetet för att förenkla hanteringen av koder och citat. Användningen av 

datorprogrammet gjorde materialet mer lättöverskådligt och gav en större möjlighet 

att hitta samband mellan koder. Det möjliggjorde även ett urskiljande av skillnader i 

vilka teman intervjupersonerna tog upp relaterat till bakgrundsfaktorer som 

exempelvis kön och tidigare brott.  

4.4 Metodologiska överväganden 

Valen av forskningsstrategi, metod och urval gör det omöjligt att generalisera 

resultaten som framkommer och således är den externa validiteten, eller 

överförbarheten, låg (Bryman 2002:93). Detta är inte heller syftet med studien. Den 

interna validiteten, det vill säga att studien undersöker det som avses, är hög (Bryman 

2002:257). Detta eftersom studien undersöker personernas subjektiva upplevelse av 

upphörandet med brott vilket lämpligen bör studeras genom att just fråga dem. Detta 

medför en högre trovärdighet för studien. En mer kvantitativ metod skulle helt enkelt 

inte kunna fånga dessa personliga tolkningar och därmed inte besvara 

frågeställningarna. Den externa reliabiliteten går ut på att studien kan replikeras 

(Bryman 2002:257). Det är möjligt att replikera studien men att använda andra 

intervjupersoner i ett försök att replikera studien skulle kunna medföra andra svar på 

frågorna än de som presenteras i denna studie eftersom alla inte slutar med brott av 

samma anledning. Detta beror på att urvalet inte är representativt och är heller 

ingenting som eftersträvats. Den interna reliabiliteten eller pålitligheten innebär att 

flera forskare ska kunna dra samma slutsatser och tolkningar av materialet (Bryman 

2002:257). Åtgärder har vidtagits för att öka denna studies pålitlighet på olika sätt. 

Dels har vi båda deltagit vid alla intervjutillfällen för att kunna säkerställa liknande 

tolkningar. Sedan har vi även läst varandras transkriberingar och samtidigt lyssnat på 

inspelningen för att garantera att dessa skrevs ned korrekt. Därutöver har en av oss 

genomfört en första kodning av intervjumaterialet. Därefter kodade den andra 

personen samma material för att säkerställa att det tolkades liknande. Det visade sig 

att våra tolkningar generellt sett överensstämde med varandra. I de fall där vi inte 

tolkade lika skapades en gemensam definition av denna kod.  

Det faktum att vi läste studier på området innan genomförandet av intervjuerna kan ha 

medfört en förförståelse av fenomenet som kan ha påverkat vilka frågor som ställdes. 

Vi har försökt undvika det genom att i förväg formulera frågorna neutralt och genom 

att använda öppna frågor. Det kan dock inte uteslutas att denna förkunskap kan ha 

påverkat genomförandet av intervjuerna och därmed resultatet. 
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4.5 Etiska överväganden 

Angående de etiska kraven på individskydd har det säkerställts att studien uppfyller 

de fyra huvudkraven Vetenskapsrådet (1990) ställer på samhällsvetenskaplig 

forskning. Det första, informationskravet, har uppfyllts genom att tydligt informera 

intervjupersonerna om uppsatsens ämne och deras deltagande innan intervjuerna 

påbörjades. Därutöver har dessa fått förklarat för sig hur uppsatsen kommer att läggas 

upp och användas. För att uppfylla samtyckeskravet har det även klargjorts för 

informanterna att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst hade 

möjlighet att avbryta eller välja att inte besvara en fråga. Vidare har 

intervjupersonerna informerats om att vad de berättar endast kommer att användas för 

forskning, för att uppfylla nyttjandekravet. Rörande konfidentialitetskravet försvåras 

identifiering av intervjupersonerna så långt det är möjligt utan att förlora viktig 

information. Detta genom att använda fingerade namn och ändrande av åldern med 

enstaka år för intervjupersonerna, och att inte uppge namn på platser och andra 

personer som informanterna nämner. För att ytterligare säkerställa konfidentialitet har 

inga personuppgifter förvarats i anslutning till intervjumaterialet, och inspelningar 

och transkriberingar kommer att raderas när studien är färdigställd.  

4.6 Informanter 

Informanterna började begå brott mellan 7 och 13 års ålder och upphörde mellan 18 

och 24 års ålder. Sex av åtta är män och två är kvinnor. Hur länge de har varit fria från 

brottslighet vid intervjutillfället varierar kraftigt mellan några veckor upp till åtta år. 

Sju av åtta uppger även att de har haft ett drogmissbruk.  

”Anton” är 20 år och bor i ett mindre samhälle. Han började begå brott i 10-årsåldern 

och slutade för ungefär ett år sedan. 

”Benny” är 25 år gammal och bor i en större stad. Han började begå brott i 10-

årsåldern och har även haft ett drogmissbruk. Han slutade med den brottsliga 

verksamheten för ungefär två år sedan. 

”Calle” är 22 och bor i en större stad. Han började begå brott som 8-åring och har 

också haft ett drogmissbruk. Han bestämde sig för att sluta begå brott för några 

veckor sedan. 

”Daniel” är 18 och bor i en medelstor stad. Han började med kriminalitet när han var 

12 och upphörde för någon månad sedan. Även han har missbrukat droger. 

”Emma” är 29 och bor i en medelstor stad. Hon började begå brott i 13-årsåldern och 

slutade för drygt sju år sedan. Hon har också haft ett drogmissbruk. 

”Fredrik” är 22 år gammal och bor även han i en medelstor stad.  Han började begå 

brott i tioårsåldern och har även haft ett drogmissbruk. Han slutade för några månader 

sedan med brott och droger. 
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”Gustav” är 23 bor i en medelstor stad. Han började också begå brott i tioårsåldern 

och har haft ett drogmissbruk.  Han slutade med kriminaliteten och drogerna för snart 

ett år sedan. 

”Hanna” är 31 och bor i en stor stad. Hon började begå brott som 7-åring och har 

även haft ett drogmissbruk. Hon slutade för åtta år sedan med brott och droger. 

5. Resultat 

Intervjupersonernas berättelser visade skillnader i varför de valde att sluta och vad 

som gör att de klarar av att inte återfalla. Resultatet är därför indelat enligt de två 

faserna av upphörande som presenteras i det teoretiska ramverket, primärt och 

sekundärt upphörande. Den första fasen är indelad i tre teman med orsaker till 

upphörandet. Dessa är vändpunkter, sociala band och inre faktorer. Den andra fasen 

innehåller två teman om upprätthållande av en ickekriminell livsstil. Dessa är 

förstärkta sociala band och omskapande av identitet. I citaten markeras utelämnade 

meningar med (…). Slutligen görs en summering av resultatet. I bilaga 2 finns 

kodningsschemat bifogat där det går att utläsa vilka, och hur många, informanter som 

talat om vilka teman eller koder. 

5.1 Primärt upphörande 

Den första fasen, primärt upphörande, innefattar vad som ledde fram till det inledande 

beslutet att sluta begå brott. Centrala teman som identifierades i denna fas är 

vändpunkter, sociala band och inre faktorer.  

5.1.1 Vändpunkter 

Informanterna framhåller specifika händelser i sina liv som centrala orsaker till att 

upphöra med kriminalitet. Dessa tolkar vi därför som vändpunkter. Ofta var dessa 

händelser obehagliga och har därför haft en avskräckande effekt som fick 

informanterna att börja fundera över sin kriminalitet och motiverade dem att inleda 

upphörandeprocessen. Detta handlade ofta om att fysiskt skada eller såra andra 

människor. De uttrycker att de nu har dåligt samvete för hur de behandlat andra under 

sin kriminella tid och att dessa händelser fungerade som avskräckande från 

kriminaliteten.  

Jag har mycket skuldkänslor och jag går runt och tänker på de grövre 

brotten som jag har gjort. Hur jag behandlat folk när jag ska inkassera 

pengar. Ta hand om golare och sånt där. (Calle) 

Att se hur det gått för andra personer i kriminalitet eller hur andra påverkats av ett 

drogmissbruk kan också skapa insikter om den egna livsstilen. Emma framhåller detta 

som avgörande och menar att kriminaliteten berodde på hennes drogmissbruk, så när 

hennes pojkvän dog av en överdos bestämde hon sig omedelbart för att sluta. Att sluta 

med drogerna medförde för henne att hon inte längre begick brott. Vidare menar hon 
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att hon troligtvis hade fortsatt med droger och kriminalitet om det inte var för den 

händelsen. 

Men sedan dog han av en överdos när jag var i behandling för åtta år sedan. 

Så när han dog då tog jag beslut på att jag skulle vara nykter och drogfri. 

(…) Så hade han levt så vet jag inte om jag hade varit nykter idag. (Emma) 

Upphörandet med kriminalitet är ofta en direkt följd av att ta sig ur ett drogmissbruk. 

Efter några års missbruk började hälsan ta allvarlig skada av drogerna. Detta blev som 

ett uppvaknande som fick personerna att fundera kring om detta verkligen var det liv 

de ville leva och därmed blev en vändpunkt från en kriminell livsstil. Att sluta 

missbruka var avgörande för att kunna sluta begå brott. 

Ja det var hälsan… man låg och hostade blod och var less på att göra brott 

för att få tag i pengar. (Daniel) 

Dessa personer begick brott primärt för att finansiera ett beroende och de menar att 

när de slutade med drogerna upphörde även kriminaliteten som en direkt följd av 

detta. 

Som det är nu så ser jag inget större behov av att behöva vara kriminell för 

att… ja, jag har inget behov av droger just nu. (Fredrik) 

En annan aspekt av vändpunkter som framkom var stora svårigheter i livet innan 

upphörandet som skapade insikter om att livsstilen inte var hållbar som i sin tur 

medförde en vändpunkt från kriminaliteten. Informanterna benämner denna tidpunkt 

som en botten. Det handlar om att befinna sig i en väldigt svår situation, att stå helt 

utan bostad, tillhörigheter, arbete och pengar. Detta innefattar också ett eskalerande 

drogmissbruk och att må väldigt dåligt, både psykiskt och fysiskt, vid denna tidpunkt.  

Då hade jag fruktansvärt mycket skulder. (…) Jag hade som ingenting kvar 

riktigt. Folk är ute efter en, det blev för mycket. Liksom, även dom vänner 

man hade som man tog droger med och gjorde kriminalitet med, inte ens 

dom ville veta av en. (…) Mitt missbruk för den delen var väldigt destruktivt 

när det väl är igång. Det går utför snabbt och det är överdoser och 

krampanfall och sjukhussvängar. (Gustav) 

Ja för när jag tog droger på slutet så fick jag bara ångest och jag grät bara 

och jag mådde så dåligt och jag hade ingenting. Jag hade sagt upp 

lägenheten eller typ blivit vräkt, jag hade liksom inga pengar. Jag.. Ingenting 

var bra. Jag kände mig bara ensam och ledsen liksom. (Emma) 

Det kan även vara en positiv händelse som utgjort en vändpunkt och motiverat till att 

sluta begå brott. För Anton innebar det att få veta att hans flickvän var gravid vilket 

motiverade honom till ett omedelbart beslut att sluta begå brott. Detta kan förstås mot 

bakgrund av att hans pappa var kriminell och inte fanns där under hans uppväxt. Han 
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framhåller att han inte vill upprepa sin pappas historia utan vill ta ansvar för sin son 

och finnas där under barnets uppväxt. 

Så när jag fick veta att jag skulle få han så fick jag helt enkelt skärpa till 

mig. (…) Jag vill inte missa det, liksom. Och det var väl på grund av att min 

farsa liksom inte alltid var där och så som jag tänkte på det viset. (Anton) 

5.1.2 Sociala band 

Detta tema behandlar hjälp från andra personer och verksamheter som bidragit till 

upphörandet på något sätt. Detta kan förstås mot bakgrund av att informanterna 

tidigare i livet har haft svaga sociala band. De berättar om att familjen och andra i 

omgivningen inte reagerade märkvärt när de började begå brott. Det förekom också 

sociala problem i familjen under uppväxten, som kriminalitet och missbruk hos 

föräldrarna. Vidare började de tidigt att umgås med kriminella personer och några 

talar om detta nätverk som sin familj. De menar att det är svårt att enbart med hjälp av 

egen motivation sluta begå brott och att det också krävs stöd från andra människor. 

Jag upptäckte ganska fort att jag inte liksom hade typ en tillräckligt bra 

förmåga, liksom att göra det själv för att alltså även hur mycket jag än 

trodde att jag typ skulle sköta mig så slutade det alltid med att jag tog droger 

typ och gjorde såhär dåliga saker. Alltså det är svårt att bryta en vana, 

liksom, på helt egen hand sådär. (Benny) 

Dels handlar det om traditionella hjälpinsatser som professionell behandling eller 

självhjälpsgrupper. Dessa kategoriseras här som sociala band eftersom informanterna 

betonar just relationen till behandlaren eller det sociala stödet i självhjälpsgrupperna 

som viktigt. Det varierar hur stor vikt informanterna lägger vid dessa. Å ena sidan 

menar några att insatserna varit avgörande för deras upphörande. Det framkommer en 

mängd olika hjälpinsatser som behandlingshem, boendestöd, psykologer och 12-

stegsprogram. Professionella insatser, som att delta i ett kriminalitetsprogram kan 

vara den främsta orsaken till att sluta begå brott. 

Det var när jag gick ”Kriminalitet som livsstil”. Innan det tyckte jag inte att 

jag hade speciellt mycket problem. (Hanna) 

Å andra sidan finns informanter som inte tillskriver behandlingsinsatser samma 

avgörande betydelse. Exempelvis anser Daniel att han med hjälp av främst egen 

motivation och mognad kunde använda redskap han lärt sig i behandling när han vid 

ett senare tillfälle valde att sluta. 

När det är för min egen skull, inte mammas, pappas eller sådär, då känner 

jag att jag kan gå tillbaka och se att jag har lärt mig mycket från 

behandlingen som jag kan jobba med idag också. Så den har ju hjälpt. 

(Daniel) 
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Specifika andra personer har också betydelse för upphörandet där dessa hjälpt och 

påverkat upphörandeprocessen genom att motivera till en ickekriminell livsstil. Det 

handlar främst om familjemedlemmar som föräldrar och syskon.  

Jag har alltid liksom fått stöd av min ena syster. Hon har alltid liksom 

försökt leda mig på rätt väg när jag vart och hållt på med dumheter. (Anton) 

Då tog jag kontakt med familjen. Det var mitt egna val men utan dom hade 

det aldrig varit möjligt. (Gustav) 

Andra upplever att personer som också haft problem med kriminalitet och missbruk 

och tagit sig ur denna livsstil inspirerat informanterna att också göra det genom att 

visa att det är möjligt att sluta med brott och droger.  

Sen gick det ett år och då åkte min kompis på behandling. När hon åkte då 

tänkte jag ”men då kan jag också åka”. (Emma) 

Sammantaget är det viktigt att ersätta sitt gamla nätverk med ett nytt av ickekriminella 

personer i upphörandeprocessen. Umgänge med personer i kriminalitet och missbruk 

utgör en risk för att återfalla som gör det omöjligt att sluta. Att bryta med dessa är 

därför en förutsättning för att kunna sluta begå brott. Nya vänner, och ofta att få 

kontakt med personer i KRIS, som inte är kriminella är en nödvändig förutsättning för 

att kunna sluta begå brott. 

Sedan är jag inte heller lika ensam heller som jag var. Jag har mer 

kompisar. Nyktra kompisar att vara med nu. Förr var man ensam och vad 

ska man göra nu? Man ringer en gammal kompis. Man går upp till honom 

och sedan går det åt helvete. Så det gäller att bryta med sina gamla 

kompisar. (Daniel) 

5.1.3 Inre faktorer 

Upphörandeprocessen är ett samspel mellan inre och yttre faktorer. I detta tema 

behandlas de inre faktorerna, mognad och motivation, som bidrog till upphörandet. 

Här beskrivs också svårigheterna och ambivalensen i motivationen som föregick 

beslutet att upphöra med brott. Upphörandet med brott var inte plötsligt utan det 

föregicks av någon form av nedtrappning i den brottsliga verksamheten inför det 

slutgiltiga upphörandet. Å ena sidan hade några börjat fundera på att sluta och begått 

färre eller mindre allvarliga brott under en tid för att senare komma fram till beslutet 

att sluta helt.  

Ja jag tyckte att jag hade slutat men jag slog fortfarande folk till exempel. 

Och jag tyckte väl knappast att det var liksom nåt riktigt brott så… att slå. 

Utan alltså det var väl en nedtrappning för mig. (Benny) 

Å andra sidan handlade det för några om att sluta helt under en period för att senare 

återfalla och sluta igen. Denna nedtrappning i kriminalitet är nära sammankopplad 
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med en nedtrappning eller ett avbrott även i drogmissbruket för de informanter som 

menar att kriminaliteten är en direkt följd av missbruket. 

Jag ville ju sluta för jag insåg redan tidigt att det var helt fel det jag höll på 

med (…) Då skötte jag mig i två år och var nykter och drogfri. Sen ramlade 

jag tillbaka nu i våras. (Fredrik) 

Även ökande ålder och mognad bidrog till att sluta begå brott. Detta skedde både 

genom en ökad mottaglighet för hjälp och andra personers påverkan, och genom att 

de började tröttna på och växa ifrån livet som kriminell. Många av deras kompisar 

började skapa sig ett nytt liv medan de själva fortsatte jaga pengar, använda droger 

och leva under stressen att bli tagen av polisen. Vidare var kriminaliteten spännande 

och som en lek när de var yngre vilket gjorde att de sökte sig till detta, men att det 

mot slutet av den kriminella tiden blev mer på allvar och inte längre var häftigt. 

Kriminaliteten blev snarare en påfrestning som ledde fram till beslutet att upphöra. 

Eller det är klart, de första åren sådär.. då var det väl ändå lite häftigt och 

sådär. Men ja, sen var det väl inte så jävla häftigt längre när man såg att 

kompisarna började få ett liv och sådär medan man satt kvar i samma jävla 

skit hela tiden. (Fredrik) 

Sedan var det ju det här hela tiden jagandet och krigandet och hur ska jag 

fixa pengar? Och vad ska jag göra nu liksom? Det handlar om överlevnad. 

När man var 12 tyckte man det var en cool grej men det är det inte längre. 

(Daniel) 

Det förekommer också att det fanns en vilja till förändring och motivation men att 

allvarliga problem med drogberoende utgjorde ett hinder för upphörandet med brott. 

En kort period av drogfrihet medförde att de kunde de använda sin motivation till att 

upphöra med kriminalitet och söka hjälp från andra. 

Jag fick ihop ett dygns nykterhet ungefär, och det räckte ju för att jag skulle 

få nån gnista och så ramla jag ner här i lokalen (KRIS, vår anmärkning) och 

fick hjälp härifrån. (Fredrik) 

Jag höll mig borta i fyra dagar, inlåst hos en kompis, och tände av det 

värsta. Sedan ringde jag min övervakare och så sa jag bara ”nu är jag less 

en gång för alla”. (Gustav) 

Sammantaget är motivation avgörande för beslutet att upphöra. Även fast hjälp från 

andra och händelser påverkade dem starkt så betonar de att det inte hade varit möjligt 

utan att också ha en stark vilja och egen motivation till att sluta.  

Men jag var ju mottaglig för det. Jag ville ju, och fick mycket verktyg och 

hjälp då. (Hanna) 
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Det går att sluta om man bara vill det själv, liksom. Det är bara att kämpa 

liksom, så funkar det. (Daniel) 

5.2 Sekundärt upphörande 

Den andra fasen, sekundärt upphörande, utspelar sig efter det inledande beslutet att 

sluta begå brott. Denna fas innefattar hur informanterna gör för att avhålla sig från 

kriminalitet, vilken hjälp de får från andra i denna process, och hur de börjar 

omförhandla sin identitet från kriminell mot ickekriminell. Informanterna uttrycker att 

de fortfarande, ibland många år senare, arbetar aktivt för att avhålla sig från brott. 

Centrala teman här är förstärkta sociala band och omskapande av identitet. 

5.2.1 Förstärkta sociala band 

Detta tema behandlar yttre faktorer som på olika sätt bidrar till upprätthållandet av en 

ickekriminell livsstil och skapar en känsla av delaktighet i samhället. Även i denna 

upprätthållande fas är hjälp från andra personer och stödinsatser viktiga. Här börjar 

informanterna skapa sig en meningsfull tillvaro och finna en gemenskap med 

ickekriminella personer. Vidare är det viktigt att ha en sysselsättning för att klara av 

att avhålla sig från brott. Dessa yttre faktorer kan förklaras med Hirshis (1969) teori 

om sociala band. Denna koppling behandlas närmare i diskussionsavsnittet. 

Även i upphörandets andra fas fortsätter olika stödinsatser eller att delta i 

självhjälpsgrupper vara nödvändigt för att kunna upprätthålla avhållsamheten från 

kriminalitet och droger.  I denna andra fas upplevs dock denna hjälp vara mer 

självvald än i den inledande fasen. Nu uppfattas dessa insatser som hjälp snarare än 

något andra krävde, vilket upplevts tidigare i livet exempelvis när de tvingats till 

behandling innan de själva var mottagliga. 

Jag underhåller min nykterhet med typ självhjälpsgrupper och liknande. 

(Fredrik) 

Sen hade jag ju boendestöd när jag kom hem (från ett behandlingshem, vår 

anmärkning) tre gånger i veckan ganska länge. Och sen hade jag en gång i 

veckan och sen var det bara en gång i månaden i ett år. Hjälpte mig åka och 

handla och hjälpte mig och så. Jag hade ju så social fobi och sådär och… Så 

jag fick mycket hjälp av socialen. (Emma) 

Det nya nätverket av ickekriminella fortsätter att utvecklas i denna fas till en 

gemenskap och delaktighet i en grupp snarare än bara en ersättning för de tidigare 

kriminella vännerna. I denna fas handlar det alltså mer om tillhörighet i en grupp än 

bara personer att umgås med, men i likhet med de sociala banden i den första fasen 

handlar det för många om verksamheten KRIS. För andra handlar det om att 

relationer till familjemedlemmar har blivit bättre sedan de upphörde med 

kriminaliteten.  
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Och där fick jag liksom en gemenskap som jag tyckte var schyst att liksom 

vara med i. Så att då blev det att jag var med där och varit med där sen dess. 

(Benny) 

Jag bor hemma igen, relationen till pappa är mycket bättre. Till mamma 

också. (Daniel) 

I denna fas blir det också viktigt att ha en sysselsättning för att skapa tillhörighet i 

samhället. Att ha något att göra medför att det blir lättare att upprätthålla en 

ickekriminell livsstil. Det handlar om att börja gå till skolan igen, att hitta en ny 

hobby, men även att bara ha någonstans att gå och något att sysselsätta sig med. 

Sysselsättningen blir en form av ersättning för kriminella handlingar genom att uppta 

tid.  

Jag kan plugga nere i lokalen här liksom och vara med på aktiviteterna här. 

(Daniel) 

Jag har hittat en ny hobby. Att spela in, filminspelning. Så jag ska satsa på 

det nu. Jag fick en till förfrågan igår. Då tänkte jag köra, liksom. Jag tänker 

att jag ska göra det istället för att vara ute och riskera mitt liv. (Calle) 

Ibland är det inte så viktigt vad denna sysselsättning är utan det viktigaste är bara att 

ha något att göra. Detta medför en möjlighet att komma ifrån tristessen som har 

bidragit till tidigare återfall, vilket kan förstås mot bakgrund av att många av 

informanterna är spänningssökande och har svårigheter med att slappna av och vara 

sysslolösa. 

Och då var det ganska enkelt. Det var rätt skönt, liksom, Jag kom dit och så 

var det såhär ba ”vill du göra nånting?” och ”ja, visst okej” och ”ja, du kan 

gå och hämta bröd” liksom. Jättebra, alltså jag tyckte det var kul som fan. 

Det är helt sjukt men jag tyckte det var jätteroligt. Tvärstolt, brödhämtarn. 

(Benny) 

5.2.2 Omskapande av identitet 

I det empiriska materialet framkommer en process av återanpassning med ett eget 

aktivt arbete med förändring även efter upphörandet med brott.  Det krävs egna 

insatser och ansträngning för att förändra den egna livsstilen. Det fortsätter vara 

väldigt svårt och krävande en lång tid efter det sista brottet. 

Det är jobbigt i början. Det kan vara jobbigt i flera år men det är bara hålla 

i men till slut släpper det. Men det beror på hur mycket man har själv att 

bearbeta också. (Daniel) 

Det är ett tungt jobb. Man får göra massa själv. (Emma) 
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I denna fas framkommer också en förändring av självbilden från kriminell mot icke-

kriminell som har kommit ur detta arbete för att förändra sin livsstil. De upplever en 

förändrad syn på sig själv och har lärt sig att hantera tankar på brott även om dessa 

finns kvar. De kan jämföra sig själva nu med hur de var under den kriminella tiden 

och se en positiv förändring av självbilden.  

Sunda värderingar och tänker annorlunda. (Daniel) 

Jag lever ett jävligt skönt och lugnt liv idag. Det är twisten i det hela att jag 

faktiskt trivs med det idag. Det kunde jag inte göra förut, jag var alltid sugen 

på att jaga nånting, liksom. Och det slipper jag idag.  (Benny) 

Informanterna upplever också att denna förändring återspeglas i hur andra ser på dem, 

vilket gör att de blir mer motiverade att avhålla sig från brott. 

Jag börjar få ett värde, liksom. Tillit kommer tillbaka från nära och kära. 

(…)Nu är jag liksom öppen för allt och alla andra människor. Så länge dom 

verkar vettiga. (Gustav) 

De personliga egenskaperna har förändrats och identitetsförändringen har även 

medfört ett bättre samvete och möjlighet att inse konsekvenser ett brott skulle 

innebära. Det har även lett till en ökad empati för andra människor. Denna förändring 

gör det svårare att skada andra personer och att motivationen att avhålla sig från brott 

förstärks. 

Jag bryr mig mer om andra människor nu tycker jag. Det är mycket för att 

jag inte vill skada min omgivning som jag inte är kriminell. (Hanna) 

Mitt liv har ju vänt 180 grader. (…) Ja, allting. Att kunna gå och lägga sig 

med ett gott samvete och känna att man inte gjort något tokigt. (Fredrik) 

Den förändrade självbilden medför också ett förbättrat självförtroende och en känsla 

av en mer tillfredställande livssituation efter upphörandet med brott. 

Jag har verkligen jobbat med mig själv och fått ett så himla bra liv. Så jag är 

bara tacksam för att jag har gjort det jag har gjort. Jag ångrar ingenting. 

Det är ju bra, alla behöver jobba med sig själv tror jag. (Emma) 

Ett tecken på omskapandet av identiteten är att de framhåller fördelarna med att inte 

längre vara kriminell. Det medför en stor lättnad att slippa stressen och rädslan för att 

bli tagen av polisen. Denna trygghet fungerar som positiv förstärkning av 

förändringen. Frånvaron av denna stress är en av de största positiva förändringarna 

med att sluta begå brott. 

Jag slipper oroa mig för polisen. Ja det är det väl det bästa med det hela att 

inte vara kriminell, att man slipper dom här konsekvenserna och vara orolig 

och sådär. (Hanna) 
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Man behöver liksom inte vara orolig längre att ja nu blir jag tagen liksom 

eller nåt sånt utan det är bara… man kan slappna av ordentligt. Det är 

väldigt härligt. (Anton) 

Tankar på att begå brott eller använda droger kvarstår dock även efter upphörandet. 

Olika triggers, eller möjligheter att begå brott i vardagen, utlöser dessa tankar. Det 

kan vara att se en olåst cykel eller att bli bjuden på droger. De beskriver dessa som 

om de alltid kommer finnas kvar, men menar att det viktigaste är att inte handla efter 

dem.  

Jag blir fascinerad av saker som inte ska vara fascinerande och speciellt inte 

när man har lagt av. Men det är sånt man måste jobba med. (Gustav) 

Dessa tankar kan utlösas i en mängd olika situationer i vardagslivet.  Den förändrade 

självbilden medför dock att informanterna idag kan reflektera över vilka 

konsekvenser det skulle få om de handlade efter dessa tankar. 

Det blir ju ändå konsekvenser för mig att ta bilen för dom… det tänkte jag 

inte alls på då. Jag vet inte om dom ska ha den här bilen att köra sina barn 

till dagis med eller ta sig till jobbet. (Fredrik) 

Informanterna upplever att dessa tankar inte kommer att försvinna, men att de med 

tiden lär sig att hantera dem. Sättet att hantera dem varierar och handlar om att inte 

fokusera på dessa tankar när de kommer eller om att be om hjälp från andra.  

Jag går inte till handling med mina tankar i dagens läge. Sedan att det 

påverkar en psykiskt… Det är hanterbart i dagens läge.  (…) Nu kan jag inte 

haka upp mig på tankar. Nu låter jag dom bara försvinna. (Daniel) 

Det händer väl saker i livet, men jag känner mig stark och jag vet var jag 

kan vända mig. Jag har alltid någon att prata med. (Emma) 

Omskapandet av identiteten förefaller därför aldrig gå över fullständigt till 

ickekriminell för dessa personer, utan de verkar snarare uppleva sig vara kriminella 

som inte längre begår brott.   

Det är mycket inlärda beteendemönster alltihopa. Så det är bara fortsätta 

liksom, det man kan göra det är ju bara att hålla sig i rätt miljö och med rätt 

vänner så ska det inte gå åt helvete. (Gustav) 

Tankarna sitter ju i liksom. Jag har ju ändå det hära, man går upp på 

morgonen, man tänker ändå på vad som ska hända nu för att få pengarna 

(…) det är en svår situation. Har man gett sig in i leken så är det svårt att ta 

sig därifrån. (Calle) 
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5.3 Summering av resultat 

I resultatet framkom skillnader i varför informanterna slutat begå brott och hur de 

senare klarade av att avhålla sig från brott. Därför delades upphörandeprocessen in i 

faserna primärt och sekundärt upphörande. Det primära upphörandet rörde orsaker till 

att sluta begå brott. En förutsättning för upphörandet var att sluta missbruka droger. 

Det framkom också vändpunkter i form av olika avskräckande händelser samt 

positiva händelser. Vidare beskrevs att situationen innan upphörandet var mycket svår 

på grund av bland annat missbruk, hemlöshet, arbetslöshet och ensamhet. Detta 

fungerade också som en vändpunkt genom att skapa ett uppvaknande och reflektion 

kring den kriminella livsstilen. Dessutom var sociala band; hjälp från andra personer 

och olika stödinsatser, på olika sätt viktiga för att alla informanterna i upphörandet. 

Vidare framkom att motivation och mognad var avgörande för att kunna sluta begå 

brott. Informanterna beskrev också en form av nedtrappning. I denna fas var det alltså 

ett samspel mellan händelser, hjälp från andra och egen motivation och mognad som 

gjorde att dessa personer klarade av att upphöra med brott. De betonar framförallt den 

egna motivationen. 

Den andra fasen, sekundärt upphörande, berör hur informanterna gör för att avhålla 

sig från brott och upprätthålla den nya livsstilen.  Här är sociala band också viktiga. 

Här handlar det dock om en djupare delaktighet och gemenskap. Vidare menar 

informanterna att det är viktigt att ha en sysselsättning för att kunna avhålla sig från 

brott. Dessutom talade de om ett aktivt arbete med att förändra sig själva. 

Informanterna upplever en ny självbild och att andra personer ser på dem annorlunda. 

De menar också att deras identiteter förändrats. De upplever att deras personliga 

egenskaper förbättrats och att de börjar omförhandla sin identitet mot ickekriminella. 

Det är dock vanligt att fortfarande ha kvar tankar om att begå brott och dessa personer 

verkar inte ha omförhandlat sin identitet helt till ickekriminella men har lärt sig att 

hantera dessa tankar. 

Sammanfattningsvis är ett samspel av olika faktorer nödvändiga för att kunna upphöra 

med brott baserat på informanternas berättelser. Dessa presenteras i en lista, för att ge 

en mer lättöverskådlig och konkret bild inför den kommande diskussionen. 

Yttre faktorer: 

 Att upphöra med missbruk. 

 Att bryta kontakten med andra personer i aktivt missbruk och kriminalitet. 

 Stöd från andra personer eller professionella. 

 Gemenskap och anknytning till andra. 

 Sysselsättning. 

Inre faktorer: 

 Motivation och egen vilja. 

 Mognad och ålder.  

 Förmåga att hantera tankar på brott. 
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6. Diskussion 

Här diskuteras resultatet i relation till frågeställningar, teori, tidigare forskning och 

metod. Kapitlet inleds med en övergripande diskussion som är indelad efter studiens 

frågeställningar. Därefter presenteras implikationer för forskning och praktik. 

 

6.1 Övergripande diskussion 

Syftet med studien är att undersöka den subjektiva upplevelsen av upphörande med 

brott för åtta före detta ungdomskriminella. De tre frågeställningarna rör yttre och inre 

faktorers påverkan på upphörandet samt upprätthållandet av en ickekriminell livsstil. 

Den övergripande diskussionen är uppdelad enligt dessa frågeställningar. Eftersom 

syftet med studien var att undersöka den subjektiva upplevelsen av upphörande med 

brott studerades detta genom att fråga informanterna. Alla frågeställningarna kunde 

därför besvaras baserade på informanternas berättelser utifrån deras perspektiv. 

Intervjuguidens frågor kunde på ett heltäckande sätt täcka in frågeställningarna. Det 

går dock inte att utesluta att vårt val av teori påverkat vilka teman som framkom. De 

teman som presenterades ovan i resultatavsnittet stämmer generellt överens med de 

valda teorierna, vilket diskuteras närmare nedan. Vi har dock försökt undvika denna 

påverkan genom att använda en induktiv kodning, vilket medförde nya teman som 

inte berörts i teorin eller forskningen på området. 

6.1.1 Vilka yttre faktorer påverkar upphörande med brott? 

Den första frågeställningen behandlar yttre faktorer som påverkar upphörandet med 

brott. Som framgår av kapitlet om tidigare forskning fokuserar mycket av forskningen 

om ungdomskriminalitet på riskfaktorer (Andershed & Andershed 2005, Cottle et al 

2001, Ryden-Lodi et al 1996, Sampson & Laub 1993). Samtliga informanter i vår 

studie har olika riskfaktorer i sina uppväxtmiljöer. De uppger att föräldrarna inte 

reagerade när de i ung ålder började begå brott och använda droger, vilket tyder på 

bristande övervakning från föräldrarna. Vidare ingick alla tidigt i ett nätverk av 

kriminella personer, som också är en riskfaktor för kriminalitet (Cottle et al 2001, 

Sampson & Laub 1993:117). Dessutom började informanterna begå brott tidigt, 

mellan sju och 13 års ålder. Att begå brott i barndomen är den enligt forskning största 

riskfaktorn för fortsatt kriminalitet (Se exempelvis Andershed & Andershed 2005, 

Cottle et al 2001, Sampson & Laub 1993:25-32, Stattin & Magnusson 1991). Vidare 

har alla informanter utom en haft ett drogmissbruk som började i yngre tonåren. 

Drogmissbruk och tidig debut av droganvändning är en riskfaktor för kriminalitet 

(Ouimet & Le Blanc 1996, Rydén-Lodi et al 2005b, Sampson & Laub 1993:166). Att 

senare upphöra med detta missbruk var en förutsättning för nästan alla informanterna 

för att kunna sluta begå brott, vilket även ses som en vändpunkt från en kriminell 

livsstil.  
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De ovan nämnda riskfaktorerna har antagligen påverkat uppkomsten av kriminaliteten 

och förstärkt informanternas kriminella beteende under ungdomstiden. Trots alla 

dessa riskfaktorer har dock dessa personer nu tagit sig ur den kriminella livsstilen. 

Frånvaron av vissa riskfaktorer, som exempelvis missbruk och kriminella vänner var 

omvänt en skyddsfaktor för informanterna. Detta visar på att frånvaron av riskfaktorer 

är en bidragande, men inte en heltäckande förklaring till upphörande med kriminalitet.  

I informanternas berättelser framkom olika vändpunkter som påverkade upphörandet. 

Sampson och Laubs (1993) teori om vändpunkter från en kriminell livsstil är därför 

tillämpbar på informanternas berättelser eftersom det handlar om yttre händelser som 

fått dem att vilja ändra sin livsstil. Ofta var detta avskräckande händelser, som att 

skada andra, som fick informanterna att fundera över sin livsstil. Liknande händelser 

beskrivs av ungdomar i en studie av Ryden-Lodi et al (1996). Vanligt förekommande 

i vår studie var också en upplevelse av en slags botten just före upphörandet, där 

informanterna mådde fysiskt och psykiskt dåligt, hade stora svårigheter med 

drogberoende och ofta var utan bostad, arbete och socialt nätverk. Detta fenomen är 

något vi inte funnit i tidigare forskning, dock kan detta ses som många avskräckande 

händelser i samspel som leder till en upplevelse av en vändpunkt. Därmed kan det 

stämma överens med forskningen som identifierat avskräckande händelser och 

teoribildningen om vändpunkter på området. Att få barn har i tidigare forskning visat 

sig vara en vändpunkt (Kerr et al 2011). Det förekom även i vår studie att 

upphörandet påverkades av att bli förälder vilket ses som en positiv vändpunkt. 

Resultatet av studien överensstämmer även väl med forskningen om skyddsfaktorer 

mot kriminalitet, som i sin tur framförallt handlar om sociala band till ickekriminella 

personer och andra institutioner som skola och arbete (Andershed & Andershed 2005, 

Ryden-Lodi 2005a, Sampson & Laub 1993). Ett centralt tema för informanterna i vår 

studie var just sociala band. Samtliga menar att sociala band till andra ickekriminella 

personer var en förutsättning för att kunna sluta begå brott. Vidare upplevde några att 

olika former av sysselsättning bidrog till upphörandet, vilket också är ett socialt band 

enligt Hirshis (1969) teori som handlar om delaktighet i legitimerade aktiviteter. Även 

olika stödinsatser, som behandlingshem och självhjälpsgrupper, påverkade 

upphörandet för informanterna. Här observerades även en könsskillnad, där de 

kvinnliga informanterna tillskrev dessa insatser stor betydelse och återkom vid flera 

tillfällen till dessa under intervjun. Även de manliga informanterna upplevde ett stöd 

från behandling och självhjälpsgrupper, men tillskrev inte dessa samma avgörande 

betydelse. Det är dock svårt att veta om detta är en verklig könsskillnad på grund av 

den kvalitativa ansatsen, urvalet och det begränsade antalet informanter. En fördjupad 

diskussion om hur förstärkta sociala band bidragit till återanpassningen i samhället 

förs under den sista frågeställningen.  

Sammantaget visar resultatet av studien att de viktigaste yttre faktorerna är olika 

vändpunkter, framförallt avskräckande händelser, och sociala band till ickekriminella 

personer samt olika stödinsatser. Detta resultat av studiens första frågeställning 
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stämmer väl överens med forskningen om risk- och skyddsfaktorer på området. Detta 

gäller både för studier på vuxna och ungdomar. I studier av vuxna och unga vuxna 

betonas dock yttre faktorer som sysselsättning och sociala band till andra personer i 

högre utsträckning än studier av tonåringar (Mc Ivor et al 2004). Vidare kan teorierna 

om sociala band och vändpunkter förklara dessa yttre faktorer på ett heltäckande sätt 

även för informanterna i denna studie. Alla beskrev dock även att inre faktorer 

samspelade med de yttre i upphörandet, vilket diskuteras i följande avsnitt.  

6.1.2 Vilka inre faktorer påverkar upphörande med brott? 

Alla informanterna i studien upplevde att inre faktorer som motivation och mognad 

var avgörande för att kunna sluta begå brott.  

Som tidigare nämnts har vi hittat ett fåtal kvalitativa studier av upphörande med brott 

som beskriver dessa inre faktorer, men resultatet stämmer överens med de få studier 

vi hittat. I en studie av King (2013) beskriver informanterna ett samspel mellan risk- 

och skyddsfaktorer i kombination med egna insikter och mognande för att kunna sluta 

begå brott. I hans studie ingår vuxna men detta överensstämmer väl med vår studie. 

Detta eftersom intervjupersonerna i vår studie upplevde att den kriminella livsstilen 

med tiden blev påfrestande och slutade vara spännande, till skillnad från när de var 

yngre. Deras ökande ålder och mognad bidrog därmed till upphörandet. 

Samtliga informanter upplever att yttre faktorer bidragit till att öka den egna 

motivationen och få dem att reflektera över sin livsstil. Vidare menar de att inga yttre 

omständigheter tidigare kunde få dem att sluta, utan att detta kunde ske först när de 

själva var motiverade och mottagliga för detta. Detta resonemang återfinns även bland 

ungdomar i andra studier (Haigh 2009, Mc Ivor et al 2004, Ryden-Lodi 1996). Detta 

har vi inte kunnat utläsa i samma utsträckning i studier av vuxna.  Detta antyder att 

denna betoning på eget val är specifik för ungdomars och unga vuxnas upphörande. 

Vår studies informanter beskrev också en motivation och vilja att sluta en lång tid 

före upphörandet. Många trappade ner på det kriminella beteendet eller slutade i 

perioder, i likhet med ungdomarna i en studie av Haigh et al (2009). Informanterna i 

vår studie menar att det är väldigt svårt att sluta även om motivation och hjälp utifrån 

finns, vilket även återfinns i andra studier (Haggård et al 2001, Haigh 2009).  Med 

synsättet att upphörandet är en process blir detta mer förståeligt. Burnett (2004) finner 

i en studie att det, i likhet med personer som missbrukar, är vanligt med återfall och 

ambivalens inför kriminaliteten. Både i tidigare forskning och vår studie framkommer 

det att upphörandet är en långvarig process, snarare än en företeelse vid en specifik 

tidpunkt. 

Sammantaget menar informanter att motivation är en förutsättning för att kunna sluta 

begå brott. De understryker att de inte automatiskt reagerar på yttre omständigheter 

utan gör egna medvetna val. Dessutom bidrog även deras ökande ålder och mognad 

till upphörandet. Vidare upplever de att det är svårt att helt överge den kriminella 

livsstilen, och många beskrev att en nedtrappning eller kortare perioder utan 
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kriminalitet föregick det slutgiltiga beslutet att upphöra. Dessa inre faktorer kan 

förklaras med ett synsätt på upphörande med kriminalitet som en process. Detta 

resultat överensstämmer väl med de få kvalitativa studierna som vi funnit på området, 

framförallt de som fokuserar på ungdomar och unga vuxna. I studier betonar 

ungdomar i högre grad det egna valet och mognadsprocesser (Chylicki 1992, Mc Ivor 

et al 2004, Panuccio et al 2012). Vuxna upplever i större utsträckning att yttre faktorer 

påverkat, vilket diskuterades i ovanstående frågeställning.  

6.1.3 Vad upprätthåller en ickekriminell livsstil? 

Den tredje och sista frågeställningen berör upprätthållande av en ickekriminell livsstil. 

Detta visade sig efter informanternas berättelser överensstämma väl med den andra 

upphörandefasen, sekundärt upphörande, som handlar om en mer långvarig 

avhållsamhet från brott (Laub & Sampson 2001, Maruna & Farall 2003, Maruna et al 

2004). Alla informanter beskriver svårigheter med att inte återfalla långt efter det 

inledande beslutet att upphöra med brott.  

I den andra fasen upplevde informanterna att sociala band påverkade även 

upprätthållandet av en ickekriminell livsstil. Här handlade det om djupare tillhörighet 

i grupper och anknytning till andra personer. Detta kan förklaras med Hirshis (1969) 

teori om sociala band som innebär att ju starkare band en person har till samhället 

desto mindre risk är det för att personen begår brott. I det sekundära upphörandet 

förstärks informanternas sociala band till samhället. Det sociala bandet delaktighet 

handlar om deltagande i legitima aktiviteter och grupper.  

För många av informanterna handlar dessa sociala band om verksamheten KRIS där 

de ges möjlighet att vara på dagarna och sysselsätta sig med olika aktiviteter. De 

andra personerna i KRIS ger också en gemenskap. Att så många talar om just KRIS är 

inte representativt för denna målgrupp i allmänhet, utan beror sannolikt på att vi fått 

kontakt med sex av åtta informanter via denna verksamhet. Urvalet har antagligen 

medfört att KRIS ges en större betydelse än det skulle ha haft om intervjupersonerna 

kontaktats på annat sätt. Vi tror dock att det informanterna upplever som viktigt i 

denna verksamhet, som gemenskap och sysselsättning, ändå hade varit centralt i 

upphörandet. Detta upplevde även de två informanterna som inte kontaktades via 

KRIS som viktigt fast i förhållande till andra personer och grupper. Den gemenskap 

personerna finner kan förklaras med Hirshis (1969) sociala band, anknytning, som 

syftar till emotionella kopplingar till grupper och andra personer. Informanterna ingår 

då i ett nytt nätverk av ickekriminella personer. Många berättade också om en 

förstärkt anknytning till andra personer, framförallt inom familjen, till följd av 

upphörandet med brott.  

Hirshis (1969) två andra sociala band är också tillämpbara här. Åtaganden åsyftar 

investeringar i samhället och övertygelse handlar om att ta till sig samhällets normer. 

Detta är tillämpbart på informanterna i studien, eftersom samtliga beskrev hur de på 

olika sätt omförhandlar sina identiteter från kriminell mot ickekriminell, i likhet med 
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informanterna i en studie av King (2013). De upplever att samvetet och empatin för 

andra människor blivit bättre sedan de slutade begå brott. Att de insett att det de 

gjorde under sin kriminella tid var fel och att de nu har dåligt samvete antyder ett 

övertagande av vedertagna samhällsnormer. Många talade också om att de vill göra 

något bra och arbetar aktivt för att förändra sig själva. Flera har börjat gå i skolan igen 

eller att delta i självhjälpsgrupper. Detta kan ses som investeringar eller åtaganden i 

samhället.  

Vårt främsta fynd är det faktum att de flesta av informanterna har tankar kvar på att 

begå brott, vilket vi inte hittat någonstans i teoribildningen eller den tidigare 

forskningen på området. I en studie av Haggård et al (2001) beskriver informanterna 

dock hur de även efter upphörandet fortsätter att undvika risksituationer eftersom de 

inte litar på sina reaktioner på dessa. Detta skulle kunna antyda att även dessa har 

tankarna kvar på att begå brott, även om detta inte diskuteras uttalat i studien. 

Intervjupersonerna i vår studie resonerade kring detta som något de måste lära sig 

leva med och hantera. Olika triggers i vardagen, som exempelvis att se en olåst bil, 

utlöser dessa tankar på brott. I missbruksforskningen har liknande triggers 

identifierats som utlösande för sug efter droger.  Detta kan exempelvis vara att se en 

systembolagetskylt för en nykter alkoholist (Nylander 2012). Informanterna verkar 

därför i likhet med nyktra alkoholister uppfatta sig som ”laglydiga kriminella”, och 

som att de aldrig kommer att bli av med dessa tankar. Tiden sedan de gjorde sitt sista 

brott varierar, men dessa resonemang återfinns även hos en person som slutat för åtta 

år sedan. Detta antyder att det för dessa personer inte handlar om ytterligare en fas i 

upphörandeprocessen, utan snarare att det i den andra fasen finns detta tillstånd, 

snarare än att vara ickekriminell, hos en majoritet av informanterna.  

Tidigare forskning om omskapande av identitet beskriver en övergång från kriminell 

till ickekriminell (King 2013). För de flesta informanterna i denna studie verkar det 

dock inte handla om en sådan fullständig övergång, utan istället en övergång från 

kriminell till ”laglydig kriminell”. Rörande detta finns inga skillnader mellan de som 

nyligen slutat och personer som slutat för många år sedan, vilket i så fall skulle kunna 

antyda att detta är ytterligare en fas i upphörandeprocessen. Det verkar snarare vara så 

att det för dessa personer inte går att komma ifrån dessa tankar utan att det är något de 

lär sig att leva med.  

Sammanfattningsvis visar studien att det även efter upphörandet är nödvändigt med 

förstärkta sociala band, i likhet med Hirshis (1969) teori, och ett eget aktivt arbete 

med att förändra sig själv. Informanterna börjar också omförhandla sin identitet från 

kriminell, vilket även visats i tidigare forskning. Detta överensstämmer både med 

forskning på ungdomar och på vuxna, och inga skillnader mellan dessa har 

identifierats rörande dessa upprätthållande faktorer.  De flesta har dock fortfarande 

tankar kvar på att begå brott som de har lärt sig att hantera, vilket vi inte hittat i 

tidigare studier eller teorier. Detta upprätthållande överensstämmer med den andra 
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fasen, sekundärt upphörande, och eftersom informanterna fortfarande har tankar kvar 

på brott verkar dessa ännu befinna sig i denna fas. 

6.2 Implikationer för forskning och praktik 

Vi har, i förhållande till kvantitativa, hittat väldigt få kvalitativa studier på området i 

allmänhet. Därför är det viktigt att fortsätta studera fenomenet kvalitativt, för att på så 

sätt erhålla djupare kunskaper om den subjektiva upplevelsen av upphörande med 

brott. I kvantitativa studier är det inte heller möjligt att studera mer djupgående 

processer i upphörandet, som omskapandet av identiteten, motivation och mognad. 

Att studera fenomenen kvalitativt i högre utsträckning kan därför bidra till att 

fördjupa kunskapen även om dessa processer. 

Vidare är det nödvändigt att mer specifikt studera ungdomars och unga vuxnas 

upphörande kvalitativt. Väldigt få studier fokuserar på unga personers upphörande. 

Detta är ett problem eftersom forskning visar att många upphör med kriminalitet just i 

övergången till vuxen ålder. Det saknas därför fortfarande kunskap om orsakerna till 

att så många i just denna åldersgrupp upphör med brott och vad likheter och 

skillnader i upphörandet är. Tidigare forskning visar en skillnad i ungdomars och 

vuxnas upphörande där ungdomar menar att egen motivation är avgörande medan 

vuxna tillskriver yttre faktorer större betydelse. Resultatet av denna studie bekräftar 

detta men ytterligare studier med fokus på ungdomar är fortfarande angeläget. 

Som tidigare nämnts har vi inte hittat någon forskning om omskapandet av identiteten 

från kriminell till ”laglydig kriminell”. De få forskare eller teorier kring upphörande 

som över huvud taget nämner omskapandet av identiteten beskriver en fullständig 

övergång till icke-kriminell. Detta behöver inte betyda att ingen uppmärksammat 

detta tidigare eftersom det är möjligt att någon identifierat detta fenomen men använt 

andra begrepp för detta. Om så inte är fallet är dock detta ett område som är viktigt att 

undersöka vidare. Mer kunskap om detta kan vara värdefull i behandlingen av 

kriminalitet och återfall för att kunna stödja personer i hanteringen av dessa tankar. 

Att bekräfta för personer som har sådana tankar att de är vanligt förekommande kan 

också bidra till att dessa personer känner sig mindre avvikande.  

Eftersom dessa tankar finns kvar på samma sätt som tankar på droger finns kvar hos 

personer som upphört med missbruk, är det också möjligt att behandlingar för att 

minska återfall i missbruk är överförbara även på att minska återfall i kriminalitet. 

Exempelvis återfallsprevention, som handlar om att lära sig hantera kvarstående 

tankar och undvika risksituationer (Statens institutionsstyrelse 2013), skulle möjligen 

kunna tillämpas även för att behandla dessa tankar och risksituationer hos före detta 

kriminella. För att undersöka om behandlingar för beroende är överförbara på 

kriminalitet är det nödvändigt att forska mer på detta fenomen eftersom resultatet av 

vår studie antyder att det är vanligt förekommande att ha tankar kvar på att begå brott. 
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Slutligen kan tilläggas att det är ett komplext samspel av yttre och inre faktorer som 

påverkade upphörandet med ungdomskriminalitet. Unga personer tenderar att 

tillskriva motivation större betydelse för detta än vuxna. Vårt främsta fynd i det 

empiriska materialet var att tankarna på att begå brott fanns kvar även efter 

upphörandet vilket tolkades som att de nu upplevde sig vara ”laglydiga kriminella”. 

Studien har tagit ett steg närmare förståelse för upphörande med ungdomskriminalitet. 

Denna kunskap är viktig för det sociala arbetets fält, men det krävs mer forskning för 

att förstå och bemöta dessa ungdomar som ofta känner sig förbisedda och 

missförstådda av socialarbetare. 

Jag är tacksam att ni kommer till oss som har varit kriminell och 

missbrukare. För det är mycket att ungdomarna och socialen korsar 

varandra. Socialen förstår sig inte på ungdomarna. De förstår inte 

sig på gatan och hur det ser ut. Det är så många ungdomar som dör 

och som inte får hjälp från soc.  (Calle) 
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Bilaga 1 – intervjuguide 

Muntlig presentation av oss och uppsatsprojektet. Vi presenterar oss och 

uppsatsens ämne. Vi förklarar också att uppsatsen kommer att publiceras men att vi 

kommer att ändra faktorer som namn, ålder och platser för att öka anonymiteten. Vi 

frågar om vi får spela in intervjun och berättar att vi kommer att radera inspelningarna 

och transkriberingarna när vi är klara. Vi berättar att intervjun kommer ta ungefär en 

halvtimme och att de när som helst kan avbryta intervjun eller välja att inte besvara en 

fråga. Vi frågar också om det är okej om vi kontaktar personen igen om det kommer 

fram nya frågor senare. 

Hur gammal är du? 

Bakgrund 

 Hur gammal var du när du gjorde ditt första brott? 

 Vad tror du gjorde att du började? 

 Hur reagerade omgivningen? 

 Har du någon gång fått någon påföljd som fängelse, samhällstjänst eller böter? 

I så fall vilken/vilka? 

Kan du berätta om hur det var när du slutade.  

Eventuella följdfrågor (om det inte tas upp): 

 Hur länge sen var det? 

 Fanns det något i omgivningen, som till exempel någon speciell händelse eller 

person som påverkade dig att sluta? 

 Kan du också se något inom dig själv som gjorde det möjligt som till exempel 

motivation eller mognad? 

 Om sakerna som gjorde att du slutade hade kommit in i ditt liv tidigare, tror du 

att du hade kunnat sluta då också? 

Hur har det påverkat ditt liv att sluta, vad har förändrats? 

Eventuella följdfrågor (om det inte tas upp): 

 Vad tror du gör att du klarar av att inte återfalla nu? 

 Tycker du att du själv har förändrats efter att du slutade? 

Är det något mer du vill ta upp? 
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Bilaga 2 - Kodschema 

Faser Teman Koder Anton Benny Calle Daniel Emma Fredrik Gustav Hanna 

Primärt 

upphörande 

Vändpunkter Upphöra med 

missbruk 
     X  X  X  X  

  Avskräckande 

händelser 
 X  X  X  X  X  X  

  Positiva 

händelser 
 X        

  Botten     X  X  X  X  
 Sociala band Anknytning 

till 

ickekriminella 

 X  X X  X  X  X  X  X 

  Bryta med 

kriminella 
  X  X  X  X  X  

  Professionell 

hjälp 
    X  X  X  X  X 

 Inre faktorer Nedtrappning    X   X  X  X  X  
  Övertygelse-

motivation 
 X  X X  X  X  X  X  X 

  Mognad  X  X X  X   X  X  X 
Sekundärt 

upphörande 

Förstärkta 

sociala band 

Gemenskap 

och 

anknytning 

till andra 

personer 

 X  X X  X  X  X  X  X 

  Sysselsättning   X X  X     
  Professionell 

hjälp 
    X  X  X  X  

 Omskapande 

av identitet 

Tankarna 

kvar 
  X X  X  X  X  X  

  Förändring av 

självbild 
  X X  X  X  X  X  X 

  Arbeta med 

sig själv 
 X  X X  X  X  X  X  

  Mindre stress 

 
 X  X X  X   X  X  X 

 


