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The purpose of this study was to illustrate which conditions people with a service users perspective 
considers important to leave and avoid reccurence to crime. The study was based on qualitative 
interviews with five people who earlier have been in jail and today live socialy integrated in the 
swedish society. The theoretical perspective was based on social psychology with a principally 
base of social bonds and social constructions which constitute the main part of the analysis. 
Several different conditions were identified as important to avoid reccurence, with two conditions 
that stood out as very important for all of the participants of the study. The first condition were the 
accessibility of social support with in the family or friends and with professionals. The second 
condition were the access of treatment against addictions of alcohol and drugs. The conclusion of 
this study is that there is many different factors that can prevent reccurance and that most factors 
are based on individual needs. For the best prognosis of  resisting reccurence these factors should 
fall togehter during exitprocesses of crime. The study also indicate that the swedish treatment of 
offenders fall short on providing professional support and helping clients with material problems 
like housing and economy.  
  
Keywords: Crime, reccurence, service users perspectiv, social bonds 
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1.Inledning 

Problemformulering 

Den svenska kriminalvården är en statligt styrd myndighet som består av häkten, frivårdskontor 

och anstalter som är uppdelade i olika regioner runt om i Sverige (Kriminalvården, 2010a). Varje 

år återfinns tusentals personer inom verksamheten efter att ha blivit dömda för lagbrott med 

påföljd inom kriminalvården. Brottsförebyggande rådet (2010) presenterar exempelvis statistisk 

från år 2009 då drygt 13 600 brott gett påföljden fängelse. Kriminalvårdens syfte är att i samarbete 

med polis, åklagare och domstol minska antalet brott i samhället och öka tryggheten för 

medborgarna. Kriminalvårdens verksamhet inriktas på att förebygga att dömda återfaller i brott. 

Den vägledande visionen är att de som vårdats inom kriminalvården efter sin frigivning ska ha 

bättre förutsättningar än de tidigare haft för ett liv utan kriminalitet och droger (Kriminalvården, 

2010b).  

Under tiden en klient befinner sig inom kriminalvården ska han eller hon delta i behandlingar, 

studier eller förberedelser för arbete för att skapa större möjligheter att anpassa sig till 

samhällsstrukturen som råder utanför kriminalvården. Trots att kriminalvården byggt flertalet olika 

behandlingar inom verksamheten med åtgärder för att förhindra återfall, är andelen som återfaller i 

brott väldigt stor. Enligt den senaste statistiken över en period på tio år från Brottsförebyggande 

rådets statistik ökade antalet frigivna som återföll i brott under tidsperioden 1994-2004 kraftigt. 

Under 1994 hade 27 procent återfallit i brott ett år efter frigivningen och 39 procent 3 år efter 

frigivningen. Under 2004 var siffrorna 32 procent respektive 46 procent (Brottsförebyggande 

rådet, 2011). Det kan anses nedslående att se att en så stor del i statistiken inte blir rehabiliterade, 

men merparten lyckas ändå med att skapa sig ett bättre liv och undvika återfall. Vilka faktorer är 

det som gör att de lyckas när så många andra inte gör det? Vad behövs för att även de andra ska 

utvecklas positivt? 

I min uppsats vill jag undersöka och belysa de faktorer som gör att vissa klienter lyckas med att 

inte återfalla i brott och vad som är avgörande för att de ska lyckas leva ett liv utan kriminalitet 

efter tiden i fängelse. Hur ser klienterna på den hjälp de får och vad tycker de är viktigt att arbeta 

med för att undvika en negativ spiral med återkommande kriminalitet? Genom att använda ett 

brukarperspektiv kan klienterna visa sina tankar om de komplexa problem som återanpassning till 

samhället innebär och ge en ytterliggare aspekt på metoder och åtgärder som kan vara viktiga i 

samband med integreringen i samhället. Kan klienternas erfarenheter och tankar vara användbara i 

arbetet med den stora grupp som återfaller i brott? Vad kan vi lära oss av dem i vårt arbete för att 
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förebygga återfall? För att undersöka dessa frågor vill jag belysa klienternas tankar och analysera, 

problematisera och visa på den komplexa situationen klienterna befinner sig i.  

Syfte 

Med mitt uppsatsarbete vill jag belysa de förutsättningar som brukare anser viktiga för att kunna 

bryta sig loss från kriminalitet och förhindra återfall i brott genom att genomföra intervjuer och 

sedan analysera brukarnas erfarenheter av kriminalitet och kriminalvården.  

 

Frågeställning 

- Vad anser klienterna har varit avgörande för att de inte har återfallit i brott? 

- Vilka händelser, relationer och insatser anser klienterna vara viktiga i arbetet med att 

återintegreras i samhället? 

- Hur ser klienterna på utslussningen från kriminalvården till samhället och den hjälp de har att 

tillgå för att integreras på ett bra sätt? 

 

2. Metodologiska överväganden 

Urval 

Min undersökning utgår från ett brukarperspektiv där de jag valt att intervjua är klienter som 

lyckats återanpassa sig till samhället på ett bra sätt och som har en god prognos för att inte återfalla 

i brott. Jag har gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner (May 2010), som alla har gemensamt 

att de har varit klienter i det område jag vill undersöka. Först var tanken att jag skulle be frivården 

om hjälp att komma i kontakt med tidigare klienter, men frivården kunde inte hjälpa till med att 

informera eller kontakta eventuella intervjupersoner. Jag har istället kommit i kontakt med 

intervjupersonerna genom tre olika brukarorganisationer som alla arbetar med att stödja före detta 

kriminella och missbrukare med att integreras i samhället. Mitt urval har på så vis karaktären av 

den snöbollseffekt May (2010) beskriver då jag har kommit i kontakt med mina intervjupersoner 

genom att någon annan tipsat om vilka jag kan kontakta och att de sedan har tipsat vidare om andra 

jag kunde kontakta. Innan jag träffade intervjupersonerna fick de ta del av ett informationsblad där 

det tydligt framgick vad jag vill undersöka. Intervjupersonerna fick även information om 

undersökningens syfte i samband med intervjuerna och de bekräftade innan intervjun att de har den 

erfarenhet jag är intresserad av (Bilaga 1). Sammanlagt har jag intervjuat 5 personer, med en till 

två deltagare från varje organisation. Intervjuerna har pågått mellan 45 minuter och en och en halv 

timme. Alla som deltagit i undersökningen har utöver kriminalitet även en missbruksbakgrund 
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vilket präglat deras väg tillbaka till samhället. Dock anser jag inte att detta är något negativt för 

min undersökning, då mer än hälften av de som hamnar inom kriminalitet även har en koppling till 

missbruk (Kriminalvården, 2011e). På så vis anser jag att min intervjugrupp kan representera 

klienter som befunnit sig inom kriminalitet på ett bra sätt.  

 

Metod 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna getts möjlighet att 

uttrycka sig med egna ord och berätta fritt om sina erfarenheter kring de teman jag valt att 

undersöka. Intervjufrågorna har utgått från olika teman där intervjupersonerna har fått tala fritt 

vilket skapat möjlighet till individuella svar. Vid intervjuerna har jag använt mig av en 

intervjuguide i vilken jag har haft följdfrågor till varje tema jag undersökt, på så vis har jag fått 

struktur på intervjuerna med liknande frågor till alla intervjudeltagare (bilaga 2). Den 

semistrukturerade intervjun har haft fördelen att jag har kunnat ställa följdfrågor till 

intervjupersonerna under intervjun vilket har gett mig möjligheten att vidareutveckla 

intervjufrågorna under intervjun efterhand som nya intressanta frågor dykt upp, samt gett 

klienterna möjlighet att prata om problem som jag inte tänkt på. Den semistrukturerade 

intervjuformen har även gett mig möjligheten att gå in i en dialog med intervjupersonerna och på 

så sätt gå på djupet i de svar jag funnit intressanta (May, 2010).  

 

Intervjuerna har genomförts antingen hemma hos intervjupersonen eller vid de organisationer som 

jag använt för att komma i kontakt med intervjupersonerna. Valet av plats för intervjun har grundat 

sig på tillgänglighet för intervjupersonerna och möjligheten att sitta i en lugn miljö där 

intervjupersonerna kunde känna sig trygga och samtidigt prata ostört, vilket intervjupersonerna har 

bekräftat som bra.  

 

Vad gäller tillförlitligheten i den empiri jag samlat in så är reliabiliteten relativt hög eftersom jag 

har valt att använda semistrukturerade intervjuer som instrument vilket är det bästa sättet att få 

fram deltagarnas individuella tankar och erfarenheter, vilket har varit avsikten i min undersökning. 

Validiteten som handlar om huruvida undersökningen mäter det jag avser att mäta och om jag kan 

dra slutsatser som är sanna, anser jag vara hög (Jönson, 2010). Jag har inte haft för avsikt att 

komma fram till en generell slutsats utan vill belysa ett område. Jag anser att den som bäst kan 

belysa klienternas syn på problemet bör vara klienterna själva och det är de jag har intervjuat. Den 

semistrukturerade intervjuformen har varit passande för min studie då mina frågor har besvarats 

med klienternas egna ord och tankar samtidigt som jag kunnat styra intervjuerna inom det område 
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jag avsett studera (May, 2010). Intervjuns syfte har varit tydligt för intervjupersonerna genom 

information före intervjuerna så att eventuella tveksamheter har kunnat diskuteras innan 

intervjuerna börjat. För att undvika att mina frågor skulle kunna vara missvisande har min 

handledare kontrollerat frågorna innan intervjuerna och jag har även genomfört testintervjuer på 

vänner där jag kontrollerat att frågorna uppfattats rätt. För att ge ytterliggare validitet till mitt 

material och kontrollera att intervjupersonerna har förstått frågorna rätt samt att jag har förstått vad 

intervjupersonerna har berättat, har jag löpande under intervjuerna frågat intervjupersonerna om 

jag har uppfattat deras svar rätt. I slutet av varje intervju har jag sammanfattat det 

intervjupersonerna sagt och gett dem möjlighet att förvisa sig om att jag förstått rätt samt lägga till 

sådant jag missat.  

 

Tillvägagångssätt 

Den empiri jag samlat in har spelats in på band under intervjuerna och sedan transkriberats 

noggrant i efterhand. Under intervjuerna och transkriberingen har jag gjort löpande anteckningar 

kring intressanta aspekter som jag lagt märke till och haft i åtanke vid analysen. Efter 

transkriberingarna har jag läst igenom empirin i sin helhet innan jag valt koder efter teman kring 

det problem jag undersöker. Med hjälp av kodningen har jag tydligare kunnat se och kategoriserat 

empirins svar på olika intressanta frågor och teman kopplat till min teori (Bilaga 3). Mina koder är 

först och främst baserade på intervjumaterialet men har även en koppling till tidigare forskning och 

den teori jag valt att använda i min analys. När jag valt min empiri har jag använt koderna i olika 

kombinationer för att skapa ytterliggare djup i min analys (Asper, 2007). För att belysa min empiri 

och göra den levande har jag använt mig av citat från intervjupersonerna och har valt att till viss 

del redigera citaten och tagit bort onödiga ord som ”va”, ”eh”, och ”hm”, dels för att göra det mer 

läsvänligt och dels av etiska skäl. Onödiga eller tvekande ord kan annars framställa 

intervjupersonernas citat som ogenomtänkta. (Kristiansen, 2000). Det material jag har använt i min 

empiri och analys är avidentifierat. Jag har valt att inte bara dölja personernas namn utan även alla 

kopplingar till jobb, städer, organisationer och annat som kan avslöja vem personerna är. 

 

Förförståelse 

Inför detta arbete hade jag en relativt liten förförståelse för kriminalvårdsarbete då kriminalvården 

är ett kunskapsområde som jag inte varit i större kontakt med vare sig vid min socionomutbildning 

eller i mitt privata liv. För att få en bättre förförståelse för ämnet har jag inför mina intervjuer 

studerat tidigare forskning och sökt efter litteratur och begrepp att grunda arbetet på. Jag har 

exempelvis använt mig av kriminologiprogrammets kurslitteratur och kriminalvårdens samt 
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Brottsförebyggande rådets officiella hemsidor för att få en bättre kunskapsbas kring 

kriminalvården. Förkunskapen detta gav mig har varit till stor hjälp när jag sedan formulerat mina 

frågeställningar till mitt arbete samt de frågor jag haft i mötet med intervjupersonerna (Asper, 

2007).  

 

Orientering av kunskapsläget 

För att skapa en kunskapsbas kring det fält jag avsett att undersöka har jag letat efter tidigare 

forskning kring ämnet. Jag har sökt via LibHub och EBSCOhost för att hitta litteratur och 

publicerade artiklar som genomgått peer-rewiew. Vid mina sökningar har jag använt mig av 

sökord som prison, release, lock out, jail, brukare, fängelse, frigivning, nätverk och sociala 

relationer. För att få fram teorier om sociala konsekvenser av fängelsevistelsen har jag använt 

kombinationer som ”fängelse + sociala relationer” och ”Jail + release”. För att hitta ytterliggare 

relevant litteratur har jag rådfrågat min handledare samt kontaktat Janne Flyghed, professor inom 

kriminologi vid Stockholm Universitet som lyft fram viktiga begrepp och teorier att känna till inför 

analysen. 

 

Etiska överväganden 

Vid planeringen av den metod jag använt mig av i min undersökning har jag läst och reflekterat 

kring de riktlinjer som Vetenskapsrådet har kring etiska överväganden vid forskning. Jag har 

övervägt huruvida individskyddskravet eller forskningskravet är starkast i min undersökning och 

jag anser att forskningskravet gör mer nytta än skada om jag följer de grundläggande etiska 

kraven. Detta tycker jag trots att jag gjort en liten studie utan uppdrag eller större tyngd eftersom 

jag tror att undersökningen kan förmedla en viktig aspekt på problemet om brukarna får komma till 

tals. Jag har följt de fyra grundläggande kraven informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som skyddar individerna i undersökningen. För att följa 

informationskravet och samtyckekravet har jag varit tydlig med att inför och under intervjuerna 

informera om vad undersökningen har för syfte och att allt deltagande är frivilligt och när som 

helst går att avbryta. De uppgifter jag samlat in har enbart använts i samband med min studie och 

har i enlighet med nyttjandekravet inte förmedlats vidare till andra med icke-vetenskapliga syften. 

De uppgifter jag samlat in har inte påverkat något beslut rörande deltagarnas vård och ska inte 

påverka dem i framtiden heller (Vetenskapsrådet, 2011). När man forskar på minoriteter så är det 

viktigt att ifrågasätta sina egna värderingar och reflektioner då små grupper ofta möts av fördomar. 

Man kan ifrågasätta fördomarna genom att lyfta fram minoriteterna och låta dem komma till tals 

och ge dem chansen att visa sitt perspektiv, vilket jag tycker att jag har gjort när jag valt att skriva 



10 

min studie utifrån ett brukarperspektiv där brukarnas bild är grunden till arbetet (Andersson & 

Svärd, 2008). 

 

 

3. Tidigare forskning 

Det finns många teorier och mycket tidigare forskning kring vilka som blir kriminella och varför 

just de blir kriminella. Teorierna och forskningen om varför man blir kriminell har uppehållit sig 

mycket kring genetisk bakgrund, socioekonomiska förutsättningar och uppväxtmiljö som de största 

och vanligaste faktorerna (Sarnecki, 2009). I min uppsats inriktar jag mig främst på de sociala 

aspekternas inverkan på klienternas sociala integrering och eventuella återfall.  

 

Att vara kriminell 

Forskningen om kriminalvården kommer från flera olika fakulteter och presenteras som ett 

mångfacetterat problemområde där samhälle och individ påverkas av varandra. En del av den 

tidigare forskningen har inriktat sig mot kulturen kring kriminalitet, både i och utanför fängelset. 

Den norske professorn i kriminologi Nils Christie (2005) är en av de som studerat kriminalitet och 

dess kultur i flera år. Han beskriver kriminella kulturer där kriminaliteten ofta ökar vid kontakt 

med andra kriminella, vilket enligt Christie (ibid) är en kulturell process där personerna påverkas 

av att kriminalitet upplevs som positivt i den miljö de befinner sig. Christie (ibid) är på många sätt 

kritisk till den kriminalvård som finns i västvärlden idag, av den anledningen att varken individen 

eller samhället mår bra av de allt fler långa och många fängelsestraffen. Fängelsestraff är 

kostsamma för samhället och för individen som riskerar att utveckla sitt kriminella beteende än 

mer om de vistas i fängelse, där den kriminella kulturen är stark.  

 

Bergström (2008) har skrivit om kriminalitet som livsstil och möjligheterna att bryta det 

destruktiva tankemönstret som livsstilen innebär. Bergström (ibid) nämner dålig självbild och 

behov av bekräftelse som en del av den kriminella livsstilen, där den kriminella hellre söker sig till 

negativ bekräftelse än ingen bekräftelse alls i sitt behov av att bli sedd. Detta gör att den kriminelle 

kommer i kontakt med andra kriminella och utvecklar sin kriminella livsstil. Kristiansen (2009) 

beskriver livsstil som den mening en individ ger sin sociala och samhälleliga position, där 

livsstilen förändras, eller hålls vid liv, genom interaktion med andra individer och den samhälleliga 

kontext individen lever i. För att bryta negativa livsstilar behövs en händelse som ifrågasätter 

värdet i livsstilen och som ger motivation till att bryta med den destruktiva livsstilen.  
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Att ta sig ur ett avvikande beteende 

Blomqvist (2007) använder termen rehabiliteringskapital som en prognosfaktor för missbrukares 

självläkning, det vill säga möjligheten att på egen väg hitta ut ur missbruket. Jag anser att 

rehabiliteringskapital även är ett användbart begrepp på vägar ut ur kriminalitet. Begreppet består 

av individens förutsättningar utifrån tre faktorgrupper, det sociala, mänskliga och fysiska kapitalet. 

Ursprungligen kommer tanken om socialt, fysiskt och mänskligt kapital från Coleman (1994) som 

bland annat skriver om vikten av att upprätthålla det sociala kapitalet då det är ett kapital i ständig 

förändring, med relationer som dör ut samtidigt som nya uppstår. Blomqvist (2007) förklarar 

utifrån Colemans (1994) modell socialt kapital som individens tillgång på relationella resurser som 

individen kan använda genom sin samhälleliga position för att agera i sitt eget intresse, ensam eller 

tillsammans med andra. Det fysiska kapitalet är de ekonomiska tillgångar som exempelvis bostad, 

arbete med mera som individen har tillgång till för att skapa en ny trygg miljö. Slutligen innebär 

det mänskliga kapitalet de inneboende förmågor individen själv har, så som tidigare kunskaper, 

psykisk hälsa, förmågor och värderingar som är positiva faktorer som underlättar för individen att 

hitta och engagera sig i andra aktiviteter än kriminalitet och missbruk. Ju fler positiva faktorer en 

individ har, desto bättre är prognosen för att han eller hon ska kunna ta sig ur sitt avvikande 

beteende. 

  

I en rapport som gjorts av Hedin, Herlitz och Kuosmanen (2006) på uppdrag av kriminalvården 

beskrivs klienternas väg ut ur ett kriminellt och avvikande beteende genom exitprocesser. Om 

exitprocesser skriver författarna att det finns flera sätt på vilka klienterna kommer till insikt med 

att de ska byta livsstil, och olika sätt de genomför förändringen på. Exitprocesser kan inledas av en 

specifik händelse som kan avskräcka från att fortsätta med en destruktiv livsstil eftersom den kan 

få en att förlora något mer värdefullt utanför livsstilen. Exitproceser kan även inledas av en 

mognadsprocess där klienten vill skiljas från sin livsstil på grund av en upplevd känsla av att 

livsstilen inte längre passar dem. I exitprocessen ingår ofta flera faktorer där klienten är med om en 

händelse eller förändring som sätter igång nya tankebanor som ger en känsla och insikt av att en 

förändring är nödvändig. Enligt Hedin et al. (2006) är beslutet att bryta upp ofta i behov av samtida 

stöd från någon närstående för att klienten ska känna motivation och stöd för att klara av att ändra 

livsstil. 
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Vikten av goda relationer och tillgången på samhälleliga insatser 

För de som vistats inom kriminalvården som har ett fortsatt umgänge med kretsar av kriminella 

och missbrukare, är andelen som återfaller i brott mycket större än hos de som bryter med sina 

tidigare destruktiva kontakter (Bergström, 2008; Chylicki, 1992). Tidigare forskning på kvinnor 

som släppts ut ur fängelse har visat att välfungerande sociala relationer med familj och omgivande 

nätverk där droger och kriminalitet inte uppmuntras, är en viktig skyddsfaktor för att undvika 

återfall i brottslighet. På samma vis visar studien på vikten av samhällets tillgänglighet och 

resurser för en lyckad frigivning och återintegrering i samhället (Bui & Morash, 2010). En studie 

från amerikanska fängelser visar att inte bara det sociala nätverket utan även tillgången på arbete är 

en viktig faktor för att förebygga återfall. Även denna studie visar att samhällets resurser och 

tillgång till behandling mot drogmissbruk, boende med mera har en central roll för klienternas 

möjligheter till en lyckad frigivning (Freudenberg et al. 2008).  

 

Svensson (2001) skriver om vikten av goda relationer med frivårdens personal som kan hålla 

klienternas motivation uppe och bidra med stöd. Även Hedin et al. (2006) lyfter vikten av en god 

kontakt med personalen inom kriminalvården för att klienterna ska känna motivation till 

förändring och återfå förtroende för myndigheter, vilket är av vikt för att de ska kunna acceptera 

den hjälp de får.  

 

Socialt arbete med social integrering av kriminella 

Svensson (2001) har i sin avhandling skrivit om frivårdens arbete med att integrera sina klienter i 

samhället utifrån en tids- och relationsstudie mellan professionella och klienter. Hennes studie 

kretsar kring vikten av maktbalansen mellan stöd och kontroll i relationen till klienten för att 

klinten ska lyckas avhålla sig från brott. Studien visar på att klienterna ofta behöver både stöd och 

kontroll men att det viktigaste är att den professionella får en bra kontakt och tillit från klienten. 

Det är när den professionella känner klienten som den bästa hjälpen kan ges. Behovet är väldigt 

individuellt och hjälpen bör anpassas till varje klient. 

 

Idag har mer än hälften av de som sitter i fängelse även en missbruksbakgrund och missbruket 

anses vara ett stort hinder för många kriminella som ska återgå till det vanliga samhället 

(Kriminalvården, 2010e). Problematiken med missbruk hos de kriminella är inget nytt och 

uppmärksammades av Chylicki (1992) för närmare 20 år sen som den viktigaste faktorn vid 

återfall i brott. Kriminalvården har det främsta ansvaret för personer med kriminalitet och deras 

viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för klienterna att inte återfalla i brott, och för detta 
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har de flertalet olika behandlingsprogram som klienterna genomgår. Det ökade antalet personer 

med missbruksproblem som vistas inom kriminalvården har lett till en satsning på behandlingar 

mot missbruk inom kriminalvården. Därutöver finns det även behandlingsprogram för målgrupper 

som behandlas mot kriminellt tänkande, våldsbrott och sexualbrott (Kriminalvården, 2011a & 

Kriminalvården, 2011f). Brottsförebyggande rådet (2011) har skrivit en rapport om satsningen på 

missbruksbehandlingen som visar på att de som genomgår missbruksbehandlingen har en 

signifikant lägre risk att återfalla i brott.  

 

Rapporten om exitprocesser av Hedin et al. (2006) visar på att arbete med empowerment stärkte 

klienternas självförtroende och motiverar dem till att byta bana i sitt liv och avhålla sig från 

kriminalitet och missbruk. Ett exempel på detta kan vara den gemenskap och trygghet som finns 

inom arbetskooperativ. Att inte känna sig ifrågasatt och samtidigt ingå i vardagligt nyttoarbete med 

rutiner hjälper klienterna att bearbeta den skam de ofta bär på. Empowementinriktat arbete innebär 

att ge klienterna redskapen att ta kontroll över sitt liv med en möjlighet att fatta bra beslut kring 

och styra sitt liv på ett bra sätt (Askheim & Starrin, 2007). Att arbeta med empowermentinriktat 

arbete stärker det sociala kapital som Coleman (1994) och Blomqvist (2007) skrivit om. 

Empowerment och oberoendet av andra leder till att klienterna kan skapa nya sociala kapital, vilket 

är av vikt då det sociala kapitalet är ständigt föränderligt, och att nya relationer kan utvecklas. 

 

Den tidigare forskningen om kriminalitet, återfall och social integrering är gedigen men jag anser 

att brukarnas helhetssyn på vilka faktorer som är viktiga för en lyckad social integrering inte har 

framkommit tillräckligt tydligt. Jag vill därför ytterliggare belysa brukarperspektivet på den sociala 

integreringen av före detta kriminella med min kvalitativa undersökning där klienterna själva får 

komma till tals.  

 

 

4. Teori och begrepp 
Jag har valt att främst använda mig av socialpsykologiska begrepp när jag studerar min empiri, där 

jag har valt att ha min utgångspunkt i Scheffs (1997) teori om sociala band samt Johnssons (2007) 

teori om socialiseringsprocesser för att ge ytterliggare djup till analysen.  

 

Socialpsykologins grunder 

Socialpsykologin uppstod i England och USA på den senare delen av 1800-talet då 
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industrialiseringen tagit fart och människan uppfattades som en social varelse. William McDougall 

från England och Edward Alsworth Ross utkom i början av 1900-talet med de första böckerna om 

socialpsykologin, men först efter andra världskriget fick socialpsykologin sitt genombrott och 

utvecklades vidare till den teori den är idag. I socialpsykologin studeras förhållandet mellan 

individ och samhälle. Man söker förklaringar till individens tankar, känslor och beteende ur 

samhället som individen omges av, där samhället består av andra individer, grupper, olika 

institutioner eller materiella ting (Angelöw & Jonsson, 2000). Samhället består även av kulturer 

som bär på olika attityder som individen påverkas av och formas utifrån i sin sociala interaktion 

med omvärlden. Attityder är en samlad och organiserad representation av våra värderingar som 

visas i samspel med omgivningen som en förenklad bild av våra upplevelser. Med våra attityder 

tillskriver vi olika objekt egenskaper utifrån en generaliserad bild av de objekt och dess egenskaper 

vi redan upplevt, för att det ska bli effektivare att hantera nya objekt (Angelöw & Jonsson, 2000; 

Ekehammar, 2007).  

 

Sociala band och relationer 

Scheff (1997) som är en amerikansk professor inom sociologi använder termen sociala band när 

han studerar relationer mellan människor. De sociala banden byggs upp av de tankar och känslor 

som upplevs i relationen och dessa kan antingen stärka eller försvaga relationen. De sociala banden 

kan se olika ut och Scheff (ibid) använder sig av termerna secure bonds, säkra band och isolater or 

engulfed bonds, som är antingen isolerade eller kvävda band. Hur nära personerna står i sina 

relationer och hur balansen i relationen ser ut avgör hur relationen upplevs i tankar och känslor 

som reflekteras där förståelsen för varandra och identifikationen med varandra är viktig för att 

skapa ett säkert socialt band. Viktigt är även att relationerna underhålls på ett bra sätt annars 

förstörs eller skadas de över tid. 

  

Att skapa en identitet 

Varje individ har en självbild, ett jag, och ett medvetande som enligt socialpsykologin uppstår och 

görs om av samspelet med omgivningen. Ett sätt att förklara hur individen skapar sin identitet är 

att den bygger upp sin självbild och jag genom att överta omgivningens bild av individen och göra 

den till sin egna (Angelöw & Jonsson, 2000). I sin forskning använder sig Johnsson (2007) av 

begreppet sociala konstruktioner för att förklara hur människan konstruerar sin verklighet utifrån 

normer och konstruktioner i samhället. De sociala konstruktionerna påverkar relationer och 

processer som finns mellan individer, människor och samhälle som exempelvis kan bestå av 
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familj, jobb, vänner och fritid. I de sociala konstruktionerna finns sociala band, bestående av 

föränderliga relationer som är med och skapar ens självbild och självkänsla.  

 

Enligt Scheff (1997) påverkas vår självkänsla av hur vi upplever skam och stolthet i samband med 

interaktion med omvärlden. Blir individen positivt bemött med beröm, respekt och kärlek känner 

den stolthet som stärker självkänslan men bemöts individen på ett negativt sätt så att den upplever 

att den inte är värdefull, känner den en känsla av skam och individens självkänsla blir sämre. 

 

Man kan också se social identitet som en del av självuppfattningen där individen identifierar sig 

med hjälp av gemenskap med grupper. Den sociala identiteten är dock skild från den personliga 

identiteten som framkommer genom individens tidigare relationer och erfarenheter och som 

speglas i personligheten. Den sociala identiteten påverkar självbilden utefter hur den sociala 

tillhörigheten uppfattas. Är den positivt laddad blir självbilden positiv men är den negativt laddad 

så blir självbilden mer negativ. Samhällets syn på sociala grupper och grupptillhörigheter visar sig 

bland annat i attityder och fördomar vilka påverkar gruppen och gruppens individers 

självuppfattning (Ekehammar, 2007).  

 

Roller och grupper 

Hur individen väljer sina roller påverkas av omgivningen som gärna vill tillskriva andra roller i 

vilka de kan kategoriseras. Roller består av normer med av samhället eller omgivningen förväntade 

egenskaper som beskriver hur man ska vara i olika positioner. Rollerna kan ses som en del av 

självbilden och framförallt kan självbilden präglas av de roller man tillskrivs av andra, då man 

speglar sig i de förväntningar omvärlden har på ens roll (Angelöw & Jonsson, 2000). Människan 

söker sig till olika sociala nätverk vilka bildar olika grupper där individen känner sig delaktig och 

välkommen genom bekräftelse. I grupperna finns ofta gemensamma mål eller andra ting som för 

dem samman, vilket gör att de uppfattar sig som en grupp. I grupperna finns ett samspel där 

normer och värderingar delas och sprids vidare och där grupperna bildar en gemensam identitet 

utåt mot samhället (ibid).  

 

Avvikandebeteende och socialiseringsprocesser  

Avvikande beteende skapas utifrån sociala konstruktioner, där normer kommer från en grupp och 

appliceras på en annan. Inom socialpsykogin menar man att det inte är individen som väljer ett 

avvikande beteende utan det är omgivningen som tillskriver individen ett avvikande beteende som 

individen efter påtryckningar även tillskriver sig själv. (Angelöw & Jonsson, 2000). I sin forskning 
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har Johnsson (2007) studerat avvikande beteende och använder sig av termen 

socialiseringsprocesser, där individens roll i samhället påverkas av den självuppfattning individen 

får av omvärldens påtryckningar. Enligt Johnsson (ibid) blir effekten av att bli betraktad som 

avvikare att man uppfattar sig själv som avvikande och börjar bete sig efter förväntningarna man 

har skapat av sig själv. De negativa socialiseringsprocesserna får individens koppling till samhället 

att bli allt svagare och likt en neråtgående spiral upplevs individen allt mer avvikande. 

 

Stämplingsteorin 

Den mest välkända socialpsykologiska teorin kring avvikande beteende är stämplingsteorin. Enligt 

stämplingsteorin identifierar sig individen med omvärldens förväntningar och gör det som 

omvärlden förväntar sig av dem, likt en självuppfyllande profetia. Det är inte när individen beter 

sig som en avvikare utan först när individen själv ser sig som avvikare som den blir en avvikare. 

Att se sig själv som avvikare i en avvikande grupp kan få till följd att avvikelsen blir positiv för 

individen om det avvikande beteendet bemöts positivt inom den avvikande gruppen. Om en 

individ drar sig undan det den avviker ifrån och börjar identifiera sig på ett positivt sätt med det 

avvikande kan det bli svårt att få individen att välja normen framför det som för den är det normala 

och där individen bemöts positivt i gruppen (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

 

5. Empiri och Analys 

Intervjupersonernas bakgrund 

Fem personer fördelat på tre män och två kvinnor deltog i intervjun. Deltagarna är mellan 49 och 

56 år gamla och har alla en kriminell historia där de blivit dömda till fängelse för våldsbrott, 

narkotikabrott, förmögenhetsbrott, bedrägeri, stöld med mera. De har suttit på fängelser med allt 

från högsta säkerhetsklassen till de mer öppna anstalterna efter domar med varierande längd där 

det längsta straffet var på 7,5 år och det kortaste var en månad. Deras familjebakgrund har sett 

olika ut men merparten av intervjupersonerna, fyra av fem, har bott på ett eller flera familjehem, 

barnhem eller institutioner. För tre av fem intervjupersoner har det i familjerna eller 

familjehemmen förekommit missbruk av antingen narkotika eller alkohol under 

intervjupersonernas uppväxt. Det har även förekommit psykisk och fysisk misshandel och 

utnyttjande av personerna som arbetskraft under några av intervjupersonernas barndomstid. Alla 

de intervjuade har innan eller under sin kriminalitet haft olika sysselsättningar inom allt från 
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plåtslageri till egna företag. Alla deltagarna har haft missbruk av antingen alkohol eller narkotika 

som vuxna men lever idag i nykterhet. 

 

En av intervjupersonerna beskriver sin uppväxt som en tid med många faktorer som påverkade hur 

han hamnade i kriminalitet. 

”Man skulle i stort sett kunna se redan när en unge föds om han ska bli kriminell, med 

narkotikaproblem och allting, och det […] spelar ju bra in på mig, för jag är uppfödd på 

fosterhem och barnhem och spädbarnshem och hela rubbet” 

En annan intervjuperson beskriver hur han slutligen kommer till ett familjehem där han trivs, får ta 

ansvar men även ges belöningar och hur han mot sin vilja tvingas lämna familjen när han väl rotat 

sig samt hur uppbrottet får honom att välja en livsbana med allt mer våld och kriminalitet.  

”Jag fick hela tiden belöningar, så jag älskade ju den familjen och det stället. Där var jag i 

nästan tre år men i och med när jag fyllde 15 så upphörde någonting, men jag vet inte vad det 

var, men det var någonting som gjorde att min mor och far var tvungna att komma och hämta 

mig och ta hem mig då. Jag ville ju stanna, jag ville inte någon annanstans, jag var ju 

bunden” 

 

I teorier och tidigare forskning kring kriminalitet kan man se likheter med citatet ovan där 

uppväxtmiljön kan spela en viktig roll för utvecklingen av kriminella beteenden. Alla 

intervjupersoner har växt upp i en miljö med inslag av sociala problem som kan ha påverkat deras 

väg in i kriminalitet då flera riskfaktorer som närhet till kriminalitet, ostabila familjeförhållanden 

och missbruk funnits med i ett tidigt skede av deras liv (Christie, 2005; Sarnecki, 2009).  

 

Enligt socialpsykologin är goda relationer med positiv bekräftelse i form av uppskattning och 

belöningar viktig för att stärka människans självbild, likt klienten ovan talar om familjehemmet 

som gav honom positiva belöningar vilket gjorde att han trivdes och även skapade en mer positiv 

självbild. När de positiva relationerna i familjehemmet försvann för intervjupersonen tappade han 

en grupptillhörighet som han funnit trygget i och han ersatte denna med en ny grupptillhörighet där 

han var välkommen, utanför den familj han skulle men inte ville återvända till. Denna 

grupptillhörighet var ett steg mot det kriminella, i en grupp där han kände sig uppskattad och där 

han stärktes i sin självbild av grupptillhörigheten. Den nya grupptillhörigheten hade en 

våldsinriktad kultur och för intervjupersonen som haft en orolig bakgrund kunde våldet ses som 

något bekant och tryggt som han kunde identifiera sig med. På liknande sätt kan flera av de andra 

intervjudeltagarnas oroliga bakgrund vara grund till att de sökt efter nya grupptillhörigheter där de 
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kommit allt närmre kriminalitet och missbruk (Angelöw & Jonsson, 2000). Enligt Scheffs (1997) 

teori om sociala band är det viktigt att relationer underhålls för att de ska kunna vara positiva. I 

undersökningen har merparten av deltagarna haft relationer som brutits upp eller försvunnit vilket 

kan ha föranlett negativa tankar och känslor kring relationerna, som i sin tur kan ha varit en grund 

till skam inför relationen. Vad som tydligt kunnat urskiljas är hur intervjupersonerna sökt efter 

bekräftelse i sina relationer vilket enligt Scheff (ibid) är grundläggande för att kunna uppleva 

stolthet, men istället för bekräftelse möttes många av deltagarna av avstånd vilket tvärtemot kan ha 

bidragit till den negativa synen på relationerna.  

 

Vägen in i kriminalitet 

Åldersmässigt har intervjupersonernas kriminella debut varierat kraftigt. Den första personen 

begick kriminella handlingar för första gången som sjuåring medan en annan hade sin debut när 

personen var runt 40 år. Alla de intervjuade kopplar sin kriminalitet till missbruk på något vis men 

en av de intervjuade skiljer sig från mängden då missbruket enbart bestod av alkohol medan 

resterande har brukat narkotika. Personen som brukade alkohol blev kriminell när han under 

påverkan kände sig hotad och drog kniv och beskriver sin kriminalitet såhär:  

”allt dumt jag har gjort så har jag varit alkoholpåverkad. Jag har aldrig gjort något, någonting 

utanför lagen och varit nykter” 

De andra deltagarna har även de lyft fram missbruket som grunden till deras kriminalitet. Tre av 

deltagarna började missbruka redan som barn och den fjärde som tonåring, missbruken har sedan 

eskalerat på grund av olika negativa relationer. De negativa relationerna har främst varit till 

föräldrarna men även till en partner. Det finns även två deltagare som lyfter fram upphörandet av 

positiva relationer som en inkörsport till missbruket och kriminaliteten. De relationer som nämns 

är till familjehemsföräldrar, partners och barn. För de som blivit kriminella genom missbruk har 

det varit flera faktorer som gjort att missbruket lett till kriminalitet. Att missbruka narkotika är 

väldigt dyrt och kriminalitet har varit ett sätt att skaffa fram de pengar som behövts. Några av 

intervjupersonerna har ansett att de under påverkan av narkotika har känt sig fulla av kriminella 

idéer som de ville utföra. En person här nedan berättar hur kriminaliteten ökade med missbruket: 

”Jo för att jag blev superkriminell, superkriminell direkt alltså. I början då kunde jag lägga 

upp en kofot, en skruvmejsel, en bultsax, en slägga,, alla de här verktygen, inbrottsverktyg, 

alla möjliga. Jag lade upp dem framför mig, sen satte jag mig, så tog jag min spruta. Sen hade 

jag hundra affärer och villor, och dit, dit och så samlade jag ihop alla mina verktyg. Ut och så 

började man”. 
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På liknande sätt beskriver även två av de andra intervjupersonerna hur narkotikan skapade väldigt 

många kriminella tankebanor och hur de fick självförtroende och energi att utföra massvis med 

brott. Den tredje och sista faktorn som intervjupersonerna nämner i samband med narkotika som 

inkörsport till kriminalitet är det faktum att det var svårt att försörja sig på annat sätt då narkotikan 

försvårade möjligheten till att jobba på ett vanligt jobb.  

 

Intervjupersonerna har lyft fram ytterliggare några aspekter till varför de började med kriminalitet. 

En av intervjupersonerna var kriminell redan som ung och beskriver att han snattade och stal utan 

att egentligen veta varför. En annan tvingades till kriminalitet av sina föräldrar som ung och 

vågade inte säga emot av rädsla för föräldrarnas hot om att bland annat slänga ut personen ur 

hushållet. Den sista aspekten har varit att hela vänskapskretsen plötsligt befann sig inom 

kriminalitet och missbruk, och att det då var en självklarhet att intervjupersonen också skulle börja 

missbruka, och i förlängningen bli kriminell.   

 

En person som bemöts negativt skapar en negativ självbild vilket i intervjupersonernas fall kan ha 

bidragit till att de sökt sig till kriminella kretsar där de känt sig bekräftade som en del av det 

negativa, det som de upplever att omgivningen förväntar sig av dem (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Enligt socialpsykologin så får negativa relationer med känslor av skam, och i sin tur en negativ 

självbild, individen att dra sig undan, likt många av intervjupersonerna gjort för att sedan finna en 

ny roll med nya relationer där kriminalitet och missbruk blivit en följd (Angelöw & Jonsson, 2000 

& Scheff, 1997).  

 

Enligt Christie (2005) har närheten till den kriminella kulturen en viktig roll i utvecklandet av 

kriminalitet och av intervjudeltagarna är det två som antyder att den kriminella miljön och 

acceptansen haft betydelse när de själva börjat med kriminalitet. Alla intervjupersonerna befann 

sig före och i samband med sin kriminella debut i kriminella miljöer och kan på så vis ha påverkats 

av kulturen runt omkring dem, där bland annat narkotika varit vanligt och accepterat.  

 

Att vara kriminell 

Bilden av kriminalitet skiljer sig mellan intervjupersonerna. De är alla överens om att det 

kriminella livet är tufft och slitsamt och att de inte vill hamna där igen. Att leva i kriminalitet har 

för några av deltagarna varit ett måste för att upprätthålla en livsstil, även om de egentligen tyckt 

att det varit ett ensamt liv i vad flertalet uttrycker som en egen värld, eller ett liv i mörker. De 

deltagare som varit mest kriminellt belastade säger även att kriminaliteten blev en vardag. Det var 



20 

det de kände till och det gav dem en trygghet. En person beskriver hur kriminaliteten och ett 

aggressivt beteende gav honom status vilket också höll honom kvar i kriminalitet: 

”I hemstaden var jag ju kungen i många år på grund av att jag satt mycket på kåken, kände så 

mycket, bra, stora knarkförsäljare och sånt här inne i staden. Och tuffa pågar och så det gav 

ju en viss status på något vis. Därför så ville man ju inte lämna det”. 

Merparten av deltagarna uttrycker att de i sin kriminalitet haft en negativ syn på sig själva där de 

tänkt att de bara dög till kriminalitet. De hade tappat allt av vikt i sitt liv eftersom de blivit 

kriminella. Kriminalitet var det de kände till och de skulle aldrig platsa in i det vanliga livet, där 

man skulle sköta ett vanligt jobb, prata på ett visst sätt och där missbruk inte var accepterat. 

Känslan av att inte passa in i det vanliga samhället har förstärkt deltagarnas kriminalitet och varit 

en vikig del i deras identifikation med omvärlden. En person anser sig ha begått kriminella 

handlingar vid två tillfällen men ansåg inte att han utöver de tillfällena varit en kriminell person, då 

han inte levt i kriminella kretsar, inte haft kriminella tankar eller velat utföra kriminella handlingar. 

Den tredje personen har inte heller sett sig själv som kriminell eftersom hon inte velat göra de 

kriminella handlingarna. Hon har hela tiden vetat vad som varit rätt och fel och kände därför att 

hon inte ville se sig som kriminell även om hon visste att hon valt en kriminell väg. Personen som 

inte sett sig själv som kriminell ser det som en styrka idag att hon alltid känt sig som någon annan 

och att hennes identitet aldrig varit kopplad till kriminaliteten. Utöver att personerna säger att de 

inte är kriminella längre så har alla deltagarna under intervjuerna pratat om kriminella som dem, 

vilket tyder på att de numera inte identifierar sig som kriminella.  

 

Att synen på kriminalitet skiljer sig så mellan intervjupersonerna kan vara grundat på vilken kultur 

de växt upp i och hur kriminaliteten blivit en del av deras liv. Vad som är kriminalitet beror på 

vem som bestämmer lagar, regler och normer och kan därför skilja sig mellan olika platser och 

mellan olika kulturer. När intervjupersonerna ser på sin egen kriminalitet väger de in hela sin 

bakgrund i de normer de har kring kriminalitet och kan därför se olika på samma brott och finna 

skillnader i den upplevda kriminaliteten (Christie, 2005) Att se sig som kriminell handlar även om 

en identifikation med omvärlden där individens självbild speglas av andra och bekräftas av andra. 

Har personerna bemöts olika kan det ha påverkat deras syn på dem själva åt olika håll även om de 

haft liknande beteende och bakgrund (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

Christies (2005) menar att kriminalitet ofta ökar i kriminella kulturer genom kulturella processer 

som förstärker det kriminella beteendet. En sådan kulturell process kan man se i citatet ovan där en 

av intervjupersonerna beskriver hur han fick status genom sin kriminalitet. Ur ett 
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socialpsykologiskt perspektiv kan statusen ses ett slags beröm från omgivningen vilket kan ge 

bekräftelse för självkänslan som stärker beteendet när det ger en positiv känsla för 

intervjupersonen (Angelöw & Jonsson, 2000). Enligt Bergström (2008) är det många som väljer 

kriminalitet då de känner en rädsla inför det vanliga normrätta livet, där de känner att de inte 

passar in. Några av intervjupersonerna bekräftar att de kände mer gemenskap i de kriminella 

kretsarna och därför kände sig trygga där varpå de byggde upp en inre känsla av att de inte dög till 

det icke kriminella livet. Att bli en del av en gemenskap kan skapa stolthet inom individen som gör 

att den känner sig trygg och håller sig kvar vid det sociala band eller sammanhang där de bemöts 

väl (Angelöw & Jonsson, 2000; Johnsson 2009; Scheff, 1997). Att intervjupersonerna idag inte 

identifierar sig med kriminalitet är ett gott tecken på att de inte kommer hamna i samma avvikande 

beteende som de tidigare haft, då vägen mot beteendet är längre när de har en negativ syn på 

beteendet och inte identifierar sig med rollen som kriminell (Angelöw & Jonsson, 2000).   

 

Vägen ut ur kriminalitet 

Alla intervjudeltagare har haft sitt egna sätt att ta sig ur kriminaliteten men de nämner även några 

gemensamma faktorer som hjälpt dem i beslutet att ta avstånd från kriminalitet. Här nedan 

presenteras först det intervjupersonerna haft gemensamt och sedan det som gör att vissa skiljer sig 

ur mängden och de individuella förutsättningarna som just de har behövt presenteras.  

 

Positiva relationer 

Den första av två faktorer som alla intervjuade nämner som en viktig del i hur de klarat sig ur sin 

kriminalitet är positiva relationer. De positiva relationerna har uppkommit, eller förstärkts vid det 

tillfälle då intervjupersonerna varit på väg ut ur sin kriminalitet och dessa relationer har stärkt 

intervjupersonerna i arbetet mot att återfalla i brott. De positiva relationerna kan delas in i två 

grupper där den första består av familjemedlemmar, partners och vänner och den andra av 

professionella som arbetar med social problematik. En av intervjupersonerna säger att han klarat 

sig tack vare att han fick kontakt med sin syster i samband med att han slutat med sin kriminalitet 

och sitt missbruk. Han hade inte haft kontakt med systern under många år men fick nu stort stöd av 

henne i sin vardag och beskriver själv situationen såhär:  

”Ja, nä men det stora var ju, min syster säger det att du kan väl inte säga att det var min 

skuld, men jo, jag kunde ju klara det långt innan ju men jag har aldrig haft någon, så jag 

anser att det är hon alltså”. 
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På liknande sätt har en annan deltagare beskrivit hur en ny familjemedlem, ett barnbarn, kom in i 

dess liv och hur detta fick personen att tänka om. För henne var det en relation i samband med 

skuld som fick henne att bestämma sig för att sluta med kriminalitet. Beslutet grundade sig på att 

hon inte ville vara en missbrukande farmor utan en god och delaktig förebild för sitt barnbarn, 

vilket inte var möjligt i den dåvarande livsstilen. Förutom specifika händelser där en 

familjemedlem har blivit extra viktig så lyfter alla intervjupersonerna fram hur viktigt det är att 

någon i familjen tror på dem oavsett om det är ett barn, partner, föräldrar eller syskon. Att ha ett 

stöd är viktigt för att personen ska känna att den duger och att det finns möjlighet till att byta till en 

mer positiv livsstil. Mindre viktigt är vem det kommer ifrån. Det kan vara vänner och bekanta eller 

som en intervjuperson säger, det kan vara vem och vad som helst bara man får prata ut.  

”Man kanske inte behöver gå till en terapeut men man ska aldrig bära saker själv. Så länge 

det är en hemlighet, då mår man inte bra. Man kan berätta det för katten eller vem som helst 

va, men någon annan måste veta om det, då är det lättare att leva” 

Att ha någon att prata med är något som alla lyfter fram som en viktig faktor på sin väg ut ur 

kriminaliteten. Alla deltagare har nämnt att de har varit i kontakt med en professionell person som 

varit kurator, terapeut eller liknande som har kunnat ge dem stöd. Det har varit stöd kring 

missbruket och de kriminella tankebanorna men också stöd kring vardagen och intervjupersonens 

syn på sig själv. En person berättar hur viktigt det var att få hjälp av en professionell att finna det 

som han ville göra, vad han kunde göra och vad han tidigare gjort. Med detta i grunden kunde 

intervjupersonen få hjälp att se andra möjliga vägar i livet. Han kunde hitta de hjälpmedel han hade 

rätt att ta del av men som han inte kände till. Det gav intervjupersonen möjlighet att själv ta tag i 

och förbättra sina möjligheter att lyckas. En annan intervjuperson berättar hur viktigt det var att 

den professionella kontakten inte bara var ett samtalsstöd utan även bidrog med kontroll över hans 

beteende och förväntade sig att han skulle sköta sig.  

”Det är någonting som har hjälpt mig. Jag behövde ha det här lite pressen på mig också tror 

jag. Den gjorde nytta för mig, att känna att nu så är där folk som har koll på dig” 

En annan intervjuperson beskrev sin terapeuts liknande arbetssätt som tuff kärlek där man inte 

daltade utan var noga med ärligheten och visade att man brydde sig genom att säga ifrån 

”ja, hon var tuff mot mig. Men det är ju det, det skrev jag till henne igår, att det har jag haft 

nytta av” 

Andra intervjupersoner berättade hur viktigt det var att få höra av andra att de dög, att de var bra 

och fina människor och att det de tidigare gjort var något som kunde förlåtas och läggas åt sidan. 

Utöver att höra att man var bra var det en person som lyfte fram hur viktigt det var att känna sig 

behövd och en del i en gemenskap som motivation till att fortsätta förändra sitt beteende. Flertalet 
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berättade även hur andras acceptans och stöd fick dem att känna att andra litade på dem vilket 

gjorde att de samtidigt återfick en förlorad tillit till andra människor, både privat och vid mer 

professionella kontakter som överskuggats av tidigare dåliga erfarenheter.  

 

Blomqvist (2007) menar att det sociala kapitalet består av olika relationer som individen har 

tillgång till när de vill nå olika mål. För intervjupersonerna har målet varit att lämna kriminaliteten. 

De har haft eller fått sociala kontakter som har varit till hjälp på deras väg ur kriminalitet. Vikten 

av goda relationer i samband med utslussning ur fängelser eller kriminellas beslut om att avsluta 

sin kriminalitet har tidigare lyfts fram i olika forskningssammanhang där bland annat Hedin et al. 

(2006) pekar på fördelen med goda förebilder som haft liknande bakgrund i vilka individerna kan 

känna igen sig i. I min studie hade alla intervjupersonerna träffat någon annan som lyckats ta sig ur 

kriminalitet på ett bra sätt. Dessa bra förebilder kan även bryta allmänhetens syn på individerna 

som avvikande kriminella eftersom de har varit i samma situation tidigare och kan se det ur ett 

annat perspektiv. Om individen fått en annan bekräftelse än den avvikande kan det möjligen ha 

bidragit till att de vågat ifrågasätta sin egen avvikelse som konstant och haft en positiv känsla som 

bidragit till att de känt att de kunnat lämna det avvikande beteendet och bryta den negativa 

socialiseringsprocessen (Angelöw & Jonsson, 2000; Johnsson, 2007).  

  

En orsak till att de som håller fast vid vänner de haft i samband med kriminaliteten oftast återfaller 

i brott kan vara att de upplever ett motstånd från de tidigare vännerna när de försöker bryta mot 

den kriminella livsstilen. I motståndet kan de uppleva att de bemöts som avvikande eftersom att de 

inte längre följer gruppens normer, vilket gör att de återgår till att begå brott för att åter få vara en 

del av gruppen (Angelöw & Jonsson, 2000). Att intervjupersonerna inte återfallit i brott även om 

de till viss del haft kontakt med sina gamla vänner från det kriminella kan bero på att de samtidigt 

haft andra sociala band som stöttat dem och givit dem positiva reaktioner i samband med det icke 

kriminella livet, och att de känt en tillräcklig gemenskap och trygghet i det för att undvika att 

återfalla till gamla gruppgemenskaper (Scheff, 1997). De positiva sociala kontakter som 

intervjupersonerna har kan utifrån Blomqvists (2007) teori om socialt kapital ses som en 

skyddsfaktor mot återfall i missbruk. Jag anser att de sociala kontakterna på samma sätt kan ses 

som en skyddsfaktor mot återfall i kriminalitet då de får brukaren att känna trygghet utanför sitt 

gamla umgänge. 
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Att hitta sina egna motiv till förändring 

Alla intervjupersoner poängterar vikten av att få tid att själv tänka igenom sina problem och hur de 

ska handskas med dem för att klara sig före eller i samband med sina samtal med sina positiva 

relationer där de vågar be om hjälp.  En intervjuperson beskriver hur han slutat flera gånger med 

sin kriminalitet i samband med att han träffat en partner.  

”Den tyngsta grejen för mig är att jag går in i en relation med en kvinna, sen när den brister 

då tappar jag motivationen. För jag är inte värd det för mig själv. Jag är gärna drogfri för 

någon annan.[…] Men jag kan inte vara det bara för min egen skull, för, för mig kvittar det. 

Så har jag alltid tyckt, men det gör jag inte längre” 

Det som gjorde att han slutade de gångerna var att det fanns en mening i att sluta för partnerns 

skull, men vad intervjupersonen lärt sig med tiden var att detta inte var rätt sätt att sluta på, då 

återfall alltid kom i samband med slutet på relationen till en partner. För att kunna ta avstånd från 

och fortsätta avhålla sig ifrån kriminalitet insåg intervjupersonen att han var tvungen att göra det 

för sin egen skull, inte för någon annans. På samma vis beskriver tre av de andra 

intervjupersonerna hur viktigt det är att ha en egen orsak att sluta där orsakerna bland annat har 

varit för hälsans skull eller viljan att ha ett bättre liv. 

  

Att hitta sin egen orsak till att sluta kan jämföras med de exitprocesser som Hedin et al. (2006) 

beskriver i sin rapport. Alla intervjupersoners exitprocesser har antingen haft pull-faktorer med 

något utanför kriminaliteten som dragit dem ur deras kriminalitet eller push-faktorer inom 

kriminaliteten som gjort att de inte längre velat vara kriminella. Dessa faktorer gör att personerna 

har sökt efter ett slut på det kriminella beteendet för att kunna välja en annan livsstil. 

Intervjupersonerna har i samband med exitprocesserna haft någon närstående utanför 

kriminaliteten som kunnat bistå dem med stöd under processen. I undersökningen var det vanligt 

att intervjupersonerna först hade pull-faktorer utanför kriminaliteten som gjorde att de ville sluta.  

Dock anser de själva att push-faktorerna med känslan av att vilja ta avstånd ifrån kriminalitet varit 

viktigast för att kunna sluta med och leva utan kriminalitet. Man kan säga att exitprocesserna ofta 

bestod i både pull- och push-faktorer som påverkade personerna samtidigt, vilket kan ha starkt 

känslan av att de ska fortsätta ta avstånd från kriminaliteten de gånger då det känts jobbigt med 

exempelvis relationer eftersom det funnits ytterliggare skäl att fortsätta hålla sig ifrån det 

kriminella beteendet.   

 

Alla relationer är föränderliga, vilket en av intervjupersonerna ovan inser när han inte längre vill 

basera sin icke kriminella livsstil på en relation utan tar det realistiska beslutet att basera sina val 
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på sig själv (Angelöw & Jonsson, 2000; Ekehammar, 2007). Det kan finnas risker med att basera 

den icke kriminella livsstilen på en relation om det sociala bandet blir allt för viktigt för den ena 

personen. Då kan det leda till att den personen gör som Scheff (1997) skriver ”engulfs”, begraver 

sig i och kväver den andra parten i relationen. Känner sig den ena parten kvävd av den andra finns 

risk att den tar avstånd ifrån den andra och missförstånd kan växa fram dem emellan (ibid). För att 

de nya sociala banden inte ska bli allt för ansträngda kan det vara viktigt att individen finner fler 

saker i omgivningen med vilka de kan känna stolthet och glädje, så att de kan knyta band till flera 

individer eller ting utan att kväva någon av dem. 

 

Missbruket - Kriminalitetens partner in crime 

För att kunna ta sig ur sin kriminalitet har alla intervjupersoner sagt sig behöva hjälp med sitt 

missbruk. De fem som deltagit i intervjuerna har alla kommit i kontakt med olika behandlingar, 

ofta flera stycken med olika framgång. Tre av dem ansåg att behandlingen har varit en viktig del i 

uppbrottet med missbruket medan två ansåg att behandlingar inte var något för dem, utan det 

viktigaste var att själv välja att sluta och hitta en kontakt som gav dem stöd i beslutet. Vad alla 

dock sagt är att missbruket är ett mångfacetterat problem där flera faktorer varit viktiga att få hjälp 

med. En av intervjupersonerna beskriver väldigt väl hur det är att sluta missbruka.  

”För att sluta droga så är det inte bara att sluta droga, du måste tömma ut all skit du har inom 

dig och fylla på med nya och friska grejer. Du måste byta kamrater och byta lekplatser” 

I dessa meningar finns flertalet komponenter som intervjupersonerna lyft fram i samband med att 

de försökt sluta med missbruk och kriminalitet. Det är enligt dem inte bara drogen i sig som gör att 

man fortsätter missbruka utan även umgänget, platserna och livsstilen som håller en kvar. Att hitta 

en ny arena att vara på har alla deltagare talat om både i samband med den vardagliga 

sysselsättningen och på fritiden. Samtidigt som deltagarna har slutat med sitt missbruk och 

kriminaliteten har de sökt efter någonstans att bo där de inte umgås med andra missbrukare, de har 

försökt hitta en sysselsättning under dagen för att hålla sig borta från det de gjorde förr och de har 

försökt hitta nya positiva kontakter som gjort att det känts bra att leva utan missbruket.  

 

De som har intervjuats har till viss del kontakt med sina gamla vänner från missbruket, men de har 

även hittat nya friska kontakter utanför missbruket. En intervjuperson beskriver hur viktigt det är 

att ha andra relationer där man inte tvingas tänka på eller befinna sig kring missbruk och där man 

framförallt kan känna en gemenskap i den nya livsstil man valt.  

”Det är ju så att jag har ju alltid, någonstans i missbruket så har jag alltid haft friska kontakter 

och dem har jag aldrig utnyttjat. Jag känner att jag har ju sparat dem till nu. Det är bra 
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kontakter, drogfria kontakter, bra människor alltså som jag alltid har haft och som finns där 

idag.” 

För att hålla sig borta från sitt missbruk nämner en person hur han brukar gå ett av sina gamla 

vänskapsvarv i stan för att hälsa på de han umgicks med i missbruket. Att se och återuppleva det 

som hans vänner gör, påminner honom om var han själv kunde befunnit sig i dag och hur bra han 

har det utan missbruk och kriminalitet. De andra intervjupersonerna nämner på liknande sätt hur 

det är avskräckande att se tillbaka på livet som kriminell och missbrukare där elände var vardagen. 

 

Att missbruk är en riskfaktor för kriminalitet framgår tydligt i kriminalvårdens statistik och har 

även lyfts fram i den tidigare forskningen (Chylicki, 1992; Kriminalvården, 2011e). Det har i min 

undersökning visat sig att alla intervjudeltagare behövde hjälp med sitt missbruk för att kunna sluta 

med kriminaliteten. Vad som framkommit som viktigt är att det inte bara är drogen i sig som är ett 

problem utan även den sociala arena och de sociala band som intervjupersonerna har haft som 

hållit dem kvar i en negativ socialisering. Det har i överensstämmelse med Bui och Morash (2010), 

Johnsson (2007) och Scheffs (1997) teorier varit viktigt för intervjupersonerna att bygga upp nya 

sociala band för att kunna lämna missbruket bakom sig, och hålla sig på avstånd ifrån det  Att hitta 

andra sociala band kan vara ett steg i att hitta nya sociala grupper där individen kan känna sig 

delaktig och finna en ny gemenskap som kan ersätta, eller åtminstone vara ett substitut, till den 

gemenskap individerna tidigare haft till kriminella och missbrukares gemenskap. När individerna 

finner nya grupper att identifiera sig med kan de förändra sin sociala identitet och få en annan 

självbild där kriminalitet inte är en lika central del (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Att fortsätta ha kontakt med tidigare kriminella har i forskning visat sig vara en riskfaktor men vid 

intervjuerna finns en annan aspekt av relationerna till de gamla vännerna, där intervjupersonerna 

kan identifiera sig med sina gamla vänner och upptäcka skillnader som får dem att förstå hur de 

kunde ha haft det om de fortsatt med kriminaliteten. Att kunna spegla sig i och känna att man inte 

tillhör det som är avvikande kan förstärka individens självkänsla och vilja att arbeta för att inte åter 

hamna i det avvikande beteendet (Angelöw & Jonsson, 2000) 

 

Att byta livsstil 

När intervjudeltagarna berättat om hur de ser tillbaka på sin tid i kriminalitet har merparten berättat 

att livet som kriminell var enkelt på ett sätt. Det var nämligen något de kände till väl och en livsstil 

där de kunde allt de behövde veta. Att byta livsstil och leva ett liv utan kriminalitet var för många 
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av intervjupersonerna skrämmande. De sköt därför länge på sitt beslut att välja en icke kriminell 

livsstil. Flera av intervjupersonerna beskriver hur de kände att de inte dög till annat än kriminalitet: 

”jag vet allting om knark och kriminalitet och hela det livet där runt omkring så det är jag 

inte rädd för. Men det andra vet jag inte så mycket om, det är därför jag är så rädd för att 

sluta”. 

En av intervjupersonerna skiljer sig från de andra i synen på det vardagliga livet efter kriminalitet. 

Det är personen som haft en sen debut för sin kriminalitet. Intervjupersonen beskriver hur han 

gentemot många andra haft erfarenhet av det vardagliga ”Svensson-livet” och därför inte känner 

sig främmande i det idag. Han har tidigare haft hus, bil, jobb och familj, så det var även det han 

förväntade sig att ha efter sin tid som kriminell. Vad han dock var medveten om var att 

kriminaliteten satt spår som försvårar med arbeten, tillgång på bostad och relationer. Kring 

tillgången på arbete och boende påpekar de andra intervjupersonerna hur viktigt det är att få hjälp 

att hitta något nytt att sysselsätta sig med där de kan få en inkomst och framförallt få hjälp med ett 

boende där de kan känna sig trygga. Många har haft problem med skulder som stått i vägen för 

boendet. Även deltagarnas kriminella register har gjort det svårt för dem att få ett boende. Att inte 

ha ett boende har varit en av många faktorer som en av intervjupersonerna lyfter fram vid tidigare 

återfall. Frånvaron av en trygg plats gjorde att han inte kunde koncentrera sig på sig själv och den 

nya livsstilen vilket fick som följd att han fick återfall.  

 

För att tro mer på sig själv och våga ta steget in i den nya livsstilen har deltagarna sökt sig till 

personer eller organisationer där det finns erfarenheter kring missbruk och kriminalitet, vid vilka 

de kan lyssna till och lära av andras erfarenheter. Att ta del av andras erfarenheter har gett 

intervjudeltagarna insyn i hur livet kan se ut och har samtidigt förberett dem på att det är en lång 

och tuff väg tillbaka. Att vägen till den nya livsstilen och acceptansen i samhället är lång är något 

alla intervjupersoner uttrycker och de har alla uttryckt oro kring att återfalla i brott och behöva ta 

sig igenom processen en gång till. Några tror inte att det skulle vara möjligt.   

 

Valet att byta livsstil grundar sig i olika faktorer eller händelser likt de intervjupersonerna nämnt 

med nya relationer, en insikt eller någonting annat som förändrar deras syn på sitt sätt att leva. Det 

är i samband med dessa händelser som intervjupersonerna känt mening med att byta livsstil 

eftersom de funnit andra individer eller omkringliggande ting som motiverat dem till förändringen 

(Kristiansen, 2009). Även om det funnits motivation till förändring har det hos flertalet funnits ett 

motstånd av rädsla inom intervjupersonerna likt den Bergström (2008) beskriver där en ny livsstil 

kan te sig skrämmande eftersom den är okänd för individen. Sett ur ett socialpsykologiskt synsätt 
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kan det vara individens självbild som inte stämmer överens med den livsstil de önskar. De kan tro 

att de inte klarar att bli något annat än vad de lärt sig att de är i sitt avvikande beteende, vilket kan 

skapa en känsla av osäkerhet och utanförskap i den nya livsstilen (Angelöw & Jonsson, 2000).  

Genom att lära av andra och få inspiration av tidigare kriminella genom olika organisationer har 

intervjupersonerna byggt upp empowerment, hjälp till självhjälp, där de stärkt sin självbild och fått 

en ny syn på de möjligheter de besitter (Askheim & Starrin, 2007  & Hedin et al. 2006). 

 

Att få hjälp med bostad, sysselsättning och ekonomi har visat sig vara viktiga moment i processen 

in i ett icke kriminellt liv där samhällets insatser kan vara avgörande (Freudenberg et.al. 2008).  I 

merparten av intervjupersonernas liv har det funnits organisationer som hjälpt dem med de 

materiella problemen som exempelvis bostad och som även stödjer dem på vägen mot en 

sysselsättning. Dessa organisationer har även funnits som ett socialt och psykologiskt stöd för 

intervjudeltagarna där de känt sig välkomna och fått stöd från människor som tror på dem. Med 

organisationernas hjälp har på så vis intervjupersonerna kunnat skapa nya positiva sociala band i 

samband med de nya sysselsättningarna där de bemöts med respekt och öppenhet. Detta har gett 

uttryck i en stolthet över sysselsättningen och vad intervjupersonerna åstadkommit när de lämnat 

kriminalitet (Scheff, 1997). Känslan av stolthet kan ha stärkt intervjudeltagarnas självbild och syn 

på sig själva som icke kriminella, vilket gör avståndet till kriminalitet större (Angelöw & Jonsson, 

2000). Att en av intervjupersonerna inte tyckte att det kändes svårt att lämna kriminaliteten kan 

bland annat förklaras genom att han tidigare haft kontakt med en vanlig livsstil, så att den inte 

kändes lika främmande för honom som den gjorde för de andra deltagarna. Kriminaliteten hade 

därutöver inte förstört hans viktiga fysiska rehabiliteringskapital med tillgång till bostad och 

ordnad ekonomi, vilket kan tolkas som en ytterliggare skyddsfaktor för återfall (Blomqvist, 2007).  

 

Bemötandets påverkan på självbilden 

Även om intervjupersonerna kämpar sig fram för att integreras i samhället, slutar med kriminalitet, 

får en bostad och försöker försörja sig själva påpekar intervjupersonerna att bemötandet av andra 

kan vara otrevligt och fördömande om man har en kriminell bakgrund. Bemötandet av 

omgivningen har framstått som negativt både under och efter kriminaliteten med en stämplande 

attityd kring intervjupersonernas livsstil. Att det funnits en stämplande syn på missbruk och 

kriminalitet har starkt bidragit till en negativ självbild där klienterna har ansett sig vara 

otillräckliga för att passa in i ett vardagligt liv, med undantag från en av intervjupersonerna, som 

alltid känt sig som en del av det vanliga samhället. Att bemötandet sitter i även efter att 
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intervjupersonerna har slutat med kriminalitet har gjort att de känt sig begränsade vad gäller att 

exempelvis söka ett nytt yrke eller delta vid olika aktiviteter. 

”Jag har ju vissa beteenden, som jag har ju väldigt mycket svordomar och skit med för mig. 

Pratar ju lite annorlunda än vanliga Svensson. Och det är konsekvenser av att ha levt i den 

världen helt enkelt. Massa slang och skit. […] Jag vill egentligen bort ifrån den här världen 

över huvudtaget. Men när jag då sätter mig ner och verkligen tänker efter, var skulle jag då 

jobba? Skulle jag jobba på mekanisk verkstad? Alltså jag skulle inte smälta in på en vanlig 

verkstad. […] på grund av språket, på grund av mina beteenden, på grund av att jag har, när 

jag då kommer utanför den här världen så har jag dåligt självförtroende, självkänsla och sånt. 

Osäker och så här va, skulle jag verkligen klara av att vara bland vanliga människor?.” 

Många har kämpat för att få förståelse för att de tidigare varit sjuka och att de därför handlat som 

de gjort. Förståelsen från andra har varit en viktig del i att återfå en positiv relation till omvärlden 

där gemenskap och goda kontakter åter kunnat knytas. En intervjuperson beskriver hur han försökt 

få sin dotter att förstå hur han haft det som kriminell missbrukare, och hur deras kontakt varit 

problemfylld innan hon kunde se problematiken ur hans synvinkel. Många har även nämnt hur 

viktigt det var att de fick en förståelse för sig själva och det liv de levde för att kunna förlåta sig 

själva och börja arbeta för att kunna se och förändra sin bild av det liv de hade och möjligheterna 

som fanns att förändra det till det bättre.  

 

Angelöw och Jonsson (2000) beskriver hur de attityder som finns mot kriminalitet är uppbyggda 

kring omgivningens förväntningar på det beteende de identifierar med kriminalitet. Dessa attityder 

skapar roller som omvärlden tillskrivit beteendet. När individer möts av negativa attityder uppstår 

ofta skam vilken sänker självkänslan och kan få individen att känna sig otillräcklig. Om 

intervjupersonerna inte haft ett stöd utifrån som bidragit med ett positiv bemötande kunde det ha 

lett till att de lyssnat mer till negativa attityder och tillskrivit sig fler negativa känslor. Detta skulle 

vara ett steg tillbaka mot stämplingen som kriminell och kunde ha lett till att intervjupersonerna 

återgått till eller fortsatt med sin tidigare kriminalitet.  

 

Skuld och skam 

Alla deltagarna har nämnt skuld eller skam i samband med sin tid i kriminalitet och till viss del 

även efter kriminaliteten. Skulden har hängt samman med medvetenheten om att det de gjort har 

varit fel, samtidigt som de inte känt möjligheten att göra någonting annat.  

”För man kunde ju ändå, man kunde gett fan i det. Så jag har varit så, så du förstår själv 

vilket helvete man har haft där i det här […] jag har tänkt som jag sa liksom att det är ett 
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helvete detta och sen så har jag ju haft dåligt samvete du vet, jag har fått det direkt, det 

kvittar hur mycket droger, hur mycket jag har satt i mig […], ja alltså, jag har aldrig kunnat 

ta bort den känslan för jag har alltid vetat vad man gjort” 

Skammen som intervjudeltagarna pratar om har både varit positiv och negativ. Den har framförallt 

varit negativ då den sociala skammen att vara avvikande har gjort att intervjupersonerna har 

fortsatt sitt avvikande beteende för att de inte vågat integrera sig med ett samhälle där avvikande 

beteende inte är accepterat. Samtidigt nämner en person hur skammen var en viktig faktor i hennes 

val att sluta med kriminalitet, eftersom att hon skämdes och ville vara en bättre förebild för sina 

barnbarn än vad hon var i sin kriminalitet. Alla deltagare har påpekat hur viktigt det är att få prata 

om sin skuld och skam och bearbeta den för att kunna sluta med kriminaliteten.  

 

Skam är en känsla som många av intervjupersonerna känt i samband med sin kriminalitet och som 

de har behövt stöd och hjälp med att bearbeta. Att känna skuld i ett avvikande beteende är inte 

ovanligt utan en naturlig känsla av omvärldens avståndstagande där individen känner sig 

missförstådd och otillräcklig i sina sociala band. När individer känner skuld drar de sig ofta undan 

i negativa socialiseringsprocesser och blir allt mer avvikande (Angelöw & Jonsson, 2000; 

Johnsson, 2009; Scheff, 1997). Att den ena intervjupersonen i samband med skammen istället 

bestämt sig för att byta livsstil kan möjligen bero på att skammen varit kopplad till barnbarnen som 

intervjupersonen kunnat gå miste om vid ett fortsatt kriminellt liv. Skammen kan på så vis vara en 

del av en exitprocess där livsstilens konsekvenser får intervjupersonen att inse vad den kan gå 

miste om såvida den inte väljer att sluta med det kriminella livet (Hedin et al. 2006).  

 

Att ha ett val 

Alla deltagare anser att de själva har ansvar för sin kriminalitet till viss del eftersom att man hela 

tiden har ett val i det man gör. Vad alla utom en av intervjupersonerna dock säger är att missbruk 

är en sjukdom och att de på så sätt inte kunnat styra alla sina val efter att de valt sitt missbruk. De 

anser att de inte kan skylla sin kriminalitet på någon annan, men säger även att man behöver hjälp 

för att ta sig ur det, eftersom det inte är ett friskt beteende vilket en deltagare beskriver nedan: 

”Det finns ingen normal människa som skulle lämna sina barn, skita i sina föräldrar, sova 

utomhus, allt det här om de är friska. Och det finns inte. När man väl fattar det så fattar man 

att man är sjuk” 

Alla deltagare säger att de hela tiden vetat vad som varit rätt och fel, men att de i sin kriminalitet 

inte kunnat styra det. En nämner det genetiska arvet som en del i varför personen hamnat i 



31 

missbruk och kriminalitet. De andra pratar mestadels om hur omgivningen påverkat dem att 

fortsätta med kriminalitet, där exempelvis stämplar från samhället gjort att valen kändes hopplösa. 

 

Enligt socialpsykologin är människan en rationell varelse som väljer sina beslut med logik, men 

den tar inte besluten helt oberoende utan påverkas hela tiden av sin omgivning i grundandet av sina 

beslut. I besluten finns bland annat omgivningens attityder och förväntningar samt de känslor, 

tankar och den självbild personen bär på (Angelöw & Jonsson, 2000). Intervjupersonerna har 

ifrågasatt huruvida deras beteende har varit självvalt, framförallt eftersom de anser att missbruk är 

en sjukdom. Vad de dock säger är att de alla hade valet att börja med missbruk och att de inte kan 

skylla det valet på någon annan. Att ta ansvar för sina egna handlingar kan ses som självklart för 

en rationell person, men kan man säga att valet enbart varit deras? Om en individ, likt många av 

intervjupersonerna, växer upp i en kriminell miljö finns risken att ingen ifrågasätter deras 

kriminella beteende eftersom kriminalitet inte är negativt betingat i den kulturen. Detta kan 

föranleda att de lättare hamnar i kriminalitet, då deras beteende inte medför några negativa 

betingningar (Christie, 2005).  

 

Att ha ett beteende som bemöts negativt eller med stämpling utifrån omvärlden kan få individen att 

känna att den inte har ett val, att det enda den har att välja på är det som omvärlden förväntar säger 

att den ska göra (Angelöw & Jonsson, 2000). Exempelvis kan den som känt sig stämplad som 

kriminell av sin omgivning få känslan av att den aldrig kan få ett vanligt jobb eller leva ett vanligt 

liv och det blir då rationellt att istället fortsätta med och utveckla det kriminella liv där de har 

andra möjligheter. Att alla intervjupersoner säger sig veta vad som är rätt och fel, men ändå inte 

kunnat välja kan vara ett tecken på just detta, rädslan att gå emot de förväntningar omvärlden 

skapat på en som leder till negativa socialiseringsprocesser (Angelöw & Jonsson, 2000; Johnsson, 

2009). De dubbla budskapen med en känsla inombords av vad man borde göra och omvärldens 

påverkan kan leda till den osäkerhet många av intervjupersonerna beskriver och de behöver därför 

ofta stöd av stabila sociala band för att ta rätt beslut. När det finns stabila sociala band som förstår 

individen så kan de ge stöd och kärlek som får individen att känna sig stolt över sig själv och 

starkare i valen av sina beslut (Scheff, 1997).  

 

Om livet idag och imorgon 

Alla intervjudeltagare är väldigt nöjda med hur deras liv ser ut idag och har en positiv syn på 

framtiden. Var och en känner att de har lämnat det kriminella livet bakom sig och att de har 

möjlighet att vara en del av det vanliga samhället igen. Även om alla är nöjda med tillvaron kan de 
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se att deras kriminalitet har påverkat hur deras liv ser ut idag, och till viss del även hur framtiden 

kommer att se ut. Framförallt så har kriminaliteten lett till sociala konsekvenser där 

intervjudeltagarnas relationer har påverkats och där de idag får arbeta för att återställa och skapa 

nya relationer till viktiga personer som barn och familj. Så här berättar exempelvis en person om 

hur han återfick kontakten med sitt barn efter sin kriminalitet: 

”Jag tog det hårt, men hade jag fått välja idag, så hade jag aldrig släppt den biten, för då, det 

var ju ändå min grabb ju. Så jag, nu har jag fått lite kontakt genom facebook med han, så han 

skriver någon gång ibland. Man får ju börja med det, för det är ju ändå 25 år då jag inte har 

träffat han” 

Alla intervjupersoner har idag kontakt med sina barn och känner att de har närstående att stötta sig 

mot. De har även funnit platser där de kan möta andra med liknande problem och de har funnit 

meningsfulla sätt att sysselsätta sig på fritiden. Kriminaliteten har dock påverkat det sociala livet 

på så sätt att intervjupersonerna har begränsats från vissa arbetsplatser på grund av sin brottsliga 

historia. Flertalet av intervjudeltagarna anser att de möts av ett motstånd i sitt sökande efter såväl 

sysselsättning som boende på grund av sin tidigare historia. De är därför tacksamma för all hjälp 

de fått för att hitta boende och nya kontakter. Två personer lyfter fram kriminaliteten som en god 

erfarenhet de vill använda sig av i sitt nuvarande eller kommande arbetsliv och anser på så sätt att 

deras tidigare livsstil inte varit helt förgäves om de kan hjälpa någon annan. Utöver att 

intervjupersonerna har fått sociala konsekvenser av sitt kriminella liv så har alla fått fysiska men 

vilket delvis har påverkat deras integration i samhället, då de exempelvis inte kunnat utföra vissa 

jobb. Även om alla intervjupersoner känner att de lämnat kriminaliteten bakom sig så nämner 

några den fysiska hälsan och den eftersatta ekonomin, som blivit en konsekvens av kriminaliteten, 

som oroväckande. 

 

Att alla intervjudeltagare känner sig stolta över hur de har det idag kan med utgångspunkt i Scheffs 

(1997) teori om sociala band ha att göra med att de möts av kärlek och förståelse för vilka de är 

idag. Med det bemötandet växer en trygghet och stolthet fram inom individen som får den att 

känna sig nöjd med tillvaron. Att intervjupersonerna trots detta kan känna sig hotade av ett 

negativt beteende kan bero på att stoltheten över det de åstadkommit i sig inte är en tillräcklig 

skyddsfaktor för att de inte ska återfalla i brott, vilket deltagarna är medvetna om och därför har en 

känsla av oro för, om de sociala banden och det andra de byggt upp skulle försvinna. 

 

Intervjupersonernas oro inför framtiden grundar sig dels i konsekvenserna av kriminalitet, där de 

dels är oroliga för problem med fysiska kapital som ekonomi och sysselsättning och dels de 
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mänskliga kapitalen där de är oroliga för att de själva skulle tappa kontrollen och återfalla i brott 

om det skulle leda till att de förlorar de övriga rehabiliteringskapitalen. Att oron för ett sådant 

återfall inte är överhängande hos intervjupersonerna kan bero på det stora sociala kapital de har, 

där stödet får dem att tro på att de ska fortsätta att lyckas hålla sig ifrån kriminalitet (Blomqvist, 

2007). Det stöd som intervjupersonerna har upplevt vill de även dela med andra och som några 

nämner vill de använda sina erfarenheter för att hjälpa andra i samma situation. Detta vill de göra 

genom att skapa samma förutsättningar för empowerment som de själva fått eftersom de anser att 

empowerment har viktigt för att de skulle klara att sluta med kriminalitet (Askheim & Starrin, 

2007; Hedin et al. 2006). Att hjälpa andra ger en mening till att upprätthålla det kriminellt fria 

beteendet och kan stärka självkänslan av att vara ett betydelsefullt socialt band, vilket kan ge 

stolthet till intervjupersonerna som stärker det positiva beteendet (Angelöw & Jonsson, 2000; 

Scheff, 1997). 

 

Kriminalvårdens betydelse för kriminaliteten 

Två av intervjupersonerna berättade att de bestämde sig för att sluta i samband med att de åkt i 

fängelse. Den ena insåg att det kriminella livet inte längre skulle se likadant ut efter att personen 

blivit tagen på bar gärning vid ett brott vilket i kombination med ytterliggare faktorer fick henne 

att bestämma sig för att lägga av med kriminaliteten helt. Den andra personen berättar att han 

under de två sista vistelserna i fängelse insåg att han mådde bra utan kriminalitet och missbruk och 

att det var möjligt att han skulle kunna göra det även utanför fängelset.  

”de två sista gångerna tänkte jag, fan vad jag mår jävligt bra nu när jag sitter vet du, så jag 

ska fan ta mig inte gå, så jag tänkte att jag skulle hålla mig lugn när jag kom ut.” 

Två andra personer berättar tvärtemot hur vistelserna inom kriminalvården mestadels gjort 

kriminaliteten grövre, där nya kontakter och mer status fått dem att utföra fler och tyngre brott.  

 

Att fängelsemiljön föder mer kriminalitet än vad den förhindrar beror enligt Christie (2005) på den 

kultur som finns inom fängelserna där kriminalitet förenar fångarna och ger dem en gemensam 

identitet. Att befinna sig med andra kriminella där kriminalitet ger status kan ge fångarna känslan 

av bekräftelse och gemenskap genom det kriminella livet. (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

En person beskriver vägen ut ur kriminalitet som en exitprocess genom en inre mognad och en 

annan beskriver sitt gripande som en exitprocess där hon inte längre skulle vinna mer på sin 

kriminalitet än det hon förlorade varpå hon insåg att det var dags att lämna kriminaliteten (Hedin et 
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al. 2006). Att personen kunde sluta med kriminalitet i samband med att hon åkt fast kan bero på att 

hon inte kunde uppfylla den roll som hon tidigare haft inom kriminaliteten och på så vis mist en 

del av sin identitet som kriminell. I samband med att intervjupersonen förlorat en del av sin gamla 

roll kan hon ha börjat ifrågasätta sin identitet som kriminell och letat efter andra möjligheter för att 

finna en ny trygg identitet (Angelöw & Jonsson, 2000). Att intervjupersonen samtidigt hade 

faktorer i form av sociala band som fanns som stöd för ett icke kriminellt liv kan ha gett personen 

förmåga att leta efter och identifiera sig med nya roller (Scheff, 1997).  

 

Brukarnas syn på kriminalvården 

Alla intervjudeltagare har haft negativa upplevelser av kriminalvården och ger en sammantaget 

negativ syn men de lyfter också fram några positiva saker. Det första som lyfts fram som positivt 

är möjligheten till att få behandling under och till viss del även istället för fängelse genom 

kontraktsvård. Att komma från nykterhet i fängelset och in i ett behandlingsprogram har för några 

varit ett viktigt steg i rätt riktning, även om det inte varit ett ensamt faktum till avbruten 

kriminalitet. Den andra saken som nämns är kriminalvårdens arbete för att ge möjlighet till 

utbildning inne på fängelset. En av intervjupersonerna insåg att han med sitt kriminella register 

inte längre kunde använde sina tidigare erfarenheter och utbildningar och fick därför stor nytta av 

skolgången inne på fängelset. Den tredje saken som framställts som bra har varit kontakten till 

barnen, där kriminalvårdens arbete för en god relation till barnen har lyfts fram som väldigt positiv 

och viktig, både för barnen och för föräldrarna.  

”jag måste säg en sak som är jättebra om kriminalvården, jag kan säga mycket dåliga saker 

men en sak kan jag säga som är riktigt bra. Att de hjälper verkligen till för att man ska kunna 

hålla kontakt med sina barn. Ja, det gör de, det ska jag verkligen säga. De är duktiga på det. 

Det lägger de stor vikt vid och det är jag jättetacksam för naturligtvis” 

De enda bekymmer som nämns i samband med relationen till barnen under tiden i fängelset är att 

barn under 18 år inte får komma dit utan vuxet sällskap samt att fängelsemiljön inte är passande 

för barn. Att kriminalvården däremot tar viss hänsyn till var barnen bor i samband med placeringar 

underlättar besöken och kontakten, vilket uppskattats. Det sista inom kriminalvården som nämns i 

positiva ord är relationen till en övervakare inom frivården, där denna varit ett stöd när en 

intervjudeltagare sökt hjälp för att undvika återfall. Dock är synen på frivården delad, där någon 

uttryckt att frivården är helt meningslös och andra ansett att frivård inte är vård utan bara ett sätt att 

få klienterna att känna sig stämplade och jagade snarare än stöttade. Vad gäller de negativa 

synpunkterna kring kriminalvården så har de starkaste åsikterna varit kring att kriminalvården inte 

ger de intagna något större stöd.  
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”De borde inte kalla kriminalvård för vård när man inte får någon vård. Istället lever man 

som i en bubbla där ingen tror på förändring” 

En av intervjupersonerna berättade att det tog en månad att få tid hos en kurator att prata med, ett 

stöd hon ansåg skulle vara önskvärt att få i större utsträckning. Deltagarna har även pratat om 

bemötandet från kriminalvården med dålig klang där de känt sig mindre värda som personer vilket 

påverkat deras engagemang inför bland annat mötena med frivården. 

 

I Svenssons (2001) forskning har stödet inom frivården lyfts fram som viktig för klienterna, vilket 

även har efterfrågats inom kriminalvården av intervjupersoner i denna studie, men här har 

intervjupersonerna inte ansett att stödet inom kriminalvården är tillräckligt. Snarare har de ansett 

att kriminalvårdens frånvaro av stöd har gjort att de mist motivationen till att ta emot den hjälp de 

har att tillgå under exempelvis frivård. Dock är där en person som ansett att just stödet i 

kombination med den kontroll som Svensson (ibid) skriver om är en bra kombination som 

motiverat till ett liv utan både missbruk och kriminalitet. Att intervjupersonerna upplever stödet 

från kriminalvården så olika kan vara beroende av vilka de kommit i kontakt och hur de blivit 

bemötta olika av olika människor. Att fyra av dem tycker att stödet är bristande tyder dock på 

brister inom kriminalvården vilket är allvarligt eftersom att professionellt stöd har varit en viktig 

del av intervjupersonernas väg ut ur kriminalitet.  Att klienterna upplevt att de bemöts med dåliga 

attityder är också negativt då det kan leda till en bekräftelse på deras själbild av att inte duga. Om 

intervjupersonerna istället bemöts med positiva sociala band skulle de möjligen finna större 

motivation och mening att avsluta det kriminella beteendet och påbörja en ny livsstil (Angelöw & 

Jonsson, 2000; Scheff, 1997). 

 

Även om kriminalvården inte varit bra på att ge personligt stöd till de intagna har den i vissa fall 

bidragit till att förändra och förbättra de intagnas rehabiliteringskapital där den stärker det sociala 

kapitalet genom att hjälpa de intagna att hålla kontakt med familjen på utsidan och det mänskliga 

där den erbjuder dem utbildningar med kunskaper de kan ha användning av när de kommer ut ur 

fängelset (Blomqvist, 2007). Dessutom satsar kriminalvården extra på att hjälpa klienter med 

missbruk vilket intervjupersonerna uttryckt som positivt. Behandling eller stöd mot missbruket har 

ansetts vara en nödvändighet för att intervjupersonerna ska lyckas (Kriminalvården, 2011e). Vad 

som dock har efterfrågats under intervjuerna är hjälp med de fysiska rehabiliteringskapitalen där 

intervjupersonerna uttryckt oro kring bostad, sysselsättning och framförallt sin ekonomi utan att 

nämna någon hjälp från kriminalvården, utan snarare efterfrågat hjälp med att exempelvis reda ut 
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ekonomiska bekymmer som kan vara avgörande för hur livet efter fängelset ska se ut (Blomqvist 

2007).  

 

6. Avslutande diskussion 
I mötet mellan intervjupersonernas berättelser, den tidigare forskningen och mina teorier har det 

framkommit flera intressanta aspekter på kriminalitet och de faktorer som håller en kvar i eller 

hjälper en lämna kriminalitet. Det som framförallt har lyfts fram som viktigt är de relationer som 

intervjupersonerna har fått stöd av i sitt arbete för att lämna kriminaliteten bakom sig samt hjälpen 

att avsluta det missbruk som varit en av de faktorer som drivit på deras tidigare kriminalitet. Vad 

som har visat sig i arbetet är att alla intervjupersonerna har nämnt flera olika faktorer som varit 

viktiga i samband med att de slutade med kriminalitet. Dessa faktorer har sett olika ut från person 

till person. Det har funnits både push- och pullfaktorer vid exitprocesserna som påverkat deras 

beslut. Att det funnits både push-faktorer, som exempelvis har varit förändringar av självbilden 

eller den fysiska hälsan, och pull-faktorer, med exempelvis goda relationer, kan ha stärkt 

motivationen till förändring. De har exempelvis vid tveksamheter om push-faktorerna kunnat se till 

pull-faktorerna och haft något att hålla kvar vid trots känslan av motgångar. Vid dessa tillfällen 

skulle kriminalvården och framförallt frivården kunna spela en nyckelroll med stöd till brukarna 

där de skulle kunna prata av sig om det som gör dem osäkra. Vad som dock är viktigt och som 

några av deltagarna har påpekat är att de ofta behöver stödet med en gång och att stödet därför 

måste finnas tillgängligt hela tiden, vilket tyvärr inte varit det deltagarna upplevt.  

 

De relationer som intervjupersonerna nämner i samband med sina exitprocesser går att dela in i två 

grupper, närstående och professionella. De närstående relationerna har varit viktiga för att bidra 

med acceptans och kärlek. De professionella har framförallt varit viktiga för att intervjupersonerna 

fått möjlighet att prata om den skam och oro de bär på i sitt val av en ny livsstil samt att de 

professionella haft en kontrollerande kraft som motiverat till fortsatt avstånd från kriminalitet.  

 

De händelser som intervjudeltagarna har nämnt som viktiga i samband med att de slutat med 

kriminalitet har bland annat varit när det uppstått nya relationer och tillfällen då personerna åkt i 

fängelse. I dessa fall har man kunnat skönja nya roller som intervjupersonerna gått in i där de fått 

nya egenskaper eller blivit av med gamla. Dessa roller kan ha haft en påverkan på personernas 

självuppfattning som mynnat ut i att de ifrågasatt sin gamla roll och självbild som kriminell. Att 

inte alla påverkats på samma vis när de exempelvis åkt i fängelse kan bero på att fängelsevistelsen, 
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eller det faktum att de blivit registrerade för ett visst brott, kan ha haft olika påverkan på hur de 

haft möjlighet att fortsätta med sin tidigare brottslighet. För de som åkt fast för grövre brott som 

upplevde att de inte kunde återgå till samma kriminalitet som tidigare har fängelsestraffet varit en 

tid då de kunnat leta efter nya vägar i livet då den gamla inte längre var tillgänglig. Att 

fängelsestraffet inte påverkar lika mycket när det är kort och utan några direkta upplevda 

konsekvenser har flera av deltagarna påpekat. Detta skulle kunna bero på att de under en så kort tid 

i fängelset inte får den hjälp de behöver för att förändra sitt beteende och att de inte heller finner 

motivation för en förändring utan ett mer långvarigt stöd.  

 

En sak som skiljt sig åt mellan deltagarna har varit synen på umgänge med före detta kriminella 

och huruvida det varit en risk eller skyddsfaktor vad gäller återfall i brott. Likt den tidigare 

forskningen fanns det de som ansåg att det var riskabelt att närma sig de gamla kretsarna då det 

ökade risken för att återfå ett sug efter framförallt narkotika. Andra menade att det var bra att få se 

hur de tidigare levt och hur den gemenskap de ingått i kan vara nedbrytande för människor. 

Skillnaden mellan hur intervjupersonerna ser på detta umgänge kan bero på att de lämnade 

brottsligheten av olika skäl. De som valt att lämna kriminaliteten efter att de fått en insikt om att 

det kriminella livet inte var lönsamt kan ha lättare att möta sitt gamla liv än de som lämnat 

livsstilen på grund av externa faktorer eftersom de fortfarande kan ha flera positiva emotioner 

kopplade till det gamla umgänget och dess livsstil. 

 

Intervjudeltagarnas syn på kriminalvården är överlag negativ vilket främst beror på att de upplevt 

att de bemöts med en dålig attityd av de som arbetat inom verksamheten. Den dåliga attityden har 

bidragit till att intervjupersonerna mist engagemang och vilja att förändra sitt beteende, vilket går 

tvärtemot meningen och målen för kriminalvården. Det dåliga bemötande intervjudeltagare mött 

har fått dem att känna sig mindre värda som människor och kan tolkas som en diskriminering där 

de behandlas dåligt på grund av sin bakgrund. Att diskriminera någon för dess bakgrund bör alltid 

anses vara oacceptabelt. I det straff intervjupersonerna fått ingår inte dåligt bemötande. Även 

klienter inom kriminalvården är människor som bör behandlas respektfullt. Frånvaron av respekt 

för individen kan ha bidragit till att några av deltagarna förstärkt sitt kriminella beteende då de 

känt sig mer respekterade och välkomna i den kriminella gemenskapen än i allmänhetens, vilket 

går rakt emot kriminalvårdens mål att integrera klienterna i det allmänna samhället.  

 

Vad gäller utslussningen från kriminalvården till samhället, har det framförts positiva synpunkter 

kring den kontraktsvård som några av deltagarna fått ta del av. Den har varit ett bra sätt att fortsätta 
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upprätthålla ett nyktert liv, vilket för alla deltagare varit nyckeln till ett liv fritt från kriminalitet. 

Vad intervjudeltagarna saknar och efterfrågar från kriminalvården är hjälp med det fysiska 

rehabiliteringskapitalet, där boende, sysselsättning och en kontrollerad ekonomi varit ett stort 

orosmoment för deltagarna. Att deltagarna oroas över frånvaron av fysiska kapital anser jag vara 

en högst relevant fråga i kriminalvårdens samarbete med socialtjänsten, som ska tillgodose hjälp i 

dessa frågor. De som har befunnit sig inom kriminalvårdens verksamheter har ofta ett väldigt litet, 

om inte icke existerande, fysiskt kapital som en konsekvens av det kriminella liv de levt och de 

behöver därför extra mycket hjälp med att bygga upp och skapa nya fysiska kapital. Bristen på det 

fysiska kapitalet och den oro det ger är en stor riskfaktor för återfall och bör därför tas på stort 

allvar. Intervjupersonerna i denna undersökning har ofta fått hjälp med sitt fysiska kapital från 

familj, vänner och olika organisationer, men för de som inte får denna hjälp kan steget till ett 

återfall vara mycket kortare. 

 

Utöver bristen på fysiska kapital så bör deltagarnas synpunkter på bristen på socialt samspel och 

uppbyggandet av nya mänskliga och sociala kapital tas på allvar. Det är främst det personliga stöd 

kriminalvården ger, eller inte ger, som kan ifrågasättas inom kriminalvårdens arbete för att stärka 

personernas självkänsla och identitet. I analysen har vikten av sociala band som lett till positiva 

socialiseringsprocesser där självkänslan stärkts hos intervjudeltagarna, varit tydlig i samband med 

att de upplevt sig accepterade i samhället. För att brukarna ska kunna bryta den negativa bilden de 

har av sig själva som kriminella och finna en motivation till förändring är det viktigt att de tror på 

att de kan förändras och att de känner att omvärlden tror och vill att de ska förändras. För att detta 

ska vara möjligt behövs det positiva sociala band som kan visa acceptans till brukaren och bygga 

upp en känsla av stolthet kring positiva förändringar. I denna process är det inte bara 

kriminalvården utan hela samhället som har ett ansvar att bemöta dessa personer med respekt och 

acceptans så att de inte känner sig avvisade och stämplade i det samhälle de förväntas integreras 

och leva i. För att samhället ska kunna bemöta dessa personer på ett bättre sätt tror jag att det 

behövs en större förståelse kring kriminalitet, dess konsekvenser och framförallt samhällets 

påverkan på återfallen av brott. De normer som finns om kriminella som bland annat farliga gör 

det svårt för personerna att integreras på ett bra sätt i samhället och bidrar till en stämpling av dem. 

Detta gör att de inte känner att de kan bli en del av det vanliga samhället, vilket borde vara det 

samhället strävar efter. För att få fler att lämna det kriminella livet tror jag att fler måste ta emot 

dessa personer med öppenhet för att visa att det är mer önskvärt att de förändrar sig än återgår till 

brott eller sitter i fängelse.  
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Att få brukarna att känna mening med att byta till en icke kriminell livsstil är kriminalvårdens 

uppgift och i det uppdraget finns även ett mer långvarigt arbete där det borde finnas tillgång till 

öppna mottagningar att vända sig till för de som har behov av hjälp efter sin tid inom 

kriminalvården. Frivården är det som kriminalvården erbjuder sina tidigare klienter men till 

frivården kommer man bara en viss tid efter det att man varit i fängelse medan behovet av stöd kan 

finnas mycket längre tid än så. För de som deltagit i denna undersökning har det funnits olika 

brukarorganisationer som gett dem stöd när de behövt de, men för de som inte nås av dessa 

organisationer kan stödet tänkas vara bristfälligt. Om brukarna inte känner sig trygga, inte ser 

någon mening med att integreras i samhället eller bemöts på ett avvisande sätt är det naturligt att 

de drar sig undan, och då vore det önskvärt att där finnas någon som kan fånga upp dem och 

erbjuda stöd för att motverka att de lockas till återfall.  

 

I min studie har jag kommit i kontakt med intervjudeltagarna genom olika brukarorganisationer 

och det vore intressant att intervjua personer som inte varit i kontakt med brukarorganisationer för 

att se om de funnit det stöd organisationerna erbjudit någon annanstans. Det vore också intressant 

att undersöka hur samarbetet mellan kriminalvården och socialtjänsten ser ut eftersom de i sitt 

samarbete ska finna de fysiska kapital som efterfrågas men inte återfanns av intervjudeltagarna. 

Hur fungerar samarbetet och hur ser det ut i praktiken? Hur får brukarna göra sina röster hörda när 

utslussningen planeras? Det skulle även vara önskvärt att ha intervjuat personer som varit 

kriminella men inte haft missbruksproblem och se om deras erfarenheter skiljer sig från det som 

framkommit i min undersökning där alla haft detta gemensamma problem.  

 

Jag anser att mitt arbete har belyst många viktiga aspekter av kriminalitet som det vore intressant 

att fortsätta fördjupa sig i. Det hade exempelvis varit intressant att se huruvida de viktiga faktorer 

som nämnts har varit tillgängliga för de som återfallit i brott och om de gjort det, varför det inte 

varit tillräckligt för att förhindra återfall. Att fortsätta studera återfall inom kriminalvården är 

viktigt för att förbättra det sociala arbetet med att integrera de som befinner sig i utanförskap. 

Återfall inom kriminalvården är även en viktig fråga för samhället eftersom kriminalvården är en 

kostsam verksamhet som dessutom, utifrån vad denna studie säger, föder lika mycket kriminalitet 

som den bekämpar. Att kulturen inne på fängelset bidrar till negativa socialiseringsprocesser går 

mot dess mål och bör därför kunna förbättras. 

 

Slutligen skulle jag rekommendera att det forskas vidare på hur personal inom kriminalvården 

förhåller sig till sina klienter och hur detta påverkar klienternas självbild och deras förutsättningar 
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till ett liv utan kriminalitet. Förhoppningsvis skulle sådan forskning kunna leda till förslag på 

förbättringar av dagens kriminalvård. 
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8. Bilagor  
 
Bilaga 1 – Informationsbrev till intervjudeltagarna 
 
Hej!�
  
Jag heter Jenny Biosca och skriver C-uppsats på Socialhögskolan vid Lund Universitet.  

Uppsatsen, och intervjuerna, syftar till att belysa viktiga relationer och händelser hos personer som 

tidigare varit klienter inom kriminalvården och som inte återfaller i brott utan lyckas integrera sig 

socialt på ett bra sätt i samhället. Genom att intervjua er och använda era upplevelser och tankar i 

ett problematiserande arbete vill jag belysa viktiga insatser och relationer som ni, klienterna, anser 

förebygger återfall och lyfta fram dem som en viktig aspekt att ha med i arbetet med att integrera 

tidigare kriminella i samhället.  

  

Ert deltagande är frivilligt och ni får när som helst avbryta er medverkan i arbetet, eller välja att 

inte svara på frågor. I uppsatsen kommer all insamlad data från intervjuerna att avidentifieras och 

det är enbart jag som kommer ta del av den information ni ger mig. Intervjusvaren kommer enbart 

att användas till min uppsats och ska inte påverka er på något negativt sätt. Uppsatsen kommer 

sedan publiceras via universitet och ni kommer få ta del av det jag skrivit. Intervjun kommer spelas 

in på band, men både band och anteckningar kommer förvaras oåtkomligt för andra.  

  

Skulle du ha frågor eller på annat sätt vilja prata med mig om uppsatsen eller intervjuerna går det 

när som helst bra att kontakt mig på telefonnummer  eller genom ett mail.  

 

Med vänliga hälsnigar 
Jenny Biosca 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Skulle du kunna berätta lite om din bakgrund?  
(ålder, född, familj, yrken, skola, sociokulturella förutsättningar m.m.) 
  
Hur hamnade du i kriminalitet?  
(vägen in: När/debut? Hur såg vägen in i kriminalitet ut? Hur hamnade du i den situationen? Vad 
var det första kriminella du gjorde? Vilka konsekvenser gav det på ditt liv? Vad höll dig kvar i 
kriminalitet/fick dig att fortsätta?) 
  
Hur såg ditt liv ut som kriminell? 
(När tyckte du själv att du var kriminell? Vilka konsekvenser upplevde du av kriminaliteten? Vad 
hände med familj, vänner, jobb och fritid?  Kan du berätta om din tid i fängelse?) 
  
Kan du berätta om hur du tog dig ut ur kriminalitet? 
(Vad var viktigt för att du skulle kunna sluta med kriminalitet? Viktiga personer? Händelser?  
strategier ? Upplevelser av återfall? Egna styrkor? Hjälp och stöd? Har det funnits något som gjort 
det svårt att ta sig ur kriminalitet?)  
  
Hur ser du på ditt liv idag? 
(Framtid, familj, vänner, viktiga människor, sysselsättning, positiva erfarenheter) 
 
Övrigt? Något du vill berätta om som jag glömt att fråga om? 
 
 
Ungefär såhär tänkte jag uttrycka mig vid följdfrågor: 
* Kan du berätta mer om det? 
* Hur upplevde du det? 
* Har jag förstått dig rätt när jag säger.. ? 
* Kan man sammanfatta det du sagt så här ? 
* Kan du beskriva hur det kändes? 
* Du har berättat om x (exempelvis ditt jobb), finns det några andra nätverk som varit viktiga för 
dig?  



47 

Bilaga 3 - Koder till analysen 

 

T1 - Bakgrund 

T2 – Vägen in i kriminalitet 

T3 – Vägen ut ur kriminalitet 

T4 – Självbild/Identitet 

T5 – Relationer, positiva och negativa 

T6 – Att ha ett val, vad är ett val? 

T7 – Viktiga händelser 

T8 – Stöd och kontroll 

T9 – Någon att prata med  

T10 - Framtiden 

T11 – Syn på kriminalvården 

T12 – Konsekvenser av kriminaliteten 

T13 – Exitprocesser 

T14 – Om återfall 

T16 – Att leva i kriminalitet, kriminella kulturer 

T17 - Grupptillhörighet  

T18 – Om livet idag 

T19 – Rehabiliteringskapital, Socialt, fysiskt, mänskligt 

T20 – Missbruk och kriminalitet 

T21 - Relationer efter kriminaliteten 

T22 – Empowerment 

T23 - Att se sig själv som kriminell 

T24 - Sociala konstruktioner och sociala processer 
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