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Abstract  
"Perhaps if one had been raised elsewhere, in another environment ..." is a qualitative study whose 

purpose is to describe and create an understanding of past criminals' experiences in their childhood and 

turning point. The questions are further explained how risk factors and risk behaviors affect the 

childhood, as well as what factors can lead to a turning point. The empiric is reached through the 

performance of six individual interviews with former criminals, and analyzed with theories of Social 

bonds by Travis Hirschi, Life Course Theory of Laub & Sampson and KASAM by Aaron Antonovsky. 

The result and conclusions show that previous criminals have shown a risk behavior based on the risk 

factors they were exposed to during their growth. Furthermore, the turning point is understood to depend 

on how strong and weak the previous criminals associated with their relatives during their childhood. 

The turning point can also be understood from the inner will that the former criminal finds, with the help 

of motivation and meaningfulness. 
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Sammanfattning  
“Kanske om man hade varit uppväxt någon annanstans, i en annan miljö…” är en kvalitativ studie vars 

syfte är att beskriva och skapa en förståelse för tidigare kriminellas upplevelser i deras uppväxt och 

vändpunkt. Frågeställningarna ställs vidare hur riskfaktorer och riskbeteenden påverkat uppväxten, samt 

om vilka faktorer som kan leda till en vändpunkt. Empirin nås genom utförandet av sex enskilda 

intervjuer med tidigare kriminella, och analyseras med teorier om Sociala band av Travis Hirschi, 

Livsförlopps-teorin av Laub & Sampson och KASAM av Aaron Antonovsky. Resultatet och 

slutsatserna visar på att tidigare kriminella har visat på ett riskbeteende utifrån de riskfaktorer som de 

utsatts för under sin uppväxt. Vidare förstås vändpunkten ske beroende på hur stark respektive svag 

anknytning de tidigare kriminella knutit an med sina närstående under uppväxten. Vändpunkten kan 

dessutom förstås utifrån den inre viljan som de tidigare kriminella finner, med hjälp av motivation och 

meningsfullhet.  
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Förord  
 

Först och främst vill vi tacka varandra för mycket skratt och de sena kvällar vi stått ut med varandra.  

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Arne Ek som alltid trott på oss och väglett oss under hela 

skrivprocessen. Utan intervjupersonernas deltagande hade denna studie inte varit möjlig, därmed tackar 

vi även er!  

 

Dessutom vill vi även tacka Monica Nunez som varit med oss från början, och som med ett stort 

engagemang stöttat och inspirerat oss genom hela studien - ”polletten” trillade tillslut ner. Sist men inte 

minst vill vi tacka våra familjer och vänner som pushat och ställt upp för oss! 

 

Stort TACK! 

Rama-Rebecka Haddad 

Tamara Löfgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

Innehållsförteckning  

1.	  INLEDNING	  &	  BAKGRUND	  ............................................................................................................................	  6	  
1.2	  SYFTE	  &	  FRÅGESTÄLLNING	  ....................................................................................................................................	  7	  
1.3	  AVGRÄNSNING	  ...................................................................................................................................................	  7	  
1.4	  DISPOSITION	  ......................................................................................................................................................	  7	  

2.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  ..................................................................................................................................	  8	  
2.1	  UPPVÄXT	  ...........................................................................................................................................................	  8	  

2.1.1	  Riskfaktorer	  .............................................................................................................................................	  8	  
2.1.2	  Riskbeteende	  ...........................................................................................................................................	  9	  

2.2	  VÄNDPUNKT	  .....................................................................................................................................................	  11	  
2.2.1	  Sociala	  omgivning	  som	  vändpunkt	  ........................................................................................................	  11	  
2.2.2	  Frihetsberövning	  som	  vändpunkt	  ..........................................................................................................	  12	  

3.	  TEORETISKA	  REFERENSRAMAR	  ...................................................................................................................	  12	  
3.1	  SOCIALA	  BAND	  ..................................................................................................................................................	  12	  
3.2	  LIVSFÖRLOPP	  ....................................................................................................................................................	  13	  
3.3	  KASAM	  ..........................................................................................................................................................	  14	  

4.	  METOD	  ......................................................................................................................................................	  16	  
4.1	  EMPIRI	  INSAMLING	  ............................................................................................................................................	  17	  
4.2	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  .........................................................................................................................................	  17	  

4.2.1	  Urval	  ......................................................................................................................................................	  17	  
4.2.2.	  Intervjuer	  och	  transkribering	  ................................................................................................................	  17	  

4.3	  ANALYSMETOD	  .................................................................................................................................................	  19	  
4.4	  TROVÄRDIGHET	  &	  FÖRFÖRSTÅELSE	  .......................................................................................................................	  19	  
4.5	  ETISKA	  ÖVERVÄGANDEN	  .....................................................................................................................................	  20	  
4.6	  METODDISKUSSION	  ...........................................................................................................................................	  22	  

5.	  RESULTAT	  ..................................................................................................................................................	  23	  
5.1	  UPPVÄXT	  .........................................................................................................................................................	  23	  

5.1.1	  Riskfaktorer	  ...........................................................................................................................................	  23	  
5.1.2	  Riskbeteenden	  .......................................................................................................................................	  25	  

5.2	  VÄNDPUNKT	  .....................................................................................................................................................	  28	  
5.2.1	  Sociala	  omgivning	  .................................................................................................................................	  28	  
5.2.2	  Frihetsberövning	  ...................................................................................................................................	  30	  

6.	  ANALYS	  ......................................................................................................................................................	  33	  
6.1	  UPPVÄXT	  .........................................................................................................................................................	  33	  
6.2	  VÄNDPUNKT	  .....................................................................................................................................................	  36	  

7.	  DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATSER	  ...................................................................................................................	  40	  

REFERENSLISTA	  ..............................................................................................................................................	  44	  

BILAGA	  1	  ........................................................................................................................................................	  47	  

BILAGA	  2	  ........................................................................................................................................................	  49	  

BILAGA	  3	  ........................................................................................................................................................	  50	  
 
 
 
 
 



 
 

6 

1. Inledning & Bakgrund 

I artikeln “Svår uppväxt - en grogrund för kriminalitet” från Dalarnas tidning menar författaren att 

föräldrarna har en påverkan på de ungas kriminella utveckling dessutom påpekar de att det går att 

upptäcka i tidig ålder om barnets fasta punkt sviktar (DT 2004). Beroende på hur uppväxten sett ut kan 

det finnas olika riskfaktorer till individens utveckling av en kriminell livsstil. Dessa riskfaktorer kan till 

exempel vara att föräldrarna begått brott. Sociala sammanhang har en påverkan på människan och 

utifrån dem utvecklas och formas människans liv. Faktorer som kan öka risken för att hamna i 

kriminalitet kan vara om familjen har för strikta uppfostringsmetoder, föräldrar med ett instabilt 

förhållande till barnet eller att barnet växer upp med föräldrar som är missbrukare (BRÅ 2009, s. 8-9). 

  

Elmström (2007) menar att föräldrarnas omsorg ligger till grund för hur barnets egenskaper formas 

under uppväxten och kommer även påverka hur barnet i framtiden kommer att uppföra sig. Barnet kan 

utveckla ett antisocialt beteende utifrån ärftliga eller medfödda egenskaper, men kan även påverkas av 

uppväxtmiljön. Ett antisocialt beteende kan uppenbara sig i form av ett aggressivt beteende eller att 

barnet upplevs vara stökigt. Barn som visar ett sådant beteendemönster löper större risk att hamna i 

kriminalitet i framtiden (Elmström 2007). 

 

Forskning visar att somliga hamnar i kriminaliteten men en större del gör inte det, därmed utförs de allra 

flesta brott av endast en liten andel kriminella personer (Andersson 2001, s. 5). Av dessa personer visar 

forskningsresultat på en problematisk uppväxt påverkar brottsligheten (BRÅ 2009, s. 55). Den här 

studien håller sig till den definition av en kriminell person utifrån hur Nationalencyklopedin formar den, 

vilket är följande: “Med uttrycket en kriminell person avses ofta en person som vanemässigt begår brott. 

Även en handling som är straffbelagd kan benämnas kriminell.” (NE, u.å.). 

 

Att lämna kriminaliteten och blicka framåt är inte alltid lätt. Vändpunkten är nyckeln till upphörande av 

brott. När en individ gör ett avbrott i den kriminella livsstilen beror det oftast på en förändring i livet 

såsom skapandet av nära familjerelationer. De nära familjerelationerna i sig är inte vändpunkten, utan 

vändpunkten handlar om förändring och att individen istället lägger ner tid på familjen som gör att 

denne upphör med brotten. Det sker alltså en förändring i individens liv, den sociala kontrollen och 

självbilden förändras vilket gör att man håller ett avstånd från det förflutna (Carlsson 2014, s. 105). 

Boman och Mowen (2017, s. 198) menar att ytterligare en vändpunkt kan ligga vid frigivning från 

fängelset då man på nytt kan behöva skapa nya relationer eller finna sig en bostad. Enligt 

Nationalencyklopedin (NE, u.å.) definieras frihetsberövande utifrån dess påföljd, vilket är följande: 

“frihetsberövande påföljd, straffpåföljd som medför förlust av frihet, t.ex. fängelse.”  



 
 

7 

 

Detta väcker intresset att ställa sig frågan om hur tidigare kriminella upplever sin uppväxt samt 

vändpunkten. För att kunna förstå förloppet kring dessa områden har vi valt att intervjua sex tidigare 

kriminella män i anknytning till deras upplevelser av uppväxt och vändpunkt. 

Vi ser att det område som vi har undersökt är relevant för oss som framtida socialarbetare, då vi i vårt 

framtida yrke kommer att samspela i möte med människor på ett eller annat sätt. Att ha utfört denna 

studie har bidragit med en del förståelse för tidigare kriminellas upplevelser. 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för tidigare kriminellas upplevelser i deras 

uppväxt och vändpunkt. 

  

Frågeställningar: 

- Vilka risker i omgivningen och beteenden kan påverka en individ till att hamna i kriminalitet? 

- Vilka faktorer kan leda till en vändpunkt? 

1.3 Avgränsning  

Den avgränsning vi valde att göra i vår studie var att endast ta del av män som lämnat den kriminella 

livsstilen bakom sig, detta för att dessa fanns tillgängliga. Åldern på männen skiljer sig åt vilket vi 

eftersträvade men huvudsaken för oss var att de medverkande var tidigare kriminella.  
 

1.4 Disposition 

Studien börjar med en sammanfattning och en introduktion, som därefter följs av den tidigare forskning 

och teoretiska referensramar. Avsnittet efter det är metodavsnittet och sedan resultatet. Efter resultatet 

redovisas analysen samt diskussionen med slutsatser. Samtliga avsnitt har författats tillsammans då vi 

jämt och ständigt arbetat ihop. Under intervjuerna har vi turats om med att intervjua och anteckna samt 

ställt kompletterande frågor.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa tidigare forskning kring de valda områdena uppväxt och 

vändpunkt. Sökningen av tidigare forskning gjordes i databaserna google scholar, diva och proquest. 

Detta gjordes med hjälp av sökorden kriminalitet, uppväxt, vändpunkt, turning points, delinquency. Den 

tidigare forskningen belyser orsaker och kopplingar till vad som kan leda in en person i kriminalitet 

samt hur en vändpunkt kan se ut för den som lämnat kriminalitet. 

2.1 Uppväxt                              

I följande avsnitt kommer tidigare forskning att redovisas utifrån de riskfaktorer och riskbeteenden. 

2.1.1 Riskfaktorer 

De riskfaktorer som beskrivs i tidigare forskning berättar om hur uppväxtmiljön kan te sig och vad som 

tyder på belastade hem med allvarliga sociala problem. Detta innebär att det är hem där det bland annat 

har förekommit separation mellan föräldrarna, missbruk och/eller misshandel (Sundell et al. 1996, s. 

16). En ytterligare riskfaktor för en person att hamna i kriminalitet kan vara att denne umgås med 

kamratgäng i området, eller med personer som har ett negativt inflytande. De sociala relationerna har 

därmed en betydelsefull påverkan på människan (Rydén-Lodi 2005, s. 8). 

 

Som nämnt är separation mellan föräldrarna en av riskfaktorerna vad gäller barns utveckling av 

kriminellt beteende. Forskning av Nilsson (2002, s. 115) belyser utifrån en jämförelse som görs mellan 

slumpmässigt utvalda fångar och befolkningen, hur olika ogynnsamma hemförhållanden har sett ut för 

dessa fångar. Mer än varannan fånge har inte växt upp tillsammans med sina föräldrar på grund av 

skilsmässa enligt denna studie (ibid). I en annan undersökning om hundra frihetsberövade, talar 

resultaten om att varannan fånge har upplevt skilsmässa mellan sina föräldrar. Hälften av dessa personer 

upplevde detta vid sju års ålder eller tidigare (Rydén-Lodi et al. 2005, s. 33). Det är dock viktigt att 

påpeka att det inte är skilsmässan i sig som är den avgörande faktorn samt påverkar barnets senare utfall 

av kriminalitet. Det handlar om hur föräldrarnas frånvaro sett ut, det vill säga vidare om barnet upplevt 

en övergivenhet, som starkt förknippas med ökad risk för kriminalitet. Detta och att det är avgörande när 

separationen sker, då sambandet mellan föräldrarnas skilsmässa och barnets senare brottslighet är som 

starkast om föräldrarna separerat i barnets tidiga ålder (Bergström 2012, s. 27-28). 

 

En annan riskfaktor som nämns är missbrukets förekomst under barnets uppväxt (Nilsson & Estrada 

2009, s. 4). Ogynnsamma hemförhållanden innebär splittrade familjer (Nilsson 2017, s. 134) eller där 

alkohol- eller narkotikamissbruk återfinns (Stattin 2001, s. 10). Forskning talar om personer som vid 
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tretton års ålder brukat narkotika och alkohol, och vid tolv års ålder gjort något brottsligt (som de även 

åkt fast för) (Rydén-Lodi et al. 2005, s. 10-11) löper större risk för att påbörja en kriminell karriär. 

Enligt Nilssons (2002, s. 63) studie visar det sig att en del av fångarna har upplevt missbruksproblematik 

hos sina föräldrar. Detta samtidigt som en likande studie har gjorts på hundra tillfrågade fångar vad 

gäller deras uppväxtförhållande. Nästan hälften av dem svarar att dem haft båda eller den ena föräldern 

under sin uppväxt som missbrukare, med användning av alkohol och/eller narkotika (Rydén-Lodi et al. 

2005, s. 13). Melissa Herrera (2017, s. 38) tar upp riskerna för ett barn vars föräldrar åker in och ut från 

fängelse under barnets uppväxt. Herrera belyser barnets risk för psykisk ohälsa, antisociala och 

kriminella beteenden utifrån två studier om fängslade föräldrar. Studien visade dessutom att det var 

dubbel så hög risk för ett barn att själv sitta inne om de upplevt föräldrars frånvaro på grund av 

inspärrning, jämfört med en ungdom eller vuxen, som upplevt föräldrars frånvaro på grund av samma 

anledning (ibid, s. 40). 

Stattin (2001, s. 15) lyfter vilka riskbeteenden som kan utlösas av de olika riskfaktorerna som beskrivs 

ovan. Han menar att riskfaktorer som får ett barn att växa in i det brottsliga har och göra med 

omständigheter utifrån barnets sociala, biologiska och psykologiska förutsättningar. Dessa samspelar 

med barnet under dennes uppväxt som i sin tur påverkar barnet till att utforma personlighetsegenskaper 

samt beteendemönster. Beroende på dessa faktorer riskerar barnet att utveckla ett antisocialt beteende 

(ibid), som i sin tur riskerar att föra in ett barn i kriminalitet. 

2.1.2 Riskbeteende 

För att förstå oss närmare på vad Stattin (2001) menar med att riskfaktorer påverkar ett barn till ett 

riskbeteende, kommer vi att lägga tyngd på att beskriva vad ett riskbeteende är och hur detta 

beteendemönster utvecklas, som i sin tur kan leda till ett brottsligt beteende. 

Ett riskbeteende för kriminell utveckling beskrivs av Stattin (2001, s. 15) utifrån termerna 

uppförandestörningar och uppmärksamhetsstörningar. Det förstnämnda begreppet innebär att barnet är 

utåtagerande, aggressiv, destruktiv, trotsig eller gör fysiskt motstånd i form av bråk. Detta 

beteendemönster kan barnet ha mot vem som helst, både äldre och yngre. De andra faktorer som 

indikerar på en tidig signal om att barnet löper risk för en kriminell utveckling, kan vara 

uppmärksamhetsstörningar. Med detta menas alltså att barnet ofta har svårt att koncentrera sig, är rastlös 

eller stör och avbryter för att på något sätt kunna få sin uppmärksamhet i samspel med andra (Stattin 

2001, s. 15). Dessa beteendemönster kan dessutom antyda på att barnet har diagnosen ADHD 

(Attentional Deficit Hyperactivity Disorder) som det kallas för inom psykiatrin (Stattin 2001, s. 28). De 

barn som löper speciellt stor risk för att hamna i kriminalitet i framtiden, är de barn som visar på dessa 
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riskbeteenden i form av både uppförandestörningar och uppmärksamhetsstörningar (Stattin 2001, s. 

16).   

Stattin (2001, s. 17) menar vidare att föräldrarnas förhållningssätt och förmåga till omsorg fungerar som 

en reglerande länk vad gäller ett barns utveckling av ett riskbeteende, oavsett om barnet utsätts för 

riskfaktorer i sin miljö (ibid, s.18).  

Om föräldrar brister i omsorgen genom att inte skapa en känslomässig relation till barnet, då de inte 

lägger ner tid och engagemang på att föra vidare och främja positiva beteenden och värderingar, 

resulterar detta till att barnet i fråga inte får möjligheten att skapa en trygghet eller tillit till föräldrarna 

(Stattin 2001, s. 18). Barn som inte utvecklar sin förmåga att knyta sociala och känslomässiga band till 

andra människor, kan i sin tur leda till att barnet inte lär sig förmågan i hur andra personer upplever sina 

känslor (ibid, s. 16). Ett sätt att brista i sin uppfostringsmetod är exempelvis då föräldrarna använder sig 

av hot och våld när de eftersträvar att vara konsekventa eller disciplinära, vilket ökar risken för 

utveckling av antisocialt beteende (Stattin 2001, s. 18). Stattin (2001, s. 18) beskriver även att en 

förtroendefull relation mellan föräldern och barnet utvecklas utifrån att parterna har en öppen 

kommunikation, så föräldrarna får god insikt om barnets sysselsättning och kamratkrets (ibid, s. 19). 

Beroende på hur uppväxtförhållandena sett ut samt vilka resurser och möjligheter som gavs till 

individen påverkar det människors handlande (Nilsson & Estrada 2009, s. 4). Genom forskningen som 

vi redovisat förstår vi att den pekar på att föräldrar- och barn relationen, hemförhållanden samt 

utvecklingen av riskbeteenden går ofta, men inte alltid, hand i hand. Konsekvenserna av att leva under 

sådana förhållanden kan leda till att människan riskerar utveckla ett avvikande beteende, begår brott, 

missbrukar själv och ha låg prestation i skolan. Desto fler av dessa riskfaktorer som byggs upp på 

varandra, desto svårare blir det att handskas med livschanser under livets gång (Nilsson & Estrada 2009, 

s. 4). 

 

När barnets stabila punkt sviktar, exempelvis på grund av att en eller båda föräldrarna drabbas av sorg 

eller depression, kan det påverka barnet till att vilja eller faktiskt fly situationen. De unga personerna 

som väljer att söka sig ut till gatan och vännerna, gör detta i motiv och symbol för att istället finna en 

tillvaro utan problem (Lalander 2009, s. 71-72) samt närhet och en känsla av makt. Avslutningsvis och 

utifrån ovanstående text har vi med hjälp av tidigare forskning belyst vilka som kan vara riskfaktorerna 

och riskbeteendet i en uppväxt som ökar risken för ett kriminellt beteende. 
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2.2 Vändpunkt 

 I följande avsnitt kommer vi att redovisa forskning kring vändpunkt, detta utifrån rubrikerna den sociala 

omgivningen som vändpunkt samt frihetsberövning.  

2.2.1 Sociala omgivning som vändpunkt 

För att förstå “vändpunkten” i sig är det betydelsefullt att förstå sig på omgivningen och hur den kan 

påverka en individ (Carlsson 2014, s. 81). Detta då olika händelser har förmågan att influera en person 

till olika livsval (Boman & Mowen 2017, s. 192). 

  

Boman och Mowen (2017, s. 191-193) undersöker vändpunkter med hjälp av datainsamling. Forskarna 

undersöker med sina studier hur sociala samband och olika anknytningar fungerar som faktorer för ett 

avbrott i kriminaliteten. Begreppet baseline har en betydelse för vändpunkten. Detta eftersom att 

baseline handlar om människans förflutna och dess omständigheter, som i sin tur ligger till grund och 

har en påverkan för hur vändpunkten kan se ut. Ett exempel kan vara att beroende på hur baseline 

(individens förflutna och omständigheter) sett ut tidigare, kan människan reagera på olika sätt när den 

blir frisläppt från fängelset (ibid). Vidare beskrivs familjens stöd ha en stor betydelse för individen som 

lever en kriminell livsstil då föräldrar och familjemedlemmar har en annan sorts påverkan på individen 

(ibid, s. 194). Den mest betydelsefulla vändpunkten enligt Boman och Mowen (2017) är frigivningen 

från fängelset, men det finns andra vändpunkter som också kan vara avgörande. Dessa kan till exempel 

vara sjukdom (Boman & Mowen 2017, s. 198) eller att individen får barn eller skaffar utbildning 

(Nilsson och Estrada 2009, s. 6). 

  

Rydén-Lodi (2008, s. 64) beskriver att det är avgörande med ett socialt nätverk som stöttar vid 

krissituationer, oavsett om det är familjen eller ett bra socialt nätverk, därför är det inte tillräckligt med 

“den gamla bekantskapskretsen” (ibid). Utöver bekantskapen, beskrivs följande faktorer för att en 

kriminell karriär ska möta sitt slut (ibid): 

 

• Inget aktivt missbruk 

• Egen bostad 

• En sysselsättning eller en form av ett engagemang där arbete är ett alternativ 

• Fritidsintresse för att kunna skapa struktur 

• Upplösning av värderingar vad gäller kriminell identitet 

• En form av inre vilja och/eller tro om sin framtid samt hoppas på att en förändring ska ske. 
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En individs förmåga att ta sig ur kriminalitet efter fler år av denna livsstil, beskrivs som ett mellanläge 

då många av dessa personer faller tillbaka beroende på hur mycket de identifierar sig med gatukulturen, 

som Lalander beskriver (2009, s. 209). Mycket av de återfall som sker till den kriminella livsstilen bland 

ungdomarna kopplas till drogberoende, möjligheterna till ett arbete och bostadsområde samt 

umgängeskrets, som nämnts ovan. Återfallen tycks dessutom ske även om det är så att ungdomarna 

faktiskt vill lämna denna livsstil (ibid, s. 212-123). Gatan betraktas som en plats där unga kan skapa 

gemenskap då hemmen istället symboliserar sorg, längtan och splittrade familjer (ibid, s. 264-265). 

Samma personer har stärkt sin identitet utifrån kriminella handlingar i större utsträckning, som 

exempelvis genom användning av grovt våld eller försäljning av narkotika. Sammanfattningsvis ser vi 

utifrån presenterad tidigare forskning att vändpunkten påverkas av den sociala omgivningen och en 

persons förmåga att inte hamna i återfall. 

  

2.2.2 Frihetsberövning som vändpunkt 

Bomans och Mowens (2017, s. 198) forskning talar om att den största grunden till en konkret vändpunkt 

ligger vid frigivning från fängelse. Detta då människan som släpps fri efter att ha tillbringat en tid i 

fängelset, förändrar sin livsstil på nytt då denne behöver hitta till gamla eller nya relationer samt möts av 

utmaningar då de exempelvis behöver hitta boende. Andra konsekvenser som frihetsberövade kan stöta 

på är att de förlorar arbete och kan därför få försämrad ekonomi (Nilsson 2002, s. 116). Tidigare 

forskning konstaterar därmed att tiden närmast efter frihetsberövningen blir avgörande för om individen 

går mot en vändpunkt eller ett återfall. 

3. Teoretiska referensramar 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska referensramar som också har använts i avsnittet “Analys”. 

Först presenteras Sociala band och sedan Livsförlopp, sist presenteras KASAM. 

3.1 Sociala band 

Sociala band, som är en teori skapad av Travis Hirschi och ingår bland en rad andra teorier inom 

kontrollteorier, handlar vidare om hur stark det integrerade bandet till det konventionella samhället är 

för en individ (Ring 2017, s. 93). Hirschi fokuserar i sin teori på att ställa sig frågan “varför en person 

inte begår brott?”. Han beskriver att anledningen till att en individ begår brott går att förstå utifrån 

individens sociala band till samhället. För att svara på frågan utforskar han om individer visar på en 

brusten eller stark anknytning till samhället, och är därmed om personen är mer eller mindre benägen att 

utöva brott (Hirschi 2002, s. 16). Vidare utgår Hirschi från fyra olika begrepp för att förklara 
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människors sociala band till samhället. Dessa begrepp är anknytning (attachment), åtagande 

(commitment), involvering (involvement) och övertygelse (belief). 

 

• Anknytning (attachment) handlar om en människa som upplever sig ha stark eller svag 

anknytning till sina närstående, och utifrån detta blir denne även känslig för dennes närståendes 

åsikter (ibid, s. 16-17). Det vill säga, om det finns ett starkt socialt band med värme och 

känslomässig relation till föräldrarna eller vännerna, förväntas risken för ett kriminellt beteende 

minska. Detta även om de närstående är kriminella (Ring 2017, s. 94). 

• Involvering (involvement) gäller personer som väljer att lägga ner tid på konventionella 

utövande har helt enkelt inte tid för att binda sig till kriminalitet eller liknande beteenden 

(Hirschi 2002, s. 22). Tidsmässigt är de upptagna med att istället följa samhällets regler, 

exempelvis utifrån att delta i skolgång (Ring  2017, s. 93). 

 

• Åtagande (commitment) innebär att en person som engagerar sig i samhällets struktur har mer att 

förlora på att utöva kriminella handlingar (Hirschi 2002, s. 21). Utifrån att individen söker sig in 

i samhället strävar denne även efter framgång eller mål i livet t.ex. via arbete (Ring 2017, s. 93). 

• Övertygelse (belief) handlar om en inre tro om att det är moraliskt betydelsefullt att följa 

samhälleliga bestämmelser i form av lagar och regler (Ring 2017, s. 93). Hirschi (2002, s. 23) 

menar att personer som utövar brott har andra värderingar jämfört med det konventionella 

samhället. Detta kan bero på att deras grupptillhörighet påverkat denne, då de som utövar 

kriminella handlingar inte ifrågasätts. 

3.2 Livsförlopp 

 För att kunna förstå kriminalitet måste man titta tillbaka på barndomen och den vuxna tidsperioden. 

(Sampson & Laub 1993, s. 7) I boken Crime in the Making: Pathways and Turning Points through Life 

(1993) förklarar Sampson och Laub om antisocialt beteende i tidig ålder hos en individ, 

ungdomsbrottslighet men även brottslighet som görs i tidig vuxen ålder. Utifrån detta utvecklades en 

“åldersgradig” teori (Laub & Sampson 2006, s. 5-6). Denna teori bygger på social kontroll för att kunna 

förstå människan utifrån en livscykel. De sociala banden förstås utifrån att de påverkar människan under 

livets gång (ibid, s. 5). En individ vars sociala band är svaga är kapabel till att begå brott. Beroende på 

egenskaperna hos den enskilde kan vändpunkter i de kriminella banorna anses som positiva eller 

negativa (ibid, s. 6). Att ingå äktenskap kan betyda vissa sociala obligationer där man träffar nya vänner 
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och familjemedlemmar som i följd kan påverka de dagliga rutinerna. Att ingå äktenskap kan även leda 

till att man flyttar till en annan stad eller ort, vilket gör att man tar avstånd från det förflutna. Att bli 

förälder är också ett brytande mönster jämfört med de tidigare aktiviteter, då man tar familjeansvar samt 

prioriterar att spendera tid med familjen istället (ibid, s. 42-43). Ett annat exempel som Laub och 

Sampson (2006, s. 145) framför i texten kan handla om att äktenskap begränsar männen till att gå ut 

med deras vänner, vilket resulterar i mindre delaktighet i brott eftersom tid istället spenderas på ett 

meningsfullt sätt (ibid). Likaså förväntas individen prioritera sin tid vid konventionellt arbete. 

Prioriteringar och val för samhälleliga utföranden förväntas minska brottsliga handlanden (Laub & 

Sampson 2006 s. 46). Barn och ungdomar som vuxit upp i familjer där de upplevt turbulent i deras 

miljöer, har högre risk för att hamna i kriminella kretsar. Enligt Laub och Sampson (2006, 97–98) visar 

forskning att familjestrukturerna och förhållande såsom fattigdom eller svag relation till föräldrarna kan 

ge höga indikationer på att barnet senare i tiden kan hamna i ungdomskriminalitet. Faktorer som att 

föräldrarna är känslomässigt instabila, fattigdom eller att familjen antingen har väldigt strikta eller inga 

discipliner alls kan vara avgörande för att hamna i ungdomskriminalitet (ibid). Hur kommer det sig att 

man väljer att upprätthålla ett avstånd från kriminella handlingar? Mycket har med de val den enskilde 

gör i kombination med situationens sammanhang. Ett framgångsrikt upphörande av brott kan bero på att 

man påverkats av något i sin närhet vilket gör att man väljer att avsluta sin delaktighet, och skapar en ny 

start för att finna mening med livet (ibid, s. 147). Därför är det även viktigt att veta den enskildes sociala 

sammanhang och vilken inre motivation personen har menar Laub och Sampson (ibid 2006, s. 145). 

3.3 KASAM 

 KASAM-begreppet (Känslan Av SAMmanhang) utvecklades med intresset av att vilja undersöka 

människans välmående, men från ett annat perspektiv. Vanligtvis ställer vi oss frågan varför en individ 

insjuknar i ett sjukdomstillstånd, medan Aaron Antonovsky (2005, s. 16) var nyfiken på vilka faktorer 

som gör att en person rör sig mot en positiv dimension i sjukdomstillståndet oavsett vilken situation de 

befinner sig i. Bristen på det sistnämnda perspektivet fick Antonovsky att utveckla detta KASAM-

begrepp (ibid). Han menar att vi alla någon gång i livet utsätts för antingen psykiska, fysiska och/eller 

sociala påfrestningar, som i sin tur påverkar oss till att bli sjuka eller förblir friska. Han menar att 

skillnaden, mellan att bli sjuk eller förbli frisk vid påfrestningar, ligger i den motståndskraft som vi 

besitter (ibid, s. 9). En hög känsla av sammanhang påverkar motståndskraften till att stiga, det vill säga 

ger kraften för att bekämpa de stressorer (Antonovsky 2005, s. 17) som omgivningen exponerar i form 

av psykiska, fysiska och/eller sociala påfrestningar. 
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Antonovsky beskriver känslan av sammanhang utifrån en människas olika livslopp. Han menar att 

föräldrarna har en avgörande del av hur en individs KASAM ser ut. Detta eftersom en individ under sin 

barndom kan påverkas av föräldrarna, i riktning mot ett starkare eller svagare KASAM under barnets 

uppväxt (ibid, s. 139). De föräldrar som ställer alltför höga krav på ett barn då de ställer barnet inför allt 

för många olösta utmaningar, riskerar att påverka barnets belastningsbalans (hanterbarhet) till 

överbelastning även om så var meningen att avlasta barnet (ibid, s. 137). 

  

Vidare menar Antonovsky att under ungdomen upplever individen sin omgivning med inslag av 

förvirring, självtvivel, turbulens samt utanförskap. Samtidigt kan ungdomen uppleva att denne antingen 

är för hårt hållen eller inte hållen alls, och/eller att denne antingen anses som för ung eller för gammal 

för diverse aktiviteter. På så sätt skapas en intilliggande dramatisk uppfattning om ungdomens tid. Detta 

sker oavsett hur känslan av sammanhang har lagt sig under barndomen (Antonovsky 2005, s. 140). 

Antonovsky menar att alla ungdomar någon gång möter frågan om att bli någon. Detta kan då bemästras 

utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, alltså känslan av sammanhang (ibid, s. 141). 

  

Begriplighet syftar till i vilken omfattning som man upplever yttre och inre stimuli som påtaglig och 

gripbar. Det vill säga att stimuli gör sig tydlig och strukturell för individen, och inte uppfattas som något 

störande, oväntat eller oförklarligt fenomen. Genom att göra sig förstådd på omgivningen eller den 

påverkande faktorn i form av yttre och/eller inre stimuli skapas begripligheten. Den person som har en 

stark känsla av begriplighet när ett fenomen uppstår i livet, som exempelvis när en överraskning eller 

katastrof uppkommer, förväntas kunna organisera och tydliggöra händelsen. Antonovsky menar att 

dessa personer med stark känsla av begriplighet dessutom förväntas tydliggöra händelsen om det så 

handlar om misslyckades, död eller krig (Antonovsky 2005, s. 44). 

  

Utifrån Antonovskys studier visar det sig att de personer som inte känner stark begriplighet, därtill 

upplever oordning eller otydlighet utifrån den faktorn som uppstår, kan även uttrycka sig som en 

“olycksfågel”. Detta i mening av att olycka alltid händer denne och att det kommer fortsätta så i resten 

av livet, vilket enligt Antonovsky förknippas med den som har låg känsla av sammanhang (ibid, s. 44) 

Samtidigt visar det sig att de personer som upplever stark känsla av sammanhang tar emot mycket svåra 

händelser i livet som erfarenheter och hanterbara utmaningar. Om inte annars så ser personen i fråga, 

med hög begriplighet, den svåra situationen eller dess konsekvenser som tolerabla (ibid, s. 44-45). 

  

Nästa komponent av dem tre beståndsdelarna i KASAM, är hanterbarhet. Denna komponent handlar om 

i vilken utsträckning som en person upplever att denne kan hantera sin omgivning. Detta utifrån en 
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belastningsbalans mellan de resurser som individen besitter samt vilka krav som ställs. Kravens ställs 

vid inre och yttre stimuli samtidigt som resurserna definieras utifrån vilka hjälpmedel och tillgångar 

individen upplever sig ha. De resurser som en person har tillgång till kan exempelvis ses utifrån vad de 

själva har kontroll över, eller utifrån anhöriga eller någon annan som denne upplever sig kunna lita på. 

Antonovsky ger som exempel gud, läkare eller en partner. Vid känsla av hög hanterbarhet tar sig 

individen ingen offerroll på grund av orättvisor eller de rådande företeelserna, utan klarar sig utan sorg 

(ibid, s. 45). 

  

Den tredje och sista komponenten definieras av meningsfullhet och ses som en motivationskomponent 

samt som den viktigaste, då vikten av egen delaktighet i sin egen framtid eller vardag är avgörande för 

upplevelse av sammanhang. Den person som bedöms ha stark känsla av sammanhang talar specifikt om 

något betydelsefullt i dennes liv, som även uttrycks vara värd emotionell investering och engagemang. 

Detta innebär att händer något olyckligt så kommer personen i fråga att ta sig an detta eventuellt med 

sorg och konfrontation av situationen, men också med en inställning av att finna meningsfullhet i detta 

samt göra sitt bästa för att ta sig igenom situationen (ibid, s. 46). 

  

Dessa tre komponenter ses tillsammans definiera begreppet KASAM, känslan av sammanhang, och 

korrelerar med varandra (ibid, s. 46). Alltså upplever en individ känsla av sammanhang samt mår bra 

och håller sig frisk utifrån hur pass sammanhängande dennes omgivning gör sig. Detta utifrån om yttre 

och inre stimuli gör sig begriplig, hanterlig och meningsfull för individen (Antonovsky 2005, s. 9). 

Meningsfullhet, den motivationella komponenten är den som framstår som viktigast, då varken 

begriplighet eller hanterbarhet gör sig långvariga utan den förstnämnda (ibid, s. 50). 

4. Metod 

I detta avsnitt redovisas hur vi gått tillväga med vår studie för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Kvalitativa metoder är ämnade att tillämpas för att förstå sig på omvärlden och 

upplevelser utifrån de personer som studeras (Kvale & Brinkmann 2009, s. 18). Infallsvinkeln som vi 

använder för denna studie är det fenomenologi, vilket innebär att vi är intresserade av att studera hur 

människan upplever sin omvärld och inte mäta upplevelserna (ibid, s. 30). Ansatsen i denna studie har 

varit induktiv vilket innebär att man samlar in data för att sedan koppla teorier (Bryman 2018, s. 28). 

Den kvalitativa metoden tillsammans med den fenomenologiska infallsvinkeln gör sig lämpliga för 

denna studie då den är ämnad att bidra med förståelse vad gäller tidigare kriminellas upplevelser. 

Nedanför kommer först en redogörelse om insamlat material samt hur vi gått tillväga. Därefter 
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presenteras analysmetoden presenteras och studiens tillförlitlighet samt giltighet. Metod kapitlet avlutas 

med de etiska överväganden samt en metoddiskussion. 

4.1 Empiri insamling 

 I denna studie har vi valt att intervjua sex fördetta kriminellas upplevelser kring uppväxt och 

vändpunkt. Semistrukturerad intervju i en kvalitativ forskning brukar vara mindre strukturerade vilket 

ger alternativet för intervjupersonen att tala fritt (Bryman 2018, s. 561). Utifrån semistrukturerade 

intervjuer erbjuds större flexibilitet mellan de olika teman som finns utformade i intervjuguide (ibid, s. 

563). Vi har valt att använda oss av denna metod eftersom fokus ligger på att fånga upp 

intervjupersonernas upplevelser. Denna insamlingsmetod gör sig mest lämplig då den ger oss 

möjligheten att ställa följdfrågor för mer utvecklade svar av den beskrivande upplevelsen, samtidigt som 

den låter intervjupersonen berätta fritt om sin upplevelse. 

4.2 Tillvägagångssätt 

 I detta avsnitt kommer studiens urval och intervju samt transkribering att presenteras. 

4.2.1 Urval 

Tillvägagångssättet för vårt urval av intervjupersoner har skett genom bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att det finns personer som är tillgängliga för forskaren i dennes omgivning 

(Bryman 2018, s. 243). Totalt har vi intervjuat sex tidigare kriminella personer. Vi började med att ta 

kontakt med en bekant som blev en av våra intervjupersoner, detta ledde oss vidare till två andra som 

också kunde medverka i vår studie, utav dessa var två av snöbollsurval. Snöbollsurval är ett slags 

bekvämlighetsurval som innebär att vi fått ytterligare intervjupersoner via den första kontakten (ibid, s. 

245). Resterande tre intervjupersoner fick vi tag på genom att vi kontaktade en organisation. Även dessa 

gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, då de var dem som var tillgängliga för en intervju med oss. 

Samtliga personer som deltog i studien har varit kriminella, därför var dessa lämpliga att ha med i vår 

studie utifrån vårt syfte. Intervjupersonerna påbörjade sina brottsliga handlingar mellan sju och femton 

års ålder, och lämnade sedan kriminaliteten mellan cirka 25-40 års ålder. Dessa individer och deras 

erfarenheter anses som lämpliga eftersom de uppfyller vårt definierade begrepp av kriminell. 

4.2.2. Intervjuer och transkribering 

När vi kontaktade intervjupersonerna fick de en övergripande information där vi förklarade att vi 

studerar Socialt arbete med storstadsprofil och arbetar med vårt examensarbete och tillfrågade om de 

ville ställa upp på eventuell medverkan. När en intervju genomförs är det viktigt att tänka på 
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omständigheter som område och material. De platser man väljer kan påverka intervjupersonernas 

berättande samt vår förståelse för materialet. En lugn miljö blir avgörande för bättre ljudupptag samt för 

att deltagarna ska känna sig bekväma och ostörda (Bryman 2018, s. 566). Tillsammans med 

intervjupersonerna bestämdes tid, plats och när genomförandet skulle ske. Tre av intervjuerna ägde rum 

i en lugn cafeteria, medan de andra genomfördes i organisationens lokaler. Samtliga intervjuer pågick i 

ca 40-45min. Innan intervjuerna sattes igång förklarade vi studiens syfte och vad intervjun skulle handla 

om samt lät de ta del av informationsbrevet och samtyckesblanketten (se Bilaga 1 och 2). 

  

Under alla intervjutillfällena använde vi oss av den intervjuguide som vi hade utformat (se Bilaga 

3).  När man utgår från semistrukturerade intervjuer skapas möjligheten att ställa följdfrågor och vara 

öppen. Detta eftersom att intervjun har en uppsättning frågor som ska besvaras, dock är det inte 

nödvändigt att dessa ställs i en specifik ordning. Frågor som inte tidigare har antecknats får tillfälle att 

ställas för att kunna få ett mer utvecklat svar (Bryman 2018, s. 563). Frågorna i intervjuguide har 

utformats med öppenhet för att fånga upp så mycket som möjligt samt för att ge intervjupersonerna 

möjligheten att själva berätta och utforma breda svar.  

  

Innan man sätter igång med intervjuguiden ska man tänka på vilken information man kommer att få av 

intervjupersonerna för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Svaren bör täcka det som 

avses att undersökas utifrån de valda teman (Bryman 2018, s. 565). Intervjuguiden formade vi därmed 

utifrån följande områden, för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar: Personligt, Barndom, In i 

kriminalitet, Aktiv kriminalitet, Brytpunkt för kriminaliteten och Framtiden, efter kriminalitet. Dessa 

tematiseras senare till rubrikerna Uppväxt och Vändpunkt. 

  

Kvalitativa intervjuer spelas oftast in i syfte för att fånga upp vad som sägs, men även hur det sägs. 

Dessutom bidrar inspelningen med en flytande konversation, för att undgå störningsmoment vid 

exempelvis antecknande av svar (Bryman 2018, s. 577-578). Efter att samtyckesblanketterna var 

undertecknade, samt underrättade informationsbrev sattes intervjuerna igång och spelades in med hjälp 

av inspelningsinstrument. Inspelningarna av intervjuerna underlättade dessutom när transkribering av 

materialet utfördes samt för att kunna gå tillbaka till någon av intervjuerna. När transkriberingarna 

gjordes valde vi att föra över talspråket direkt från det inspelade materialet, för att inte gå miste om 

betydelsefulla uttryck. Anledningen till detta var för att vi ville ha med intervjupersonernas uttryck vid 

citeringar för att få en övergripande uppfattning om deras upplevelse. I citaten har vi valt att markera 

med /.../ när vi tagit bort en del av en mening. 
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4.3 Analysmetod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys som metod för att analyser det insamlade 

materialet, detta i sin tur leder till att finna bakomliggande mönster (Bryman 2018, s. 677). Detta görs 

för att våra frågeställningar ska kunna besvaras. Till en början transkriberade vi vårt material från ljud 

till textmaterial. Meningar som bröts ned och tilldelades koder. Koder skapas utifrån meningar i texten 

för att underlätta uttalanden (Kvale & Brinkmann 2009, s. 217). Bryman (2018, s. 702) menar att en 

grupp av koder skapar teman. De koder som framträdde utifrån vår transkribering och nedbrytning av 

meningar var exempelvis: skilsmässa, missbruk och misshandel. Dessa tematiseras i antingen temat 

uppväxt eller vändpunkt. Här nedan (Se Figur 1) kommer ett exempel på hur vi gått tillväga med 

analysprocessen. 

  

Mening Kod Tema 

“/.../ jag menar.. att mina föräldrar var borta.. min pappa gick direkt 

och gifte sig. Min mamma lämnade landet så levde helt ensam.” 

Skilsmässa 

 

Uppväxt 

“Antingen så kommer du hem eller så förlorar du mig som mamma.” Familjens 

stöd 

 

Vändpunkt 

 

Figur 1. Här är ett exempel på hur vi kodat en mening och sedan skapat teman. 

4.4 Trovärdighet & förförståelse 

Nedan beskrivs studiens trovärdighet utifrån tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Sist kommer 

att förförståelse att beskrivas. 

Trovärdighet 
 
Begreppet tillförlitlighet handlar om forskningen skulle gett samma resultat om man på nytt gör om den. 

För att kontrollera detta kan man genomföra studien vid ett annat tillfälle, resultatet bör vara likt det 

primära resultatet (Denscombe 2018, s. 388). Forskaren som genomfört en studie har tagit del av data 

och format den vilket gör att nästa forskare som utför samma studie kan få ett annat resultat beroende på 

hur denne tar del av den insamlade data (ibid, s. 384). Kontrollfrågor handlar om att ställa en liknande 

fråga för att se om du får samma svar, detta för att kontrollera validiteten (ibid, s. 388). Eftersom studien 
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är genomförd med hjälp av intervjuer innebär det att vi tolkar det som sagts under intervjuerna. Därför 

kan även denna studie få ett annat resultat om någon annan genomför den utifrån personens egna 

tolkningar. För att öka validiteten i studien ställdes kontrollfrågor under intervjuns gång, detta för att 

kontrollera om svaren liknar varandra och för att se över trovärdigheten. 

Överförbarhet blir nödvändigt att ta upp för att påpeka studiens trovärdighet. Detta begrepp handlar om 

man kan använda samma information från en studie och tillämpa den på en annan (Denscombe 2018, s. 

422). Eftersom vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med ett fåtal intervjupersoner, brister 

studien för en bättre överförbarhet. Ju större antal man undersöker desto mer kan man generalisera det 

till en större population (ibid, s. 23). Därmed finns inte möjligheten för att generalisera resultatet i denna 

studie. Trovärdigheten eftersträvas istället genom en öppenhet vad gäller hela studien.  

Pålitlighet handlar om att vi kan bedöma att studien är tillförlitlig. Detta kan man visa på genom att 

redogöra för alla processer man genomfört i studien (Bryman 2018, s. 468). I denna studie har båda 

intervjuare varit närvarande på alla intervjuer samt att dessa har spelats in för att sedan kunna ordentligt 

gå igenom det insamlade material. Sedan har även transkriberingarna genomförts, därav anses studiens 

pålitlighet hög.  

Förståelse 

Vår tidigare kunskap i ämnet var begränsat vilket gjorde oss nyfikna på vad som fanns mer än det ytliga 

som vi kände till. Innan vi började med denna studie bekantade vi oss med ämnet för att skapa någon 

form av förståelse, detta då vi sökte på internet och bland litteratur. Tillsammans har vi båda genomfört 

den verksamhetsförlagda utbildningen, under termin 5 som skolkuratorer. Detta var i samma skola och 

efter bemötande och samtal med elever blev vi mer intresserade av just detta ämne samt att vi fick 

möjligheten att delta på möten med andra myndigheter som belyste kriminalitet i tidig ålder.  

4.5 Etiska överväganden 

De flesta gör ingen skillnad mellan etik och moral trots att det faktiskt finns. Moral handlar hur 

människan väljer att bete sig, medan etik kräver medvetenhet för att kunna reflektera om sitt handlande. 

En individ visar sin moral genom de handlingar som denne utför. Forskningsetik handlar om relationen 

mellan själva forskningen och etiken. Inom forskningsetik är det viktigt att tänka på de som medverkar i 

forskningen och hur de behandlas, man behöver tänka på de etiska kraven som finns på både forskaren 

och forskningen som görs (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). När individer medverkar i en forskning finns 

det något som kallas för individskyddskravet. Detta krav handlar om att de som medverkar ska skyddas 
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från skador eller kränkningar. En balans mellan individens integritet och anonymitet krävs i samband 

med god forsknings kvalitét (ibid, s. 13). I studien har de som medverkat döpts till fiktiva namn för att 

skydda och anonymisera de. 

  

Det finns viktiga begrepp som bör finnas i åtanke när man informerar de som medverkat i 

undersökningen. Dessa begrepp är sekretess, tystnadsplikt, anonymisering och konfidentialitet. 

Sekretess handlar om att inte röja uppgifter utifrån det lagen hänvisar till. Tystnadsplikt handlar om man 

inte får prata om en person eller förmedla uppgifter till obehöriga, anonymisering handlar om att man 

inte få identifiera en viss person och konfidentialitet handlar om att skydda personer som medverkat och 

att obehöriga inte tar del av uppgifterna (Vetenskapsrådet 2017, s. 40).  

 

Den som forskar ska informera de som medverkar i forskning om syftet, samt vilka rättigheter de har. 

Detta kallas för informationskravet. I denna information ska det finnas tydligt att de som medverkar gör 

det frivilligt och vad som är forskningens berörda områden. Dessutom ska denne informeras till att om 

den önskar att avsluta delaktigheten i forskningen har personen rätt till det. Ett annat begrepp som lyfts 

fram när man talar om etiska principer är samtyckeskravet. Detta krav handlar om att man frivilligt 

väljer att gå med på att medverka i forskningen. Ytterligare ett begrepp som framförs är nyttjandekravet 

som handlar om att uppgifterna som man samlar in från de som medverkat i forskningen inte får 

användas på andra ställen än i den avsedda forskningen de deltagit i (Bryman 2018, s. 170–171). 

  

Dessa etiska principer har tagits hänsyn till när vi utför våra intervjuer. Information som 

intervjupersonerna delat med sig har inte röjts samt att tystnadsplikten beaktats genom att inte föra 

vidare information till obehöriga. Anonymiseringen har tagits till hänsyn då dessa varit anonyma och 

fått fiktiva namn i denna studie samt att dessa även skyddats genom att andra inte fått ta del av deras 

information. Samtliga intervjupersoner som deltog i vår studie fick information kring syftes ämne innan 

vi träffades och fick möjligheten att själva bestämma om de ville delta eller inte. Ytterligare information 

fick de ta del av när vi träffades utifrån ett skriftligt informationsbrev som de fick läsa igenom. I 

informationsbrevet stod det mer utförligt om studiens mål, vilka rättigheter de medverkande har samt 

hantering av den information de delar med sig av samt att de närsomhelst under intervjuns gång har rätt 

att upphöra sin medverkan (se Bilaga 1). De fick själva bestämma att delta i studien genom en 

underskrift på en samtyckesblankett som fanns med (se Bilaga 2). Samtliga undertecknade 

samtyckesblanketten. Gällande konfidentialitet har även detta beaktats genom att inte avslöja vilka 

deltagarna är, därför har även dessa fått fiktiva namn där intervjuperson A fått namnet Adam, 

intervjuperson B fått namnet Bertil osv.  Berättelserna som intervjupersonerna delat med sig har 
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förmedlats i informationsbrevet att dessa endast kommer att användas till studiens syfte och kommer att 

förstöras när studien blir godkänd. 

4.6 Metoddiskussion 

Det finns både för- och nackdelar med att utgå ifrån en kvalitativ forskning som vi gjort i denna studie. 

Valet av metoden togs utifrån syftet som handlar om att beskriva hur de tidigare kriminella upplever att 

deras uppväxt och vändpunkt sett ut. Detta ansåg vi gjorde bäst med hjälp av intervjuer. Fördelen med 

att utföra intervjuer var att man fick ta del av individens upplevelse och uppfattning samt få en djupare 

förståelse kring ämnet, som nämnts. Nackdelarna var dock att det var tidskrävande eftersom att 

intervjuerna tog tid att genomföra, vilket även transkriberingarna gjorde samt dess kodningsprocess. 

Fördelarna med intervjuguiden var att ha en mall att se över under själva intervjun samt gav möjlighet 

att ställa följdfrågor. Detta bidrog till en öppenhet för intervjupersonerna att svara med. Dock inser vi att 

öppenheten och de frågor vi valde att ha med, skapade bland annat kaosproblemet (Rennstam & 

Wästerfors 2015, s. 69). Det vill säga fick vi in en hel del material, men som vidare löstes utifrån att vi 

sorterade det insamlade materialet eftersom att vi transkriberade, kodade och tematiserade vårt material 

(ibid, s. 69). Detta i sin tur ledde dock till att representationsproblemet (ibid, s.12) i vårt insamlade 

material uppstod. Det blev svårt att veta vilket material som var relevant för undersökningens syfte och 

frågeställningar. Problemet löstes genom att vi reducerade det insamlade materialet, och prioriterade det 

vi ville undersöka (ibid, s. 103–104).  

 

Ytterligare en synpunkt att lyfta handlar om den utformade intervjuguiden och dess användning. 

Intervjuguiden vi formade ansågs i efterhand vara för bred vilket gjorde att svaren vi fick också blev 

breda utifrån det första syftet och frågeställningar som utformades. Därför utökades syftet och 

frågeställningarna till det aktuella.  

 

Eftersom att vi är bekant med en av respondenterna och då vi använde oss av snöbollsurval, har vi ännu 

en gång beaktat och varit medvetna om att vårt förhållningssätt till materialet. Den intervjuperson som 

hjälpt oss med två andra kontakter, är inte nära vän till de andra två personerna. Därmed finns inte 

risken att de tre personerna har liknande berättelser eller har exakt samma tankegångar vad gäller vårt 

ämne. Åsikterna, berättelserna och svaren skiljer sig därmed mellan dessa tre intervjupersoner.  

 

En annan medvetenhet som vi har haft med oss i åtanke, handlar om riskerna om hur de medverkande 

framförde sina upplevelser. Innan vi började med intervjuerna var vi därmed uppmärksamma om att 
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deras berättelser och skildringar kunde framstå som vinklade. Med detta menar vi att de möjligtvis har 

målat upp en bild utifrån fördomar och förväntningar på hur en kriminell uppfattas.  

5. Resultat 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat som följer samma rubriker som i avsnittet 

“Tidigare forskning”. Här kommer resultatet från intervjupersonernas upplevelser att redovisas med 

återberättande text samt med hjälp av citat från transkriberingarna. Under rubriken “Uppväxt” har vi valt 

att kategorisera utifrån “Riskfaktorer” och “Riskbeteenden”, medan i “Vändpunkt” återfinns rubrikerna 

“Sociala omgivningen” och “Frihetsberövning”. 

 5.1 Uppväxt 

I rubriken uppväxt har vi valt att dela upp vårt resultat utifrån “Riskfaktorer” och “Riskbeteenden” 

5.1.1 Riskfaktorer 

Intervjupersonerna berättar hur deras uppväxt har sett ut utifrån deras uppväxtmiljö samt hur deras 

föräldrar har påverkat dem. Intervjuperson Bertil, Cesars och David berättade alla tre att deras föräldrar 

skiljt sig under deras uppväxt, vilket har påverkat dem då deras föräldrars frånvaro uppenbarat sig på ett 

eller annat sätt. 

  

Bertil berättar att hans mamma och pappa skiljde sig när han var liten, han minns endast små fragment 

av deras tid ihop, som att pappa var våldsam och missbrukar alkohol. Den senare kontakten med sin 

biologiska pappa har påverkat Bertils syn på deras relation, då han menar att han inte ser honom som en 

pappa. 

  

“/.../ jag har aldrig haft kontakt med honom sådär som pappa och son relation. /.../ men vi har aldrig 

haft den där relationen, han har kommit och gått genom mina år så jag anser inte han som pappa.” 

(Bertil) 

  

Bertil menar alltså på att den frånvarande kontakten med hans pappa påverkat hans syn på deras 

relation. Senare separerade Bertils mamma sig ännu en gång från en annan man som hon gift sig med, 

varav Bertil upplevde att de vuxna la ned tid på att lösa sina problem istället för att “hålla honom hårt”: 
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“/…/ och under den tiden också, separeras min mamma från den här mannen /.../ då försvann tyglarna, 

då hade de inte tid för att hålla mig hårt hållen, då var det att de liksom skulle lösa sina problem lite 

mer så.” (Bertil) 

  

Intervjuperson Cesar berättar att båda hans föräldrar visade på en frånvaro efter deras skilsmässa, men 

att den såg olika ut. Han menar att skilsmässan skapade mycket bråk i familjen under denna period av 

hans liv, vilket påverkade honom då han fick börja gå till psykolog. Efter föräldrarnas skilsmässa 

arbetade Cesars mamma mycket samtidigt som hans pappa finns där men närvaron var begränsad och 

stökig. Cesar berättar att han får spendera mycket tid ensam hemma på grund av detta. På frågan om hur 

den ensamma tiden kan ha påverkat honom, svarar Cesar att han inte haft någon som berättat vad som 

var rätt och fel, att han kunde göra mycket som han ville då det inte fanns regler för honom samt att han 

kunde vara ute hur länge han ville. 

  

“Jag hade väl inte någon som riktigt sa till mig vad som var rätt och fel, typ. Jag kunde göra mycket 

som jag ville /.../” (Cesars) 

  

David berättar att hans föräldrars frånvaro blev tydlig när han var 13 år gammal då föräldrarna skiljde 

sig. Under tiden som David levde tillsammans med sina föräldrar köpte hans pappa en restaurang, som 

David menar att pappan ville driva och därav började dricka alkohol, vilket David i sin tur menar 

påverkade honom till att börja med droger som 13 åring. Senare menar David att när föräldrarna 

lämnade honom hoppade han av skolan och började arbeta, och det blev han som fick ta ansvaret för sin 

lillasyster, försörjningen och hemförhållandena. Senare beskriver han att på grund av detta har han känt 

sig sårad och därför ville han inte ha med sina föräldrar och göra, samt att han tappade sin tillit för äldre 

och misstänkte de om de ville stötta eller hjälpa honom. 

 

“/.../ jag menar.. att mina föräldrar var borta.. min pappa gick direkt och gifte sig. Min mamma 

lämnade landet så levde helt ensam.” (David) 

 

“/.../ och då ville jag hantera mina känslor på något sätt och det var det enda sättet jag visste och 

gjorde och det var droger.” (David) 

  

Erik och Fredrik talar också om sina föräldrar i sin uppväxt och hur föräldrarna eller deras uppväxtmiljö 

har påverkat dem. Erik berättar sedan att i hemlandet var båda hans föräldrar frihetsberövade, varav han 

bodde hos sin faster. När de kommer till Sverige skiljer sig föräldrarna på grund av mycket fysiska och 



 
 

25 

psykiska konflikter sinsemellan. Erik beskriver att i Sverige var hans pappa kriminell och narkoman 

samt suttit inne samtidigt som hans mamma var medberoende till pappan under den tid de levde ihop. 

Från fängelset vägleds Erik genom livet av sin pappa som talar om pengar, kvinnor, respekt och heder. 

Han berättar även att det inte var konstigt att han tillsammans med sin familj brukade narkotika. Vidare 

menar Erik att han kommer från en familj med obalans på grund av detta, vilket han beskriver i följande 

citat: 

  

“Jag kommer från en väldigt dysfunktionell familj alltså /.../. Där det är okej att slå barn, där det är 

okej att sitta i fängelse /.../ och göra kriminella handlingar för att man ska få det lägsta typ.” (Erik) 

 

Även Fredrik menar att hans familj var kriminell, utifrån att hans pappa varit fängslad vilket han menar 

har påverkat honom under hans uppväxt. 

  

“Min pappa har varit olaglig och suttit i fängelse hela tiden när jag var liten, jag fick besöka honom på 

fängelset också, så jag växte in i det här olagliga /.../ ” (Fredrik) 

  

Erik berättar sedan att hans egna missbruk började när han var 13 år gammal, och att det hela eskalerade 

till att han blev en narkoman. Erik menar att han upplevde att detta skedde på grund av att hans gränser 

hela tiden flyttas fram och att det handlade om att självmedicinera sig själv: 

  

“Ja alltså man tar ju droger för att man någonstans kanske man vill självmedicinera, för att man inte 

vill känna, man vill fly..man vill fly, man kan inte hantera det här känslopaketet eller trauma som barn, 

eller att man kanske blivit utsatt eller vad som helst, man har haft det jobbigt” (Erik) 

 

Fredrik berättar om sina erfarenheter med droger, varav han beskriver att han i 15 års ålder säljer 

narkotika för att kunna bekosta sitt eget missbruk. Han berättar även att mamman drack alkohol varje 

dag och missbrukade droger. 

5.1.2 Riskbeteenden 

Fyra av intervjupersonerna berättar att de haft ett riskbeteende i tidig ålder i form av att de varit 

utåtagerande, gjort fysiskt motstånd i form av bråk eller liknande. 

  

Adam berättar för oss hur hans liv såg ut när han var yngre. Han umgicks väldig mycket med sina 

vänner och slogs en hel del. Redan när han gick i årskurs sju var han ute och var med i slagsmål på olika 
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ställen med olika gäng. Han berättar för oss att så fort de hörde att det var disco på någon ungdomsgård 

tog han sig dit tillsammans med sina vänner för att starta slagsmål. Han fortsätter vidare med att säga att 

mycket handlar om umgänget han umgicks med samt att de alltid försökte visa vilka som är starkast: 

  

/.../ jag va mycket ute och slogs, misshandel och såna saker /.../ (Adam) 

 

“Det var nog kompisarna man umgicks med, folk försökte visa vem som var tuffast och grejer, vi åker 

till Kärrtorp och slåss mot dem typ, och så rullar det på.” (Adam) 

 

Vidare berättar Adam att hans föräldrar alltid funnits där och brydde sig om honom även om han har 

hållit på med dumheter. Han upplever att föräldrarna har varit stenhårda med tiderna, eftersom det fanns 

konsekvenser om han exempelvis inte gjort sina läxor eller kommit sent, vilket han beskriver i följande 

citat: 

  

“Man kunde få lite örfilar ibland typ, om man kom sent eller inte gjorde sina läxor eller om läraren 

ringde hem.” (Adam) 

 

Erik berättar för oss om hans utåtagerande och aggressivitet som uppenbarade sig under hans skolgång 

och detta utifrån uppmaningar från sin pappa. Erik beskriver att hans pappa tvingade Erik att slå andra 

barn som slagit Eriks syster. Intervjupersonen beskriver att han gjorde detta eftersom han var mer rädd 

för sin pappa än för de andra barnen, samt att detta påverkade honom negativt. I följande citat 

återberättar han detta: 

 

“Men det var mycket det här tugget liksom som gick hemma och allt det här påverkade mig negativt 

liksom det här, för att då hamnade jag ju i bråk /.../ jag gjorde som min pappa sa, jag tog ju liksom 

bandyklubbor eller kastade sten i huvudet på de och spräckte skallen på någon /.../” (Erik) 

  

Bertil berättar att efter hans mammas andra separation, som nämns tidigare, händer det rätt mycket saker 

då de vuxna inte lyckades hålla hårt om honom. Under samma period då mamman skilde sig, blev Bertil 

rasande och berättar för oss att han slår till domaren under en hockeymatch: 

 

“Allt började med att jag slog en domare, och blev avstängd i sex månader, i sporten som jag körde, det 

var hockey faktiskt.” (Bertil) 
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Bertil menar att detta ledde till att han under dessa sex månader börjar testa på saker, festar och skaffar 

kontakter, stjäl bilar och datorer, slåss samt utför personrån. Han beskriver vidare att hans mamma inte 

lyckades hålla honom hemma, även om hon så låste in honom, eftersom de vuxna inte längre var två 

med att försöka hålla honom hemma: 

  

“/.../ alltså där separationen /.../ då försvann tyglarna du vet min mamma kunde inte ge mig 

utegångsförbud /.../ jag drar ut om jag vill. Om hon låste in mig hoppade jag ut genom fönstret. Hon 

kunde inte säga någonting till mig för då var dom inte två.” (Bertil) 

  

Fyra intervjupersoner berättar sedan för oss att de har haft en uppväxt med inslag av 

koncentrationssvårigheter. Cesar beskriver att han fick byta klass samt skola på grund av sina 

koncentrationssvårigheter. När vi frågar vad hans koncentrationssvårigheter kan bero på svarar han med 

att den stökiga hemmiljön och separerade föräldrar kan vara anledningen. I följande citat beskriver han 

mer om koncentrationssvårigheterna och hur skilsmässan påverkade honom: 

 

“Jag hade svårt att koncentrera mig i stor grupp, jag lyssnade inte, jag ifrågasatte hela tiden. Ja, tills 

jag fick börja i en specialklass där vi var fem elever och två lärare /.../ det kan väl bero på lite stökig 

miljö kanske hemma. Separerade föräldrar.” (Cesar) 

 

“Ja dom skildes när jag var 4 år. Och sen kommer jag ihåg fick gå till psykolog och sånt där efteråt, för 

att jag inte mådde bra /.../ ” (Cesar) 

 

Koncentrationssvårigheter och intresset för skolan beskrivs vidare utifrån vad tre andra respondenter 

berättat om sin uppväxt och skolgång. Erik menar att han hade det svårt i skolan på grund av sina 

diagnoser. Samtidigt var det i skolan som han fann en gemenskap: 

 

“Jag har ju också diagnoser, koncentrationssvårigheter och jag har /.../ ADHD också, alltså så jag har 

ju, jag förstod ju inte det som liten.” (Erik) 

 

“ /.../ så jag trivdes med dessa barn...som jag kunde känna att jag hade något gemensamt med att det 

var andra problembarn. Alltså andra problembarn som hade kanske jobbigt hemma..med 

alkoholiserade föräldrar /.../” (Erik) 

  



 
 

28 

Bertil berättar att hans koncentrationssvårigheter ledde till att han i gymnasiet hade svårt att avsluta sin 

utbildning, han hoppade då av första gången för att sedan återgå till studierna en andra gång. Detta 

samtidigt som intervjuperson Fredrik också påpekar sina koncentrationssvårigheter och att det inte var 

särskilt intressant att vara i skolan. I följande citat beskriver Bertil och Fredrik hur det har sett ut för 

dem: 

 

“Grundskolan gick bra men jag har ju alltid varit rörlig, jag hade myror i rumpan, jag kunde inte sitt 

still, hade svårt att liksom ta in grejer för att jag var så impulsiv /.../.” (Bertil) 

 

“Jag gillade inte skolan, jag misskötte skolan hela tiden, jag kände att jag inte ville gå i skolan, jag ville 

göra annat, och det har mycket med min ADHD att göra, koncentrationssvårighet.” (Fredrik) 

5.2 Vändpunkt 

Under detta avsnitt kommer vi att redovisa intervjupersonernas vändpunkter utifrån deras berättande. 

Att vända på sin livsstil helt har för vissa av de varit lätt men för andra en utmaning. Alla 

intervjupersoner hade en inre motivering men den kom av olika skäl, för vissa var det en process att dra 

sig ur en kriminell livsstil som påverkades av olika faktorer. Medan för andra var det en enstaka 

händelse som helt enkelt fick dem att vilja lämna allt. 

5.2.1 Sociala omgivning 

 På frågan om vad det var som fick Bertil att lämna kriminaliteten, svarar han att det var tack vare hans 

mamma, som hade ett långt samtal med honom om vad som kommer ske om han inte väljer att lämna 

den livsstilen. Denna gång lyckas mamman få hem honom. Bertil beskriver att hans mamma alltid har 

funnits där men att hon aldrig stöttade det kriminella valen han gjorde utan ville ha honom ut ur det. 

Under den tiden hade Bertil även separerat från sin tjej som han hade ett gemensamt barn med, varav 

Bertil menar att utifrån tankar om sitt barn så var dags att lägga av med den livsstilen. Samtidigt som 

han även hade ett ansvar för sin son då han varannan helg flyger till en annan stad för att hämta honom. 

Att lämna allt bakom sig trodde Bertil skulle vara enkelt men det visade sig vara tvärtom trots att när 

han väl bestämt sig för något gör han det helhjärtat som han själv uttrycker det på. Bertil flyttade till en 

annan stad men var nära att falla tillbaka flera gånger då han pendlade mellan den nya och gamla staden. 

Han hade däremot en inre vilja och det var viktigt att inte svika sig själv menar han, vilket gjorde att han 

höll tillbaka samtidigt som han hade en son att ta hand om varannan helg. Bertil flyttar till sin mamma 

och startar om sitt liv på nytt där genom att avsluta sitt missbruk, hittar sig en sysselsättning (gym) och 

utbildar sig till truckförare. 
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“Antingen så kommer du hem eller så förlorar du mig som mamma.” (Bertil) 

  

Cesar berättar att han alltid hade tillgång till jobb, oavsett om han utförde brottsliga handlingar, han 

menar att han alltid hade ett arbete och betalade skatt. Vilket i sin tur gjort att han inte känt sig som en 

av de större bovarna. Senare berättar han att för honom var det en inre vilja och motivering, samt en 

händelse som fick honom att vilja lämna kriminaliteten. Han återberättar först att han fick en känsla av 

att det bara gick runt och runt, att han inte utvecklades som människa och istället började känna att han 

gick in i destruktiva mönster. Cesar menar sedan på att det var detta som fick honom att söka ett svar på 

ett annat sätt, men att känslan inte bara kom av just denna tanke utan även av en händelse. Denna 

händelse var en kombination av när han bodde i ett grannland till Sverige, och valde sedan att resa till 

Thailand. I grannlandet hade han “rökt ner sig” så pass att han började känna sig dum. Cesar berättar 

även att han hade ätit mycket dåligt och gillade inte hur han såg ut, vilket gjorde att han kände sig 

destruktiv samt att han inte kände igen sig själv. Han beslutade sig för att åka till Thailand för att testa 

att vara utan alkohol, “skräpmat” och istället valde att träna hårt, äta hälsosamt och i det skedet började 

han känna sig annorlunda. Han beskriver det som att han började må bra på ett sätt han aldrig gjort förut. 

  

“/.../ sen började jag känna mig dum också för jag rökte så mycket /.../ jag glömde bort saker hela tiden 

och /.../ då blev det att jag ba ey fan jag måste fixat till det här.” (Cesar) 

 

Vår sista intervjuperson förklara så gott han kommer ihåg. Fredrik flög till Thailand för att träffa en vän. 

Där rökte han drogen ice, en blandning av kokain och heroin som får en att bli väck enligt Fredrik. I 

samband med detta började vännen bli aggressiv och slog Fredrik på huvudet och tillhugg användes 

under slagsmålet som ledde till allvarliga skador vilket resulterade i att Fredrik hamnade i koma i två 

månaderna. Sjukhuset fick tag på hans syster och meddelade henne om att hon måste ta sig dit då dem 

ansåg att patienten inte kommer att överleva. När systern kommer dit behövde hon skriva på papper för 

att stänga av respiratorn men hon vägrade. Efter en tid vaknade Fredrik och såg sin syster. Vändpunkten 

för honom kom med hans syster men även efter en uppenbarelse där han möter någon i sina drömmar 

som uttrycker sig:   

  

“ /.../ du är inte välkommen upp hit ännu, jag är inte färdig med dig.” 

(Fredrik) 
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“/.../ har varit den stora räddningen och självfallet min stora syster” (Fredrik) 

 

Fredrik menar att det var utifrån drömmen han räddades men även hans syster har haft en stor betydelse 

för hans vändpunkt samtidigt som han till slut inte orkade leva längre i den mörka världen där han hade 

sett och gjort för mycket berättar han. Följden av slagen han fick blev att han idag lider av en hjärnskada 

som gör att han har svårt att uttala sig samt svårt med läsning och skrivning. Att Fredrik fått en andra 

chans i livet är något som han är tacksam över. 

5.2.2 Frihetsberövning 

Fyra av våra sex intervjupersoner blev frihetsberövade under deras period som kriminella, detta 

tillsammans med andra faktorer blev deras vändpunkt. Tre av dessa personer som blev frihetsberövade 

hamnar dock i återfall och fick sitta i fängelse igen innan detta blev deras vändpunkt. 

  

David beskriver att hans vändpunkt inte var en lätt match. Trots att han suttit inne i fängelse i både 

Sverige och i sitt hemland för sin brottslighet, kunde han inte lämna den livsstilen. En inre vilja fanns 

hela tiden, vilket han beskriver utifrån att det är ingen annan än han själv som skulle kunna få ut honom 

ur kriminalitet, eftersom han genom hela sitt liv klarat sig på egen hand. David hamnade ute på gatan en 

tid och försörjde sig genom att sälja droger. Vid ett tillfälle blev han tagen av polisen vilket resulterade i 

att han fick ett fängelsestraff i ett år och fyra månader, vidare säger David: 

  

“Så åkte jag in, det var ganska tråkigt men idag är jag tacksam.” (David) 

  

David hade tröttnat på sin livsstil men klarade sig inte utan droger då det enligt honom var det enda som 

kunde hjälpa honom att hantera hans känslor och mående. Vändpunkten för David kom efter sista 

fängelsestraffet. Där fick han hjälp med sina drogvanor och började må bättre och tog emot hjälp till 

skillnad från innan då han inte ville ha någon hjälp alls. David säger själv att han hade byggt upp en 

falsk stolthet om att han kunde klara sig själv på egen hand, men i själva verket gjorde han inte det. 

 

“Och jag visste att det var slutstation i droger.” (David) 

  

David beskriver att det var både svårt och lätt att dra sig undan. Svårigheterna handlade om att klara sig 

utan drogerna, eftersom han hade missbrukat sedan han var 13 år gammal och kände en rädsla att han 

inte skulle klara av det. Men det blev lättare när han kom på att drogerna inte kunde lösa de problem han 

handskades med. 
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“Alltså idag vet jag att droger inte löser mina problem, det är jag helt säker på.” (David) 

  

Erik berättar att hans vändpunkt inte var en enskild grej eller händelse, utan att det var flera saker som 

blev en hel process. Han berättar att han trodde att om han bara skaffar sig ett riktigt arbete och förlovar 

sig med sin tjej så skulle det fungera, men det fungerade inte menar han. Vidare berättar Erik att han 

ville ha ena foten där och andra här, samtidigt som han visste själv att han faktiskt var trött på att sälja 

droger och han hade kommit till en punkt där han inte brydde sig. Allting hade gått så långt att Erik var 

beväpnad och att han hade blivit en narkoman, vilket han i det skedet vägrade inse. När Erik avtjänade 

sitt första fängelsestraff och skaffat sig ett “riktigt jobb”, hade han fortfarande inte brutit med sina 

vänner då han ville umgås med dom. Dessutom hade konflikter dragit sig ut på gatan, vilket lett till att 

han var i konflikt med folk utanför fängelset. Detta var början av den process som han menar blir hans 

vändpunkt. 

  

“Jag var en kriminell narkoman..och jävligt trasig. Jag hade kommit till den fasen där jag var utbränd 

som fan, vaknade upp och trodde att jag inte funkade utan droger, vaknade och spydde galla och 

slängde i mig något bara för att fungera.” (Erik) 

  

När nya rättegångar kom dör samtidigt många vänner till honom på grund av överdos, mord och andra 

situationer. Vid detta skede menar han att det är ingen som hade berättat om baksidan av myntet, då alla 

anhöriga kommer på häktningsförhandlingar och gråter samt om alla breven som skrivs. Detta är något 

han fick lära sig själv vilket blev förståelsen om vad som hände. Dessutom blev detta hans väckarklocka 

och tillslut hans vändpunkt. Frihetsberövningen kom för Erik, samtidigt som han i detta läge kände sig 

trött på livet han levde, vilket han beskriver i följande citat: 

 

“Och då kände jag att jag var så jävla trött på detta livet /.../och förstod att det inte var som jag trodde 

då alla tänker på sig själva och kör sitt eget race. /.../ Den baksidan där det är bakhåll, möten där man 

blir lurad och gjorde fula grejer, liksom det är folk som dör.” (Erik) 

  

Erik har blivit dömd och avtjänat sitt straff, i det skedet beskriver Erik att han fick göra en geografisk 

flykt utifrån att han under sin frihetsberövning ansökte om att få byta fängelse-ort. Anledningen till att 

han sökte detta var för att han hade blivit antagen till ett program, som 12-stegsprogrammet för att 

avsluta sitt narkotikamissbruk. Han menar att man såg motiveringen i honom och därav informerade 

honom att han kunde söka sig till ett annat fängelse för fler program som kunde hjälpa honom mer. 
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“Fick jobba på olika program för mina kriminella tankemönster och började 12-stegsprogram, så nu i 

december har jag varit nykter och drogfri i åtta år, jag dricker inte heller” (Erik) 

  

Adam hade redan en inre vilja att lämna det hela innan händelsen med bråket och menar att det var 

därför han försökte stoppa det hela. Han hade försökt att lägga ner med allt, han hade fått ett jobb, en 

lägenhet, var inte ute lika mycket som innan eftersom han då hade en flickvän som han tillbringade mer 

tid med. Under den här tiden så inträffar en händelse som blir hans vändpunkt. Adam berättar för oss att 

det hela handlade om en händelse som urartade sig och resultatet blev ett fängelsestraff på tio månader 

på grund av försök till grov misshandel. Under tiden i fängelset började Adam tänka på att sitta inne är 

bortkastad tid. Adam förklarar att vändpunkten inte endast handlade om frihetsberövningen i sig som 

påverkade honom, utan att det även handlar om att en person dog under bråket vilket berörde honom 

väldigt mycket. När Adam kom ut hade han redan ett arbete sedan tidigare och fick hjälp av sin familj 

att skaffa en lägenhet. Adam berättar för oss att tack var det hans familj som han fick hjälp med en ny 

bostad, samt med hjälp av familjens stöd var det lättare att lämna sin umgängeskrets. 

  

“När jag kom ut så bodde jag väl hemma i två månader sen flyttade jag från och lämnade alla kompisar 

och allting, klippte allt.” (Adam) 

 

När vi ställde frågan till intervjupersonerna om de tror, eller vet, någonting som hade fått dem ur 

kriminaliteten tidigare fick vi svaren med en tanke eller önskan, om att det som hade hjälpt dem, hade 

varit ifall någon hade uppmärksammat och pratar med dem om deras situation. 

 

“Ne, men kanske om lärarna hade brytt sig, så kanske.” (Adam) 

 

“Kanske att någon visade sig att dom brydde sig, och liksom bara pratade, pratade med mig på ett bra 

sätt.” (Cesar) 

 

“Om jag hade fått vara ett tryggt barn, inte känslan av att jag gör fel eller inte duger, bara någon vuxen 

som fanns eller så.”(Erik) 

 

“Jag önskar att om det va någon som hade hårdare tag om mig.” (Fredrik) 
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Sammanfattningsvis ser vi att intervjupersonernas vändpunkt handlar antingen om deras sociala 

omgivning, eller om att de blivit frihetsberövade. För somliga är detta även en kombination som sker, då 

de får återfall men tar sig ur kriminaliteten i ett senare skede istället. 

6. Analys 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi först valt att analysera intervjupersonernas “Uppväxt” 

och “Vändpunkt” med hjälp av tidigare forskning och våra teoretiska referensramar. 

6.1 Uppväxt 

Under den här rubriken har vi valt att analysera resultatet med stöd av tidigare forskning och teoretiska 

referensramar. För att skapa en tydlighet utifrån studiens syfte och frågeställningar, har vi valt att 

analysera med frågeställningarna som rubriker. Frågeställningarna kommer att besvaras i slutsatsen, 

men används här för att underlätta strukturen.   

  

- Vilka risker i omgivningen och beteenden kan påverka en individ till att hamna i kriminalitet? 

 

Studien konstaterar att alla intervjupersoner har någon gång under sin uppväxt blivit utsatta för någon 

form av riskfaktor i sin omgivning, eller utövat någon form av riskbeteende under sin uppväxt.  

 

Föräldrars skilsmässa & frihetsberövning  

Utifrån den forskning som vi har tagit del av beskriver Sundell et al. (1996, s. 16) att två av de 

riskfaktorerna som kan leda barn in i kriminalitet under dennes uppväxt är separation mellan föräldrarna 

och missbruk. Även Nilsson (2002, s. 115) menar att separation mellan föräldrarna är en riskfaktor och 

kan leda till att ett barn senare i livet hamnar i kriminalitet. Rydén-Lodi (2005, s. 8) beskriver att ett 

barns sociala relationer med negativ inflytande även är en riskfaktor som kan påverka denne in i 

kriminalitet. De intervjupersoner som beskriver att deras föräldrar har separerat under deras uppväxt, 

beskriver även en känsla av förälderns frånvaro som påföljd. Till exempel återger intervjupersonen 

Cesar att han efter föräldrarnas skilsmässa spenderade mycket tid ensam hemma och kunde göra som 

han själv ville, då han menar att hans mamma arbetade mycket och pappas närvaro var stökig. Utifrån 

Travis Hirschis teori om sociala band beskrivs anknytning till sina närstående som avgörande för en 

persons val av brottsligt handlande, detta då Hirschi menar att människor är känsliga för deras 

närståendes åsikter (2002, s. 16-17). I Cesars fall beskriver han att mycket tid spenderas ensam hemma, 

eller ute då han fick göra mycket som han själv ville. Därav tolkar vi det som att hans föräldrar inte 
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fanns där tillräckligt för att påverka honom med deras åsikter, vilket vi därför tolkar som en riskfaktor i 

omgivningen. Stattin (2001, s. 18) menar att tid och engagemang bör läggas ner för att föräldern ska 

överföra positiva värderingar och beteendemönster till barnet, för att inte brista i omsorgen eller mista 

en känslomässig relation. I Cesars fall tolkar vi det som att föräldrarna inte lägger ner tid på att överföra 

detta, då han hade möjligheten att vara ute samt påstår att han inte hade någon som berättade vad som 

var rätt respektive fel. Hirschi menar att den person som inte har en inre övertygelse om att följa 

samhällets lagar och regler (Ring 2017, s. 93) även är den som utför brottsliga handlingar (Hirschi 2002, 

s. 23). Vi tolkar att föräldrarnas bristande närvaro och engagemang ledde Cesar senare in kriminalitet, 

då han på grund av detta inte utvecklar de moraliska värderingar om att följa samhällets lagar och regler. 

  

David beskriver att frånvaron från hans föräldrars skilsmässa påverkat honom i form av en övergivenhet 

likt många andra intervjupersoner. Bergström (2012, s. 27-28) menar att skilsmässan i sig inte är 

avgörande, utan att det handlar om hur frånvaron upplevs då det är övergivenhet som ökar risken för att 

hamna i kriminalitet. David återberättar att föräldrarna lämnar honom ensam, varav vi återigen tolkar det 

som att tid och engagemang inte kan läggas ner för att skapa de förutsättningar som krävs för att positiva 

och moraliska värderingar överförs (Ring 2017, s. 93). Jämfört med en annan intervjuperson, Erik, så 

beskriver han istället att föräldrarnas frånvaro utifrån frihetsberövning. Herrera (2017, s. 40) menar 

utifrån sin studie att barn vars förälder åker in och ut ur fängelset riskerar att utveckla ett kriminellt 

beteende, samt att riskerna fördubblas för barnet att frihetsberövas om föräldern varit det (ibid). I Eriks 

fall lägger den frihetsberövade pappan tid och engagemang åt att vägleda och överföra värderingar och 

beteendemönster, som Stattin (2001, s.18) också beskriver som avgörande. Dock tolkar vi dessa 

värderingar som negativa då de handlar om makt, pengar, respekt och heder. Rydén-Lodi (2008, s. 64) 

menar att upplösningen av en kriminell identitet främjar en vändpunkt. Utifrån hur Eriks pappa lägger 

ner tid på att vägleda honom från fängelset, tyder vi det som att Eriks värderingar av en kriminell 

identitet förstärkts eftersom att han senare hamnar i fängelse. 

 

Missbruk 

Ytterligare riskfaktorer i omgivningen under uppväxten som Sundell et al. (1996, s. 16) beskriver är 

missbruk. Denna riskfaktor återkommer i intervjupersonernas berättelser då de beskriver föräldrars 

missbruk och att dom själva missbrukat. Ett exempel är David som återberättar att hans missbruk 

började i tretton års ålder, vilket han menar senare eskalerade till att han blev narkoman. Samtidigt anser 

han att missbruket uppstod i form av en självmedicinering, då han som barn utsatts för trauma. Rydén-

Lodi (2008 s. 57) menar att barn som tidigt påbörjar ett missbruk löper även risk för att debutera inom 

en kriminell karriär. Intervjupersonerna som beskriver att de använt sig av droger på grund av att de 
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velat “bedöva” sina känslor på grund av sina sämre uppväxtförhållanden, går att tolka utifrån Aaron 

Antonovskys teori om KASAM. Detta eftersom Antonovsky (2005) beskriver att vi människor någon 

gång utsätts för motgångar och stressorer i livet, samt att beroende på den motståndskraft som 

människan besitter, så hanterar vi dessa motgångar på olika sätt (Antonovsky 2005, s. 9). I samband 

med att intervjupersonerna beskriver att de tar droger för att bedöva sina känslor som har och göra med 

deras riskfaktorer i uppväxten, kan dessa riskfaktorer tolkas som motgångar i livet. Dessa riskfaktorerna 

i uppväxten, eller motgångarna, tolkar vi som att de inte kan hanteras. Detta då Antonovsky benämner 

att hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning som en människa upplever sig kunna hantera sin 

omgivning. Antonovsky menar att utifrån de krav som ställs i omgivningen, besvarar personen med de 

resurser som denne har tillgång till (Antonovsky 2005, s. 45). I detta fall tolkar vi det som att David 

bedövar sina känslor med hjälp av narkotika, då han inte har kontroll över sin situation. Eftersom David 

tar ansvar över sin syster, ekonomin och hemförhållanden tolkar vi det som att han inte kan hantera sina 

känslor utifrån de självupplevda kraven. Därav antar vi att han bedövar sina känslor med narkotika. 

David beskriver att då föräldrarna lämnar honom för att hantera utmaningarna, mister han sin tillit och 

känner sig sårad samt vill inte ha med dom och göra längre. Antonovsky (2005, s. 46) menar att om en 

person ställs inför motgångar kan denne möjligtvis mötas av sorg men kan hantera detta då denne göra 

sitt yttersta för att finna meningsfullhet trots omständigheterna. I Davids fall beskriver han en sorg 

samtidigt som han berättar att han hanterar omständigheterna, vilket kan tolkas som att han upplever en 

känsla av sammanhang.  

  

Uppförandestörningar 

Stattin (2001, s. 15) säger att riskfaktorer kan utlösa riskbeteenden, då barnet utformas utifrån sitt 

samspel med sociala, biologiska och fysiska faktorer. Han menar att samspelet med de olika faktorerna 

leder till att forma barnets personlighetsegenskaper och beteendemönster.  De flesta intervjupersoner 

återberättar om de sociala faktorer i form av beteendemönster och personlighetsegenskaper utifrån vad 

vi tolkar med hjälp av Stattin (2001, s.15) som uppförandestörningar eller uppmärksamhetsstörningar. 

Dessa intervjupersoner berättar att de av olika anledningar varit aggressiva och utåtagerande, som är 

utövande av uppförandestörningar. Adam beskriver att hans föräldrar alltid funnits där för honom, då 

han upplever att de varit strikta och hårda vad gäller läxor och att passa tider. Detta menar han även när 

han gjorde sina “dumheter”, i form av att han var mycket ute och slogs samt misshandlade tillsammans 

med sina vänner. Stattin (2001, s. 18) menar att föräldrarnas förmåga till omsorg och uppfostringsmetod 

påverkar barnets risk för utveckling av ett riskbeteende. Att Adam utvecklat detta riskbeteende, trots att 

föräldrarna funnits där går att förstå utifrån hur Stattin (2001, s.18) beskriver föräldrarnas sätt att brista i 

omsorgen eller sin uppfostringsmetod, genom att de använder sig utav hot och våld i form av disciplin 
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och konsekvens samt som uppfostringsmetod. Adam menar att vid de tillfällen som han kom sent eller 

inte gjorde läxorna, kunde föräldrarna ge honom en örfil. Detta i sin tur ökar risken för en kriminell 

utveckling (Stattin 2001, s 18). Riskbeteendet i form av aggressivitet och utagerande går även att förstås 

utifrån övertygelser som Travis Hirschi förklarar (2002, s. 23). Hirschi menar att den grupptillhörighet 

som personen i fråga umgås med, påverkar den inre övertygelsen om att följa samhällets lagar och regler 

(Ring 2017, s. 93). Adam menar att den grupp han tillhörde var ute och slogs, varav vi tolkar att dessa 

värderingar inte ifrågasattes eftersom att hans föräldrar örfilade honom i form av uppfostringsmetod. 

Detta blir därmed ett riskbeteende som ökar risken för utveckling av brottsliga handlingar. 

  

Uppmärksamhetsstörningar 

Vidare skildrar några intervjupersoner att de haft någon form av uppmärksamhetsstörning. Detta på 

grund av att samtliga för en diskussion om att de antingen ifrågasatt, varit impulsiva, haft ADHD eller 

koncentrationssvårigheter under den aktiva skolgången. Bertil, exempelvis, beskriver att han valde att 

hoppa av gymnasiet och att han alltid under skolgången varit impulsiv och haft svårt för att sitta still. Att 

ett barn visar på inlärningssvårigheter ses som ett riskbeteende under uppväxten och ökar risken för 

kriminalitet (Stattin 2001, s. 16). Antonovsky menar att det som uppfattas som störande eller oförklarligt 

fenomen i omgivningen, leder till mindre begriplighet vilket i sin tur minskar känslan av sammanhang 

(Antonovsky 2005, s. 44). Det eventuella kriminella utövandet går även att förstå utifrån Hirschis teori 

om sociala band, då han beskriver att involvering innebär att personen lägger ner tid på konventionella 

utövande (Hirschi 2002, s. 22) som exempelvis skolgången (Ring 2017, s. 93). Vi tolkar det som att i 

Bertils fall, men även i de andra intervjupersonernas fall, har en minskad begriplighet skapats utifrån 

koncentrationssvårigheterna som i sin tur lett till att de lägger ner tid på andra utövande som i detta fall 

brottsliga handlingar. 

  

Utifrån att samtliga intervjupersoner på ett eller annat sätt utsatts för riskfaktorer som utlöst 

riskbeteenden i deras uppväxt, tolkar vi det som att de söker sig ut på gatorna i sökandet efter tillvaro 

utan problem, för att undkomma de negativa hemförhållandena Lalander (2009, s. 69). 

6.2 Vändpunkt 

Under denna rubrik kommer vi att fortsätta beskriva utifrån resultatet från intervjupersonerna och 

koppla detta till den tidigare forskningen och teori. Här nedan kommer vändpunkten för de tidigare 

kriminella att presenteras. Återigen presenteras detta stycke med hjälp av en rubrik från vår 

frågeställning för att behålla struktur och tydlighet. 
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- Vilka faktorer kan leda till en vändpunkt? 

 

Utifrån resultatet i vändpunkt kan vi se att upphörande av kriminella handlingar skedde utav olika 

anledningar. För somliga vad det en händelse eller flera tillsammans som ledde till vändpunkten. 

  

Sociala omgivning som vändpunkt 

De första intervjupersonerna beskriver att de på något sätt blivit påverkade av sin sociala omgivning 

och/eller haft en inre vilja att lämna kriminaliteten. Carlsson (Carlsson 2014, s. 81) menar att när en 

individ hamnar i en vändpunkt är det viktig att förstå individens omgivning samt hur denna person 

påverkas av det (ibid). Enligt Boman & Mowen (2017, s. 192) har olika händelser en avgörande roll och 

påverkar individen i dennes olika val. Ett exempel på detta är då Bertil berättar för oss att det var utifrån 

hans mammas samtal som i det skedet som påverkade honom till valet av att kliva bort från den 

kriminella livsstilen. Fortsättningsvis stöttar Bertils mamma honom genom att han flyttar till henne, 

hjälper honom med att avsluta sitt missbruk, sysselsätta sig med träning samt att han utbildar sig till 

truckförare i samma skede. Att utbilda sig menar Nilsson & Estrada (2009, s. 6) är en faktor som 

vändpunkt. Mammans stöd går att tolka utifrån Hirschis (2002, s.16-17) teori om sociala band, varav 

han tar upp anknytningen och närståendes effekt på individens val av handlingar. Dessa faktorer av stark 

anknytning till föräldern förväntas minska det kriminella beteendet (Ring 2017, s. 94), vilket vi tolkar 

sker då han väljer att komma hem till sin mamma för att starta ett nytt liv. Utifrån Livsförlopps teorin 

menar Laub och Sampson (2006, s. 42–43) att bli en förälder är ett brytande mönster i de aktiviteter man 

utför vardagligt, detta i sin tur kan vi se i Bertil situation då han berättar att han blivit en förälder och 

hämtade sin son varannan helg. Med andra ord ser vi dessa händelser som hans vändpunkt. Även 

Fredrik kan kopplas in till värdet av omgivningen, då han menar att hans syster varit den som stöttat 

honom genom processen efter hjärnskadad samt den uppenbarelsen han fick. Vidare kan detta förklaras 

utifrån Boman och Mowen som menar att stödet man får från sin familj har en stor betydelse för 

individen och kan påverka denne (Boman och Mowen 2017, s.194). 

  

I Cesars fall handlade det mycket om den inre viljan. Han orkade till slut inte med den livsstil han levde, 

vilket gjorde att han tog beslutet och gav sig av för att bryta det “destruktiva mönstret” som han 

utvecklat enligt honom. Han menar att han röker ner sig vilket fick honom att känna sig dum. Vi tolkar 

detta som att han inte kände igen sin självbild och valde således att åka till Thailand för att “finna sig 

själv”. Det här går att förstå utifrån Antonovskys teori om känslan av sammanhang som Antonovsky tar 

upp att ungdomar någon gång i livet vill “bli någon”. Självbilden som Cesar hade matchade inte med att 

vara någon som han förväntade sig eller ville vara, på grund av att han begrep sig på de destruktiva 
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mönster som han utvecklat då han rökt ner sig samt börjat äta mycket skräpmat. I Cesars fall går hans 

vändpunkt att förstå bland annat utifrån Antonovskys (2005, s. 141) teori om KASAM där han förklarar 

att ungdomar någon gång i livet söker att bli någon, vilket i sin tur kan hanteras med hjälp av 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. I Cesars fall hanterades detta med hjälp av begriplighet 

(ibid, s. 44) och hanterbarhet (ibid, s. 45) eftersom han upplevde krav som han hade resurser och 

tillgångar till för att hantera. De resurser vi ser att han har till förfogande är pengar för att ta sig till 

Thailand som han önskar, för att bryta sitt destruktiva mönster. Vi menar även att eftersom Cesar 

tröttnat på den livsstil han lever, samt söker att “finna sig själv”, blir detta en vändpunkt eftersom att 

Rydén-Lodi (2008, s. 64) talar om den inre viljan och hopp om förändring som krav för en vändpunkt. 

Laub & Sampson (2006, s. 147) menar också att en ny start kan utformas då individen påverkas av 

någonting i dennes närhet. Således tolkar vi Cesars vilja av upphörande från destruktiva mönster samt 

sökande efter “sig själv” som att han vill skapa en ny meningsfullhet i sin tillvaro. Motivationen tyder vi 

som Antonovskys beskrivning av meningsfullhet (2005, s. 46), därav finner vi att Cesar skapar en stark 

känsla av sammanhang då han erhåller hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

  

Laub och Sampson (2006, s. 46-47) menar att även arbete kan vara en brytpunkt vilket kan tolkas till 

Cesars, likt några andras, situation eftersom att de beskriver att de alltid hade ett arbete. Att ha ett arbete 

enligt författarna kan hålla en individ upptagen från att begå brott vilket leder till ett upphörande av 

kriminella handlingar. Detta går att styrka till vad Hirschi (2002, s. 22) beskriver utifrån sin teori om 

sociala band. Eftersom att han menar att om individens upptagenhet med konventionella utövande, som 

arbete, håller personen borta från utvecklingen av kriminellt beteende. Dessa personer har alltså 

påverkats av sin sociala omgivning. 

 

Frihetsberövning som vändpunkt  

Samtidigt beskriver några andra intervjupersoner att deras vändpunkt kom vid frihetsberövningen. 

Boman och Mowen (2017, s.198) likt Nilsson (2002, s.116) menar att den största grunden till en 

vändpunkt ligger i frihetsberövning, detta då man förändrar sin livsstil efter en tid i fängelset. Ett 

exempel är Adam som vid en händelse av ett bråk blir skyldig samt frihetsberövad. Detta är vad som blir 

vändpunkten för honom, men också faktumet att en annan person dör under händelsen, vilket Adam 

menar påverkade honom väldigt mycket i sin vändpunkt. Efter frihetsberövningen mycket stöd från 

familj för flytt och bryt av kontakter. 

  

Den skillnaden som vi återfinner mellan Adam och några andra intervjupersonerna är begripligheten hos 

dessa individer. Adam tycks påvisa en begriplighet utifrån det Antonovsky (år 2005 s. 44 ) beskriver om 
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katastrofer och död. Eftersom att Adam återberättar om bråket som ledde till frihetsberövningen, gick en 

person miste om livet vilket påverkade honom. Antonovsky menar att den som gör sig förstådd på sin 

omgivning, trots störningsmoment som krig, död eller misslyckandets, har en hög begriplighet vilket i 

sin tur bidrar till stark känsla av sammanhang (2005, s. 44). Vi tolkar att Adam har påverkats av denna 

persons död, som han själv även beskriver det, vilket har lett till att han upphört med de kriminella 

utövanden. Detta är även något som Laub och Sampson (2006, s. 97-98) beskriver som ett framgångsrikt 

upphörande av brott. 

  

Efter frihetsberövningen fick han stöd från sin familj för att flytta till en annan ort vilket han säger var 

önskvärt för att kunna bryta sig ifrån den vänskapskretsen han tillhörde innan flytten. Rydén-Lodi 

(2008, s. 64) menar att avbrott av kriminalitet uppnås enklare vid förfogande av egen bostad samt om 

personens sociala nätverk stöttar i krisande situationer, därmed räcker inte den gamla 

bekantskapskretsen för detta. 

  

Erik och David som också påstår att frihetsberövningen är deras vändpunkt, men skiljer sig till skillnad 

från Adam eftersom att han blir frihetsberövad en gång. Erik beskriver dessutom att i skedet då han vill 

ta sig ur kriminaliteten så dör många bekanta av olika anledningar. Vi tolkar därmed att Erik, till 

skillnad från Adam, inte alls har lika stark begriplighet och förmåga att förstå sig på samt strukturera 

händelser som katastrofer och död. För Adam räcker det att en person dör och frihetsberövning för att 

han ska ta ett beslut om att lämna kriminaliteten. Medan Erik står kvar i detta, fängelsestraff vid fler 

tillfällen samt att flera personer mister sina liv kring honom. Dock uppfattar vi det som att Erik och 

David har en stark inre vilja, då de talar om att de tröttnat på den kriminella livsstilen. Vi förstår deras 

resonemang utifrån teorin om livsförlopp (Laub & Sampson 2006, s. 145), som menar att den inre 

motivationen är avgörande för vändpunkten.  

 

En annan skillnad vi finner mellan Adam och de två andra som blir frihetsberövade, är det Boman & 

Mowen (2017, s. 191-193) beskriver om baseline. Detta begrepp handlar om de förflutna 

omständigheter som påverkar vändpunkten exempelvis vid frihetsberövning. Forskarna menar att 

familjens stöd har en central roll för vidare om individen återfaller i kriminalitet eller frihetsberövningen 

blir vändpunkten (ibid, s. 194). 
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Återfall 

En likhet som vi finner mellan David och Adam är att de båda har varit frihetsberövade, men en skillnad 

är att David faller tillbaka i droger och kriminalitet tillskillnad från Adam. Lalander (2009, s. 209) 

redogör för de som hamnar i återfall kopplas till drogberoende, möjlighet till bostad och arbete samt 

umgängeskrets. I Adams fall har han inget drogberoende, hans familj stöttar och hjälper med bostad 

samt att han alltid har ett arbete. Dessutom beskriver han själv att det var lätt att ta dra sig undan sin 

vänskapskrets. David återberättar att han i hela sitt liv tagit droger samt är bostadslös, vilket är de 

faktorer som Lalander (ibid) menar kan bli en anledning till återfall. Detta eftersom att 

frihetsberövningen leder till att individen i fråga kan förlora sin bostad och sitt arbete (Nilsson 2002, s. 

116). David i sin tur menar att det var sorgligt att han åkte in, men att han idag är tacksam över vad som 

hänt. Detta går att tolka utifrån vad Antonovsky (2005, s. 46) beskriver om meningsfullhet samt ifall en 

utmaning i livet uppstår är individen redo att ta dessa som en erfarenhet och trots allt finna 

betydelsefullhet i situationen. Laub & Sampson menar dessutom att upphöra med brottslighet skapar 

möjligheten för en ny start på livet och finna meningsfullhet (Laub & Sampson 2006, s. 147).  

7. Diskussion och Slutsatser 

I detta avsnitt kommer en sammanfattande diskussion att framträda som avslutning, samtidigt som 

frågeställningarna besvaras. 

  

- Vilka risker i omgivningen och beteenden kan påverka ett barn till att hamna i kriminalitet? 

Det vi kan konstatera utifrån tidigare forskning är att alla intervjupersoner under deras uppväxt utsattes 

för minst en riskfaktor. Det mönstret som trädde fram var föräldrarnas avgörande roll och inflytande 

som riskfaktor under intervjupersonernas uppväxt. Kom detta att leda barnet in till ett riskbeteende, 

vilket den tidigare forskning och resultat tillsammans med teorier kan fastslå. 

 

De flesta intervjupersonerna berättar om en olycklig uppväxt utan föräldrars närvaro, men Adam menar 

att han upplever sina föräldrars stöd under sin barndom samtidigt som han utövar riskbeteenden. 

Föräldrarna har inte genomgått en skilsmässa, Adam har inget aktivt missbruk och efter 

frihetsberövningen uttrycker han att det var tack var det hans familj som han får ny bostad och tog sig ur 

den gamla vänskapskretsen. Avsaknaden av dessa riskfaktorer och stödet från familjen minskade även 

risken för honom att falla tillbaka i kriminaliteten. Adams berättande skiljer sig från de övriga, eftersom 

de på olika sätt beskriver att föräldrarna inte finns där under uppväxten, några har haft aktivt missbruk 

samt att de vid frihetsberövning även hamnat i återfall.  
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Det som dessutom skiljer Adam från resterande är att han inte haft uppmärksamhetsstörningar i form av 

koncentrationssvårigheter under sin skolgång. Detta då han uppfattat en begriplighet, utifrån 

Antonovskys teori om KASAM. De andra intervjupersonernas har exempelvis koncentrationssvårigheter 

och ADHD vilket skapat störningar under skolgången, därför har deras begriplighet och inlärning 

påverkats negativt eftersom de i vissa fall istället ägnat sig åt brottslighet. Utifrån Hirschis teori om 

sociala band, går deras väg in i kriminaliteten att förstå eftersom att deras involvering i samhället skett 

genom brottslighet istället för konventionellt utövande, som skolgången.  

  

Samtidigt kan vi förstå utifrån Antonovskys (2005) teori om KASAM, att de tidigare kriminella som 

medverkade i denna studie har inte haft en stark känsla av sammanhang under deras uppväxt. Detta på 

grund av att intervjupersonernas hanterbarhet leder till en minskad känsla av kontroll under deras 

uppväxt, som de senare påtalar bedövas med hjälp av narkotika. Begripligheten kunde även återspeglas i 

det intervjupersonerna berättar om sin uppväxt, då de påpekar att begripligheten för skolgångens 

undervisning blir svårt på grund av koncentrationssvårigheter eller impulsivitet. Därmed kan denna 

studie konstatera att begreppen hanterbarhet och begriplighet blir avgörande i uppväxten för de tidigare 

kriminellas känsla av sammanhang. Meningsfullhet kommer in i bilden och blir avgörande då 

intervjupersonerna skildrar faktorn som en motivationskomponent i uppväxten, eftersom att motgångar 

hanteras fast det finns inslag av sorg. 

  

- Vilka faktorer kan leda till en vändpunkt? 

Tidigare forskning och resultat konstaterar att flera och olika faktorer krävs för att en vändpunkt ska ske 

hos en aktiv kriminell person. Utifrån de upplevelser som intervjupersonerna beskriver såg vi att 

familjens stöd, frihetsberövning, kamratkrets och ett icke-aktivt missbruk var som mest avgörande för 

en vändpunkt att uppstå. 

  

Utifrån de teoretiska referensramarna kan intervjupersonernas upplevelser av vändpunkten förstås olika. 

Ser vi vändpunkten utifrån Hirschis (2005) teori om sociala band, påpekar han det sociala bandet som de 

tidigare kriminella utvecklar till samhället som barn. Han menar att anknytning, involvering, åtagande 

och övertygelse är de faktorer som håller en individ borta från att utföra kriminella handlingar. Utifrån 

denna studie kan vi konstatera att begreppet om åtagande, det vill säga att en person har för mycket att 

förlora på sina konventionella utövande håller denne i sin tur borta från kriminalitet, inte var något som 

förekom i resultatet av intervjupersonerna. Dock går det att förstå de medverkandes vändpunkter utifrån 
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övriga begrepp, som talar om anknytning till närstående, involvering av arbete och övertygelse om 

samhällets regler är att anpassa sig till. Dessa sistnämnda faktorer konstateras dessutom av teoretikerna 

Laub & Sampson (2006), det vill säga att mer tid läggs åt exempelvis arbete vilket leder till minskad tid 

för brottsliga gärningar. 

 

Involveringen av konventionellt utövande skiljer sig även i vändpunkt, utifrån Hirschis teori om sociala 

band (2005). Till skillnad från i uppväxten som handlade om skolgång, handlar vändpunktens 

involvering vidare om intervjupersonerna haft arbete vid vändpunkten. Studien konstaterar att de som 

inte haft arbete har även haft det svårare att ta sig ur kriminaliteten. 

 

I vändpunkten uppmärksammade vi att begripligheten skiljer sig mellan intervjupersonerna, som 

beskrivet i analysen. För Adam har denna faktor även hållit sig då dödsfall uppenbarat sig som tidigare 

nämnt i analysen, vilket med resterande går att jämföra då dödsfall i samband med fängelsestraff har 

skett men de har ändå fortsatt med den kriminella livsstilen. Begripligheten bedöms därmed som svag 

för dessa intervjupersoner, däremot drar Adam sig ur efter ett dödsfall i samband med fängelsestraff.  

  

Skillnaden mellan tidigare forskning, exempelvis Rydén-Lodi (2008) och Laub & Sampson (2006) är att 

den förstnämnda tar upp inre vilja som vändpunkt, vilket de sistnämnda inte alls behandlar i sin teori. 

Samtidigt påtalar de allra flesta intervjupersoner att de haft en inre vilja eller önskan om förändring, 

vilket även har blivit en av flera faktorer för förändring till vändpunkt. Den inre viljan går att styrka med 

begreppet om meningsfullhet i KASAM (Antonovsky 2005), eftersom meningsfullheten räknas som en 

motivationskomponent som trots omständigheter med inslag av sorg, lyckas motivera personen i fråga 

till att hantera motgångarna.  

 

Slutsatser  

I denna studie drar vi slutsatser utifrån det intervjupersonerna beskriver om sin önskan om att någon 

uppmärksammad dom under sin uppväxt.  

 

“Kanske att någon visade sig att dom brydde sig,  

och liksom bara pratade, pratade med mig på ett bra sätt.” (Cesar) 

 

Det vi kan konstatera är att intervjupersonerna som haft en svårare uppväxt har uttryckt det, utifrån 

exempelvis agerande med uppförandestörningar samt destruktiva beteendemönster. Trots detta har 

föräldrar och omgivning inte alltid sett dom som de önskar. Vilket har påverkat deras väg in i 
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kriminaliteten. Vidare ser vi att detta även kan ha påverkat deras vändpunkt, eftersom att vi tolkar som 

att den tidiga anknytningen under uppväxten ligger till grund för det senare sociala band som knyts an 

till samhället. Har anknytningen funnits uppfattar vi det som att intervjupersonerna tagit sig ur 

kriminalitet. För de intervjupersoner vars sociala band är svaga, anser vi att den inre viljan istället har 

varit meningsfull för vändpunkten.  

Vi anser att slutsatsen som går att dra utifrån besvarade frågeställningar, liknar det påstående som 

teoretikerna Sampson & Laub gör (1993 s. 7). För att förstå kriminalitet och vändpunkt menar forskarna 

att uppväxten måste beaktas. Vi tolkar det som att om vi har vetskap om hur en individs barndom har 

sett ut, kan vi få förståelse för individens vändpunkt. 

Ett intressant förslag på vidare forskning utifrån studiens resultat är att undersöka kvinnors upplevelser 

kring uppväxt och vändpunkt. Att utgå ifrån genus anser vi skulle skapa en bredare förståelse kring 

ämnet vilket i sin tur skulle kunna bidra med ytterligare kunskap. Ett annat intressant perspektiv vore att 

intervjua föräldrar till tidigare kriminella för att förstå och bidra med forskning utifrån föräldrarnas 

upplevelser vad gäller uppväxten och vändpunkten för deras barn. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev   
 Hej, vårt namn är Tamara och Rama och vi är två studenter från Södertörns Högskola som läser termin 
sex i Socionomprogrammet. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete och skulle vilja ha med 
dig som respondent i vår studie, bland cirka sex andra personer. Syftet med detta arbete är att belysa 
bakomliggande orsaker som ligger till grund för att dra sig undan en kriminell livsstil. De frågor som är 
centrala för vår studie är:   
- Vilka orsaker kan ligga bakom att en kriminell byter livsstil?   
- Hur såg processen ut från kriminell till icke-kriminell?   
  
Intervjun kommer att spelas in för att underlätta intervjuprocessen och endast vi författare kommer att 
ha tillgång till detta, obehöriga kommer därmed inte ta del av det inspelade materialet och 
personuppgifterna. Du som respondent kommer att hållas anonym, inga namn kommer att uppges i 
studien. Intervjun tar cirka 45 minuter där vi kommer ställa frågor och du som respondent kommer att 
svara genom att berätta. Medverkan är frivillig och dina personuppgifter behandlas enligt ditt samtycke. 
Skulle det finns några frågor som du inte vill besvara samt om du vill avbryta medverkan, accepteras 
givetvis detta.   
  
Intervjuerna kommer att användas som material i vårt arbete, genom att först transkriberas in från 
inspelning till text för att sedan kodas och tematiseras. De nyckelord eller mönster som framhävs från 
alla intervjuerna kommer sedan att kopplas samman med teorier för analys samt resultat. Efter 
godkännande av examinationsarbetet kommer inspelningen att förstöras. Vid färdigställt examensarbete 
kommer den att läsas av handledare, examinerande lärare och studenter för opponering. Slutligen, vid 
examinering, kommer uppsatsen att publiceras i Digital Vetenskaplig Artikel (DIVA).   
  
Vi skulle vara tacksamma om du vill och kan ställa upp på vår förfrågan, hör gärna av dig vid val av 
deltagande. Vi är flexibla om tid och plats men ses hemskt gärna någon gång denna vecka (47), men 
annars nästa vecka (48).  
  
Tack på förhand!   
Med vänlig hälsning,  
Tamara Löfgren 
Rama-Rebecka Haddad   
Handledare: Arne Ek, Lektor – Institutionen för samhällsvetenskaper 
 
GDPR för dig som deltagare   
  
Ansvariga för personuppgifter:   
Examensarbetet är en del av utbildningen på Socionomprogrammet i Södertörns Högskola, som blir de 
juridiskt ansvariga för studenternas personuppgiftsbehandlingar. Vid funderingar nås Södertörns 
högskola via epost:   
registrator@sh.se eller telefon 08-608 40 00  
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Du kan vända dig till dataskyddsombudet på Södertörns högskola om du har några funderingar eller 
klagomål gällande hur dina personuppgifter hanteras på:   
dataskydd@sh.se eller till Datainspektionen på datainspeltionen@datainspektionen.se   
eller telefon 08-657  61 00.  
  
Dina rättigheter täcker involvering vid rättande av material enligt EU:s dataskyddsförordning.   
  
  
Med vänliga hälsningar,   
  
Tamara Löfgren  
Rama-Rebecka Haddad  
  
Socionomprogrammet - Examensarbetet i socialt arbete HT18  
Södertörns högskola.  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Jag samtycker till min medverkan och den information som har angivits i samtyckesbrevet, och är 
medveten om att detta är ett frivilligt deltagande som kan avbrytas när som helst utan något skäl. Jag 
godkänner därmed med denna underskrift mitt deltagande och användningen av intervjuinspelningen, 
samt behandling av personuppgifter av Södertörns högskola, i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

Jag vill delta och samtycker ____ 

Jag vill inte delta och samtycker inte ____ 

Signatur: 

Namnförtydligande: 

Datum & Ort: 

Kontaktuppgifter: 

Tamara Löfgren 070 – XXX XX XX, studentmail@student.sh.se 

Rama-Rebecka Haddad 073 – XXX XX XX, studentmail@student.sh.se 

Handledare: Arne Ek, Lektor – Institutionen för samhällsvetenskaper, handledare@sh.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  
   
   

   
Personligt  

- Kan du berätta lite om dig själv?   
Kan komma som följdfrågor:  

- Ålder  
- Yrke  
- Födelseland  
- Syskon, antal  
- Uppväxtplats  
- När kom du/ni till Sverige? (om man född i utlandet)  
- Bakgrund/föräldrar  
- Föräldrars yrke  

   
Barndom  

- Kan du berätta lite om din uppväxt?  
Kan komma som följdfrågor:  

- Grundskola/Utbildning  
- Hade du vänner i skolan?  

  
- Beskriv din situation i skolan  
- Syn på uppfostran  

 
In i kriminalitet  

- Vad innebär kriminell för dig?  
- Såg du dig själv som kriminell, i så fall när?  
- Kan du berätta vad det var som fick dig in i kriminalitet?  
- Kan du berätta hur du föreställde dig din framtid i det här skedet (mot att bli kriminell)?  

   
Aktiv kriminalitet  

- Vill du dela med dig av vilka brottsliga gärningar du utfört?  
- Vad hade du inte klarat dig utan som kriminell?  
- Vem hade du inte klarat dig utan som kriminell?  
- Kan du berätta hur din relation till dina närstående såg ut under den här tiden?  
- Kan du berätta hur du föreställde dig livet som icke-kriminell (nu när du var kriminell)?  

   
Brytpunkt för kriminaliteten  

-‐ Kan du berätta vad det var som fick dig att lämna kriminaliteten?  
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Kan komma som följdfrågor:  
- Var det en person?  
- En händelse?  
- En känsla?  
- Din/någon annans situation?  
- En sak eller en kombination av flera?  

  
-‐ Finns det något som du i efterhand tror/vet hade fått dig ur kriminaliteten tidigare?  
-‐ Finns det något som du i efterhand tror/vet hade fått dig ur kriminaliteten senare?  
-‐ Var det svårt/lätt att ta sig ur?  
-‐ Vad innebär det för dig att vara icke-kriminell?  
-‐ När såg du dig själv som icke-kriminell?  
-‐ Vad hade du vid brytpunkten (från kriminalitet) för föreställningar om din framtid?  

   
Framtiden, efter kriminalitet  

-‐ Kan du berätta hur det sett ut för dig som icke-kriminell?  
-‐ Vad har varit den största utmaningen att gå från kriminell till icke-kriminell?  
-‐ Kan komma som följdfrågor:  
-‐ - Arbete?  
-‐ - Sociala krets (familj/vänner/andra kriminella)  
-‐ Hade du kunnat tänka dig att återgå till det kriminella, isåfall varför/varför inte?  
-‐ Vad har du för framtidsplaner?  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 


