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Sammanfattning 
I denna studie har fyra före detta livsstilskriminella intervjuats för att ta reda på vad som 

föranledde deras beslut att upphöra med en kriminell livsstil, hur respondenternas resa mot 

förändring sett ut samt vilka avgörande faktorer som funnits under processens gång.  

Det är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har gjorts med personer som själva 

identifierat sig som före detta livsstilskriminella. Materialet har analyserats utifrån en modell 

utvecklad av Antonovskys (1991) teori Känsla av Sammanhang, begreppet Rock Bottom och 

teorier om Sociala Band (Hirschi, 1969; Sampson och Laub, 1993).  

Analysen följer en kronologisk ordning, vilket i studien benämns som resan mot en 

livsstilsförändring.  

Resan startar vid en avgörande tid i livet där respondenterna har nått botten, vilket kan jämföras 

med Rock Bottom. Detta är vad respondenterna själva valt att kalla vändpunkten och blev 

startskottet på en lång resa. När respondenterna nått botten var de sociala banden till det 

konventionella samhället nästintill obefintliga och de hade därmed en avsaknad av social 

kontroll. Under tiden för förändringen förbättrades de sociala banden till det konventionella 

samhället successivt. Nya sociala sammanhang, sysselsättningar och nära relationer byggdes 

upp och de sociala banden ledde till att respondenterna inte längre ville begå brott. I krisen, som 

skulle föranleda vändpunkten, hade respondenterna en låg känsla av sammanhang, vilket har 

visat sig vara starkt sammankopplat med svaga sociala band till det konventionella samhället. 

Allt eftersom tiden gick och de sociala banden förstärktes ökade även känslan av sammanhang. 

Analysmodellen visar att alla dessa faktorer samverkar med varandra och är under förändring i 

uppbrottsprocessen. Den här processen övergår efter ett tag till att bara vara en del av 

livsloppet, som pågår för resten av livet. Utöver detta har studien visat att en individ som ska 

kunna upphöra med brott behöver också upphöra med droger. 
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INLEDNING 

Det pågår en debatt i Sverige om hur vi ska lyckas häva kriminaliteten. I media får vi ofta läsa 

om unga kriminella, skjutningar och kriminella uppgörelser i de svenska städerna och det 

rapporteras att Sverige är värst i Västeuropa gällande skottlossningar och dödsskjutningar, 

(Wicklén, 2019). Regeringen presenterade i september ett 34-punktsprogram med åtgärder mot 

gängkriminaliteten (Regeringen, 2019), ett resultat av det eskalerade gängvåldet. I höstas kunde 

vi se ett program från Uppdrag Granskning där de följde nittonårige “Hassan”, misstänkt för 221 

brott och som idag avtjänar sitt första fängelsestraff. Exemplet med Hassan är bara ett av många 

och kan, enligt Bergströms (2012) definition beskrivas som en typiskt livsstilskriminell person. 

Detta innebär att individen fastnat i ett mönster av beteenden, som upprepas, även om det inte är 

socialt accepterat. Upprepade brott mot lagar, normer och moral är en del av den kriminella 

livsstilen och kan ses som ett sätt att fly från de krav som människor ständigt ställs inför 

(Bergström, 2012). I Uppdrag Gransknings program frågar de sig varför samhället inte har 

lyckats stoppa Hassan. Det här är intressant för vår studie, då vi undrar vad det är som gör att 

livsstilskriminella lyckas upphöra med brott?  

 

Bland de förslag som finns i regeringens 34-punktsprogram handlar stora delar om att underlätta 

polisens arbete, men också om påföljder på de olika brotten, där framförallt förslag på längre 

fängelsestraff framkommit som ett sätt att åtgärda problemen (Regeringen, 2019). Statistik från 

BRÅ (2017a) visar att personer som blivit dömda till sex månader eller mer har en lägre 

återfallsrisk än de som blivit dömda till kortare fängelsestraff, men vi kan också se att hårdare 

påföljder inte kommer att vara tillräckligt i kampen mot kriminalitet.  

 

Det finns en allmän uppfattning om att kriminalitet och missbruk av sinnesförändrande medel går 

hand i hand. Narkomaner och livsstilskriminella utgör ofta samma grupp av människor, och man 

kan se att problemen börjar tidigt i livet. För denna målgrupp krävs tidiga insatser och stöd i att 

upphöra med missbruk (Bergström, 2012). Statistik från BRÅ (2017b) visar bland annat att 

insatser som syftar till att hjälpa personer att upphöra med sitt missbruk minskar risken för att 

återfalla i brott. Risken för en ny lagföring efter det verkställda straffet minskade med tolv 

procent bland de personer som avslutade straffet på behandlingshem, jämfört med den grupp som 

endast fått ta del av behandling på anstalten där risken för återfall i brott endast minskade med 

fem procent.   

 

Tidigare forskning visar också på andra avgörande faktorer för att minska risken för återfall i 

brott. Bland dessa framhölls bostad, sysselsättning och ett nytt socialt nätverk som betydelsefulla 

(Rydén Lodi, 2008; Forkby, Kuosmanen och Örnlind, 2019). Bland de viktigaste faktorerna är 

dock individens inre motivation och hopp om förändring (Rydén Lodi, 2008). Vi vill i vår studie 

därför rikta fokus på individer som upphört med en kriminell livsstil och ta reda på hur deras 

process sett ut till en mer normal livsstil utan brott.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är ta reda på vad som föranledde beslutet att upphöra med en kriminell livsstil, 

hur respondenternas resa mot förändring sett ut samt vilka avgörande faktorer som funnits under 

processens gång. Vi vill få en djupare förståelse för de avgörande faktorer och hur dessa kan 

förklaras med hjälp av den analysmodell som vi skapat utifrån begreppet Rock Bottom och 

teorierna Känsla av Sammanhang och Sociala Band. Vi vill att resultatet ska bidra till ökad 

kunskap och i förlängningen till utvecklandet av preventiva åtgärder för denna målgrupp.  

 

● Vad föranledde beslutet att upphöra med en kriminell livsstil. 

- Kan man identifiera vändpunkter i den process då före detta kriminella 

bestämt sig för att bryta med sin kriminella livsstil? 

 

● Vilka faktorer anser den tidigare livsstilskriminella som betydelsefulla vid 

uppbrottsprocessen? 

 

● Hur ser sambandet mellan Rock Bottom, Känsla Av Sammanhang och Sociala band ut vid 

en uppbrottsprocess? 

 

Disposition 

Under arbetet med uppsatsen har båda skribenter varit lika delaktiga i samtliga moment. Vi har 

haft ett levande google-dokument som vi båda skrivit i. Vi har hållit daglig kontakt samt suttit 

tillsammans och skrivit flera dagar i veckan. Inledningsvis delade vi upp litteratur-sökandet och 

skrev på vardera håll olika textavsnitt som vi sedan bearbetade tillsammans för att få ett bättre 

flöde i texten. Båda deltog under intervjuerna och vi ansvarade för att ställa frågor och följdfrågor 

varannan gång. När en av oss hade huvudansvaret för att ställa frågor, höll den andra tiden, samt 

skrev anteckningar. Transkriberingarna delade vi sedan upp och gjorde därmed två var.  

 

Definition av livsstilskriminalitet 

En livsstil kan enligt Bergström (2012) beskrivas som att individen har fastnat i ett mönster av 

beteenden, som individen upprepar, även när det inte är socialt accepterat. Han menar vidare att 

livsstilen kan ses som ett sätt att fly från de krav som vi människor ständigt ställs inför. 

Bergström (2012) har beskrivit elva grundantaganden om hans definition av kriminalitet som 

livsstil, där han räknar upp fyra tydliga grunddrag. Han menar att en person som har kriminalitet 

som livsstil lever ett allmänt ansvarslöst liv, där upprepade brott mot lagar, normer och moral är 

en del utav livet. Förhållningssättet gentemot andra är kränkande och man agerar impulsivt utan 

tankar på konsekvenser. Dessa fyra kriterier avser de individer som lever ett hög- kriminellt liv, 

har begått brott under många år och försörjer sig genom den kriminella livsstilen.  

 

Vid valet av intervjupersoner har vi utgått från Bergströms definition utan att specificera några 

särskilda kriterier. Intervjupersonerna har själva fått avgöra ifall de anser sig vara före detta 

livsstilskriminella, och vad det isåfall inneburit för dem.  
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TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det vi funnit inom forskningsfältet som berör 

kriminalitet som livsstil, sambandet mellan kriminalitet och missbruk samt de faktorer som är 

betydelsefulla vid en uppbrottsprocess.  
 

Skadligt bruk, missbruk eller beroende?  
Diagnoserna skadligt bruk, missbruk och beroende används ofta synonymt med varandra, men 

som medicinskt begrepp finns en viss skillnad, vilket Andersson och Spak beskriver i Handboken 

i missbrukspsykologi (2012). Inom svensk psykiatri används i huvudsak två olika 

klassifikationssystem för att diagnostisera psykiatriska sjukdomar. Dessa är World Health 

Organization (WHO) klassifikationssystem International Classification of Diseases (ICD) och 

det amerikanska klassifikationssystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM). De två psykiatriska diagnoserna skadligt bruk och beroende finns i ICD- 10, där 

diagnosen beroende bedöms vara av allvarligare karaktär. Diagnosen skadligt bruk innebär att 

den drabbade individen under det senaste året haft en upprepad substansanvändning, vilket 

orsakat/orsakar negativa sociala och/eller medicinska konsekvenser medan diagnosen beroende 

enligt ICD- 10 innebär en rad av fysiska, kognitiva och beteendemässiga problem, där individen 

prioriterar substanserna före annat som tidigare haft större betydelse. För att denna diagnos ska 

ställas krävs det att minst tre av sex kriterier ska vara uppfyllda under det senaste året. Kriterierna 

består av att individen känner ett starkt sug efter substansen, känsla av kontrollförlust, 

toleransökning, abstinenssymtom, ointresse för annat än substansen samt att konsumtionen 

fortskrider trots fysiska eller psykiska skador.   

 

Inom svensk psykiatri används det amerikanska klassifikationssystemet DSM som en 

komplettering till WHO:s klassifikationssystem ICD. I den tidigare upplagan DSM IV fanns 

diagnosen missbruk och beroende som två särskilda diagnoser, men har i den nyare upplagan 

DSM 5 från 2014 gjorts om till en och samma diagnos »substance use disorder«, som istället 

delas upp i olika svårighetsgrader. Skillnaden mellan diagnosen missbruk som fanns i DSM IV 

och diagnosen skadligt bruk som finns i ICD- 10 är att diagnosen missbruk enbart baserades på 

sociala kriterier, medan diagnosen skadligt bruk baseras på både sociala och medicinska kriterier 

(Andersson och Spak, 2014).  

 

Bergström (2012) har förklarat innebörden av dessa diagnoser närmare och sammanfattar de som 

beroendetillstånd. Enligt honom kännetecknas ett beroendetillstånd av periodisk eller 

kontinuerlig kontrollförlust hos individen. Individen blir besatt av drogen och kräver omedelbar 

tillfredsställelse. Trots att individen fått upprepade negativa konsekvenser som en följd av sitt 

beroende fortsätter individen sitt bruk av droger (kan även innefatta mat, spel, alkohol, 

narkotika). Tankeförmågan blir störd och den som är beroende får irrationella tankar. Den 

drabbade individen förnekar sina problem och tyngs ofta av skam. Han beskriver att det finns 

vissa särdrag i ett beroendebeteende, där olika ritualer binder den som är beroende. Bergström 

nämner två faser, där han benämner den ena fasen som “agera ut” -fas och den andra som en 

“skärpa sig”- fas. Den första fasen är de perioder då den beroende individen lever ut sitt missbruk 

genom att till exempel knarka hårt, hetsäta eller begå brott. Den andra fasen handlar om de 
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perioder då den beroende personen försöker återta kontrollen över sitt beroende och till exempel 

försöker ta det lugnare under en period och trappa ner på drogerna. Dessa två faser avlöser 

varandra och periodernas längd varierar hos varje individ. Hos vissa är “agera ut”- fasen mer eller 

mindre kontinuerlig, medans andra under långa perioder befinner sig i en “skärpa sig”- fas. Inom 

tolvstegsrörelsen kallas kontrollfasen för “vita knogars fas” (Bergström, 2012). 

Missbruk och kriminalitet går hand i hand  
Det finns en allmän uppfattning om att kriminalitet och missbruk av sinnesförändrande medel går 

hand i hand. Detta bekräftar Bergström (2012) i sin bok Kriminalitet som livsstil. Han menar att 

det bland annat finns ett samband mellan våldsbrott och alkohol. Det är svårt att med säkerhet 

veta om det är alkoholen i sig som gör människor mer våldsbenägna eller om det är så att 

våldsbenägna dricker mer. Det finns vissa belägg som talar för att det vid vissa brott, däribland 

våldsbrott, går att se att alkoholen är en bidragande faktor. Narkomaner och livsstilskriminella 

ofta utgör samma grupp av människor, och man kan se att problemen har börjar tidigt i livet. 

Ibland har individerna börjat sin bana med brott och i andra fall har de börjat banan med att 

använda droger. Oavsett hur den individuella debuten sett ut så slutar det vanligtvis med att 

personen både håller på med droger och brott. Heroin och amfetamin är två droger där det går att 

se ett särskilt tydligt samband med kriminalitet. Heroin, som är en mycket beroendeframkallande 

drog, har ett uttalat samband med egendomsbrott. När marknadspriset för heroin är högt, ökar 

även brottsligheten då den missbrukande individen behöver begå brott för att försörja sitt 

missbruk. Amfetamin som är en centralstimulerande drog, med hög beroendepotential, tycks ha 

en påverkan på individen så att denne näst intill tvångsmässigt stjäl, oavsett om det finns någon 

nytta eller ej (Bergström, 2012). 

 

Återfall och utslussning 

I brottsförebyggande rådets (BRÅ, 2017a) kortanalys “Utvecklingen av återfall efter fängelse” 

har det visat sig att andelen personer som återfaller i brott efter avtjänat fängelsestraff, sluten 

rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård har minskat från början av 00-talet fram till och 

med 2017. Minskningen har gått från 55 procent under början av 00-talet till 40 procent år 2017 

och gäller personer som är folkbokförda i Sverige.  

 

BRÅ:s (2017a) analys visar hur risken att återfalla i brott efter frigivning påverkas av en mängd 

olika faktorer som ålder, kön, om personen tidigare varit föremål för rättsväsendet, olika 

brottstyper samt längden på den utdömda strafftiden. Analysen visar att äldre personer, 

framförallt de över 60 år, återfaller mer sällan i brott än de yngre. Unga personer har alltså en 

högre återfallsrisk, där 18–20 åringar är i den största riskgruppen bland återfallsförbrytare.  

Strafflängden har också stor betydelse i risken för återfall. De har även sett att risken för att 

återfalla i brott är större bland de personer som blivit dömda till två-sex månaders strafftid, 

medans personer som blivit dömda till två år eller mer verkar ha en mindre återfallsrisk.  

 

Enligt Birgitta Rydén Lodi (2008) har kortare fängelsestraff inte en avskräckande effekt. 

Resultatet av hennes studie visar snarare på att kortare fängelsestraff oftast inte ger någon 

påverkan alls. I vissa fall hade kortare fängelsestraff till och med negativ påverkan, då 
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majoriteten av de som blivit dömda till kortare påföljder inom en snar framtid skulle bli dömda 

igen. Att strafflängden har betydelse för risken att återfalla i brott har även Forkby, Kuosmanen 

& Örnlind (2019) bekräftat i sin studie som gjorts på uppdrag av kriminalvården. För att få en 

djupare förståelse för vad detta beror på har de intervjuat tio före detta livsstilskriminella män 

som tidigare varit medlemmar i olika gäng men som idag har lämnat gängen. Samtliga 

intervjupersoner hade erfarenhet av anstaltsvistelser, som en följd av långvarig och omfattande 

kriminalitet. Enligt Forkby m fl (2019) har det under intervjuerna framkommit att flertalet av de 

intervjuade männen inte har blivit nämnvärt påverkade av de kortare straffen. Intervjupersonerna 

beskriver att de har trivts bra under tiden på anstalt, när det kommer till de kortare 

straffpåföljderna. De beskriver de kortare anstaltsvistelserna som en viloperiod och som en 

“paus” från det annars hektiska livet. På anstalten har de kunnat skapa nya kontakter och lärt sig 

mycket av varandra. Dessutom har de upplevt en viss trygghet innanför murarna, till skillnad mot 

utanför. Många av intervjupersonerna menar därför att de kortare straffen inte påverkat dem på 

ett sådant sätt att det förändrat deras syn på livet och vilja att bryta den kriminella livsstilen, 

vilket förklarar BRÅ:s (2017a) statistik om att risken för återfall i brott är högre bland dem som 

avtjänat ett fängelsestraff på mellan två till sex månader, jämfört med de som avtjänat ett straff på 

två år eller mer. Intervjupersonerna i Forkby m.fl.:s (2019) studie beskriver att det är när de blivit 

dömda till längre fängelsestraff som de med tiden börjat fundera mer över livet och deras tankar 

på framtiden har blivit allt mer påtagliga. De beskriver vidare hur de till slut tröttnat på den 

kriminella livsstilen, där våld, stress och ständiga svek blivit vardag. Denna insikt som kommit 

efter en längre tids anstaltsvistelse har gjort det mer lockande att leva ett vardagligt liv utanför 

gänget och murarna. Enligt Forkby m.fl. (2019) verkar även åldern och mognaden vara 

betydelsefull i beslutet av att lämna sitt gäng och den kriminella livsstilen bakom sig, då det 

inneburit en starkare längtan efter ett lugnare liv. Även detta bekräftas av BRÅ:s (2017a) statistik 

om att återfallsrisken minskar med stigande ålder.  

 

Erving Goffman (1961) har beskrivit den påverkansprocess som kan uppstå i negativ riktning då 

människor vårdas eller rehabiliteras mot sin vilja på till exempel en anstalt eller annan form av 

institution. Då personerna anpassat sig i för hög grad till institutionen uppstår en passivisering 

och livet på på anstalt blir till det normala, vilket kan skapa problem då tiden på institutionen är 

över och det är dags att återanpassas till samhället, vilket Goffman (1961) benämner som att 

individerna blivit institutionaliserade. Denna problematik är välkänd och något som 

kriminalvården försöker ta hänsyn till genom olika utslussningsprogram. BRÅ (2017b) har i 

rapporten “utslussning från anstalt” beskrivit dessa åtgärder närmare samt effekten som 

utslussning har på individen. I denna rapport har de tittat närmare på hur utslussning, i form av 

utökad frigång påverkar risken att återfalla i brott. Risken att återfalla i ny lagföring efter 

frigivning minskade med nästan 30 procent bland de klienter som fått utökad frigång, jämfört 

med de som inte fått detta. Även risken att drabbas av akut intoxikation efter frigivning minskade 

med 15 procent. BRÅ (2017b) kunde se att de klienter som fått utökad frigång fick bättre sociala 

förutsättningar, där möjligheten till att hitta ett nytt sammanhang utanför anstalten ökade. Även 

sannolikheten till att de efter frigivning hade tillgång till boende, arbete och någon form av 

socialt skyddande nätverk ökade.  
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Missbruk och behandling 
Jerzy Sarnecki (2015) menar att i vissa fall är behandling en viktig åtgärd för att förebygga 

återfall i brott. Det här gäller speciellt om den kriminelles förmåga att fatta rationella beslut kring 

sitt eget beteende begränsas av faktorer hos den enskilda individen eller av yttre faktorer som 

finns i individens omgivning. Vilka åtgärder som syftar till att undanröja de hinder som finns för 

att bryta en brottslig karriär menar Sarnecki (2015) kan variera stort beroende på vad hindren 

består av. Vanliga behandlingsåtgärder är ofta behandling mot missbruk. I andra fall, där 

bedömningen görs att familjen hindrar den enskilde att byta bana, kan familjebehandling vara ett 

alternativ. Individuell behandling kan motiveras av att den kriminella utöver sin livsstil även har 

psykiatriska problem. Rydén Lodi (2008) har i sin avhandling funnit att en tidig debut i missbruk 

har setts vara en betydande faktor som visar på signifikanta samband med kriminalitet och det 

anses därför vara nödvändigt för att bryta med en kriminell livsbana att först avsluta ett pågående 

missbruk. BRÅ (2017b) har i rapporten “utslussning från anstalt” analyserat missbruksvården i 

anstalter och hur utfallet för behandling påverkas om det verkställda straffet avslutas med fortsatt 

vårdvistelse och missbruksbehandling på behandlingshem. Ungefär en tredjedel av individerna i 

behandlingsgruppen (38 procent) hade avslutat det verkställda straffet med en vårdvistelse och 

skillnader i återfall i brott var stor jämfört med den andra kontrollgruppen, som inte fick avsluta 

sin tid på ett behandlingshem. De kunde se att risken för en ny lagföring efter det verkställda 

straffet minskade med tolv procent bland de personer som avslutade straffet på behandlingshem. I 

den andra gruppen, som endast fått vård och behandling på en anstalt minskade risken endast 

med fem procent att återfalla i ny lagföring.  

 

Bostad, sysselsättning och sociala sammanhang 
Bostad, försörjning och socialt nätverk återkommer som viktiga komponenter i 

uppbrottsprocessen i både Forkby m.fl:s (2019) och Rydén Lodis (2008) forskning. Rydén Lodi 

(2008) sträcker sig så långt att hon finner dessa faktorer som avgörande för att personer ska 

kunna bryta med en kriminell livsstil. Hon menar att det är viktigt att ha en bostadssituation som 

innefattar att man har tillgång till ett privatliv samt tillgång till ett stöttande socialt nätverk som 

finns där vid krissituationer. Nya sammanhang och nya gemenskaper menar Forkby m.fl. (2019) 

är en av de viktigaste faktorerna till att en person lyckas bryta upp med den kriminella livsstilen. 

Rydén Lodi (2008) ser även fritidsintressen som betydelsefulla i uppbrottsprocessen. Dels för att 

man ska kunna hålla sig sysselsatt, men även för att ha en ordentlig struktur på sin vardag. 

Fritidsintressen bidrar även till att skapa ett nytt sammanhang. Forkby m.fl. (2019) beskriver att 

för de individer som ej funnit ett nytt sammanhang utanför anstalten har uppbrottsprocessen varit 

svårare och de har då återgått till det sammanhang och den gemenskapen som de känt sig mest 

bekväma i. En följd av detta har varit att de efter en tid begått nya brott och därmed fått nya 

straffpåföljder.  

Rydén Lodi (2008) fann det även viktigt att personen ska ha en inre motivation och en 

framtidstro. Det måste finnas ett hopp om förändring som kan hindra personen att återfalla i 

kriminalitet eller missbruk. Personen bör ha en uppluckrad kriminell identitet och därmed också 

förändrade värderingar.  
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Flera av de tio intervjupersonerna som Forkby m.fl. (2019) intervjuat har efter en längre tid i 

anstalt börjat fundera på sina barn, familj, släkt och andra viktiga personer som de på grund av 

sin livsstil förlorat kontakten med. Saknaden efter dessa och en önskan att återskapa goda 

relationer till de som betyder mycket har varit en stark bidragande faktor till att de valt att lämna 

gänget. Flera av intervjupersonerna beskriver även hur de träffat en viktig person som på ett 

genuint sätt visat omtanke för den fängelsedömde. Den eller dessa viktiga personer har visat ett 

starkt engagemang i att stötta personen i uppbrottsprocessen och ett intresse i att personen ska ges 

möjlighet att återetableras till samhället som vanliga medborgare. Viktiga personer har 

exempelvis varit en ny flickvän eller en kontaktperson som de fått särskilt nära kontakt med. 

Dessa personer har enligt intervjupersonerna gett dem en mening med uppbrottet, skapat en 

känsla av trygghet och fått dem att känna sig viktiga. Rydén Lodi (2008) kunde inte se att de 

personer som lyckats bryta med en kriminell livsbana tillskrev Socialtjänsten eller 

Kriminalvården som betydelsefulla i den brytande processen. Det beskrev snarare som att de 

skaffat sig en egen familj och därmed fått nya prioriteringar, vilket kan jämföras med Forkby 

m.fl:s (2019) resultat. 
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METOD 

I detta avsnitt redovisas följande: metodval, urval, tillvägagångssätt, avgränsningar, 

metodreflektion samt etiska frågor och dilemman. 

 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt och därför användes kvalitativa intervjuer. Det utformades 

en intervjuguide som skulle täcka för de teman som var av betydelse för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar (se Bilaga 1). Inledande frågor var strukturerade, som syftade till att ge en 

övergripande bild. Resterande del bestod av semistrukturerade frågor, vilket gav 

intervjupersonerna frihet att utforma svaren på egen hand och vi ställde vid behov 

kompletterande följdfrågor (Bryman, 2011).  

 

Urval 
Målgruppen för den här studien var före detta livsstilskriminella. Begreppet livsstilskriminell 

valdes då studien ämnar undersöka personer som levt en livsstil som präglades av kriminalitet 

och genom detta undvika personer som har begått en eller flera kriminella handlingar, då det inte 

behöver vara synonymt med en kriminell livsstil. Detta har säkerställts genom att låta 

intervjupersonerna själva definiera om de levt en kriminell livsstil och vad det inneburit för dem. 

Avgränsningar för studien var personer som; fyllt tjugofem år eller mer, suttit på anstalt i minst 

sex månader inom de senaste tio åren, idag är drogfria och aktivt valt bort den kriminella 

livsstilen. Avgränsningarna vidgades dock då det inte fanns tillräckligt med tillgängliga 

intervjupersoner och därför togs kravet på att personen skulle ha frigivits inom tio år bort. För att 

få tag på dessa individer användes ett målstyrt urval, vilket inneburit att individerna valdes ut 

med direkt hänvisning till syftet och frågeställningarna (Bryman, 2011).  

 

Tillvägagångssätt 
Första kontakten togs med KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället), en förening som riktar sig 

till personer som levt en kriminell livsstil men som idag lever nyktert, drogfritt och har upphört 

med brottslighet (KRIS, 2019). Kontakten gjordes genom mailkontakt där ett informationsbrev 

skickades ut (bilaga 2). Efter kontakt med KRIS riksförening och ett flertal lokala föreningar runt 

om i Sverige visade slutligen två personer intresse för att bli intervjuade. Kontakt togs även med 

Öppen Gemenskap och Bakfickan i Umeå som är ideella föreningar som riktar sig till socialt 

utsatta personer. Då ett av urvalskriterierna var att personerna idag lever ett drogfritt liv och 

upphört med brottslighet fanns det inga tillgängliga intervjupersoner på dessa föreningar.  

 

Alternativet att kontakta andra kommunala och statliga instanser som ger insatser och stöd till 

kriminella uteslöts då skribenterna såg en överhängande risk att syftet inte skulle besvaras. Ett 

exempel på en sådan instans är KRAMI som är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen, 

kriminalvården och socialtjänsten. Dessa typer av instanser valdes bort med argumentet att risken 

för att dessa individer inte kommit tillräckligt långt i sin uppbrottsprocess är stor. Det här skulle 

kunna innebära att de inte har gjort ett aktivt val att bryta med den kriminella livsstilen, vilket 

slutligen skulle kunna leda till att syftet inte besvaras eftersom studien ämnar undersöka personer 

som aktivt har brutit med den kriminella livsstilen sedan många år. 
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Genom att berätta om studien och studiens urvalskriterier till olika personer i skribenternas 

omgivning kom så småningom tips på personer som passade in på målgruppen. Dessa 

intervjupersoner var inte bekanta till skribenterna själva och inte heller närmare bekanta med 

personerna som tipsat. Två av de tipsade intervjupersonerna togs senare kontakt med genom mail 

med informationsbrev (bilaga 2). Med intervjupersoner från KRIS och de intervjupersoner 

skribenterna blev tipsade fanns fyra intervjupersoner med liknande erfarenheter av 

livsstilskriminalitet.   

 

Då intervjupersonerna befann sig på olika platser i landet så genomfördes tre av fyra intervjuer 

via telefon, varav den fjärde träffade skribenterna i en lokal i Umeå. Skribenterna turades om att 

vara den som intervjuade och under tiden som intervjun pågick antecknade den andra, samt 

spelade in samtalet och noterade tiden emellanåt. Intervjuerna tog ungefär sextio minuter att 

genomföra och inleddes med en repetition om studiens syfte, konfidentialitet och frivillighet, för 

att genom detta säkerställa att de uppfattat informationen korrekt (se Bilaga 1). 

 

Intervjumaterialet transkriberades senare utifrån anteckningar och ljudinspelningar. Tiden 

noterades regelbundet under intervjuernas genomförande, för att specificera särskilt utmärkande 

och informationsrik information. Utifrån transkriberingen sammanställdes materialet och svaren 

skrevs ihop. Meningsbärande enheter plockades ut och sparades i sin originalform. Därefter 

kodades materialet och olika teman utkristalliserades allt eftersom. Resultatet analyserades sedan 

utifrån en egen analysmodell som flätar samman begreppet Rock Bottom, teorin Känsla av 

Sammanhang samt teorier om Sociala Band. 

 

Resultat och analys skrevs inledningsvis ihop, då avsikten var att varva resultat med 

analysmodellen. Resultatet följer en linjär ordning, utifrån en del av deras livsresa. Då 

analysmodellen inte följer denna linjära ordning, blev det emellertid svårt att följa den röda 

tråden. För att göra texten och innehållet mer begriplig för läsaren separerades resultat och 

analys. Den första delen, resultatet, innehåller respondenternas berättelser och kopplingar till 

tidigare forskning. Därefter kommer en analys av resultatet utifrån analysmodellen vilken 

benämns som resan mot en livsstilsförändring (Figur 1 och 2).  

 

Intervjumaterialet har under arbetets gång förvarats på båda skribenternas datorer. Efter studien 

har genomförts kommer materialet sparas på en av skribenternas dator i en mapp med ett 

lösenord som endast skribenterna kan. Intervjumaterialet innehåller samtliga ljudinspelningar, 

anteckningar med tidsangivelser, transkriberingar och sammanställningar. 

 

Metodreflektion 

De tydliga urvalskriterier och avgränsningar som gjorts, samt valet av organisationer som 

kontaktades blev till viss del studiens begränsning i, då personer som ej passade in i urvalet 

systematiskt valdes bort. Målet var inledningsvis att intervjua minst sex personer, men på grund 

av urvalskriterierna och begränsad tid för genomförandet av studien, fanns sammantaget fyra 

intervjupersoner som passade in i målgruppen. Intervjupersonerna skulle bära på liknande 
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erfarenheter av att tidigare levt som kriminell och sedan flera år tillbaka aktivt valt bort den 

kriminella livsstilen. Personerna skulle ha avtjänat minst ett fängelsestraff, varav åtminstone ett 

av dessa skulle varat i sex månader eller mer, då återfallsrisken minskar vid längre fängelsestraff 

(BRÅ, 2017a; Forkby m fl, 2019). Att personerna skulle vara drogfria var ett krav då bruk av icke 

föreskriven narkotika är ett brott enligt svensk narkotikalagstiftning. Åldersgränsen sattes till 25 

år eller mer år, då personer under 25 år har störst återfallsrisk (BRÅ, 2017a). Detta ökade 

sannolikheten att intervjupersonerna hunnit stabilisera sig i sitt nya ickekriminella liv. 

Urvalskriterierna och avgränsningarna hade därmed ett tydligt syfte och detta har säkrat studiens 

pålitlighet (Bryman, 2011). Intervjupersonerna blev informerade om möjligheten att läsa igenom 

det transkriberade materialet för att ges möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter. Samtliga 

intervjupersoner tackade dock nej till detta. En av intervjupersonerna kontaktade däremot 

skribenterna dagarna efter att intervjun genomförts, med en önskan om att inte nyttja en liten del 

av materialet, vilket togs i stor beaktning under sammanställningen. Samma intervjuperson har 

även önskat att ta del av det slutgiltiga och färdigställda arbetet och kommer efter arbetets gång 

få detta skickat till sig. På detta sätt har trovärdigheten säkrats i studien (Bryman, 2011). 

Resultatdelen innehåller en omfattande beskrivning av intervjupersonernas livsstilsförändring 

som till viss del har kopplats till tidigare forskning som kunnat bekräfta intervjupersonernas 

berättelser för att på detta sätt säkerställa studiens överförbarhet (Bryman, 2011).  

 

Etiska frågor och dilemman 
Under detta stycke används God Forskningssed, skriven av vetenskapsrådet (2011), för att 

diskutera de etiska frågor och dilemman som kan uppstå under studiens gång. 

 

Då skribenterna valde att använda sig av kvalitativa intervjuer togs anonymisering i särskild 

beaktning. För att säkra respondenternas anonymitet har de fått fingerade namn och skribenterna 

har undvikit beskriva specifika händelser eller ingående beskrivningar av brott. Detta har även 

gjorts med hänsyn till eventuella brottsoffer. Respondenterna bor på olika orter i landet vilket 

minimerar risken ytterligare att deras identitet ska kunna röjas. Vid presentation av resultatet har 

ålder på intervjupersonerna avrundats uppåt eller nedåt, för att inte röja identiteten på de 

intervjuade personerna.  

 

Eftersom intervjuer användes var det särskilt viktigt att betona frivillighet och möjligheten att 

avbryta ingående samarbete med skribenterna, samt inhämtat samtycke både innan och efter 

intervjun. Allt detta har gjorts muntligt och finns därmed inspelat tillsammans med övrigt 

ljudmaterial.  

 

Skribenterna var inställda på att intervjuerna kunde röra upp jobbiga känslor, tankar och minnen 

hos intervjupersonen, vilket sågs som ett etiskt dilemma. Denna risk var inte något skribenterna 

kunde gardera sig mot, då en sådan risk alltid finns vid kvalitativa intervjuer som berör känsliga 

ämnen. Studiens fokus har varit på vändpunkter, uppbrottsprocesser och framgångsfaktorer, 

vilket skribenterna ser som positivt laddat. Detta tros därför ha minimerat risken för psykisk 

negativ inverkan på respondenterna. Sammantaget har nyttan med studien övervägt de eventuella 

riskerna, vilka sågs som små och osannolika.  
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TEORI 

I detta avsnitt redovisas teorierna känsla av sammanhang, sociala band och begreppet rock 

bottom. I slutet av avsnittet kommer en presentation av hur dessa teorier och begrepp tillsammans 

bildar analysmodellen resan mot en livsstilsförändring.  

 

Innan intervjuerna hade vi sökt oss fram till relevanta teorier som vi bedömt som intressanta för 

vårt syfte och huvudsakliga inriktning. Inledningsvis började vi med utgångspunkt i Antonovskys 

(1991) teori; Känsla av Sammanhang (KASAM). Under processens gång kunde vi se att även 

andra teorier var relevanta och såg ett tydligt samband mellan de olika teorierna. Det var genom 

denna process som vi utvecklade vår analysmodell, där vi flätat samman Känsla av Sammanhang, 

teorier om Sociala band och Rock Bottom. 

 

Känsla av Sammanhang  
Antonovsky (1991) var en mycket erkänd professor i medicinsk sociologi som under sina 

verksamma år studerade människan utifrån ett salutogenetiskt perspektiv, vilket syftar till att 

förklara villkoren för hälsa snarare än ohälsa och vad det är som får dessa människor att fortsätta 

sträva mot hälsa. Man kan därför säga att Antonovsky valde att fokusera på friskfaktorer istället 

för riskfaktorer. Hans arbetshypotes formulerade han i termer av generella motståndsresurser 

(GMR), vilket är allt som ger kraft och motstånd till olika stressorer. Bland dessa räknas bland 

annat jagstyrka, pengar, kulturell stabilitet och socialt stöd. Vad Antonovsky saknade var en 

särskiljande regel, vilket kunde vara till hjälp för att identifiera GMR och för att få svar på denna 

fråga utvecklade han begreppet Känsla av sammanhang (KASAM).   

 

Antonovsky (1991) utvecklade begreppet KASAM efter att han gjort en mängd intervjuer med 

personer, vars förutsättningar för hälsa och välbefinnande var lågt, men som trots allt klarat sig 

bra i livet. Han såg tre nyckelkomponenter som särskilt framträdande för dessa personer; 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet, som tillsammans bildar KASAM. Han såg bland 

sina intervjupersoner att de med högt KASAM var den grupp som klarade sig bäst och menade 

vidare att ju högre KASAM, desto bättre går det för de enskilda individerna.  

 

Begriplighet som är själva kärnan i Antonovskys (1991) ursprungliga definition, syftar på i vilken 

utsträckning människor upplever yttre och inre stimuli som sammanhängande, tydlig, ordnad, 

strukturerad och förnuftsmässigt gripbara snarare än som oordnad, oväntad, oförklarlig, 

slumpmässig och kaotisk. Han menade att en människa som har en hög känsla av begriplighet 

kommer kunna hantera oväntade överraskningar och känna att de går dessa går att förklara och 

ordna. En individ med hög känsla av begriplighet kommer fortfarande uppleva krig, död och 

misslyckanden som jobbigt, men förmår ändå göra dessa (be)gripbara.  

 

Hanterbarhet är den andra viktiga komponenten i Antonovskys (1991) begrepp KASAM. Detta 

definierar han som i vilken grad en människa upplever att de resurser som står till ens förfogande 

är tillräckliga för att möta de stimuli man möts och bombarderas av. Dessa resurser kan innebära 

både de som är under den egna kontrollen, men även de resurser som kontrolleras av andra 
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behöriga, exempelvis partner, vänner, en partiledare, gud, historien eller en läkare. Det vill säga 

personer som man känner tillit till. Han menade att en person som känner en hög känsla av 

hanterbarhet inte kommer att känna sig som ett offer för de rådande omständigheterna och 

kommer inte heller uppleva sitt liv som orättvist. När olyckliga saker inträffar i livet kan 

personen fortfarande reda sig och inte fastna i sorgen för alltid.  

 

Meningsfullhet, beskriver Antonovsky (1991) som begreppets motivationskomponent. De 

personer som han intervjuade och som han bedömde ha en hög grad av KASAM, pratade alltid 

om saker som de var engagerade i, var viktiga för dem och som för dem uttrycktes ha en stor 

känslomässig betydelse. Det som inträffade i dessa områden upplevde personerna snarare som 

utmaningar, som var värda både engagemang och känslomässig investering. En person med hög 

känsla av meningsfullhet blir inte glad när någon närstående dör, blir av med sitt arbete eller 

upplever något annat betungande. Däremot klarar personen av att konfronteras med detta, söker 

mening i den och gör därefter sitt yttersta för att komma igenom den med värdigheten i behåll. 

Antonovsky (1991) menade att meningsfullhet är den viktigaste komponenten av de tre, eftersom 

hög begriplighet och hög hanterbarhet inte blir särskilt långvariga med låg meningsfullhet. Det 

här beror på att känslan av meningsfullhet är begreppets motivationskomponent och det är 

motivationen som driver människan framåt. I Andra viktigaste komponent är känslan av 

begriplighet, eftersom detta är en förutsättning för att känslan av hög hanterbarhet ska vara 

möjlig.  

 

Vår studie syftar till att identifiera framgångsfaktorer som varit betydelsefulla i 

livsstilskriminellas uppbrottsprocess, vilket kan jämföras med Antonovskys salutogena 

perspektiv. De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet beskriver hur en 

person, trots motgångar, kan ta sig igenom dessa tack vare en hög känsla av sammanhang. Vi tror 

att känslan av sammanhang ökar successivt under uppbrottsprocessen när en individ upphör med 

kriminalitet och missbruk. Från att känslan av sammanhang inledningsvis varit mycket låg till att 

den gradvis blivit allt högre.  

 

Teorier om sociala band  
Då vi i denna studie ville studera förändring i kriminalitet över livsförloppet, mer specifikt steget 

ut ur kriminalitet, har vi valt Hirschis kontrollteori (1969) samt Sampson och Laubs (1993) 

vidareutveckling av Hirschis teori; åldersgraderad kontrollteori. 

 

Travis Hirschi (1969), förgrundsgestalten för kontrollteorier, utgick i sin teori ifrån att avvikande 

och kriminella handlingar beror på att en individs band till det konventionella samhället är svaga 

eller har brutits. Det konventionella samhället består av samhällets olika institutioner vilket kan 

vara skola och arbete, samt de sociala institutioner som fritidsintressen och relationer. De svaga 

sociala banden ses som ett misslyckande och det är, enligt Hirschi, familjen, skolan och 

kamraterna som misslyckats med att skapa nödvändiga bindningar till en människa. Människan 

behöver lära sig lagar, normer och värderingar och därför är dessa bindningar till det 

konventionella samhället avgörande. För att förklara vad som hindrar människan från att begå 

avvikande handlingar använder sig Hirschi av fyra grundbegrepp; anknytning, åtaganden, 
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delaktighet och övertygelse. Dessa fyra begrepp utgör tillsammans en förklaringsmodell till 

varför starka band till det konventionella samhället hindrar oss från att begå brott (Hirschi, 1969). 

 

När vi interagerar med vår sociala miljö skapas en anknytning och därmed ett socialt band. Det 

kan handla om känslomässiga relationer, familjeförhållanden, vänner och skola. Grunden till våra 

normer, värderingar och samvete påverkas av hur stark anknytningen är till vår sociala miljö. 

Normbrytande beteende kan därför uppstå hos en individ med svag anknytning till det 

konventionella samhället. Utgångspunkten i teorin är att människor har en benägenhet att vara 

impulsiv och därmed bryta mot regler och social kontroll, i form av anknytning, kan hålla tillbaka 

denna benägenhet (Hirschi, 1969). 

 

Människor investerar sin tid i konventionella aktiviteter, exempelvis arbete och utbildning. Om 

en person begår ett brott eller annan avvikande handling som står utanför samhällets normer och 

värderingar riskerar individen att förlora det som har investerats i det konventionella samhället. 

Risker vägs mot vinster och om en person lagt stor del av sin energi och tid till att bygga upp 

något, är risken stor att individen, genom att begå brott, förlorar det som den skapat. Dessa 

åtaganden gör därför att människor avstår från att begå avvikande handlingar (Hirschi, 1969). 

 

Hirschi menade att människor som är delaktiga i konventionella aktiviteter har inte tid att 

engagera sig i avvikande beteenden. Att ha ett arbete och därmed arbetstider, fritidsaktiviteter 

eller en familj att ta hand om gör att det inte kommer att finnas tid över för att begå brott  

(Hirschi, 1969). 

 

Det är slutligen vår övertygelse om normer och lagars giltighet som hindrar oss från avvikande 

beteenden. Vilket betyder att ju svagare övertygelsen är, desto mindre viktigt anser personer att 

det är följa dessa. Det blir därmed lättare att bryta mot mot samhällets lagar, normer och 

värderingar (Hirschi, 1969). 

 

Sampson och Laub är två erkända teoretiker inom kriminologin. I boken Crime in the making 

(1993) utvecklar de teorin Age-Graded Theory of Informal Social Control, som på svenska kallas 

åldersgraderad teori av informell social kontroll. Det är en dynamisk teori, vilket innebär att det 

är flera faktorer som inverkar.  Teorin är baserad på Hirschis (1969) kontrollteori om sociala 

band. Sampson och Laubs teori består av tre komponenter: den första förklarar 

ungdomsbrottslighet, den andra utforskar förändringar i beteendet som uppstår när ungdomar blir 

vuxna, och den tredje förklarar vuxna med kriminellt beteende. Sampson och Laub menar att 

dåliga hemförhållanden har en direkt påverkan på att en ungdom börjar begå brott. Dessa dåliga 

hemförhållanden kan bero på individuella faktorer men också på strukturella faktorer, som 

exempelvis låg socioekonomisk status. Resterande teori utgår från stabilitet och förändringar 

genom livet. Stabilitet är ett resultat av vad de kallar kumulativ kontinuitet. Modellen bygger på 

att brottsligt beteende i unga år gör det svårare att sluta med brott senare i livet, då det brottsliga 

beteendet ger konsekvenser som kan komma att påverka individen negativt i framtiden.  

 

Det kan förklaras genom att brottsligt beteende hos unga klipper de sociala banden till vänner, 

familj och skolan. Svaga sociala band till skolan ökar i sin tur sannolikheten för dåliga 
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skolresultat. En naturlig följd av detta är att ungdomen söker sig till äldre kriminella och de 

sociala banden till det konventionella samhället försvagas ytterligare. Vidare riskerar detta att 

påverka sociala band upp till vuxen ålder, som äktenskap och arbete, vilket därmed ökar risken 

för fortsatt kriminellt beteende. Trots att kumulativ kontinuitet kan vara svårt att bryta sig loss 

från menar Sampson och Laub att det går att bryta den negativa spiralen och upphöra med sin 

brottslighet. Det här förklaras genom att hos vuxna har kvaliteten och styrkan av sociala band stor 

betydelse ifall personen kommer fortsätta sin kriminella livsbana eller inte. Sociala band kan vara 

relationer som äktenskap eller ett stabilt jobb. Starka sociala band minskar alltså sannolikheten 

för ett fortsatt kriminellt beteende (Sampson och Laub, 1993)  

.  

Unga personer med lägre socialt kapital har, genom sina likasinnade kriminella vänner, svårare 

att förändra dessa vänskapsmönster som vuxen. Enligt Sampson och Laub kan lägre socialt 

kapital ses som en mindre gynnsam omständighet, men de är tydliga med att dessa individer inte 

är totalt begränsade av sin bakgrund. Individens förmåga att knyta starka och stabila sociala band 

i vuxen ålder har stor betydelse ifall personen fortsätter den kriminella livsbanan eller ej 

(Sampson och Laub, 1993). 

 

Rock Bottom 
Rock Bottom är ett begrepp som används som ett sätt att förklara orsaken till att någon upphör 

med sitt missbruk. I Sverige används ofta begreppet “nådde botten”, “slog i botten”. Ryan Kemp 

(2013) har i sin artikel ägnat sig åt att diskutera begreppet rock bottom och tagit reda på om den 

stund av “sanningens ögonblick” som begreppet står för verkligen existerar.  

Enligt honom leder missbruk till många olika problem och ett av dessa problem är den flykt från 

verkligheten och därmed undvikandet av sanning som missbruket av sinnesförändrande medel 

medför. Han menar att en missbrukande individ undviker verkligheten för vad den är och lever 

därmed i o-sanning. Detta innebär att en tillfrisknande individ behöver skapa en ny definition och 

relation till den sanna verkligheten. Enligt Kemp för sanningen med sig en öppenhet som kan 

beskrivas som en acceptans, att våga “bara vara” inför livet och existensen. Motsatsen till detta är 

den o-sanningen individen lever i vid undvikandet av verkligheten och detta jämför han med en 

slutenhet inför livet vilket. Vad är då rock bottom i relation till Kemps sanningsbegrepp? Han har 

använt sig av ordet “händelser” för att beskriva vad som initierat sanningen för individer som 

tagit sig ur missbruk. Dessa händelser beskrivs kunna vara något som har riskerat den 

missbrukande individens liv och kan därmed upplevas som otroligt obehagliga. Detta kan leda till 

en kris, som till skillnad från ett trauma, kan öppna upp för förändring. Det här är vad Kemp 

kallar för rock bottom. Rock bottom behöver dock inte vara synonymt med en faktisk händelse 

utan Kemp menar att den kris som föranleder förändringen kan ske utan att något allvarligt först 

har inträffat. Han menar slutligen att leva sanningsenligt är att acceptera sin ofullkomlighet, och 

hantera situationen utifrån detta (Kemp, 2013). 

 

Missbruk och kriminalitet går ofta hand i hand. Sambandet mellan dessa är så starkt att det 

närmast går att beskriva som att livsstilskriminella och missbrukare egentligen tillhör samma 

kategori av människor (Bergström, 2012). Rock Bottom, är ett vanligt förekommande begrepp 

som beskriver när någon “nått sin botten” av missbruket och hur detta sedan gjort att individen 



15 
 

slutligen valt en annan väg i livet. Just sambanden som finns mellan missbruk och kriminalitet 

gör att Rock Bottom har stor relevans för vår studie, då upphörandet med droger ofta är en 

förutsättning för att också kunna upphöra med brott.   

Analysmodell 

Vi har använt oss av Rock Bottom, Känsla av Sammanhang och teorier om Sociala Band för att 

utveckla en analysmodell (se Figur 1). Med hjälp av denna analysmodell har vi strukturerat och 

analyserat vår empiri. Strukturen följer en kronologisk ordning som börjar vid vändpunkten för 

livsstilsförändringen och följer sedan processen fram till personernas livssituation idag. Rock 

Bottom (Kemp, 2013) har därmed blivit ett uttryck för startskottet och kopplats till låg känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1991) samt svaga sociala band till det konventionella samhället 

(Hirschi, 1969; Sampson och Laub, 1993). Teorierna om känsla av sammanhang och sociala band 

användes genomgående i analysen för att förklara respondenternas process. Den diagonala linjen 

är livsstilsförändringen som börjar vid Rock Bottom och fortsätter sedan livet ut (se Figur 1). Det 

finns således inget slut på livsstilsförändringen och den övergår efter tag till att vara en del av 

livsloppets process. 

 

 
Figur 1. Resan mot en livsstilsförändring. Källa: Olivia Johansson och Anna Hedman (2019) 
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RESULTAT 

Respondenterna har alla levt som livsstilskriminella, men har sedan många år tillbaka förändrat 

sina liv. I följande stycke kommer en kort redogörelse för respondenternas definition av 

livsstilskriminalitet kopplad till Bergström (2012) definition. Vi vill sedan beskriva deras resa 

mot en livsstilsförändring och har gjort det i en kronologisk ordning, där vi börjat med att 

beskriva startskottet på deras livsstilsförändring och slutar vid deras liv idag. Vi har valt att kalla 

respondenterna för Acke, Torvald, Bilal och Jens vilka vi kommer att presentera närmare under 

rubriken startskottet mot en livsstilsförändring. 

 

Att vara livsstilskriminell 
Respondenterna fick själva definiera begreppet livsstilskriminell och gav på olika sätt liknande 

beskrivningar som Bergström (2012). Bergström beskriver begreppet som att individen har ett 

mönster av beteenden som upprepas, trots att det inte är socialt accepterat. En av respondenterna 

beskrev att han såg sin kriminella livsstil som ett arbete och beskrev det som att när andra gick 

till jobbet begick han brott. Samtliga respondenter var eniga om att en person som lever som 

livsstilskriminell försörjer sig genom kriminella handlingar, till exempel stölder och inbrott. 

Utöver detta missbrukade alla droger vid tiden för den kriminella livsstilen och för flera av dem 

var brotten ett sätt att försörja sitt missbruk. Personer som lever en kriminell livsstil, lever enligt 

Bergström (2012) ett allmänt ansvarslöst liv, där en del av livet är att begå brott och får genom 

detta sin försörjning, vilket respondenterna bekräftade. 

 

“Man kan säga att jag gjorde 150 brott och åkte fast för ett. Man började dagen med att begå 

brott. Det var det första jag gjorde när jag klev upp, om jag överhuvudtaget hade sovit 

någonting” -Bilal 

 

Startskottet mot en livsstilsförändring 
Torvald är en man i trettioårsåldern som idag jobbar med missbruksbehandling. För honom var 

kriminaliteten starkt sammankopplad till droger och han begick brott för att försörja sitt 

missbruk. Torvald beskriver att en kombination av händelser under ett par års tid samt 

konsekvenserna av det liv han levt var den primära orsaken att han till slut gjorde en 

livsstilsförändring. Första tiden i kriminalitet beskriver Torvald som “kul” och full med kickar. 

Detta vände och han kunde se hur missbruket bröt ner honom. Innan startskottet för sin 

livsstilsförändring mådde han mycket dåligt både fysiskt och psykiskt. Han var undernärd, kände 

sig nedvärderad och ensam, samt vaknade varje morgon med panikkänslor. Detta sammantaget 

fick honom att bryta med missbruket och kriminaliteten när han insåg tillslut att det var dags att 

ta tillvara på chanserna. Vid det här laget hade Torvald avtjänat fyra fängelsestraff, varav det 

längsta varade i åtta månader. Första gången han begick ett brott var han tolv år gammal. Han 

hade missbrukat droger under många år och gjort ett tiotal behandlingar för detta, vilket han säger 

sådde ett frö hos honom. 

 

“Jag hade börjat se världen med andra glasögon. När jag hade varit på behandling och varit 
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drogfri kunde jag känna; Wow jag mår så bra! Sex månader senare sitter jag i en lägenhet, har 

blivit rånad av ett gäng och känner mig så liten.” -Torvald 

 

I samband med att Torvald skulle driva in en skuld blev han illa misshandlad och hamnade på 

sjukhus. Innan denna händelse hade han i två månaders tid haft en tanke om att han ville åka på 

behandling för sitt missbruk. Drogens påverkan hade slutat vara lösningen på hans problem. 

Misshandeln blev därför det som gjorde att han valde att söka hjälp. Minnet av misshandeln har 

följt med Torvald under många år och han använde sig länge av denna händelse som ett sätt att 

påminna sig själv om var han aldrig mer ville hamna igen. 

 

Bilal är en man i sextioårsåldern som idag arbetar för KRIS. Han har avtjänat ett fyrtiotal 

fängelsestraff varav det senaste straffet avtjänades 2006. Hans längsta straff varade i nitton 

månader. För Bilal gick beroendet till droger och den kriminella livsstilen hand i hand. Han 

beskriver sig som en beroendeperson vilket innebar att han sökte kickar i allt, bland annat brott 

och droger. Bilal berättar att hans beslut om att förändra sin livsstil föranleddes av en lång 

process. Han hade två barn som var familjehemsplacerade på grund av den livsstil han levde, och 

under slutet av 90- talet förolyckades ett av barnen i samband med en olycka.   

 

“Då stod jag där, oj vad hände. Jag kände inte min pojke så väl och nu kommer jag aldrig kunna 

lära känna honom” -Bilal 

 

Trots att det var en traumatisk händelse berättar Bilal att han fortsatte med drogerna och sitt 

kriminella leverne. Ett par år senare drabbas han av ett flertal strokes i två omgångar. Under den 

andra omgången satt han på anstalt och Bilal berättar att han då började fundera på om det var 

dags att göra en förändring. Under samma period föddes hans tredje barn vilket påminde honom 

om det barn han tidigare förlorat. Bilal insåg att han aldrig lärt känna något av sina två första barn 

men nu såg han möjligheten att ta tillvara på den chansen. 

 

Bilal har berättat att han är en beroendeperson som ständigt sökte efter kickar. Bilal berättar att 

han är övertygad om att han hade varit död idag om det inte vore för det senaste fängelsestraffet. 

Han tvingades till drogfrihet, fick tid för reflektion och beslutet om en livsstilsförändring började 

växa inifrån.  

 

“När jag nyktrade till där inne på anstalten så började jag tänka: jag vill nog fan leva” -Bilal 

 

Han ansökte om att få göra behandling utanför anstalt, men fick avslag. Inte heller när Bilal blev 

frisläppt fick han någon behandling. Genom tidigare behandlingar hade han fått en 

“verktygslåda” med strategier och visste därmed vad han behövde göra. Genom att bland annat 

gå på tolvstegsmöten och starta upp en lokal KRIS-förening lyckades Bilal på egen hand förändra 

sin livsstil. Bilal tror det var sammantaget ett flertal händelser under en längre tid som slutligen 

fick honom att lämna det gamla livet bakom sig. Barnet som förolyckades, alla strokes, det nya 

barnet flera år senare och en stark inre vilja till att leva gjorde att han tillslut lyckades. 
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Jens är i femtioårsåldern och arbetar för KRIS, samt föreläser på skolor om sina tidigare 

erfarenheter. Jens definierar sig som före detta livsstilskriminell och begick brott för att försörja 

sitt missbruk, vilket han säger kostade honom flera tusen kronor om dagen. Jens berättar att 

beslutet om en livsstilsförändring var något som mognade fram under tiden han satt inne på sitt 

sista fängelsestraff som varade i strax över fyra år. Han har sammantaget avtjänat ungefär fjorton 

år effektivt på anstalt, varav det första var på åttiotalet och det sista straffet frigavs han från 2010. 

Jens hade levt i missbruk och kriminalitet under i princip hela sitt liv. Han hade barn och partner 

som han valt att hålla utanför sin kriminella livsstil men när barnen blev vuxna sade de upp 

kontakten med honom på grund av hans livsstil. Detta tog hårt på Jens och fick honom att må 

mycket dåligt. Tiden på anstalt gav honom gott om tid för reflektion. På anstalten skrev han 

mycket, vilket blev ett sätt att ge uttryck för sina känslor. Genom kriminalvården fick han gå en 

kurs och detta hjälpte honom att förstå sitt beteende och hitta nya verktyg och strategier. Han var 

trött på sitt missbruk och längtade efter att återfå kontakten med sina barn. Allt detta 

sammantaget gjorde att Jens så småningom slutligen valde bort det gamla livet för någonting nytt. 

I den studie som Forkby m.fl. (2019) gjort beskrev intervjupersonerna att det efter en längre tid 

på anstalt börjat fundera över bland annat sina barn och andra viktiga personer som de förlorat 

kontakten med och att saknaden efter dessa ofta har varit avgörande i uppbrottsprocessen, vilket 

även Jens beskriver.  

 

Jens tyckte att det var skönare att sitta på anstalt än att vara ute i samhället. Inne på anstalten 

behövde han inte ta ansvar och vid det senaste straffet upplevde han det till och med som en 

befrielse att komma tillbaka, även om den första tiden var jobbig på grund av abstinensen efter 

droger. För Jens uppstod de största svårigheterna i samband med att han blivit frisläppt. Många i 

staden kände till vad han gjort och han upplevde blickar som gav skuldkänslor och polisen 

stoppade honom fortfarande med jämna mellanrum. Det var svårt att få ett arbete och han fick 

kämpa hårt för ett eget boende, men tanken på att återuppta kontakten med sina vuxna barn gav 

honom motivation.  

 

“Straffet var inte att sitta inne, straffet var att komma ut i samhället igen” -Jens 

 

Acke är en man i fyrtioårsåldern som idag jobbar med att föreläsa och sprida kunskap om sina 

tidigare erfarenheter. Han har levt som yrkeskriminell men väljer idag att inte definiera sig utifrån 

detta. Hans första fängelsestraff avtjänade han som artonåring, det senaste avtjänade han 2011. 

Det längsta fängelsestraffet varade närmare sex år och han har avtjänat ungefär tolv år effektivt 

på anstalt fördelat på fem straff. Acke berättar att konsekvenserna som kom med hans livsstil var 

det som gjorde att han tillslut förändrade sitt liv. Han hade med tiden gått från att vara en relativt 

okänd kriminell till att vara ständigt påpassad av myndigheter och polis. Allt fler personer i 

Ackes omgivning hade gått bort, vilket han säger påverkade honom. Han hade länge strävat efter 

att tillhöra den lilla skaran av drogfria kriminella som befann sig högt i hierarkin, men insåg att 

han aldrig skulle bli en av dem. Ett par år innan Acke förändrade sitt liv hade en tanke börjat gro i 

hans huvud. Fängelsestraffen avlöste varandra och han märkte att han med tiden började få ångest 

i samband med att han skulle friges. När han väl var ute började han dessutom längta tillbaka till 

anstalten. Fenomenet som Acke beskriver är återkommande bland andra som vi intervjuat, men 
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även i Forkbys m.fl. (2019) studie där de före detta gängkriminella beskriver tiden på anstalt som 

en paus och viloperiod från livet utanför. Detta ledde till att de trivdes och kände sig trygga inne 

på anstalten, vilket även Acke beskrev. 

 

 “Det blev mer bekvämt att sitta inne på kåken än att vara ute i samhället” -Acke 

 

Acke beskriver insikten som en slags “medveten vändpunkt” och han förstod att det inte var sunt 

att känna som han gjorde. Det blev en legitim anledning att ta tag i sitt liv. Acke beskriver vidare 

att den slutgiltiga vändpunkten kom efter att han upplevt en nära-döden- upplevelse. Han hade 

“nått sin botten” och insåg att han skulle dö om han fortsatte med drogerna.  

 

Första anhalt - målsättningar med förändringen 
När respondenterna väl beslutat sig för att förändra sina liv började de sätta upp mål. Enligt 

Rydén Lodi (2008) är det viktigt att det finns en inre motivation och framtidstro, samt ett hopp 

om förändring för att personen inte ska återfalla i missbruk eller kriminalitet och målsättningar 

blir därmed ett viktigt första steg i förändringsprocessen.  

 

“Mitt första mål var att jag skulle överleva” -Acke 

 

Torvald och Acke berättar att de första sex månaderna efter uppbrottet mest handlade om att 

överleva. Acke säger att efter ungefär sex månader blev hans målsättning att ordna bostad, vilket 

skapade ett driv inom honom och han beskriver hur stolt han kände sig när han för första gången 

fick en lägenhet. Han fick en känslomässig belöning och började därefter sträva efter ytterligare 

delmål och vinster, bland annat körkort. För Torvalds del dröjde det upp till ett år innan han 

kunde börja sätta upp mer långsiktiga planer. Därefter började vinsterna komma, vilket han 

menar var viktigt för honom men även för andra. För honom var det viktigt att se att saker 

faktiskt fungerade och gav belöningar.  

 

Förutom att överleva var Torvalds målsättning att ta tillvara på livet. Han ville bevisa för sig själv 

och för andra att han kunde bygga upp sitt liv med kvalitet på riktigt. Efter ett år kunde han sätta 

långsiktiga mål och såg att det nya livet fungerade. Nya belöningar kom allt eftersom och dessa 

ersatte de belöningar han tidigare fått genom sitt missbruk och kriminalitet. Han säger att han har 

haft tur och fått ganska extrema belöningar genom sin yrkesmässiga framgång. 

 

Att bli skuldfri har varit viktiga delmål för både Torvald och Bilal. Torvald hade stora skulder till 

kronofogden som han behövde hantera, vilket inledningsvis inte var helt lätt. Bilal har beskrivit 

de små delmålen som viktiga i hans uppbrottsprocess och hans första delmål var att ordna en 

sysselsättning och därefter betala av sina skulder. Därefter var hans mål att starta föreningen 

KRIS i hans hemstad, vilket han även lyckades med. Jens ger en liknande beskrivning som Bilal. 

För honom var det viktigt att bli en del av samhället och hjälpa människor i liknande situation. 

Genom att ge något positivt tillbaka till samhället kunde han bearbeta ångesten han hade som en 

följd av det han gjort tidigare i livet. Han ville även återskapa relationen till sina barn och detta 

blev en stark motivationskälla i hans livsstilsförändring. Att barn kan vara en stark 
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motivationskälla bekräftas även av Bilal, där relationen till det yngsta barnet blev en drivkraft i 

förändringen.  

 

Bilal berättade att ett vanligt misstag som många gör är att man sätter upp ett mål och efter att 

man uppnått detta så återfaller man i gamla mönster då man inte längre har något att sträva mot. 

Han menar att det därför är viktigt att hela tiden sätta upp små delmål för sig själv. 

 

“En dag i taget är det som är nyckeln. Just idag ska jag vara nykter och håller mig till det. 

Imorgon kan jag ta ett nytt beslut.” -Bilal 

 

Bostad, sysselsättning, försörjning, bli skuldfri samt att återetablera relationerna till sina barn 

beskrivs som viktiga inledande målsättningar bland våra respondenter. Det handlar om att bli en 

del av samhället och ta tillvara på livet. Att sätta upp små delmål och finna en ny gemenskap 

beskrivs också som viktigt, vilket bekräftas i både Forkby m.fl:s (2019) och Rydén Lodis (2008) 

forskning. 

 

Andra anhalt - tillvägagångssätt att nå sina mål 
Att upphöra med droger 
Behandling är ofta en viktig åtgärd för att förebygga återfall i brott. Vilka åtgärder som syftar till 

att undanröja de hinder som finns för att bryta en brottslig karriär menar Sarnecki (2015) kan 

variera beroende på vad hindren består av. Vanliga behandlingsåtgärder är ofta behandling mot 

missbruk, vilket alla respondenterna har erfarenhet av.  

 

Bilal och Torvald har båda tagit del av flertalet behandlingsinsatser. Bilal lärde sig olika 

strategier som han senare hade nytta av när han tog beslutet om att göra en livsstilsförändring. 

Tidigare kunde han exempelvis hamna i kriminella tankemönster och Bilal beskrev ett särskilt 

tillfälle då han hade suttit och diskuterat smugglingsresor med någon. Han uppmärksammade sig 

själv om detta och avstyrde planerna dagen därpå. I samband med uppbrottsprocessen började 

han även gå på tolvstegsmöten, vilket han menar var viktigt i sitt tillfrisknande och ett sätt att 

upprätthålla sin drogfrihet. För Torvald gav de tidigare behandlingarna inte effekt just där och då, 

eftersom att han inte var känslomässigt redo att bryta med drogerna. Däremot gav behandlingarna 

honom en paus från drogerna och han kunde i efterhand se att han mådde bättre när han var 

drogfri, detta sådde ett frö hos honom. Han framhåller behandlingarna som bra, men menar att 

det stora arbetet kommer efteråt. 

 

Jens och Acke har inte tagit del av lika många behandlingsinsatser som Torvald och Bilal. Trots 

att Jens missbrukat sedan han var tretton år gammal, har han endast gjort en behandling. Till 

skillnad mot våra andra respondenter tillskriver han inte denna behandling någon betydelse. 

Däremot fick han genom kriminalvården gå en form av självhjälpskurs där han lärde sig 

strategier för att bemöta olika hinder och svårigheter i livet. Han tillskriver kursen stor betydelse, 

då den har hjälpt honom mycket under uppbrottsprocessen. 

 

Acke har aldrig varit på något behandlingshem, men säger att han vid ett tillfälle ansökt om 
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behandling hos socialtjänsten, vilket han fick avslag på. Beslutet om livsstilsförändring kom 

ungefär fyra år senare och han hade nyligen blivit villkorligt frigiven från anstalt och var under 

bevakning av kriminalvården, som satte villkor på hans frigivning. Genom socialtjänsten fick han 

behandling på kommunens öppenvård och detta hjälpte honom i processen. Även om hjälpen han 

fick var bra, menar Acke att det allra viktigaste redskapet var han själv. 

 

Sambandet mellan missbruk, beroende och kriminalitet är starkt (Bergström, 2012) och detta 

samband har vid våra intervjuer varit väldigt framträdande. Respondenterna beskrev hur den 

kriminella livsstilen och missbruket av sinnesförändrande droger gick hand i hand och de var 

samstämmiga om att en viktig och avgörande del i deras uppbrottsprocess var att i ett första led 

har upphört med droger och andra sinnesförändrande medel.  

 

Nya gemenskaper och sociala sammanhang 
För Torvald var den största utmaningen den känslomässiga aspekten i uppbrottet. Han hade 

mycket ångest han behövde hantera och fick med hjälp av terapi möjlighet att bearbeta sina 

känslor. Även Jens hade och har fortfarande mycket ångest och skuldkänslor, som han på olika 

sätt behövde hantera.    

 

“Vetskapen om att man skadat människor, är skyldig folk pengar och har betett sig som en idiot 

skapade mycket ångest.” -Torvald 

 

Dessa känslor har de behövt hantera på olika sätt, där ny social gemenskap verkar vara 

avgörande. Detta har de funnit i bland annat KRIS och tolvstegsmöten. Ett nytt socialt 

sammanhang har framhållits som avgörande i uppbrottsprocessen för alla respondenterna, då de 

behövde bryta med det gamla umgänget. För två av respondenterna har föreningen KRIS haft en 

stor betydelse i uppbrottsprocessen och genom KRIS fick de sysselsättning och något att 

engagera sig i. Medlemmarna i föreningen hade liknande erfarenheter som de själva och de kunde 

därför finna stöd hos varandra. Ett nytt stöttande socialt nätverk har haft en i princip avgörande 

roll och stödet från föreningen, samt det egna engagemanget för föreningen har gjort det möjligt 

att lägga det gamla livet bakom sig. Torvald fann denna gemenskap i tolvstegsmöten och detta 

blev hans viktigaste redskap i uppbrottsprocessen.  

Under dessa träffar kunde deltagarna utbyta erfarenheter och prata om sina problem med personer 

som befann sig i liknande situation. Tillsammans med de andra deltagarna  

kom han och de andra deltagarna tillsammans på verktyg och lösningar för att hjälpa varandra. 

Han fann en stabil gemenskap genom dessa möten, vilket var betydelsefullt för honom. När han 

befann sig bland människor kände han inte suget efter droger och den nya gemenskapen blev 

därmed avgörande.  

 

“Att ha en stabil och trygg gemenskap tror jag är A och O”. “Vi behöver känna gemenskap och 

känna oss delaktiga och känna oss omtyckta, trots det vi har gjort” -Torvald 

 

Förutom nya sociala sammanhang har respondenterna tillskrivit nära relationer som en viktig del 

i deras tillfrisknande från droger. För Acke var uppbrottet med de tidigare vännerna lättare, då de 

redan börjat distansera sig från honom på grund av hans eskalerande missbruk. Han menar att det 
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hade varit omöjligt att lämna den yrkeskriminella banan och samtidigt stanna kvar i samma 

umgänge 

 

Torvald, Bilal och Jens har sagt att deras sociala sida har varit till en stor fördel i 

uppbrottsprocessen. Uttrycket social kameleont är återkommande vid beskrivningen av dem 

själva. Enligt Torvald har han kunnat dra stor nytta av sin charm i olika sammanhang, samtidigt 

som han beskriver sig själv som driven och med stor lust att sträva framåt. Acke betonar sina 

främsta styrkor som envishet och beslutsamhet. Han kan även erkänna misstag och beskriver sig 

själv som jordnära, vilket har hjälpt honom i processen mot livsstilsförändring. Det är inte 

förvånande att tre av våra respondenter beskriver sig som sociala kameleonter. Acke nämnde inte 

sin sociala sida som den främsta egenskapen, men under intervjuns gång upplevde vi även honom 

som väldigt social och utåtriktad. Vi kan därmed se att social förmåga är en viktig och betydande 

egenskap i våra intervjupersoners uppbrottsprocess.  

 

Samtliga respondenter beskriver nya sociala sammanhang och gemenskap som en avgörande 

faktor för att de inte skulle falla tillbaka i missbruk och kriminalitet, vilket bekräftas av både 

Rydén Lodi (2008) och Forkby m.fl. (2019). Forkby m.fl. (2019) menar att för de individer som 

ej funnit ett nytt sammanhang utanför anstalten har uppbrottsprocessen varit svårare och de har 

då återgått till det sammanhang och den gemenskapen som de känt sig mest bekväma i. En följd 

av detta har varit att de efter en tid begått nya brott och därmed fått nya straffpåföljder.  

 

Bostad 
Rydén Lodi (2008) menar att en avgörande faktor för att kunna lämna kriminaliteten är 

att ha en bostadssituation som innefattar att man har tillgång till ett privatliv. Samtliga av våra 

respondenter har också betonat bostad som en viktig faktor i sina uppbrottsprocesser. 

 

Bilal betonar ett fast boende som en viktig och avgörande del i förändringsprocessen. För honom 

var det svårt att förändra sin livssituation utan ett fast boende eftersom de vänner som kunde 

ställa upp med en sovplats befann sig i missbrukskretsar. Bilal berättar om en episod på nittiotalet 

då han fick frigång från anstalt för att åka på öppenvård på dagarna. Han var motiverad och 

inställd på att sluta vid detta tillfälle, men när han kom ut var han bostadslös och fick flytta in i ett 

garage. Han lyckades i några månader hålla sig undan kriminaliteten och drogerna men föll sedan 

tillbaka in i gamla vanor. Bilal önskar att han fått mer stöd från samhället då. Han menar att om 

han fått hjälp med boende eller utslussning från fängelset hade det underlättat för honom i 

situationen. Inte heller Jens fick stöd med bostad från socialtjänsten. Efter att han fått jobb på 

KRIS och därmed kunde visa upp att hans ekonomiska förutsättningar hade förändrats lyckades 

han på egen hand ordna ett lägenhetskontrakt, vilket han idag är mycket stolt över.  

 

“Utan boende så blir man ju tvingad ut till annat. Det är ju inte så kul att bo hos folk. För de 

kamrater som man har är ju de som lever i missbruksvärlden och det är ju de som kan upplåta en 

soffa” -Bilal 

 

Att bostad är viktigt och avgörande för en lyckad uppbrottsprocess bekräftas av samtliga 
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respondenter. Två av respondenterna fick inledningsvis stöd med detta från socialtjänsten. 

Torvald fick efter sin primärbehandling en utslussningslägenhet på ett stödboende. Ett och ett 

halvt år senare hade han sin egen lägenhet och ett arbete. Acke var bostadslös efter uppbrottet och 

behövde därför ordna en bostad. Han fick stöd av socialtjänsten och bidrag för att kunna köpa 

sina första möbler och andra nödvändiga saker. Han beskriver att det inledningsvis var svårt att 

förhålla sig till de nya ekonomiska förutsättningarna under det första året, då han gick från att 

under sin yrkeskriminella karriär ha runt 50 000 kr i månaden till att försörja sig på socialbidrag. 

 

“Jag kommer ihåg när jag fick lägenheten... den där känslan av välmående och stolthet. När man 

kan sätta nyckeln i låset och vrida om och in i hallen. Och liksom okej, det här är mitt! Jag har 

fått det här, eller jobbat mig till det här.” -Acke 

 

Sista anhalt - livet idag 

Respondenterna har beskrivit vad som fick dem att slutligen välja en annan väg i livet. Det har nu 

gått många år sedan startskottet för respondenternas livsstilsförändring började och idag ser deras 

liv ut på ett helt annat sätt än det tidigare gjort.  

 

Acke har idag ett arbete där han drar nytta av sina erfarenheter genom att föreläsa och sprida 

kunskap. Han har sambo och två barn. Acke berättar att han är noga med att prioritera det 

viktigaste först, vilket han menar är hans egen psykiska hälsa och välbefinnande. Detta menar 

han är viktigt, så att de som är runtomkring ska må bra.  

 

“Om jag inte tar hand om mig själv så kan jag inte ta hand om andra” -Acke 

 

Torvald berättar att han sedan en kort tid är separerad, har en dotter som han har god kontakt 

med och han bor i en tvåa i sin nya hemstad. Han har allt sedan sitt uppbrott ägt fyra företag, 

varav han sålt två idag. Nu har han två företag kvar, varav ett av dessa är ett behandlingshem. 

Torvald har god ekonomi på grund av framgångarna han haft med företagen. Idag är han helt 

nykter och drogfri, går fortfarande på tolvstegsmöten och har inte blivit straffad sedan 2011. 

Hans sociala sida som har varit gynnande för honom har även kunnat ställa till med problem då 

det har varit lätt för honom att hålla en fasad mot andra människor. Han berättar att han 

fortfarande går i terapi för bland annat detta. Terapin hjälper honom även att se nya perspektiv 

och får honom att reflektera över vad han vill göra med sitt liv.  

 

“Ganska sjukt hur livet har förändrats. Idag lever jag min dröm” -Torvald   

 

Bilal är mycket nöjd med sitt nya liv och tycker framtiden ser ljus ut. Han har ett arbete på KRIS 

där han hjälper andra som befinner sig i liknande situation som han själv varit i. Han har en egen 

lägenhet och för ett år sedan fick han sin första lön. Detta har förbättrat hans ekonomi avsevärt 

och han kan numera till och med kan spara flera tusen kronor varje månad. Han har god kontakt 

med sitt yngsta barn och har vårdnaden om honom, vilket var ett av de mål han hade med sin 

livsstilsförändring. Han berättar att han snart ska ut på en långresa, vilket han verkligen ser fram 

emot. 
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“Livet är nästan bättre än vad jag kunnat föreställa mig” -Bilal 

 

Jens ser ljust på sitt liv och sin framtid. Han har körkort, bostad och arbete. Genom sitt arbete 

hjälper han människor som befinner sig i liknande situation som han själv har varit. Tidigare 

erfarenheter bearbetar han genom att bland annat föreläsa på skolor och låta sig bli intervjuad. 

Han har god kontakt med både barn och barnbarn vilket var hans största målsättning med 

livsstilsförändringen. Ångest är något som Jens kämpat och fortfarande kämpar med. Han mår 

fortfarande dåligt när han tänker på sitt gamla kriminella leverne och hur det påverkat andra 

människors liv. Ångesten hanterar han genom goda gärningar och han bearbetar sina känslor 

genom att prata om dem. Jens berättar att han emellanåt saknar sina gamla vänner, men vet att 

han inte kan umgås med dem idag, då de fortfarande är aktiva i missbruk vilket skulle trigga 

suget efter droger. 
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RESAN MOT EN LIVSSTILSFÖRÄNDRING 

Analysen följer en kronologisk ordning, som vi valt att kalla för resan mot livsstilsförändring (se 

Figur 2). Upphörandet med den kriminella livsstilen har föregåtts av en process, som för somliga 

av våra respondenter pågått under flera år. Resan startar vid en avgörande tid i livet, vilket 

respondenterna själva beskrivit som att de “nått botten”. Respondenterna hamnade i en livskris 

och detta blev en vändpunkt i deras liv. Den livskris som respondenterna beskrivit är vad Kemp 

(2013) valt att benämna som Rock Bottom. Enligt honom behöver krisen inte vara en faktisk 

händelse, även om det är vanligt. Rock Bottom (Kemp, 2013) eller “nått botten” blev därmed 

startskottet på respondenternas långa resa mot en livsstilsförändring (se Figur 2).  

 

Samtliga av våra respondenter har definierat en eller flera faktiska händelser som de kan koppla 

till sina vändpunkter. Krisen ledde till en insikt och blev en sanningsöppnare vilket gjorde att 

respondenterna kunde se vad de förlorat och vad de behövde göra för att återskapa ett 

meningsfullt liv. I samtliga intervjuer beskrev respondenterna att livsstilsförändringen på ett eller 

annat sätt föranleddes av känslan att de “nått botten”, vilket även Acke och Torvald sade 

uttryckligen. De kunde beskriva specifika och avgörande händelser, vilket blev startskottet mot 

deras livsstilsförändring. Den gemensamma insikten hos samtliga respondenter var att de 

behövde upphöra med droger för att kunna upphöra med kriminalitet. Insikten ledde till att de 

fick en högre känsla av begriplighet då sambanden mellan den kriminella livsstilen, missbruket 

av droger och förlusten av sociala band blev (be)gripbara (Antonovsky, 1991). 

 

Vid tiden för deras livsstilsförändring var de sociala banden till det konventionella samhället i 

princip obefintliga för respondenterna (se Figur 2). De saknade arbete, bostad och levde utanför 

samhällets normer och värderingar (Hirschi, 1969). Bilal och Jens hade förlorat relationen till 

sina barn, vilket de saknade och ville återskapa. Avsaknaden av sociala band till det 

konventionella samhället hade tidigare gjort det möjligt att leva på ett normbrytande sätt. Vid 

tidpunkten för livsstilsförändringen hade det skett en förändring i respondenternas liv. Även de 

sociala banden till det ickekonventionella samhället hade börjat försvagas, vilket fick dem att 

längta efter att åter bli en del av det konventionella samhället (Hirschi, 1969). 

 

Målsättningar med en livsstilsförändring var till stor del viljan att åter bli en del av det 

konventionella samhället samt att återfå viktiga relationer. Vissa av respondenterna förlorade 

kontakten med sina barn vilket drev dem till förändring. De ville återfå kontakten med sina barn 

och detta gav dem mening med sitt tillfrisknande. För andra var den inledande målsättningen 

överlevnad och därefter bli en del av det konventionella samhället. De känslomässiga 

investeringar som respondenterna fick i och med sina målsättningar blev en form av drivkraft 

som kan jämföras med en hög känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 1991). När våra 

respondenter fann en mening i sin uppbrottsprocess så kunde de även hantera de motgångar de 

stötte på under resans gång, till exempel betala av skulder, ta körkort och upphöra med droger. 

Trots motgångarna behöll de blicken på sina målsättningar och visste vad de behövde göra för att 

bli en del av det konventionella samhället igen. 

 

Återskapandet av sociala band har vi valt att analysera med hjälp av åldersgraderad teori av 
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informell social kontroll, som beskriver hur respondenternas svaga sociala band till det 

konventionella samhället i ung ålder bidrog till att deras sociala band var fortsatt svaga även i 

vuxen ålder. Detta blir till en negativ spiral, men innebär inte att det är omöjligt att bryta och göra 

förändring. En vuxen person kan bryta med de svaga sociala banden, om de har förmågan att 

skapa nya, starka sociala band (Sampson och Laub, 1993).  

 

Alla respondenter beskrev nya sociala sammanhang som avgörande i uppbrottsprocessen, till 

exempel föreningen KRIS och tolvstegsrörelsen. Vissa av respondenterna har sagt att de nya 

sociala sammanhangen gjort att de inte återfallit i gamla mönster. Att de lyckades skapa nya, 

starka sociala band gav dem en högre känsla av sammanhang vilket gjort att de inte återfallit i 

droger eller kriminalitet (Antonovsky, 1991). 

 

Hanterbarhet är den komponent som beskriver till vilken grad våra respondenter upplever att det 

fanns resurser till deras förfogande, och om de var tillräckliga för att möta de stimuli de stötte på 

(Antonovsky, 1991). Samtliga respondenter har kunnat redogöra för viktiga verktyg och faktorer 

som hjälpte de under livsstilsförändringen, vilket vi tolkar som en hög känsla av hanterbarhet. 

Men för att respondenterna ska kunna ha en hög känsla av hanterbarhet, behövde de också känna 

begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Vi nämnde tidigare att respondenterna 

lyckades med sin livsstilsförändring, delvis på grund av att de kände mening med att genomgå 

denna förändring, men också för att de fick en förståelse för situationen och den blev begriplig. 

Utan dessa komponenter; hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet, hade våra respondenter 

inte haft möjlighet att bryta sig loss från sina destruktiva liv. Det är respondenternas egen 

förtjänst att de befinner sig på en bättre plats idag, eftersom de själva spelat huvudrollen i sin 

uppbrottsprocess och därmed hade makten över sina liv. Oavsett vilka faktorer de tillskrivit som 

betydelsefulla har deras aktiva val och vilja att genomgå en förändring varit den största 

drivkraften.  

 

Upphörandet med missbruk och kriminalitet har gett respondenterna vinster i form av god 

kontakt med sina barn, ett arbete som de finner stimulerande samt egen bostad och försörjning. 

Nya sociala sammanhang, sysselsättningar och nära relationer har byggts upp, vilket 

sammantaget har gjort att respondenterna inte längre ville begå brott, då åtaganden och 

delaktighet i konventionella aktiviteter gör att man genom avvikande handlingar riskerar att 

förlora alldeles för mycket (Hirschi, 1969).  

 

De sociala banden till det konventionella samhället har under resans gång successivt blivit 

starkare, samtidigt som känslan av sammanhang har ökat (se Figur 2). I enlighet med Antonovsky 

(1991) är känsla av sammanhang en livslång process. Människan lär sig att hantera motgångar, 

finner ny mening och begriplighet så länge livet pågår. Våra respondenter har under 

uppbrottsprocessen utvecklat olika sätt att hantera tidigare erfarenheter och nya motgångar. En 

respondenterna går fortfarande i terapi och arbetar än idag aktivt med de tolv stegen genom att gå 

på tolvstegsmöten. Samtliga respondenter har dragit nytta av sitt forna leverne i sina yrkesval, 

vilket vi tolkar som att de funnit mening i sina erfarenheter. Två av respondenterna jobbar inom 

KRIS och stöttar andra i liknande situation. Två respondenter föreläser om sina erfarenheter och 

vill genom detta sprida kunskap. En av våra respondenter jobbar idag med missbruksbehandling, 
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där han drar nytta av sina erfarenheter. Vår slutsats är därför att respondenterna har en hög känsla 

av sammanhang (Antonovsky, 1991).  

 

I denna analys har vi nu sett hur Rock Bottom, teorier om Sociala Band och Känsla av 

Sammanhang samverkar med varandra och är under ständig förändring i uppbrottsprocessen. Den 

här processen övergår efter ett tag till att bara vara en del av livsloppet, som pågår under 

resterande del av livet (se Figur 2). 

 

 

 
Figur 2. Resan mot en livsstilsförändring. Källa: Olivia Johansson och Anna Hedman (2019) 
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DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera uppsatsen i sin helhet samt föra en metodreflektion 

kring uppsatsens svagheter och styrkor. 

 

Vi var intresserade av att ta reda på vad som fick våra respondenter att upphöra med den 

kriminella livsstilen. För samtliga respondenter gick kriminalitet och missbruk hand i hand. 

Sambandet mellan dessa två komponenter gjorde det nödvändigt för våra respondenter att helt 

upphöra med sitt missbruk som en del i förändringsprocessen.  

 

Respondenternas livsstilsförändring föranleddes av en kris, där de beskrev en eller ett flertal 

händelser som slutligen blev startskottet för förändringen. De beskrev hur de nådde sin botten, 

vilket vi har tolkat som Rock Bottom (Kemp, 2013). Vi tolkar det som att slaget mot botten varit 

nödvändigt för att möjliggöra en livsstilsförändring. Rock bottom är vanligtvis starkt 

sammankopplat med missbruk och är ett vedertaget fenomen inom tolvstegsrörelsen (Kemp, 

2013). Narkomaner och livsstilskriminella utgör ofta samma grupp av människor, och man kan se 

att problemen har börjar tidigt i livet (Bergström, 2012). Ibland har individerna börjat sin bana 

med brott och i andra fall har de börjat banan med att använda droger. Han menar att oavsett hur 

den individuella debuten sett ut så slutar det vanligtvis med att personen både använder droger 

och begår brott. Respondenterna har i vår studie beskrivits som framförallt kriminella, men det 

har framkommit att de till minst till lika stor del varit missbrukare. Intressant i sammanhanget är 

att fråga sig; vad kom först, hönan eller ägget? Respondenterna begick sitt första brott i ung ålder, 

likaså med droger. Det eskalerade senare till tyngre droger och allvarligare brott. 

Sammankopplingen mellan dessa komponenter framstår för oss så stark att det knappt går att 

särskilja. Det är däremot tydligt att första steget ut ur kriminalitet är att upphöra med 

sinnesförändrande medel. Vi tror utifrån vårt resultat att när en person upphör med missbruk så 

faller det sig naturligt att även upphöra med brott.  

För att upphöra med missbruk har behandling varit ett av de viktigaste redskapen, vilket även 

Sarnecki (2015) bekräftar då han menar att behandling är viktigt för att förebygga återfall i brott. 

 

Samtliga respondenter i vår studie har beskrivit sig själva som huvudpersonen i sin 

livsstilsförändring, vilket isåfall skulle tyda på att individen har den huvudsakliga makten. Det 

här stämmer överens med Rydén Lodis (2008) studie där hon betonar hur viktigt det är att 

personen har en inre motivation och en framtidstro, det måste finnas ett hopp om förändring som 

kan hindra personen att återfalla i kriminalitet eller missbruk.  

Frågan blir således; vilken inverkan har samhället på individens beslut om livsstilsförändring?  

 

Respondenterna har i vår studie tillskrivit bostad och sysselsättning som viktiga komponenter för 

att lyckas bryta med kriminaliteten, vilket tyder på att samhället spelar en central roll i brytandet 

med kriminalitet och missbruk. Hälften av våra respondenter har dock ordnat med bostad och 

sysselsättning själva och i enlighet med Rydén Lodis (2008) studie har inte heller våra 

respondenter tillskrivit Socialtjänsten eller Kriminalvården som betydelsefulla i den brytande 

processen. En av våra respondenter berättade att han fick hjälp av kriminalvården och 

socialtjänsten men menade att det var han själv som var den viktigaste faktorn till att han 
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lyckades då det var han som ställde krav på Socialtjänsten. Vi har i vår studie sett att det 

slutgiltiga beslutet ligger hos individen, men då beslutet är taget så är det helt avgörande med en 

stöttande omgivning och gemenskap. Om den stöttande omgivningen är Socialtjänsten, 

Kriminalvården, tolvstegsmöten eller nya vänner verkar ha mindre betydelse i sammanhanget. 

Det har visat sig i vår studie och genom tidigare studier (Forkby, 2019; Rydén Lodi, 2008) att det 

viktigaste är att individen inte står ensam när beslutet är taget. Det är således mycket viktigt att 

samhällets olika instanser kan erbjuda individen stöd i form av olika insatser. Trots att 

behandlingsinsatser inte har hjälpt respondenterna i den stund de då befann sig i, har de ändå 

tillskrivit dessa en stor betydelse i ett längre perspektiv. Behandlingarna har sått ett frö, men 

också gett dem verktyg att använda sig av då det slutgiltiga beslutet väl är taget. Hos våra 

respondenter har tanken om att vilja förändra sina liv påbörjats långt innan de slutligen lyckades. 

Samhället verkar inte kunna bestämma över individers val men har stor betydelse för hur 

förutsättningarna att lyckas blir. Som i fallet med en av våra respondenter som berättade om en 

episod då han frigivits från fängelset. Han var motiverad och inställd på att sluta vid detta 

tillfälle, men när han kom ut var han bostadslös och föll efter en tid tillbaka gamla vanor. Han 

önskar att han vid detta tillfälle hade fått mer stöd från samhället då han tror det hade påverkat 

hans förutsättningar. 

 

Metodreflektion 

Vid kvalitativa studier är det vanligt att använda sig av målstyrt urval (Bryman, 2011). Urvalet 

bestämdes utifrån de formulerade forskningsfrågorna och syftet med studien, vilket i detta fall var 

nödvändigt för att forskningsfrågorna skulle bli besvarade. På grund av det begränsade urvalet är 

det svårt att med säkerhet säga att detta skulle gå att generalisera till andra sociala miljöer och det 

går därför inte att säkerställa den externa validiteten (Bryman, 2011). Andra brister som kan 

finnas vid kvalitativ forskning är att forskningen bedrivs i sociala miljöer. I vilken utsträckning 

en undersökning kan replikeras avgör om studien har en hög eller låg extern reliabilitet, men på 

grund av att sociala miljöer är föränderliga och inte går att frysa är det därför svårt att hävda att 

denna studie har en hög extern validitet (Bryman, 2011).  

Andra typer av metodval hade möjligtvis kunnat påverka den externa validiteten och 

reliabiliteten, exempelvis kvantitativ metod. Detta hade dock å andra sidan gjort det omöjligt att 

besvara studiens syfte och frågeställningar utifrån hur de varit formulerade. En annan möjlig väg 

att genomföra studien på hade möjligtvis varit att göra en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ forskning, men på grund av otillräckliga resurser och i brist på tid var det inte möjligt 

och därför var inte något annat än den valda kvalitativa metoden ett alternativ.  

 

Skribenterna har genomgående varit överens om hur resultatet skulle tolkas och har arbetat 

tillsammans med materialet samt fört en gemensam diskussion kring de olika tolkningarna, vilket 

säkerställer studiens interna reliabilitet (Bryman, 2011). Intervjumaterialet och den analysmodell 

som utformats (se figur 1 & 2) stämmer överens. Detsamma gäller vid jämförelse av tidigare 

forskning som finns inom området. Tanken var inledningsvis att även inhämta 

respondentvalidering, för att respondenterna skulle ges möjlighet att bekräfta resultatets innehåll. 

Så blev det inte, dels då ingen av respondenterna hade ett intresse i detta men också på grund av 

tidsbrist. Bedömningen från skribenternas sida är dock att detta troligtvis inte hade påverkat 
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resultatet i studien eftersom resultatet stämmer överens med vad tidigare forskning säger om 

ämnesområdet. Den interna validiteten kan därför anses vara säkerställd (Bryman, 2011). 

 

I efterhand går det att se att även andra kvalitativa metoder skulle vara lämpliga för att analysera 

resultatet. Bland annat narrativ analys som handlar om att beskriva människors livsberättelser, 

där intervjupersonernas erfarenheter är i fokus (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) passar 

narrativa analyser bra för livsberättelseforskning och utifrån detta, kan vi se att narrativ analys 

hade varit ett möjligt metodval. Anledningen till att vi valde innehållsanalys var på grund av den 

inledande utgångspunkten vi hade i vår studie. Analysmodellen var något som utkristalliserades 

under studiens gång, och eftersom analysmodellen har fokus på livsloppet och förändringar över 

tid kan vi i efterhand se att även narrativ analys hade varit lämpligt. 

 

Avgränsningarna för studiens målgrupp vidgades då det inte fanns tillräckligt med tillgängliga 

intervjupersoner och därför togs kravet på att personen skulle ha frigivits inom tio år bort. Det här 

ledde till att intervjupersonerna i studien har brutit med kriminialitet och missbruk sedan många 

år, vilket istället ökar risken för bias. Bias betyder att det finns skevheter inom forskningen, i den 

här studien skulle det kunna innebära att intervjupersonerna är partiska inför sin 

livsstilsförändring och därför uppstår skevheter i den sociala verkligheten (Bryman, 2011). 

Eftersom studien till stora delar förlitar sig på respondenternas minne är det således svårt att 

gardera sig mot, även om resultatet kan bekräftas av tidigare forskning. Ett sätt att undvika bias, 

förutom smalare avgränsningar, hade varit om vi intervjuat personer vars livsstilsförändring låg 

närmare i tid. Vi valde dock att inte kontakta instanser som ger stöd till individer under pågående 

uppbrottsprocess eller precis slutförd uppbrottsprocess. Dessa instanser valdes bort då vi såg en 

stor risk att livsstilsförändringen var för färsk för dessa eventuella intervjupersoner vilket skulle 

kunna innebära att dessa individer inte kommit tillräckligt långt i sin uppbrottsprocess.  
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SLUTSATS 

Slutsatsen är att en person som har beslutat sig för att bryta med den kriminella livsstilen men 

varken har bostad, sysselsättning eller ett socialt nätverk kommer inte enbart med viljans kraft 

kunna upphöra med den kriminella livsstilen. Detsamma gäller i omvänd ordning. Någon som har 

alla förutsättningar för en lyckad livsstilsförändring, men saknar viljan till förändring kommer 

heller inte lyckas i sin uppbrottsprocess. Många faktorer har betydelse för en lyckad 

uppbrottsprocess, där en samverkan mellan individens viljekraft och andra förutsättningar 

gemensamt kommer att bli det avgörande i uppbrottsprocessen. Vi har funnit att någon form av 

meningsfullhet i det nya livet blir avgörande för att livsstilsförändringen ska bli bestående. Vad 

som skapar mening kan variera men tydligt är att känslan av delaktighet är central. Därför har nya 

sociala sammanhang spelat en viktig roll, men även en sysselsättning som känns meningsfull. 

Vilket inte minst syns i våra respondenters yrkesval, där alla fyra valt en väg där de idag på ett 

eller annat sätt försöker gottgöra för det som varit och hjälpa andra i liknande situation de själva 

befunnit sig i.  

 

Förslag på framtida forskning 

Under arbetets gång har vi sökt statistik som visar på sambandet mellan illegal 

narkotikaförsäljning, missbruk och kriminalitet. Vi har dessvärre inte funnit ett statistiskt 

samband, även om det är finns en allmän uppfattning om att illegal narkotika på olika sätt är 

upphov till kriminalitet (Bergström, 2012). Sambandet verkar idag endast vara en allmän 

uppfattning och det hade därför varit intressant att se om denna uppfattning går att styrka rent 

statistiskt. Framtida forskning skulle exempelvis kunna studera hur stor andel av de uppklarade 

skjutningarna, våldsbrott, inbrott och tillgreppsbrott som inträffat i Sverige under de senaste tio 

åren som har haft en direkt eller indirekt koppling till den illegala narkotikahandeln. En sådan 

studie skulle göra det möjligt att hitta nya preventiva åtgärder, som ur ett längre perspektiv skulle 

kunna bidra till att våldsbrott och annan kriminalitet minskar.  
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

Inledning 
- En kort introduktion av oss som ska hålla i intervjun. 

 

- Berätta syftet med studien. 

 

- Vi berättar att vi intervjun kommer ta ungefär 60 minuter, men om det blir kortare än 

så gör det inget. 

 

- Informerar om att intervjun kommer spelas in på band. 

 

- Informerar om frivillighet och konfidentialitet. 

 

- Vi berättar att intervjun kommer anonymiseras så att det inte ska gå att identifiera 

personen själv eller individer som personen eventuellt berättar om. Det går bra att inte 

svara på någon fråga och om en paus behövs är det bara att säga till. 

 

Intervjufrågor 
- Namn 

- Ålder 

- I vilken ålder började du begå brott? 

- Hur många fängelsestraff har du avtjänat? 

- När avtjänade du ditt senaste fängelsestraff och hur långt var det?  

 

1. Fick du någon utslussning i samband med detta? Påverkade detta dina förutsättningar?  

 

2. Har du någon gång tagit del av behandlingsinsatser? Påverkade detta dina förutsättningar?  

 

3. Skulle du definiera dig som före detta livsstilskriminell, och vad innebär livsstilskriminell 

för dig? 

 

4. Vad fick dig att vilja förändra din livsstil? Kan du minnas att det var en särskild utlösande 

händelse eller fick beslutet mogna under en längre tid? 

 

5. Hade du någon särskild målsättning med din livsstilsförändring?  

 

6. Efter du tagit beslutet om att göra en livsstilsförändring, hur gick du då tillväga? Vilka 

redskap hade du till ditt förfogande? 

 

7. Vilka faktorer var viktiga för dig för att kunna bryta med din kriminella livsstil? 

 

8. Kan du identifiera någon eller några egenskaper hos dig som person som har varit 

gynnande i din uppbrottsprocess?  
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- Men även egenskaper som har varit mindre gynnande för dig men som du lyckats 

övervinna. 

 

9. Under tiden för din livsstilsförändring, vilka svårigheter stötte du på? Hur hanterade du 

dessa? 

- Vilka svårigheter stöter du på idag som kommer till följd av din kriminella bakgrund? Hur 

hanterar du dessa? 

 

10. Hur har din syn på framtiden förändrats genom uppbrottsprocessens gång? 

 

11. Till sist, hur ser ditt liv ut idag? 

 

 

Avslutning 

- Är det något du vill tillägga?  
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BILAGA 2 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter vid Umeå Universitet som går termin 6. Vi är i uppstarten av vår 

examensuppsats och är intresserade av att skriva om vägen ut ur kriminalitet. Mer ingående vill 

vi undersöka vändpunkter hos individer som försökt bryta sig ur en kriminell livsstil. Vi har inte 

specificerat mer än så i dagsläget då vi först och främst vill se hur möjligheten att få tag i 

intervjupersoner ser ut.  

 

Så vår fråga till er är om det finns personer inom Kris som kan tänka sig att dela med sig av sin 

historia med fokus på vändpunkter. Personen bör vara 25 år eller äldre, ha suttit i fängelse minst 

ett halvår under de senaste tio åren samt att personen aktivt har lagt sin före detta kriminella 

livsstil bakom sig. 

 

Vi söker 6 intervjupersoner som kan tänka sig att ställa upp på cirka en timme lång intervju. Vi 

som skriver denna uppsats är två studenter och båda kommer att vilja delta under intervjun. Vi 

lovar givetvis konfidentialitet, vilket betyder att personens identitet inte kommer att röjas i 

uppsatsen samt att enbart berörda personer kommer få ta del av intervjumaterialet (handledare 

och skrivande studenter). Vi tänker att intervjun kan ske på telefon eller via länk (t.ex skype). 

 

Vänliga hälsningar 

 

Olivia Johansson & Anna Hedman 

0709183712 

0702254228 

annahedmab@gmail.com 

oliviajohansson.1996@gmail.com 


