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Abstract 

Författare: Arsim Rushiti & Edin Rujovic 

Titel: Vägen in i kriminaliteten – Hur ska man finna en väg ut? – En kvalitativ studie utifrån 

före detta kriminellas livsupplevelser. 

The road into the crime – How to find a way out? – A qualitative study from former 

criminal’s life experiences. 

Vårterminen 2012, Högskolan i Halmstad. 

Syftet med arbetet är att utifrån före detta kriminellas livsberättelser lyfta fram de faktorer 

som är av betydelse för att kunna/vilja avsluta en kriminell karriär. Vi har utgått från 

kvalitativ forskning, där vi använde oss av djupintervjuer. Vi intervjuade fyra före detta 

kriminella personer med utländsk härkomst. Resultaten vi fick fram var att faktorer som 

familj, skola samt avskräckandet från kriminalitet är de största bidragande faktorerna till att 

man kan/vill bryta tidigare kriminella band. Två av informanterna avslutade sin kriminella 

karriär då de bildat familj, en började studera och den siste fick hjälp av en psykolog då han 

åkte fast vid ett flertal tillfällen. Till följd av detta så ville de inte fortsätta med sin kriminella 

karriär då deras familjer utsattes för en stor risk. För att analysera det resultat som vi fick fram 

så kopplade vi detta till tre sociologiska teorier; Goffmans teori om stigma, Beckers 

stämplingsteori och Hirschis sociala band och kontroll-teori. 

Nyckelord: kriminalitet, avsluta, uppväxt, sociala band, Hirschi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla informanter som ställt upp i vår studie. Utan er 

hade inte denna studie varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Åke Nilsén för all 

feedback och stöd genom arbetets gång. Slutligen så vill vi även tacka Fredrik Rääf som 

hjälpt oss vid insamlandet av data då han lånat ut en diktafon till oss. 
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Inledning 

Vi har sedan tidigare haft ett stort intresse att engagera oss kring förebyggandet av 

kriminalitet. Bland annat har vi tidigare gjort en utvärdering av ett fotbollsprojekt som KRIS 

(Kriminellas revansch i samhället) har hand om. Där använde vi oss av intervjuer med frågor 

som skulle lyfta fram de deltagande ungdomarnas uppfattningar kring projektet som helhet 

samt där de kunde ge oss eventuella förslag på förändringar. Det skulle i sin tur leda till att 

ungdomarna själva engagerade sig i projektet utifrån ett empowerment-perspektiv. Där av 

ville vi utifrån ungdomarnas egna tolkningar och erfarenheter veta om de själva ansåg att 

fysisk aktivitet som i form av fotboll kan förebygga/motverka kriminalitet. 

Med detta som erfarenhet så föll det oss naturligt att fortsätta med något som berör 

kriminalitet. Den här gången valde vi istället att fokusera på individer som har avslutat en 

kriminell karriär. Anledningen till att vi valt det här området är att vi har vuxit upp med 

individer som hamnat i dessa kretsar. Anledningen till att de hamnat i dessa kretsar anser vi 

mestadels beror på sociala band, så som relationen man har till sina föräldrar tror vi kan 

påverka en att hamna i fel umgänge. Grupptrycket som man faller för i det dåliga umgänget 

kan i sin tur påverka en att göra de avvikande handlingar som man annars inte hade gjort. 

Även personer som blir mobbade eller utstötta kan befinna sig i en riskzon att hamna i de 

kriminella kretsarna där de söker acceptans. Vi vet också att människor kan bedöma varandra 

både negativt och positivt utifrån utseende, etnicitet, klass osv. Dock har vi fått avgränsa oss 

från de faktorerna och lägga tyngd på ovanstående så som sociala band då vi tycker det 

kommer gynna vårt arbete bäst. Detta i och med att vi utifrån egna erfarenheter tror att sociala 

relationer är det som påverkar oss mest i samhället, oavsett om man drar sig in eller vill dra 

sig ur kriminaliteten. Vore det inte för vår familj och omgivning, samt fotbollen så är det inte 

helt omöjligt att vi själva sysselsatt oss med handlingar som anses avvikande från samhällets 

normer.  
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Att avvika från samhällets normer genom avvikande handlingar så som kriminalitet, hur 

påverkas man då? Den sociologiska aspekten kring vårt ämnesval gör det ännu mer intressant 

för oss att se hur dessa kriminella individer har lyckats återanpassa sig i samhället. Utifrån tre 

följande sociologiska teorier; stigmatisering och stämpling men främst genom Hirschis teori 

om sociala band som vi har tänkt använda oss av, så ska dessa bidra till en förståelse av den 

här typen av samhällsfenomen då dessa teorier ger oss en bättre förklaring till varför individer 

drar sig in och kan dra sig ut ur kriminaliteten. Vad är det för konsekvenser som de stöter på 

och vad är det som får dem att vilja kämpa för att integrera sig tillbaka till samhället bland oss 

icke-avvikare?  

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utifrån före detta kriminellas livsberättelser lyfta fram de faktorer 

som är av betydelse för att kunna/vilja avsluta en kriminell karriär. Vi själva anser att de 

sociala banden så som umgänget och själva grupptrycket har påverkat oss att göra saker och 

ting då man varit yngre som man kanske inte hade gjort annars. Något som gjort att man kan 

hamna på en väg in i kriminalitet tror vi. Dock vill vi se hur våra informanter uppfattar detta 

och därför formade vi en fråga som lyder; Vilken inverkan har umgänget på ungdomar att 

hamna på en väg in i kriminaliteten?  

Att hamna i de kriminella banorna kan ses för vissa som en enda utväg då man nått botten 

men varje saga har inte alltid ett lyckligt slut. Speciellt inte om man går bakom lagen. Har 

man hamnat på en väg in i kriminaliteten eller redan är där så kan man förvänta sig att man 

kommer stöta på konsekvenser. Det här gjorde att vi formulerade ytterligare en fråga som 

lyder; Hur påverkas de kriminella av de konsekvenser som de stöter på?   

Dessa två första frågorna ska därmed förklara för oss hur och varför de hamnat på en väg in i 

kriminaliteten samt vilka konsekvenser som de stöter på. Dessa frågor ska således kunna 

hjälpa oss att besvara vår huvudfråga; Vad är det som gör att en individ kan/vill bryta tidigare 

kriminella band? 
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Bakgrund 

Ett brott är en gärning som är straffbar enligt lag. Enligt hemsidan brottsrumet.se så har 

antalet anmälda brott ökat rejält sedan 1950-talet. Detta behöver i för sig inte innebära att den 

faktiska brottsligheten ökar, utan vi människor har kanske helt enkelt blivit bättre på att 

anmäla dem. Det finns dock olika undersökningar som tyder på att den egentliga 

brottsligheten har ökat. (undersökningar som belyser ifall personer har utsatts för brott).  

(http://www.brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik 2012-03-28) 

 

Det här är statistik hämtat från BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Den visar på de fördelande 

anmälda brotten från 2010. Det visar sig att de vanligaste brotten som anmäls är olika typ av 

stöld och inbrott. Statistiken visar på att 40 procent av de anmälda brotten i Sverige räknas till 

den här typen av brottslighet. Den här kategorin av brott kallas för tillgreppsbrott där bland 

annat bilstölder och snatteri ingår. 

Statistiken visar på en massa andra typer av brottslighet där bland annat skadegörelse är en av 

de större som utgör 12 procent av alla anmälda brott för 2010. Andra brott som tas upp är 

våldsbrott, alltså brott mot person. Den här typen är den näst största siffran som uppgår till 18 

procent av de totala anmälda brotten. Till våldsbrott räknar man då till exempelvis 

misshandel- eller sexualbrott. Vidare finns det andra typer brott som trafikbrott som ökat till 6 

procent av totalt anmälda brott. Dryga 8 procent av de totala anmälda brotten för det året 

utgörs även av bedrägeribrott samt 6 procent som utgörs av brott mot narkotikastrafflagen. 

http://www.brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik%202012-03-28
http://www.bra.se/images/18.1ff479c3135e8540b2980002535/anmalda_brott_fordelning_stor.png
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Tidigare forskning 

Vi har använt oss av en avhandling som är skriven av Birgitta Rydén-Lodi. Den berör 

områden som vi kan relatera till vårt arbete då den också lyfter fram de faktorer som är av 

betydelse för att kunna avsluta en kriminell karriär. De resultat som framkommer av vårt 

arbete är liknande de resultat som framkommer genom hennes studie. Ett exempel på detta är 

att det i båda studierna lyfts fram faktorer så som sociala relationer, riskbedömning och 

avskräckandet från brott, som orsaker till att de kan bryta tidigare kriminella band/mönster. 

Lyckas mot alla odds: Protektiva faktorer i upphörandeprocessen vid brottslig 

verksamhet av Birgitta Rydén-Lodi. 

Birgitta Rydén-Lodi har i sitt syfte med studien valt att belysa den kriminella livsstilen genom 

att lägga tyngd på de faktorer som påverkar individer att lämna en pågående kriminell karriär. 

Huvudfrågeställning i denna avhandling var följande: Vad är det som skiljer de personer som 

framgångsrikt tar sig ur en tungt belastad kriminell karriär från dem som fortsätter? 

Hon har knutit an fyra olika studier (som hon själv utfört) och sammanställt en avhandling 

genom dessa. I första studien har hon genomfört en pilotstudie av 15 unga kriminella män där 

hon genom en intervjuguide ställde frågor om deras livssituation och bakgrundsfaktorer som 

sedan gjordes om till ett frågeformulär. I den andra studien använde hon sig av detta formulär 

fast på 100 manliga återfallsförbrytare mellan åldern 30-38 gällande bakgrundsfaktorer så 

som debut i kriminalitet, missbruk och uppväxt m.m. I studie tre så valde hon att fördjupa sig 

i ämnet, där hon intervjuade deltagarna enligt den tidigare intervjuguiden gällande 

livssituationen. De områden som berörs i frågeformuläret är kriminalitet, missbruk, kvalitet i 

sociala nätverk, ekonomisk status osv. Den fjärde och sista studien gick ut på att undersöka 

självrapporterade personlighetsdrag hos respondenterna. Detta gjordes med hjälp av KSP (The 

Karolinska Scales of Personality inventory), EPQ-I (The Eysenck Personality Questionnaire) 

och SSS (The Zuckerman Sensation Seeking Scale). Det krävdes att deltagarna hade minst tre 

tidigare fängelsedomar samt att de sammanlagt suttit minst ett år i fängelse för att kunna 

utgöra målgruppen för studien. Tre år efter frigivningen gjordes en uppföljning där man 

grupperade deltagarna efter återfallsnivå. Detta gjordes med hjälp av insamlandet av data på 

registrerad kriminell aktivitet.(Rydén-Lodi, B. 2008) 
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Faktorer som är av betydelse för att kunna avsluta en brottslig karriär 

Enligt studien är det viktigt att de undersökta männen får syssla med andra aktiviteter än brott 

och missbruk. Detta inte bara för att det kan ge personliga belöningar utan även för att det kan 

förstärka en icke kriminell identitet. Enkla metoder som vardagliga rutiner kan vara väldigt 

betydelsefulla då de skapar ett schema för rutinaktiviteter som gör att männen har mindre 

utrymme för andra aktiviteter som är förbundna med brott. Det framkommer även av studien 

att tidigare erfarenheter i deras liv har en stor betydelse för hur de uppfattar behov och risker 

när en bedömning av en uppkommen situation skall göras, med antagande att individer väljer 

att engagera sig i de beteenden som de anser är mest givande. Dock blir männen med åldern 

allt mer avskräckta från att begå brott. Detta beror inte så mycket på yttre social kontroll utan 

på grund av förändringar inom dem själva. Enligt avhandlingen så är det just detta som gör att 

de kan upphöra med brott. Det vill säga att man omstrukturerar sin egen inre bedömning av 

belöningar och straff. 

Enligt studien: Lyckas mot alla odds, måste följande vara uppfyllt för att kunna avsluta en 

pågående kriminell karriär: 

 Man får inte ha ett pågående missbruk. 

 Man måste ha en egen bostad: där man kan stänga dörren om sig, får ej bo med massa 

tidigare kompisar. 

 Det är viktigt med fritidsintressen. För att männen ej ska flippa ut så bör det finnas 

ordentlig struktur kring dem. 

 Det måste finnas stöttande socialt nätverk kring dem, extra viktigt vid krissituationer. 

Helst inte den gamla bekantskapskretsen. Gärna en familj med bra relation/socialt 

nätverk. 

 Det måste finnas hopp om förändring eller någon form av framtidstro hos personen. 

De måste även av en ”inre” motivation. Alltså måste personen ha drömmar och 

förhoppningar. De ska även ha ledsnat på det kriminella livet. 

 De måste ha förändrade värderingar samt en uppluckrad kriminell identitet. 

 

Att alla individer inte påverkas på samma sätt, är en den teoretiska bakgrundens 

förutsättning i avhandlingen. Det ska således finnas individuella skillnader till följd av 

olika personlighets struktur. (Rydén-Lodi, B. 2008) 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att använda oss av följande teorier; stämplingsteorin, stigma och sociala band. 

Anledningen till att vi valt att använda dessa tre teorier är för att vi anser att de ger en 

övergripande förklaring till hur samhället ser på de som avviker, samt vad det är som får en 

individ att inte begå brott. Dessa ska hjälpa oss strukturera upp analysen.  

Stämplingsteorin upplyser oss om att våra informanter stämplas som kriminella, något som de 

själva uppger då de inte känner sig välkomna då de interagerar med andra umgängeskretsar. 

Denna teori ska vidare stödja oss i analysdelen ”vägen in i kriminalitet” där vi tar upp att 

individerna redan vid ung ålder började med avvikande handlingar vilket gjorde att man inte 

accepterades av andra grupper. Vilket i sin tur gör att man får en stämpel av dem där man 

anses vara avvikande från samhällets normer. Precis som stämplingsteorin så har vi även valt 

att använda teorin stigmatisering under samma analysdel, nämligen ”vägen in i kriminalitet”. 

Denna teori upplyser oss om att individer blir stigmatiserade i och med att de avviker från de 

normer som samhället utgör. Det som händer i detta fall är då att samhället och etablerade 

grupper bildar en uppfattning av den stigmatiserade gruppen/ individen. Omgivningen får nu 

en negativ bild som kännetecknar dem för att inte göra rätt och därmed klassas som sämre. 

Alltså att de begår avvikande handlingar till skillnad från vad resten av samhället gör. 

Hirschis teori om de sociala banden kommer att stödja analysdelen ”vägen ut ur 

kriminaliteten” då den belyser varför man inte begår brott. Detta har att göra med att det som 

hindrar individer från att begå brott, är hur mycket han eller hon har att antingen vinna eller 

förlora på det. 

 

Stämplingsteori 

För att förstå kriminaliteten finns ett viktigt synsätt som kommit att kallas för stämplingsteori, 

detta trots att beteckningen snarare står för en uppsättning av idéer som är löst 

sammanhängande, än att det utgör ett teoretiskt perspektiv som är enhetligt. Enligt denna teori 

så tolkas inte avvikelse som egenskaper hos grupper eller individer utan som en interaktion 

mellan avvikare och icke avvikare. För att kunna förstå avvikelsens natur måste man enligt 

stämplingsteorin ta reda på varför en individ förses med en avvikande stämpel eller etikett. 

Enligt Becker så utgörs de viktigaste stämplingskällorna av de personer som står för lag och 

ordning, eller de personer som har tillräcklig makt att ålägga för andra vilken moral de ska 
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följa. De stämplar som ”tilldelas” är således en formulering av samhällets maktstruktur. 

Becker säger även att olika avvikelser, i stort sett definieras av de rika för de fattiga, män för 

kvinnor, av äldre för yngre samt av majoriteten för minoriteten. Det tas även upp att beroende 

på omgivning så kan samma sorts handlingar tillskrivas olika innebörd. Ett exempel på detta 

är när barn ”pallar” äpplen, slår sönder fönster eller skolkar från skolan. I ett välbärgat område 

uppfattas dessa händelser av föräldrar, lärare och polis som förhållandevis oskyldiga upptåg 

som hör till uppväxten, medan samma händelser i ett fattigare område kan tolkas som yttre 

tecken på kriminalitet eller ungdomsbrottslighet. Slutligen så kommer ett barn som stämplas 

som kriminell eller avvikande, med största sannolikhet även att bemötas som en opålitlig 

person av sin omgivning (Becker, 2006). 

 

Hirschi – Kontrollteori och sociala band 

Hirschis kontrollteori går ut på att belysa varför individer inte begår brott. Han själv talar om 

att det är de sociala band eller kopplingar till självaste samhället som påverkar. Han tar även 

upp att det som hindrar individer från att begå brott, är hur mycket han eller hon har att 

antingen vinna eller förlora på det. Individer som kanske har svaga sociala band anser han då 

löper större risk att begå en brottslig handling.  

Hirschi använder sig av fyra olika faktorer som han särskiljer för att förklara de olika sociala 

band som kan påverka människan att inte begå en kriminell handling. De olika 

konformitetsskapande sociala band som han använder sig av är: anknytning (attachment), 

åtagande (commitment), delaktighet (involvement) och övertygelse (belief). 

 

Anknytning har att göra med de normer som vi omedvetet tillskrivs då vi individer är starkt 

knutna till människor i vår omgivning såsom släkt, vänner och särskilt föräldrar. 

 

Åtagande är något Hirschi kallar för konventionella investeringar som är skapade av 

människan. Det är att individen lägger ner tid och energi på en livsstil i form av arbete och 

utbildning. Detta påverkar människan att tveka på att begå en kriminell handling då den 

riskerar att förlora något på det. 

 

Delaktighet innebär att man är mycket upptagen och delaktig i olika sorters konventionella 

aktiviteter så som arbetstimmar, möten eller skola. Det här gör att man har mindre tid för 

annat och därmed minskar risken att begå något avvikande. 
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Övertygelse innebär att människan visar respekt för samhällets värderingar, normer och lagar. 

Människan ska känna sig skyldig att göra det som anses rätt av samhället och de lagar som vi 

styrs av. Hirschi menar på att alla de fyra sociala banden stärker varandra och minskar risken 

för en person att begå kriminella eller så kallade avvikande handlingar (Hirschi, 2002). 

 

Stigma(tisering) 

Med detta begrepp menas att en individ eller grupp mot bakgrunden av ett bestämt 

kännetecken, hänförs en rad olika negativa karaktärsdrag, alltså ett stigma. Stigmatisering kan 

förekomma i olika aspekter där man ser det negativa kring till exempel sexuell läggning, 

etnisk tillhörighet, kroppsliga ”fel” eller social position. Det vill säga att man har 

”nedvärderande” åsikter/uppfattningar kring andra individer eller grupper som avviker från 

samhällets normer. Detta kan till exempel ge sig utryck i att en som suttit i fängelse ska ge sig 

ut i arbetslivet och hans omgivning uppfattar honom som en kriminell, det vill säga att 

samhället/omgivningen stigmatiserar denna individ. Alltså att han får en ”stämpel” som säger 

att han är kriminell. Detta hände redan på antikens Grekland då de individer som avvek från 

samhällets normer (tjuvar, slavar förrädare) fick ett tecken inbränt eller inskuret på kroppen 

för att symbolisera deras låga moraliska status för omgivningen (Goffman, 2011). 
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Metod 

Procedur 

Vi har utgått från kvalitativ forskning, där vi använde oss av djupintervjuer. Detta valde vi 

även fast vi visste att vi skulle få svårt med att få tag på respondenter. Dock ansåg vi att vi 

kommer få bättre svar genom intervjuer då vi berör ett känsligt ämne och genom intervjuer så 

kan respondenten uttrycka sig mer utförligt. Därför uteslöt vi att använda oss av kvantitativa 

metoder i form av enkäter. Först tänkte vi intervjua individer som dragit sig ur kriminalitet 

med hjälp av KRIS. Dock ändrade vi huvudmålet till att få tag i individer som tagit sig ur 

kriminalitet utan stöd från KRIS. Detta på grund av att vad vi själva uppfattat att det knappt 

fanns studier kring detta område (alltså folk som dragit sig ur kriminalitet utan KRIS hjälp). 

Vi har däremot fått veta att liknande studier har gjort fast på så sätt att folk dragit sig ur 

kriminaliteten genom KRIS. Dessutom har vi haft den uppfattningen att flesta studier berör 

hur man hamnar i de kriminella banorna. Det här ska i alla fall kunna visa varför eller hur de 

självmant kan ta sig ur kriminaliteten till skillnad från de som drar sig ur med hjälp av KRIS. I 

samtal inför C-uppsatsen med medlemmar från KRIS så har det framkommit att de ersätter 

sitt tidigare beroende med ett annat, i detta fall med andra vänner som de delar liknande 

livserfarenheter med. Svårigheter som uppkom till följd av vårt val av djupintervjuer som 

insamling av data, är att vi fått svårigheter med att få tag på respondenter. Detta antagligen 

just för vi berör deras kriminella karriär samt då ämnet kan röra sig om ytterst känsliga 

upplevelser. 

 

Hermeneutiks ansats 

Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv. Detta innebär att vi använder 

hermeneutiken som en metod som utgår från antagandet att vår uppfattning om verkligheten 

alltid handlar om tydningar av den. Inom hermeneutiken hamnar fokus på det upplevda, 

tolkande subjektet för att begripa den sociala verkligheten. Epistemologiska frågor är centrala 

inom hermeneutiken. Med detta menas att man är intresserad av hur människor vet saker. 

Detta gör att vi öppnar våra ögon och öron för våra informanter, det vill säga att subjektet står 

i blickfånget. Vi har således valt Hermeneutiken som perspektiv då vår studie utgörs av 

informanternas berättelser kring deras tidigare upplevelser i livet. 
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 Inom hermeneutiken finns ett intresse för mänskliga relationer då den inser att människor 

alltid vet saker tillsammans. Till följd av detta hamnar även samspelet mellan människor i 

fokus (intersubjektivitet). Detta passar bra in på vårt arbete då våra teorier om ”stämpling” 

och ”stigma” handlar om interaktioner mellan just människor. Avsikten inom hermeneutiken 

är sammanfattningsvis att skapa nya tolkningar på grundval av de gamla. (Sjöberg, 2008)  

 

Förförståelse 

Det gäller att försöka vara objektiv trots de förutfattade meningarna som man har i början av 

ett arbete. Därför anser vi att det är viktigt att belysa förförståelsen då vi anser att man styrs i 

en viss riktning i arbetet. Det vill säga att man kanske sammanställer frågorna i sin intervju 

baserat på sin förförståelse. Om man till exempel har en förutfattad mening om en viss 

bidragande faktor till avslutandet av en kriminell livsstil, så kan det leda till att man lägger 

alldeles för mycket fokus på just den delen. Detta kan senare i en intervju med en person som 

har erfarenhet av detta visa sig vara helt fel då han dragit sig ur av någon helt annan 

anledning.  

Den förförståelse (uppfattning, förutfattad mening) som vi hade innan vi började med arbetet 

var att vi trodde vi skulle få svårt med att få tag på respondenter. Detta på grund av att vi la 

fokus på individer som dragit sig ur kriminaliteten på egen hand. Vi ansåg även att det skulle 

bli svårt att få respondenterna att svara så öppet på frågorna då de berör ytterst känsliga 

ämnen (uppväxt, familjesituation, kriminella händelser osv).  

Hela arbetet bygger på frågan; Vad är det som gör att en individ kan/vill bryta tidigare 

kriminella band/mönster? Vår förförståelse utifrån denna fråga var att vi trodde att de 

bidragande faktorerna till att man kan/vill dra sig ur kriminalitet var bildandet av familj, 

insikten i att det inte var så glamoröst som de trodde samt att de på grund av någon specifik 

händelse avskräckts från en sådan livsstil. 
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Informanter 

Det totala antalet informanter som vi intervjuade var fyra stycken män i åldrarna 21-33. 

Intervjuerna gjordes vid fyra olika tillfällen på orterna Varberg och Halmstad. Samtliga 

informanter är svenska medborgare men har utländsk härkomst. De har alla ett tidigare 

förflutet inom en kriminell livsstil. Samtliga intervjuer gjordes hemma hos respondenterna, 

detta på deras begäran. Alla respondenter valde att få vara anonyma i samband med 

intervjuerna. Till följd av detta så har vi valt att tilldela dem påhittade namn. Tony (21 år), 

Eddy (24 år), Billy (26 år) och George (33 år). 

 

Urval 

Eftersom vi bytte inriktning i arbetet från att intervjua personer som dragit sig ur via KRIS, 

till personer som dragit sig ur självmant, så fick vi kämpa en del för att få tag på våra 

respondenter. KRIS erbjöd redan från första början ett fåtal personer som gärna hade ställt 

upp på en intervju. Dock var det här valet något som gynnade oss i slutändan. Man kan inte 

riktigt gå ut på torget och fråga människor om de tidigare varit kriminella, så vi valde att 

använda oss av ett urval som är mer bekvämt för oss själva. Ett urval som minskade risken för 

oss att bryta mot de normer som samhället vimlar av. 

 

Bekvämlighetsurval 

Vi har utgått från två olika typer av urval men den vi först och främst använde oss av var 

bekvämlighetsurval. Det här urvalet bygger på vår, alltså forskarens bekvämlighet dvs. Att 

intervjua de första som vi har till hands. I och med att vi inte valde att ta hjälp från KRIS eller 

intervjua tidigare kriminella som dragit sig ur med hjälp av KRIS, så var det mer bekvämt att 

intervjua tidigare kriminella som vi sedan tidigare hade kännedom av (Denscombe, 2009). 

 

Snöbollsurval 

Det andra urvalet är ett så kallat snöbollsurval. Det här urvalet använde vi oss av efter 

bekvämlighetsurvalet. Genom det första urvalet så hänvisade oss våra respondenter sedan till 

andra individer som vi fick tillgång till att intervjua. Den här effekten där en person hänvisar 

oss till nästa person kallas för snöbollsurval (Denscombe, 2009). 
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Mätinstrument 

Till vår hjälp i samband med intervjuerna så använde vi oss av en s.k. Diktafon. Med hjälp av 

den här manicken spelar vi in de intervjuer som vi utför med våra respondenter, där av 

underlättar den för oss vid ett senare skede då vi ska transkribera intervjuarna. Den kan både 

spela in och spela upp de samtal vi fört med respondenterna. Den kan dessutom spola fram 

och tillbaka vilket underlättar då vi ska transkribera intervjuerna. 

 

Utformning av intervju guide 

Eftersom syftet med arbetet är att lyfta fram de faktorer som är av betydelse för att kunna/vilja 

avsluta en kriminell karriär ansåg vi att det vore relevant att utföra s.k. semistrukturerade 

intervjuer. För att utföra detta måste man först framställa en Intervjuguide. Intervjuguide är en 

typ av minneslista på de områden som ska beröras i en semistrukturerad intervju, det vill säga 

en rad frågor du som forskare vill få svar på. Det är viktigt att frågorna gör det möjligt för 

forskaren att få information om hur respondenterna uppfattar sin värld och sitt liv. Detta 

passar bra in då vi vill få svar på frågor som ”Vad är det som gör att en individ kan/vill bryta 

tidigare kriminella band/mönster?”. I samband med en sådan här frågeställning så är det även 

viktigt att själva intervjuerna har plats för mångsidighet, det vill säga att själva genomförandet 

ska vara flexibelt och likaså intervjuguiden. Det är även viktigt att frågorna i sig inte är för 

specifika så att eventuella nya idéer eller synsätt inte kan uppstå under intervjun. Det gör att 

våra informanter känner sig mer bekväma och öppna. Ju mer flexibla vi är ju mer kan vi få en 

variation på svaren som kan gynna vårt arbete (Bryman, 2009).  

I framställningen av intervjuguiden fokuserade vi på vilka frågor som på bästa sätt kan ge en 

förklaring till vår problemformulering. Därav har vi konstruerat frågorna utifrån tre olika 

teman; bakgrund, vägen in i kriminaliteten och vägen ut ur kriminaliteten. I temat bakgrunden 

så berör vi våra informanters uppväxt och hur deras umgänge var. I temat vägen in i 

kriminaliteten så berör vi de faktorer som har lett till att de hamnat i kriminell livsstil. I det 

sista temat vägen ut ur kriminalitet så berör vi de faktorer som är av betydelse för att kunna 

bryta kriminella band. De ovannämnda temana ska i sin tur hjälpa oss strukturera upp 

resultaten och analysen så att det blir en genomgående röd tråd i arbetet. 
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Forskningsetik 

Innan intervjuerna påbörjades var vi noga med att tala om att för deltagarna att det var 

frivilligt att ställa upp på intervjuerna, samt att de får vara anonyma ifall de så önskar. I och 

med att vi intervjua före detta kriminella så hade de en del både känsliga och allvarliga saker 

att ta upp. Saker som kanske inte någon annan vet och som faktiskt kan vara straffbart. Vi 

visade därför upp frågorna som var tänkta att ställa till informanterna för att de skulle 

godkänna dessa. Något som var väsentligt och som vi tänkte på vid intervjuerna var att 

respektera deltagarnas rättigheter och värdighet; undvika att någon individ lider någon skada 

genom att medverka i forskningsprojektet; Arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar 

individernas integritet. Detta är något man bör tänka på i alla intervjuer men just på grund av 

vårt ämne och de känsliga sakerna dyker upp gör att det är ytterst viktigt att man respekterar 

informanterna (Denscombe, 2009). 

 

Validitet 

När man utför en kvalitativ studie så är det viktigt att ha validiteten i åtanke. Skeggs tar upp i 

boken ”att vara respektabel” att den vanligaste innebörden av validitet är så kallad logisk 

koherens eller giltighet. Dock använder hon begreppet med innebörden att vara trovärdig, 

övertygande och att det resultat man får fram är bindande. Rapporten ska ge den skäligaste 

förklaringen till det som har studerats. Slutligen så skall en slutsats dras och validiteten beror 

således på vem som drar denna slutsats (Skeggs, 2000). Vi anser att vår studie är giltig då de 

svar vi fått fram är liknande de som framkommit i större studier (avhandling, mot alla odds). 

Våra resultat är således trovärdiga och resultatet ger oss den skäligaste förklaringen till 

”fenomenet” vi studerat. Dock anser vi att vår studie inte kan generaliseras då vi endast fått 

tag i fyra respondenter. Alltså kan inte denna studie representera alla kriminella utan endast de 

vi har använt oss genom arbetets gång. 
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Resultat 

Vi har valt att dela in resultaten i tre teman, nämligen bakgrund, vägen in i kriminaliteten 

och vägen ut ur kriminaliteten. 

Bakgrund 

 Av svaren framkommer att informanterna haft olika sorters uppväxter. Tony och svarade att 

deras uppväxt varit dålig då deras föräldrar inte varit närvarande samt att det fattades en 

fadersfigur. Detta på grund av att den ene fadern dött medans informanten var i 13år:s ålder 

och den andre satt i fängelse. George berättar följande: 

”Det värsta som hände i min barndom var att mamma var väldigt våldsam och hon 

misshandlade oss väldigt ofta”.  

De andra två informanterna, Eddy och Billy uppgav att de hade en bra uppväxt då deras 

föräldrar var bra förebilder men att de var för omogna för att ta lärdom av dem. De berättar 

även att de påverkades mycket av sin umgängeskrets och att det var därför som de hamnade 

snett.  Eddy berättar även att han gjorde alla misstagen då han var äldsta barnet i familjen. De 

yngre kunde lära sig av honom men han i sin tur hade inget äldre syskon att lära sig av. 

Tony och Eddy uppgav att de tyckte skolgången under deras uppväxt var bra. De skötte sig 

bra då de hade ett intresse för ämnena. Billy däremot uppgav att skolan inte gick bra då han 

hade 96 % frånvaro. Detta berodde dock på att han redan hade ett jobb som han föredrog före 

skolan. (George svarade inte på någon av följdfrågorna). 

När respondenterna frågades om deras boendesituation, så tyckte tre av de fyra att de bodde 

bra och att det var bra hemma, medans den fjärde valde att inte svara. Det framkom från två 

av respondenterna, Tony och Eddy, att de bott i lägenhet i ”ghettot” fram till att de flyttade in 

till villaområden. De anser att detta var ett av de smartaste besluten deras familj tagit.  

Vidare berättar respondenterna att deras umgängeskrets påverkat dem. Detta då de kom upp i 

en viss ålder och de gjorde busiga saker. Innan de hamnade snett så hade de bra vänner och en 

bra umgängeskrets. Eddy berättar följande: 

”Det är svårt alltid för föräldrarna hur bra de än är att hålla koll på oss ungdomar då de har ett jobb 

dygnet runt för att försöka försörja familjen”. 

 



15 
 

Vägen in i kriminaliteten 

Samtliga respondenter anser att anledningen till att de hamnade i en kriminell livssituation är 

på grund av att de påverkats av sin umgängeskrets. Två av respondenterna anser också att de 

(förutom umgängeskretsen) påverkats av sin uppfostran. Tony berättar följande:  

”Jag tror att det handlar mycket om själva uppfostran. Hur man blir uppfostrad i familjen, en 

pappa som är kriminell, man ser oftast upp till sin pappa och vill bli som honom”. 

Vidare uppger Eddy att uppfostran kan spela roll, men då han hade en bra uppfostran så 

”skyller” han på umgänget. Uttrycket ”man blir som man umgås” tycker han stämmer bra. 

Han berättar att: 

 ”vi umgicks 15 grabbar tillsammans dag in och dag ut, det kändes som man tillhörde ett 

gäng . Om en av vännerna lyckades med ett brott och visade på att man kan klara sig utan 

problem, att det inte var så farligt, då fick det en att tänka att man också kan lyckas utan 

problem. Tyvärr hamna man för djupt i dessa kriminella handlingar att till slut blev man inte 

avskräckt från polis då någon väl åkte fast”. 

George beskriver hur han hamnade i en kriminell livsstil på följande sätt: 

”Anledning till att jag hamnade i en kriminell livsstil berodde på mitt hemförhållande, det var 

så dåligt hemma att jag var ute hela tiden och det ledde väl till att jag träffade på fel personer 

och dessa personer blev mina vänner för jag hade ingen annan och jag behövde dem då 

eftersom jag kände mig helt ensam”. 

Vidare framkommer att samtliga informanter började sin kriminella bana mellan10-13 års 

ålder. Tony, den yngste, som är 21 år, har varit kriminellt aktiv tills bara för några månader 

sen. Eddy uppger att han varit kriminellt aktiv i 10 år men att han dragit sig ur sedan fyra år 

tillbaka. Informanterna uppger att ju längre man hållit på med kriminalitet, desto grövre blev 

brotten. 

Informanterna berättar vidare att de sysslat med diverse kriminella handlingar. Samtliga 

uppger att de började sin kriminella bana med någon typ av snatteri och att det med åren 

eskalerade till bland annat inbrott, lagning och intag av narkotika. Informanterna uppger även 

att de med åldern lärde sig att det fanns större pengar att tjäna vilket ledde till att de sysslade 

med större brott. Eddy berättar även hur han och hans vänner utnyttjades av de äldre 
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ungdomarna genom att begå kriminella handlingar som de äldre tjänade pengar på. I och med 

detta så säger han: 

”Ju äldre man blev desto mer lärde man sig av misstagen inom kriminaliteten men inte av 

själva misstaget att vara kriminell och göra saker som inte är rätt”. 

I takt med att brotten de sysselsatte sig med blev grövre förklarar Billy följande:  

”Alltså när man börjar langa, det är då det är som värst. Man får fiender alltid. För har man 

bra grejer så kommer andras kunder och då får man alltid fiender”. 

När informanterna talade kring konsekvenser som deras kriminella handlingar lett till svarade 

samtliga att det inte har lett till något positivt. De berättar att det lett till rättegångar, 

villkorliga domar, böteslappar och en massa onödiga saker. Det framkommer även att det i 

vissa fall satt deras familjer i svåra situationer. De berättar även att det förekommit bråk, 

skottlossningar och situationer där de vid ett flertal tillfällen kunnat mista en närstående eller 

sitt eget liv. För George har det även lett till fängelsestraff. 

Det framkommer av svaren från informanterna, att deras livssituation (familj, släkt, vänner) 

såg väldigt olika ut medan de var kriminellt aktiva. De beskriver att omgivningen ansåg att de 

var dumma i huvudet och att de kollade snett på dem till följd av deras kriminella livsstil. 

George talar om att detta berodde på att han skadat så många människor, och detta var något 

som han verkligen ångrade. Billy berättar att han alltid fått stöd från sina föräldrar men att 

umgänget påverkade han för mycket medans Tony beskriver att det såg mörkt ut. Saknaden av 

kärlek och närhet var stor, vilket ledde till att han fick vända sig till de kriminella vännerna 

där han alltid var accepterad. Dock så var det inte likadant för samtliga informanter då Eddy 

berättar:  

”Jag var väldigt bra på att anpassa mig oavsett med vilka eller med vem jag var. Kände mig 

aldrig utstött eller liknande för jag var trots allt smart nog att inte alltid visa mig vart som 

helst med vem som helst, speciellt med folk som polisen varit i kontakt med”. 

Två av informanterna väljer att dela med sig av en speciell händelse under deras tid som 

kriminella. Tony tar upp en situation då polisen fångade honom med hasch på sig. Han fick 

göra ett pisstest och det visade såklart positivt. De genomförde en husrannsakan hos honom 

och tog alla hans saker. Han tycker att det var en händelse som var mycket jobbig för honom 

men som fick han att tänka om. 
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Eddy berättar följande om en situation som fick han att tänka om: 

”En gång när det blev för mycket för mig. Både med droger och med att bli haffad av snuten, 

tror det var en vändpunkt för mig. Det brast för mig och jag hamnade i depression, det var 

något inom mig som tvingade mig att säga en del hemska saker till föräldrarna i och med 

situationen då polisen tog mig. Jag kunde inte leva mer med lögner. Efter jag delat med mig 

saker och ting till föräldrarna så kändes det som att jag kunde börja om på nytt, inte som 

kriminell utan som en person på rätt sida av lagen”. 

 

Vägen ut ur kriminaliteten 

När vi pratade om att dra sig ur kriminaliteten så fick vi lite blandade svar. Två uppgav att 

bildandet av familj var anledningen till att de kunde dra sig ur sin kriminella livsstil. De 

berättar följande: 

Billy: ”Jag fick en liten dotter som fick mig att öppna ögonen och fick mig att se på livet på 

ett annorlunda sätt. Att det inte är bara mig själv jag har att tänka på, att det inte bara är jag 

som råkar illa ut. Flera blir lidande, det finns fler än mig. Min familj, mitt barn, mina nära 

och kära”. 

George: ”Jag träffade en tjej som jag älskar väldigt mycket. Hon ville inte ha med mig att 

göra när jag var kriminell. Jag var tvungen att ta mig ur kriminallitet innan jag skulle bjuda 

ut henne. Sen blev det att jag skaffade jobb och blev tillsammans med tjejen och nu har vi en 

son som blir två år i juni, jag har skaffat familj nu och det är viktigare en kriminallitet jag 

hade ingen far men jag ska göra allt för att vara en bra förebild för min son så att han inte 

går samma väg som jag har gjort”. 

Till skillnad från George och Billy så berättar Tony att han drog sig ur tack vare att han fick 

träffa en psykolog till följd av sitt missbruk samt på grund av att han åkt fast vid flera 

tillfällen. (Han var trött på att åka fast och han hade många domar bakom sig). Psykologen 

talade om för honom hur negativt droger påverkar hjärnan samt att man inte ska ta genvägar i 

livet genom kriminalitet för att försörja sig. Följande mening har han kvar i tankarna från 

mötet med psykologen:  
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”Hon har alltid sagt till mig att första tanken inte är den bästa tanken, så det är sant. Varje 

gång man ska göra något så ska man tänka lite noggrannare och visa vad som är bra och inte 

bra”.  

Eddy talar om att anledningen till att han kunde dra sig ur sin kriminella livssituation, var att 

han till en början berättade en del djupa saker för sina föräldrar. Han beskriver följande: 

”Det började smått då jag berättade en del för mina föräldrar, de hade aningar, visste en del 

småsaker som jag gjort men inte de tunga sakerna. Jag ville att de skulle veta att det inte var 

deras fel utan mitt och mina val jag gjort med de vänner jag valt att umgås med. Jag lovade 

dem att jag skulle börja studera och börja om på nytt”. 

Han fortsätter och berättar att den största bidragande faktorn till att han kunde dra sig ur var 

följande:  

”Jag tror mitt val att börja studera, studierna fick mig att träffa nytt folk i en stad bortom var 

mina gamla och dåliga vänner befann sig. Träffade folk i olika åldrar med olika bakgrunder 

och som var mer mognare människor. Dessa människor satsade på att utbilda sig till något 

och försörja sig på rätt sätt jämfört med vad mina ”vänner” valt att göra. Vem som helst kan 

bli kriminell, det krävs ingen utbildning, det krävs lite stake och dåliga vänner som påverkar 

dig genom grupptryck”. 

De svårigheter som informanterna upplevde till följd av att bryta tidigare kriminella band är 

främst lockelsen efter snabba pengar. Speciellt om de är arbetslösa. De berättar att de kunde 

tjäna mellan 30-40 000 kr i veckan, men de var väl medvetna om att de kunde förlora dem 

lika snabbt. Även suget efter narkotika upplevdes som lockande ibland, men då informanterna 

vet vad det leder till, samt en stark vilja och bestämdhet gör att de tar avstånd ifrån det. 

George upplevde även svårigheter med att bryta med sina tidigare kompisar. De ställde dock 

inte till med några problem utan hade förståelse för hans nya vägval. Två av informanterna 

delar dock inte de andras uppfattning helt då de berättar följande: 

Eddy: ”Jag är en väldigt bestämd person, egentligen var det inte svårt alls. Allt som krävdes 

var att söka in till en högskola och sen föll det ena efter det andra på plats. Jag bytte ut 

droger med studier, dåliga vänner med klasskompisar, att vara kriminell med att vara student 

och ha en framtidsplan som kommer gynna mig för resten av livet”. 
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Billy: ”Jag kände inte så mycket svårigheter egentligen. När jag höll på med kriminalitet så 

var det bara en kick jag fick utav det, när jag sluta sa jag bara ifrån. Nu jobbar jag hela tiden 

och umgås med min dotter, vilket gör att jag knappt umgås med någon annan, kanske någon 

enstaka vän men inte med någon som jag tidigare haft ett kriminellt förflutet med”. 

Det väcks blandade känslor och vi får blandade svar från samtliga fyra informanter då vi berör 

området hur det är att komma ut i samhället. Tony och Eddy tycker det är skönt och har bra 

känslor inom sig. Tony berättar att han har brutit kontakten med hans tidigare vänner som 

håller på med kriminalitet, han säger att man bara hamnar själv i skiten ifall man umgås med 

sådana personer. Eddy som numera har bara bra känslor inom sig berättar: 

”Jag har blivit av med en känsla, en negativ sådan som ingen i världen önskar att bära. Det 

är att känna noja, att helt enkelt hela tiden behöva ha ögon i nacken och hoppas på att inget 

ska hända dig. För rätt som det är så kan du sitta i skiten och då finns det ingen väg ut”. 

Den tredje informanten, Billy, har dock kvar den ”dåliga” känslan. Han berättar:  

”Alltså folk tänker alltid samma sak, fast att man har vart ute. Så det är ju inte så svårt att 

återfalla i det. Man har ju alltid fiender fast att man slutat. Man måste alltså kolla sin rygg”. 

Den fjärde och äldste informanten, George, berättar:  

”Eftersom jag missade skolan väldigt mycket så har jag ingen utbildning alls och det leder till 

att jag har mycket svårare att få jobb, och det jobb jag får är underbetalt, alltså får jag inte 

mycket till lön. I början var det jättesvårt att börja jobba och passa tider, eftersom jag aldrig 

har haft några rutiner och strukturer i mitt liv men tillslut så började jag vänja mig och nu 

går det jätte bra”. 

Hur väl de etablerat sig i samhället efter allt kan bara ses ur positiva aspekter enligt våra 

informanter. Tony berättar att han har mycket bättre relation till sina föräldrar idag. Han 

umgås numera med människor som har välbetalt arbete, håller sig i skinnet och hittar inte på 

en massa dumheter förklarar han. En del han umgås med har haft tidigare kriminell bakgrund 

men som just nu hittat en väg ut precis som han själv. Eddy har också några vänner som han 

idag umgås med men som har varit i samma sits som han själv men som klarat sig ut ur 

kriminaliteten. Studierna verkar ha lämnat ett stort positivt avtryck för honom. Han berättar 

följande: 
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”Det är underbart, jag tog examen förra året, redan fått jobb. Familjen har det bra, de märks 

att de är stolta över mig och mina nya val i livet. Jag har fått en massa nya vänner genom 

skolan och jobbet. Jag har kvar några gamla vänner som varit de dåliga men som ändrat på 

sig och de som inte har ändrat på sig respekterar oss som klarat oss ur skiten, alltså från den 

kriminella livsstilen”. 

Vår tredje informant, George, berättar att han har familj, jobb och en helt ny umgängeskrets. 

Nu umgås han med rätt personer berättar han. Billy däremot tara endast upp att livssituationen 

är väldigt bra och att han är väldigt nöjd. Dock ställer vi en följdfråga angående hur hans liv 

hade sett ut utan hans dotter och han svarar följande: 

”Jag hade garanterat suttit inne” 

Som avslutning valde vi att citera samtliga informanters svar, då de fick sin chans att tillägga 

något. 

”Ja att.. Jag vill gärna säga till alla att kriminalitet inte är en väg till förbättring utan en väg 

till försämring. För att i slutändan inte bara att du åker fast, utan att du mår sämre själv då 

du kan få depressioner, ångestattacker, en massa saker som du inte har någon aning om som 

kan hända dig eller inuti dig, det gäller alla liksom. Man vet aldrig förrän det händer 

någonting. Ibland måste man stanna upp i livet och tänka efter, det är det jag har att säga” - 

Tony (21 år). 

”Tycker föräldrarna ska göra så gott de kan för sina barn, tyngden kanske ska ligga i att få 

dem att undvika umgås ute med sina vänner sena kvällar och nätter. Det är inte så mycket 

”bra” saker som man kan hitta på då såvida de inte är hemma hos någon. Sen för 

ungdomarna så gäller det att inte falla för grupptryck, känns det fel i magen att göra något så 

gör det inte, gäller att lyssna på sig själv” - Eddy (24 år). 

”Ja, att ni som håller på med det ska sluta upp och skaffa ett jobb! Det finns inget bättre sätt 

att tjäna pengar” - Billy (26 år). 

”Har man viljan klarar man allt. Jag hade vilja att uppnå ett mål och det gjorde jag och man 

ska aldrig stämpla en person som värdelös på grund av dennes förflytande alla har rätt till en 

andra chans” – George (33 år). 
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Analys och tolkning 
Vi har valt att dela upp analysen i samma teman som i resultatet, nämligen vägen in i 

kriminaliteten och vägen ut ur kriminaliteten. Det tredje temat bakgrunden från 

resultatdelen, har vi här i analysen istället valt att väva in i de två andra teman. 

 

Vägen in i kriminaliteten 

Alla människor är olika, vi tar olika vägar i livet som påverkar oss alla på olika sätt. Våra 

informanters kriminella beteende artade sig redan i tidig ålder då man började begå kriminella 

handlingar. Samtliga menar att en bidragande faktor till att man hamnade i en kriminell krets 

var att man började umgås med fel personer eller umgänge. Att samtliga börjat med 

kriminella handlingar vid en tidig ålder tror vi beror på omognad. Det vill säga att de helt 

enkelt var för unga för att förstå vad som är rätt och fel.  

Om man ska se det ur ett sociologiskt perspektiv så har vi valt att använda oss av Hirschis 

teori om sociala band. Den ger oss en förklaring till varför man kan dra sig ur kriminaliteten 

men också till varför man drar sig in. Ju svagare sociala band man har desto större risk löper 

man att begå en brottslig handling. Det är precis vad vi själva talat om vad gäller dåligt 

umgängeskrets, svagt stöd från familj osv. Detta kan i sin tur leda till att man helt enkelt 

hamnar i ett utanförskap bortom oss icke avvikare och söker sig till umgängen där man kan 

bli accepterad som avvikare (Hirschi, 2002). 

I takt med att respondenterna hamnade i fel umgängeskretsar så har det kommit att utvecklas 

till att dem blir stigmatiserade och därmed ses som avvikare från samhällets normer och 

regler. Det som händer i detta fall är då att samhället och etablerade grupper bildar en 

uppfattning av den stigmatiserade gruppen. Omgivningen får nu en negativ bild som 

kännetecknar dem för att inte göra rätt och därmed klassas som sämre. Alltså att de begår 

avvikande handlingar till skillnad från vad resten av samhället gör. Att samhället ser på våra 

informanter eller dem som avviker annorlunda har Goffman gett en benämning på, han kallar 

det för stigma. Det han syftar på är precis som vi själva analyserat, alltså att våra respondenter 

har blivit marginaliserade och ”svartmålade” som han uttrycker det, vilket har lett till att de 

icke-avvikande har tagit avstånd från dem. Våra respondenter har alla blivit stigmatiserade 

och därför kan de hamna i situationer där de känner att de inte passar in (Goffman, 2011). 

”de kollade snett på mig till följd av min kriminella livsstil. Detta berodde på att jag skadat så 

många människor, och detta var något som jag verkligen ångrade”. 
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Fast att våra informanter har haft olika uppväxter så har samtliga hamnat i de kriminella 

banorna. De som har haft en dålig uppväxt är något som man omedvetet kopplar till att det är 

just på grund av den dåliga uppväxten som man vid ung ålder hamnar snett. Det här ser vi på 

Tony som hade en fader som satt inne i fängelse. Redan vid ung ålder då han började med 

avvikande handlingar så kände han sig inte välkommen till de andra kretsarna bland icke-

avvikare. Att man inte accepteras av andra grupper gör i sin tur att man får en stämpel av dem 

där man anses vara avvikare från samhället. Enligt Beckers stämplings-teori stämmer detta in 

på de fallen av våra informanter. Becker förklarar på så sätt att i denna teori så tolkas inte 

avvikelse som egenskaper hos grupper eller individer utan som en interaktion mellan avvikare 

och icke avvikare. De som mestadels tilldelar stämplingar är de personer som oftast har någon 

typ av makt. Personer som står för både lag och ordning eller i stort sett bara har tillräcklig 

mycket makt för att kunna ålägga andra vad som anses vara rätt och fel. Den här stämplingen 

har våra respondenter utsatts för då de på ett eller annat sätt blivit utstötta efter att ha försökt 

interagera med andra grupper. De tycks ha sökt närhet men inte accepterats bland andra 

förutom med den grupp, det gäng, det umgänget där de känner samhörighet med (Becker, 

2006). 

”Det såg mörkt ut. Saknaden av kärlek och närhet var stor, jag vände mig till de kriminella 

vännerna där jag alltid var accepterad” 

Det vi menar med att man kan hamna fel oavsett bra eller dålig uppväxt är att det trots allt 

finns även andra bidragande faktorer som kan påverka en så att man hamnar fel. Eddy som 

uppgett att hans föräldrar var de bästa man kunde önska, visar att trots detta så var de inte så 

närvarande under hans uppväxt. Föräldrarna var således inte medvetna om vad deras son 

sysselsatte sig med eller vart han befann sig. Vad vi har kommit fram till med hjälp av de 

intervjuer som genomförts och vad vi kan förstå är att man vid en viss ålder är för omogen för 

att veta vad som är rätt och fel. Det här gör att man som i detta fall som ungdom, utan 

närvarande föräldrar befinner sig i en riskzon för att hamna snett.  

Som sagt så började samtliga av våra respondenter med kriminalitet redan vid ung ålder, runt 

11-13 års ålder. I takt med att de blev äldre så blev även brotten tyngre. De gick från små 

stölder till att både börja sälja och använda narkotika själva. Varför de hamnat i dessa kretsar 

har vi nu förstått men det intressanta som vi kom in på och undrade är vad det är som fick 

dem att fortsätta med den här livsstilen. Ju äldre de blev så blev inte bara brotten tyngre, dem 

själva blev erfarna inom branschen. Eddy tar upp att man lärde sig av sina misstag inom 
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kriminaliteten och inte av själva misstaget att begå kriminella gärningar. De blev mognare och 

mer erfarna inom den kriminella livsstilen som de nu levde. I och med att de blev 

stigmatiserade och fick en stämpel redan vid ung ålder så var de inte accepterade av andra 

(Becker, 2006). Om man ska se detta ur ett sociologiskt perspektiv så kan man säga att våra 

respondenter, till följd av flera års stämpling och stigmatisering av övriga samhället, även 

själva bidrar till att upprätthålla dessa negativa uppfattningar då de inte bara sysselsätter sig 

med brottsliga handlingar utan även då de själva anser att de var ”annorlunda” till skillnad 

från deras omgivning, eller då de ansåg att de inte passade in i vissa kretsar. Detta gjorde att 

de fortsatte i dessa banor där de kände acceptans samt som det fanns snabba pengar att tjäna 

på att begå dessa handlingar.  Dock fanns det en del konsekvenser som de stötte på och som vi 

antog kan vara bidragande till att de vid senare skede valt att inte fortsätta med denna livsstil.  

Billy berättade för oss att ju djupare man hamnade i denna livsstil, speciellt då man började 

langa så skapade man sig fiender. Genom att han langar, vilket innebar att han sålde narkotika 

gjorde att han fick kunder. Ju bättre ”kvalité” man hade på de varor som såldes gjorde att man 

fick fler kunder. Det här gjorde i sin tur att andra som också langade kanske tappade sina 

kunder som istället vände sig till Billy. Det här just på grund av att han langade narkotika med 

bättre kvalité. Vi antog i och med detta att det var på det här viset som han skapade sig själv 

fiender.  

Genom att vara stämplad som kriminell tror vi inte påverkar Billy eller dem lika mycket nu 

när de väl kommit så djupt in i själva livsstilen. Det påverkade dem nog mera vid yngre åldrar 

då de försökte söka sig till andra umgängen. Nu när de väl levt ett antal år genom att vara 

både stigmatiserade och stämplade så har de vant sig att leva den kriminella livsstilen. Dock 

uppger de själva att fiender skapades ju tyngre brott man höll på med. Det här gör att fienden 

inte bara är ”polisen” utan även andra kriminella. Polisen som bara gör sitt jobb, genom att 

försöka hålla ordning och reda har plötsligt blivit mindre avskräckande för våra respondenter 

då vi uppfattar att det finns ett ”större” hot från deras fiender.  

Ju djupare våra respondenter hamnat i kriminaliteten, ju svårare situationer sätter de sig i. 

Hirschi tar upp att beroende på hur mycket man har att vinna eller förlora så väger det in på 

om man ska begå ett brott eller inte. Att våra informanter började tvivla och avskräckas från 

andra hot så som fiender kan vara en betydande konsekvens till de vid annat tillfälle vägde in 

detta, alltså om de var värt att fortsätta den kriminella livsstilen (Hirschi, 2002). Eddy tar upp 

att han vid flertal tillfällen har kunnat mista någon eller sitt egna liv. Just på grund av detta 
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anser vi att det finns små faktorer som våra respondenter bär med sig i bakhuvudet, alltså 

konsekvenser som var faktorer som både påverkade dem och bidrog till att var och en av dem 

bröt sin kriminella livsstil i samband med en annan stor bidragande faktor. Alltså finns det 

inte bara en stor händelse som ligger bakom att var och en av dessa bryter sina kriminella 

band, utan det finns andra små omständigheter som påverkar dem. Dessa omständigheter 

visade sig vara de konsekvenser som våra informanter stött på genom att leva det kriminella 

livet. 

Vägen ut ur kriminaliteten 

Att våra informanter ville/kunde bryta tidigare kriminella band berodde på olika stora och 

betydande faktorer för dem själva. En har börjat studera och en annan har avslutat på grund av 

avskräckandet från kriminalitet. Han hade åkt fast av polisen ett antal gånger. De två andra 

informanterna hade bildat familj där bland annat barnen har fått dem att öppna ögonen och se 

på livet på ett annorlunda sätt. Ett sätt som visar att den kriminella vägen inte är rätt väg.  

Ur en sociologisk synvinkel så hamnar dessa individer i kriminella banor pga. svaga sociala 

band så som umgängeskrets, svagt stöd från familj osv. Det är viktigt att de drar sig ur, inte 

bara för sin egen skull utan även för deras omgivning, då de riskerar att råka illa ut. Det är 

även viktigt att de drar sig ur för det är det ända sättet för dem att kunna återanpassa sig till 

samhället och i bästa fall sluta ses som avvikare bland övriga i samhället. Det gör att de får en 

ny chans där dem kan börja om på nytt, förhoppningsvis bilda familj och försörja sig själva på 

ett laglydigt sätt, vilket vi även fått se och uppleva genom de intervjuer som vi gjort med våra 

informanter (Hirschi, 2002). De som bildat familj tror vi vill verka som bra förebilder, de vill 

vara bra fadersfigurer för sina barn och därmed göra allt i sin makt för att kunna vara där för 

dem under uppväxten. Det kan vi dra en parallell med hur deras egna uppväxt var, där en av 

dem inte hade någon far och blev misshandlad av sin mamma. De har fått gå igenom något 

som de aldrig lär glömma, något som bara har påverkat dem på ett negativt sätt. Något som nu 

gjort att dem istället vill uträtta till sin familj den uppfostran och liv som de själva inte fick. 

Det vi alltså har kommit fram till, är att genom uppväxten, oavsett bra eller dålig så är 

närvaron från föräldrarna viktig. Rätt som det är, då föräldrarna inte har någon koll på sina 

barn kan dem befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. De kan hamna i fel umgänge som får 

dem att begå avvikande handlingar genom grupptryck eller liknande. Ungdomsåren som vi 

anser är en orsak till att man kan hamna i dåligt umgänge var just att man är omogen vid en 

viss ålder, då man inte vet vad som är rätt och fel. Därmed betyder föräldrarnas närvaro 
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oerhört mycket för barnen. Det vi vill komma till är i och med att våra informanter valt en ny 

väg, påverkats av nya beslut och händelser i livet så har de valt att bryta sina kriminella band. 

Inte bara för att det är fel i sig att begå brott som man kan åka dit för, utan just för att man 

riskerar mer än bara sitt eget liv. Nu har de utbildning, jobb och kanske viktigast av allt deras 

familjer och barn att tänka på i första hand. Detta kan vi koppla till det vi tidigare tagit upp, att 

ju tyngre brott man sysslar med desto fler fiender får man. Detta gör att de riskerar att 

närstående drabbas genom deras kriminella handlingar. Alltså gör det att den betydande 

faktorn för att de lyckats bryta sina kriminella band är de nya sociala banden som de skapat 

sig så som exempelvis familj. Dock ska man ta hänsyn till de små bidragande faktorerna som 

påverkat den stora och betydande faktorn till att de lyckats avsluta sin kriminella livsstil. I 

detta fall var det våra informanters konsekvenser, då de till exempel insett att det inte bara är 

de som kan råka illa ut till följd av sitt kriminella liv utan även att deras nybildade familj och 

att närstående kan ta skada.  

Detta anser vi kan kopplas till Hirschis kontroll-teori och sociala band. Han tar upp att det 

som hindrar individer från att begå brott, är hur mycket han eller hon har att antingen vinna 

eller förlora på det. Vi anser att ovanstående faktorer, både de stora och de små som var 

bidragande till den stora faktorn gör således att informanterna har mer att förlora på sin 

kriminella livsstil än att vinna. Hirschi tar även upp fyra benämningar gällande teorin om 

sociala band som vi anser våra informanter uppfyller mycket starkare nu då de är etablerade i 

samhället jämfört med då de var kriminella. Anknytning som är ett av de begreppen kopplar vi 

till två av våra informanter som har avslutat sin kriminella karriär då de bildat familj. Det vill 

säga att de inte anser att det är värt att leva ett kriminellt liv då de bildat familj och att även de 

kan råka illa ut till följd av deras kriminella handlingar. Begreppet åtagande i form av 

utbildning och arbete stämmer bra in på våra informanter då de börjat arbeta och en av dem 

har börjat studera. Detta hjälper dem på så sätt att de har en annan form av sysselsättning än 

just kriminalitet. De har alltså andra vardagliga rutiner som de lägger ner tid på vilket leder till 

att det inte finns lika mycket tid över för t.ex. kriminella handlingar. Även de sista begreppen 

delaktighet och övertygelse uppfylls av informanterna då de håller sig sysselsatta och har 

större respekt för samhällets lagar och regler. Här finns det alltså inte bara delaktighet i annat 

än kriminalitet utan även en övertygelse eller ett hopp om att respondenterna ska kunna klara 

av att leva ett liv utan kriminalitet som en del av deras vardag. Det är dessa fyra sociala 

banden som stärker varandra och minskar risken för en person att begå avvikande handlingar 

(Hirschi, 2002). 
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Sammanfattande slutsatser 
I början av arbetet formulerade vi frågeställningar som skulle hjälpa oss besvara vår 

huvudfråga. Vi ställde oss frågor som; Vilken inverkan har umgänget på ungdomar att hamna 

på en väg in i kriminaliteten? Samt Hur påverkas de kriminella av de konsekvenser som de 

stöter på? Det visade sig att pga. Svaga sociala band (uppväxten och umgänget) ledde till att 

de hamnade i de kriminella banorna. De konsekvenserna som de stötte på till följd av 

kriminaliteten bidrog däremot till att informanterna började fundera kring om de verkligen var 

värt att hålla på med kriminalitet i längden.  

Vår huvudfråga för hela arbetet var; Vad är det som gör att en individ kan/vill bryta tidigare 

kriminella band? Genom de tidigare frågorna så påverkade dem våra informanter i det 

slutgiltiga beslutet att dra sig ur. Det framkom i detta arbete att de faktorer som är av 

betydelse för att kunna bryta tidigare kriminella band är bland annat bildandet av familj, 

påbörjade studier och avskräckandet från kriminalitet. Dessa stora händelser eller s.k. faktorer 

tror vi inte hade påverkat våra informanter lika mycket till att avsluta den kriminella livsstilen 

om det inte vore för de mindre bidragande faktorerna, så som de konsekvenser som de stött på 

under sin tid som kriminella. Konsekvenser som de stötte kunde varit bl.a. hot eller liknande 

som deras närstående och familj kunde tagit skada av. Det var dessa konsekvenser som fick 

dem att inse hur mycket de hade att antingen vinna eller förlora på sitt handlande precis som 

Hirschi tar upp i sin teori.  

De resultat som framkommer av vårt arbete är liknande de resultat som framkommer genom 

Birgitta Rydén-Lodi’s studie Lyckas mot alla odds. Ett exempel på detta är att det i båda 

studierna lyfts fram faktorer så som sociala sociala band och riskbedömning dvs. att utifrån 

sina konsekvenser de stött på så kan de numera bedöma de risker de utsätter sig för. Alltså att 

de har mer att förlora än vinna på genom att begå ett brott. Dessutom berör båda studierna 

avskräckandet från brott, som orsaker till att de kan bryta tidigare kriminella band/mönster. 

Genom att våra informanter uppfyller de krav, de benämningar som Hirschi (2002) tar upp i 

sin teori, så tror och hoppas vi att de numera kommer fortsätta att hålla sig på rätt sida av 

lagen. I och med att de skaffat familj, arbete, studier osv. tror vi risken för dem att återfalla i 

brott är väldigt liten då de har andra prioriteringar i livet. 
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Reflektion 

Som helhet anser vi att vi fått ihop mycket bra material, något som gynnat vårt arbete på ett 

väldigt positivt sätt. Vi har haft mestadels problem med insamlandet av data till en början då 

det tar tid att få tag i personer som vill delta i en intervju. Det område vi riktade in oss på 

gjorde tyvärr att det uppstod problem när det var dags att intervjua personer. Detta eftersom vi 

fokuserade på folk som dragit sig ur kriminaliteten självmant och inte via KRIS. När vi väl 

fick tag på respondenter så stötte vi även på fler problem då vissa aldrig dök upp vid de 

tidpunkter vi kommit överens om. Dessa personer lyckades vi inte alls få tag på efteråt. Som 

tur var så lyckades vi bland annat via kontakter från tidigare arbeten vi gjort, att få tag 

personer som var villiga att ställa upp. Att vissa inte ställde upp anser vi dock inte påverkades 

av vårt metodval utan av det känsliga ämne vi valt att beröra.  

Vi anser att de metoder vi använt oss av har gynnat oss bra i vårt insamlande av data, dels för 

att vi fick breda, omfattande svar i intervjuerna och dels för att man hade lätt för att gå tillbaka 

och kolla vad som sagts i en intervju. Detta är tack vare att vi spelade in intervjuerna med 

hjälp utav en diktafon. I samband med att folk fick vara anonyma gjorde att det kändes som 

att respondenterna vågade vara mer öppna och ärliga i sina svar. Något som gynnade vårt 

arbete väldigt mycket trots de känsliga områdena. Det var därför vi valde att strukturera upp 

större delen av vårt resultat genom att använda oss av citat från våra informanter. Slutligen 

kände vi att vi även fick våra frågeställningar besvarade genom den analys vi genomfört. 

Teorivalet gynnade oss bra också då vi valt att strukturera upp arbetet (resultatet och 

analysen) genom två olika teman, nämligen vägen in i kriminaliteten och vägen ut ur 

kriminaliteten. Dock vävde vi in temat ”bakgrunden” från resultatet i de två andra temana i 

analysdelen. Teorierna byggde på stigmatiseringen (Goffman, 2011) av våra informanter samt 

den stämplingen (Becker, 2006) de kände då de interagerade med andra icke-avvikare. Sista 

teorin som vi använde oss av var Hirchis kontroll teori och sociala band (2002). Teorin 

besvarade vår frågeställning precis som tänkt då den går ut på att förklara varför en individ 

inte begår brott, detta just beroende på hur mycket individen antingen har att vinna eller att 

förlora på att begå avvikande handlingar.  

Det vi främst har lärt oss i arbetet med denna uppsatts är att man verkligen måste ta vara på 

varje minut man har till förfogande. Att få tag på informanter kan vara svårare än vad man 

tror, speciellt då man berör ytterst känsliga ämnen så som exempelvis kriminalitet. Planering 

är således i grund och botten det viktigaste i ett arbete. 
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