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Abstract 

Title: The Difficulty of breaking patterns – A qualitative study of former criminal’s 

lifestyle change 

Author: Lajal Chahrour and Jessica Friberg 

Our study is about how individuals leave their old lifestyle of criminals to be con-

criminals. Which results in this question – How can we understand the process which 

entails to a successful lifestyle change? To get a deeper understanding about the turn-

out of the process have we been taking help by four theories, Hirschi, Tilly, Granovetter 

and Ebaugh. Hirschi’s theory answer the following question “Why don’t people break 

the law?” This question answers which factors that separates criminals and non-

criminals from each other. Tilly’s theory is formed to answer the inequalities origin, 

development and how it’s constantly reproducing itself. Through this we get an 

understanding of why it’s difficult to leave a network and through that, we understand 

which mechanisms binds an individual to a network. By knowing this we can revaluate 

the knowledge and therefore answer the question which mechanisms are necessary in 

the network of binding the individual. Granovetter’s network-theory explains how the 

social relationships may have an impact on the results of the lifestyle change. Ebaugh’s 

stage-theory about role exit explains how a process against a changed lifestyle seems. 

The result that we have concluded, through collected empiricism from 10 con-

criminals, have different components from mainly the three latter theories. We have 

been taking help of Hirschi’s theory to understand Granovetter’s network-theory, 

regarding how a tie develops to a stronger tie. The results that appeared after the 

interviews from our informants from KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället), were 

that their lifestyle change emerged as a result after an episode in their life made them 

doubt their own life-situation and lifestyle. Those events were often connected to bad 

health or to relationships that didn’t have the same value as the previous ones. These 

events contribute that the individual starts to doubt and search for alternatives paths. 

To our informants have KRIS been the alternative path and through combining Tilly’s 



   
 

 
 

and Granovetter’s theories, we can be able to understand why and how our informants 

are successful with their lifestyle change. Thanks to our interviews with our informants 

we can find common factors, even if they came from different contexts, and through 

components from the different theories we can create us an analysis model that explains 

a successful lifestyle change. 
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Tack! 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Per Dannefjord som hjälpt oss att 

genomföra denna studie. Vi vill även tacka kamratföreningen KRIS och alla där som 

var villiga att ställa upp på intervju, utan er hade inte denna studie varit möjlig. Vi 

önskar er inget annat än en ljus och lycklig framtid med nya mål att sträva efter. 
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1 Inledning  

En livsstil är en del av alla individers identitet, något som påvisar hur varje enskild 

individ lever utifrån sin egen situation och egna erfarenheter. En individs val påverkas 

av den sociala samhörigheten vilket har en inverkan på till exempel deras klädval, 

musikstil och aktiviteter (Socialstyrelsen, 2005). När individer vill förändra sin livsstil 

sker en livsstilsförändring, det kan innebära allt från att byta klädstil och/eller att skilja 

sig. En livsstilsförändring kan ske frivilligt eller genom tvång, exempelvis 

tvångsgiftermål, eller att man förlorar någon närstående och på grund av det tvingas 

ändra på sin livsstil. 

Ebaugh (1998) har undersökt hur en livsstilsförändring går till hos individer med olika 

positioner i samhället. Författaren har sedan skapat en teori som innefattar hur individer 

implementerar sina nya roller i samhället. Ebaugh (1998) menar att den nya rollen har 

influenser av den sociala statusen från den föregående rollen och att det är svårt att lämna 

den gamla rollen helt bakom sig. Vi anser dock att de kriminella som vill lämna sin roll 

som kriminell har en annorlunda livsstilsförändring att genomgå än nunnorna som 

Ebaughs undersökning primärt grundar sig på. Detta anser vi på grund av att de 

kriminella ofta är omgivna av ett nätverk bestående av andra kriminella och som 

stigmatiseras. Eftersom en individs identitet skapas utifrån hur omgivningen tillskriver 

denne och dess nätverk egenskaper resulterar detta i en stigmatisering då deras 

egenskaper inte är önskvärda av samhället (Brante, et al, 1998, 126). 

De egenskaper som den kriminelle har tillskrivits av omgivningen som denne i samband 

med livsstilsförändringen vill förändra på, är enligt oss mer problematiskt att förändra 

än för exempelvis nunnorna. Detta då egenskaperna som den kriminelle har blivit 

tillskrivna motsätter sig både lagen och de sociala normerna i samhället. 

Konsekvenserna av att de före detta kriminellas handlingar både bryter mot lagen och 

de sociala normerna gör att motstånd kan skapas vid sökandet efter till exempelvis en 

laglig försörjning. Ett flertal arbetsgivare begär information från den arbetssökandes 
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brottsregister vid anställning då detta enligt lag är obligatoriskt inom specifika yrken så 

som skolan (Skolverket, 2016). Trots att den sökande kan påvisa en livsstilsförändring 

som är förenligt med ett socialt och rättsligt accepterad livsstil nekas den sökande utifrån 

tidigare livsstil. Svårigheterna som den före detta kriminella möter efter 

livsstilsförändringen utgörs både av omgivningen som baserar sin uppfattning av 

individen utifrån de sociala normerna, och myndigheterna som baserar sin uppfattning 

på individens förflutna rättsliga påföljder. Dessa svårigheter anser vi kan vara 

bidragande till att tidigare kriminella återfaller i kriminaliteten och tidigare livsstil där 

gemenskapen med den sociala omgivningen finnes och möjligheten att kunna försörja 

sig. 

År 2012 gav Brottsförebyggande Rådet ut en rapport som studerade återfall i brott. De 

studerade 69 731 dömda personer och av dessa var det 28 803 personer (41 %) som 

återföll i kriminalitet, under den tre år långa uppföljningsperioden (BRÅ, 2012, 22). 

Vår utgångspunkt är att belysa vilka skillnader i livsstilen och i den sociala omgivningen 

som påverkar en individs förutsättningar att inte återfalla i kriminalitet samt vilka 

mekanismer som påverkar en livsstilsförändring. 

 

1.1. Problemformulering 

Tidigare forskning betonar vikten av kvaliteten på relationen till familj, samhälle och 

arbetsmarknad för att åstadkomma en lyckad livsstilsförändring. Vi anser dock inte att 

den tidigare forskningen visar hur förändringsprocessen går till utan nämner bara vilka 

beståndsdelar som är viktiga för en lyckad förändring i livet. Tidigare forskningen 

betonar exempelvis hur sysselsättning kan vara en preventiv faktor för kriminalitet, då 

sysselsättning minskar tillfällighetsbrotten. Vi anser dock att det finns en brist i tidigare 

forskning då den endast påvisar vilka beståndsdelar som kan påverka de kriminella 

handlingarna, vi anser inte att den tidigare forskningen går på djupet och förklarar hur 
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dessa beståndsdelar påverkar varandra samt hur utfallet av de olika beståndsdelarna 

påverkar det slutliga resultatet. 

 

Vi vill genom intervjuer undersöka de olika beståndsdelarnas påverkan och utfall. 

Genom detta hoppas vi kunna tillföra ytterligare en aspekt att beakta när det gäller 

forskningen angående livsstilsförändringar. Vi hoppas kunna tillföra en modell som även 

kan appliceras på andra områden som handlar om livsstilsförändringar, exempelvis på 

rökare som vill sluta röka.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Med problemformuleringen i åtanke, blir syftet med denna uppsats att klargöra hur 

processen vid en livsstilsförändring fortlöper. Genom intervjuer som behandlar frågor 

om informanternas liv, kan vi finna samband och underförstådda faktorer som kan vara 

avgörande för ett liv utan kriminalitet. 

Då studiens syfte är att förstå hur en livsstilsförändring fortlöper och vilka aspekter som 

påverkar denne, har vi med detta i åtanke valt följande frågeställning för att besvara 

arbetets syfte. 

● Hur kan vi förstå processen som medför en lyckad livsstilsförändring? 

Studien kommer att fokusera på vad den sociala omgivningen medför och hur det kan 

kopplas till en lyckad livsstilsförändring. Tidigare forskning har visat att exempelvis 

jobb kan påverka möjligheten till en lyckad livsstilsförändring, dock anser vi att 

verklighetsbilden är mer komplex då endast innehavandet av ett jobb inte förbättrar 

möjligheterna till en lyckad livsstilsförändring utan att relationerna som jobbet medför 

har en betydande påverkan på detta. 
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1.3 Avgränsningar 

Flertalet människor har gjort förändringar i sina liv vars påverkan har ändrat deras 

nuvarande livsstil. Vi har dock valt att avgränsa vår undersökning till före detta 

kriminellas livsstilsförändring då detta endast är relevant för studien. För att kunna 

besvara vår frågeställning har vi valt att endast intervjua personer från KRIS 

(Kriminellas revansch i samhället). Genom denna kamratförening får vi tillgång till 

individer med erfarenhet av livsstilsförändringen från ett kriminellt liv till ett liv utan 

kriminalitet. Vi har även valt att avgränsa studien till hur relationerna i den sociala 

omgivningen påverkar återfallsrisken. Studien kommer inte primärt fokusera på 

biologiska och/eller psykologiska aspekter hos informanterna, då vi anser att detta är 

mindre relevant. 
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2 Bakgrund  
I följande kapitel kommer vi att presentera bakgrundsfakta om ett avvikande beteende, 

och hur olika det tolkas och kan framställas beroende på hur man ser på detta beteende. 

Vi kommer även att presentera lite bakgrundsfakta om kamratföreningen KRIS. 

 

2.1. Ett avvikande beteende 

Kriminalitet som begrepp har olika definitioner beroende på tid och rum. Varje samhälle 

har sina sociala ramar och normer som visar vilka handlingar som anses avvikande eller 

inte. Ett exempel på en kriminell handling som tidigare inte var straffbart i Sverige var 

barnaga. Efter en tid ändrades attityderna i samhället och normerna började därefter 

förändras, vilket resulterade till att barnaga idag är straffbart. De som avgör om någon 

begår en kriminell handling är samhället och det maktförhållandet som råder. (Brante, 

et al. 1998, 163–165). 

Ragnar Hauge förklarar i kriminalitetens årsaker (2001) att det skedde förändringar i 

kriminaliteten på 1960 talet, vilket ledde till att det inte enbart var kriminologer som var 

intresserade av ämnet, utan även samhällsvetarens intresse av fenomenet väcktes. Detta 

gav nya perspektiv på hur man kan förstå kriminalitet. Samhällsvetarnas perspektiv på 

fenomenet skiljer sig från kriminologer då de ansåg att ett avvikande beteende inte var 

en egenskap utan beteendet blir först avvikande när andra uppfattar handlingen som 

avvikande. Ett avvikande beteende definierar en handling som avviker kraftigt i från de 

rådande normerna i samhället, detta kan både uppfattas som positivt eller negativt. 

Arbetsnarkomaner och hjältedåd är ett avvikande beteende som uppfattas som positivt. 

Arbetsnarkomaner anses som positivt på grund av deras engagemang och ambitioner till 

sitt arbete och hjältedåd på grund av att de hjälper andra och ofta genom orädda 

handlingar. De finns föreställningar i ett samhälle som är etablerade efter vad som anses 

normalt, det vill säga att de är i linje med de normer som man kan uppfatta i ett samhälle. 

Hur avvikande man som individ kan vara är beroende på hur tolerant ett samhälle är. I 

ett strikt samhälle blir utrymmet för avvikande beteende mindre. Vad som räknas som 
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kriminaliteten förändras i takt med samhällets normer, det normer som en gång tillåtit 

ett visst beteende kan förändras. Detta bidrar till att ett visst beteende antingen blir 

kriminellt eller avkriminaliseras. Ett brott som avkriminaliserats under 1800-talet på 

grund av samhällsförändringar är möjligheten att ta ränta på utlånanat kapital (Sarnecki, 

2010, 12–13; Ekbom et al, 2011, 15–16).  Nils Christie argumenterar i sin bok Lagom 

mycket kriminalitet (2005) att ett brott inte enbart definieras enligt lagtexterna. Han 

menar att ett brott inte finns om inte andra individer uppfattar att det är ett brott som 

begås. Han argumenterar för detta då han menar att lagarna är i ständig förändring och 

vad som varit ett brott förut kan ses som ett icke brott nu, allt beroende på förändringarna 

i samhället. Istället kan man utgå ifrån handlingar som inte är önskvärda är lagstiftade 

(Christie och Hasselström, 2005). 

Även Howard Becker presenterar i sin bok Outsiders: Studies In The Sociology Of 

Deviance (1997) att det avvikande beteendet inte är en egenskap utan är ett resultat av 

andra människors reaktioner, då grupper och samhällen sätter upp egna regler.  Ett 

beteende kan antingen klassas som rätt eller fel, och vid en lagöverträdelse så ses 

individen som en outsider, eller avvikare (Becker, 1997, 1). Becker skriver att” Social 

groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance.” 

(Becker, 1997, 9). Med detta menar författaren att ett avvikande beteende inte är en 

egenskap utan en konsekvens av omgivningens reaktioner.  Dock kan en individ ha fått 

stämpeln som avvikande utan att ha begått ett brott eller avvikit från de sociala reglerna 

då den sociala processen inte är felfri (Becker, 1997, 9). 

I Howard Beckers bok Utanför - Avvikandets sociologi (2006) översatt av Gunnar 

Sandin skriver de att första steget i en avvikande karriär är att handla så att man bryter 

mot de uppsatta reglerna. Avvikelsehandlingar uppfattas oftast som motiverande och de 

finns en drivkraft bakom handlandet, dess syfte kan vara helt eller delvis klarlagt (Becker 

& Sandin, 2006, 35). En faktor som leder till ett uthålligt avvikande beteendemönster är 

utvecklandet av de avvikande motiven och intressena. Författaren menar att det 

avvikande beteendet kommer ifrån motiv som är socialt inlärda. För en individ som 
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begår avvikande handlingar regelbundet och finner tillfredsställelse har i interaktionen 

med andra erfarna avvikare lärt sig detta (Becker & Sandin, 2006, 38). På sida 39 i 

Utanför - Avvikandets sociologi (2006) sammanfattas det som, “Individen lär sig kort 

och gott sig att delta i en subkultur som är organiserad runt en specifik avvikande 

verksamhet.” (Becker & Sandin, 2006, 39). 

Knut Sundell et al har skrivit om orsakerna till att individer hamnar i en kriminell livsstil 

i boken Livet som Värsting (1996). De flesta deltagarna i studien hamnade i en kriminell 

livsstil på grund av spänning, pengar och kompisar. Sundell menar på att de som befinner 

sig i en kriminell livsstil tenderar att söka sig till andra kriminella för att känna 

samhörighet. Under ungdomsåldern är status och kompisgäng viktiga i ens liv, vilket 

leder till att man gör allt för att passa in. Ungdomar i grupper påverkar varandra, vilket 

resulterar i att de tillslut får en hel del gemensamt. Språk, attityder och livsstil är exempel 

på faktorer som kan bli påverkade av gruppen. Detta kan eventuellt resultera i att 

ungdomarna i en grupp tillsammans formar en kriminell identitet. Utfallet kan vara 

beroende på kontexten och synsättet som majoritet av ungdomarna i gruppen har 

(Fondén, 2001, 224). 

Studier om kriminell livsstil säger att det ofta beror på dålig självbild, bekräftelse och 

individens tankemönster, alltså personens moral och värderingar. Bergström (2002) 

nämner i sin studie att individer som söker bekräftelse inte behöver enbart söka efter 

positiv bekräftelse. Får en individ enbart negativ bekräftelse av samhället kommer 

personen därefter sökas sig till det än att inte få någon bekräftelse alls. Detta i sin tur 

ökar risken till att en individ hamnar i den kriminella livsstilen (Bergström, 2002,101). 

BRÅ har studerat vilka debutbrott som oftast leder till en fortsatt kriminell karriär. De 

benämner dessa brott som strategiska brott. De har i sin undersökning identifierat tre 

strategiska brott som ofta leder till en fortsatt brottskarriär, fortskaffningsmedel samt rån 

och stöld. 27 % av de personer med tillgrepp av fortskaffningsmedel som debutbrott 

kommer troligtvis att fortsätta med kriminalitet. Individer som lagförts för rån är risken 
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att bli en kronisk brottsling 19 % samt 16 % för de som har stöld som debutbrott. En 

individ med snatteri som första brott har dock en mycket låg risk för att utveckla en 

karriär som en kronisk brottsling.  För de unga kriminella innebar brott, status för att 

verka mer tuffa, men för de äldre kriminella ungdomarna innebar det “snabba pengar” 

(Fondén, 2001, 226). 

2.2 KRIS  

KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) är en kamratförening som riktar sig till före 

detta kriminella, där de erbjuder sina medlemmar ett nyktert och socialt nätverk. 

Kamratföreningens grundpelare är hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet.  

 

KRIS startades bland annat av Christer Karlsson, 1997, som ansåg att det fanns ett behov 

av en organisation som denna, då han tröttnade på det livet som han levde efter att ha 

suttit på olika fängelser och intuitioner en längre tid. Idag hjälper KRIS ett hundratals 

interner varje år med att återinpassa sig till samhället efter ett fängelsestraff. KRIS själva 

skriver på sin hemsida, ”Med en lånad dator i lånade lokaler började det som kom att 

bli ett av Sveriges mest lyckade behandlingsprojekt för kriminella” (u.å.).  
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3 Forskningsöversikt 

I kapitlet om forskningsöversikt kommer vi att redogöra tidigare forskning som vi anser 

är relevant fakta för vår studie. Här kommer vi bland annat att presentera hur olika 

faktorer såsom identitet, sysselsättning och relationer kan påverka hur ens livsstil ser ut 

och dess förändring. 

3.1. Identitet och relationer i samhälle 

Identitet som begrepp är mångsidig och kan ha flera olika betydelser. Enligt Sociologiskt 

lexikon definieras identitet som “Föreställning om människors upplevelser av sig själv 

och andra som “de samma”, över tid och i olika sociala sammanhang.” (Brante, et al. 

1998, 125). Begreppet används både till att beskriva grupper och individer utifrån både 

sina egna uppfattningar men även utifrån de egenskaper som de blivit tillskrivna av andra 

i relation till ett en rad faktorer och egenskaper till exempel ålder, mode, kön, livsstil 

osv.  Begreppet innehåller även en viss kontinuitet i handlandet, åsikter, beteende hos 

individer och hos grupperna som tillskrivs identitet (Brante, et al. 1998, 126). Sociologen 

Erik Homburger Erikson skriver att; när en individ som har en syn på sig själv och denna 

syn överensstämmer med omgivningens syn på individen kan identiteten fastslås. 

Identitet är personliga erfarenheter av vad som uppfattas som jag. Dessa erfarenheter är 

ett resultat av de biologiska, psykologiska samt sociala aspekterna hos en individ. En 

betydelsefull identitetsegenskap enligt Erikson är en inre känsla av att man är en och 

samma person genom livet oberoende av levnadsomständigheterna och relationer 

(Frisén och Hwang, 2006, 11). Eriksons teori går att koppla till boken ”Identitet och 

våld” där författaren menar på att varje individ kan sättas in i flera kategorier t.ex. kan 

en person vara kvinna, homosexuell, jude, född i Sverige med rötter från Bangladesh 

etc. allt på en och samma gång. Det går att sätta in en individ i flera kategorier beroende 

på omständigheter och kontexten som personen befinner sig i (Sen och Sörmark, 2006, 

34–36). Vad de flesta vetenskapliga forskare har gemensamt angående begreppet 

identitet är att den alltid är i en ständig process som påverkas av en hel del faktorer i 
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samhället, exempelvis historiska och andra samhälleliga aspekter (Frisén och Hwang, 

2006; Ahrne et al, 2008). 

Boken Identity in the 21st Century- New Trends In Changing Times (2009) redigerad 

av Margareta Wetherell innehåller en fem år lång studie om identiteter i förändring 

(Wetherell, 2009, 2). De har definierat “presentation of self” som “series of successful 

gestures” som är designad för omgivningen eller enbart sig själv som åskådare. Identitet 

är att vara förståelig för sig själv och för andra, att man accepterar sin nuvarande sociala 

position i samhälle. De innebär inte att enbart en handling räcker utan de är ett antal 

olika handlingar som krävs för att vara förståelig (Wetherell, 2009, 3). 

Identitet kopplas ofta till hur en individ ser på sig själv, vilket påverkar på hur det agerar 

och reagerar på händelser i omgivningen och hur det återspeglas till andra personer. Hur 

vi ser på oss själva kan bero på olika faktorer såsom historiska, biologiska, sociala, 

sexuella osv. Dessa påverkar hur vi beter oss och agerar mot andra individer.  Författaren 

menar att vi kan se två olika identiteter hos en människa, självidentitet och den sociala 

identiteten. Individer har ett unikt handlande vilket andra individer uppfattar som typiskt 

för just den personen, vilket är självidentitet. Dock speglar denna identitet livshistorien 

som både är individuell och socialt kopplad. Författaren tar upp ett exempel om en 80 

årig man som är född i England med brittiska föräldrar och som förmodligen har haft 

erfarenheter av andra världskriget. Dessa erfarenheter kan på sätt och vis sättas in hos 

andra individer i samma generation detta i kombination till andra liknande faktorer 

såsom kön och klass skapar de sociala identiteterna (Peace et al. 2006, 2). I utpräglade 

grupper kan den sociala identiteten leda till stereotyper även fast livshistorien är 

annorlunda för varje individ. Vilka vi umgås med samt har i vår närmaste omgivning 

påverkar vårt beteende och vårt synsätt på oss själva. 

De finns flera olika faktorer som påverkar ens självidentitet, om ens individuella 

svagheter och styrkor blir exponerade kan andra uppfatta att identiteten inte är fastställd 

eller i obalans (Peace et al. 2006, 3). För att detta inte ska ske tolkar Ann Frisén och 
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Philip Hwang i boken Ungdomar och identitet (2006) Eriksons identitetsforskning. 

Genom en stabil identitet får en individ kontinuitet i tid och rum oberoende i vilken 

kontext eller roll individen befinner sig i (Frisén och Hwang, 2006, 11). En individs roll 

är anpassad efter dennes karaktärsdrag och kontexten (Peace et al. 2006, 3). Rollerna 

som finns i nätverket är socialt konstruerade och är ett resultat av socialisering och 

miljömässiga inflytande från samhället. Den kriminella livsstilen innehåller ofta ett 

nätverk och relationer till andra kriminella vilket gör att det är en svår livsstil att bryta 

(Pruett, 1987, 208). 

Roller skapas då gruppen behöver struktur och framställer vilka förväntningar som finns 

på varandra. Beroende på hur gruppen är konstruerad så finns de olika roller, dock finns 

det behov av en ledare i alla grupper. För en grupp är strukturen en trygghet, då individen 

vet sin och andras roller i gruppen. Dock är denna roll som en individ har, är en 

motståndare till förändring (Lundqvist, Walch, 1989, 46–48). Goffman menar att roller 

skapas genom att en individ agerar enligt de förväntningarna som finns hos gruppen och 

rollerna definieras utifrån hur gruppen interagerar med varandra och vilka situationer de 

utsätts för (Goffman, 1995, 12,99). När en individ agerar i rollen som når upp till 

gruppens förväntningar är de oftast andra handlingar som måste läggas åt sidan för att 

följa de normer och förväntningar som råder inom gruppen (Goffman, 1995, 144).  

3.2. Sysselsättning 

En individ som har ett jobb/sysselsättning har en struktur i sitt liv som ger en stabilitet. 

Detta i sin tur leder till mindre återfallsrisk då deras interaktion med kriminella kamrater 

minskar (Laub och Sampson, 2001). Laub och Sampson gör en uppföljande studie av 

500 män, som deltagit i en studie 1950 av Glucks. Männen som Laub och Sampson gör 

en uppföljning på är var vid den tiden runt 70 år. Männen lyfter fram att jobb inte har 

varit den mest bidragande orsaken till en livsstilsförändring men den har tillhandahållit 

en struktur som bidragit till återhållsamhet från kriminella handlingar (Laub och 

Sampson, 2003). 
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De är mer än 10 miljoner individer som hamnar i fängelse i USA, dock frisläpps de flesta 

inom några veckor. I Coming Home From Jail: The Social and Health Consequences of 

Community Reentry for Women, Male Adolescents, and Their Families and 

Communities (2008) studien undersöker Freudenberg 491 killar och 476 kvinnor som 

frisläpps från fängelser i New York. Resultatet påvisar att arbetet är en viktig faktor mot 

förebyggandet av återfall. 

Birgitta Rydén-Lodi har i sin doktorsavhandling Lyckas mot alla odds: protektiva 

faktorer i upphörande processen vid brottslig verksamhet (2008) argumenterat för vilka 

faktorer som påverkar livsstilsförändringen. En faktor som författaren lägger vikt på är 

strukturen som vardagliga aktiviteter ger. Det ger inte bara rutiner för vardagen utan 

individen får även upp sitt intresse för något annat än kriminalitet. En tung faktor är även 

att individen kan försörja sig själv. Att vara självförsörjande minskar risken för återfall 

dramatiskt, då man inte tar till kriminella handlingar för att kunna äta eller bo (Rydén-

Lodi, 2008, 63). 

 

3.3. Anknytning 

Det inte enbart relationen i sig som är viktiga, utan Birgitta Rydén-Lodi skriver i sin 

avhandling Lyckas mot alla odds (2008) att kvaliteten som relationerna har är viktiga. 

Att ha starka och positiva relationer minskar risken för kriminalitet, men samtidigt kan 

även frånvaron av negativa relationer ha en brottsförebyggande effekt (Rydén-Lodi, 

2008, 18; Sundell et al, 1996, 22). Positiva relationer mellan och till den aktuella 

individen har visat sig i studier vara en stark social faktor i en lyckad process mot 

upphörandet av kriminaliteten (Laub och Sampson, 2001, 11–12). De är inte enbart 

relationen mellan och till familjen, utan även relationen till kommunen, samhället och 

arbetsmarknaden som är av betydande faktor (McNeill et al, 2012, 5–8). 
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För en individ med starka band till jobb, familj och samhället kan en känsla av “att man 

förlorar för mycket om man missköter” sig uppstå. Familjen och framför allt barn är en 

stark bidragande orsak till att man lyckas hålla sig ifrån kriminalitet och att man lyckas 

upphöra med den helt, då känslan av mening uppstår (Chylicki, 1992, 11). 

Chylicki har i sin bok Att upphöra med brott (1992) sammanfattat ett antal olika studier, 

Paroled but not free (1973) av R. Erickson, An exploratory study of exiting from criminal 

careers (1977) av T.Meisenhelder, Outsiders (1973) av H.Becker. Det sammantagna 

resultatet i dessa böcker är att de sociala förbindelserna till ett icke kriminellt nätverk 

väger tungt om man lyckas gör en livsstilsförändring eller inte. Äktenskap till en individ 

som inte befinner sig i de kriminella kretsarna ökar chansen för lämnandet av det 

avvikande beteendet (Chylicki, 1992, 27–28). 

Charlotte Fondén har skrivit studien Gola aldrig ner någon (1998–1999) som finns i 

antologin Den svenska ungdomsbrottsligheten (2013) skriven av Felipe Estrada och 

Janne Flyghed. Där tas det upp att ungdomar oftast begår kriminella handlingar 

tillsammans, detta för att visa att de har vad som krävs för att passa in i gruppen (Estrada 

och Flyghed, 2013, 223f.). 

 

3.4. Vändpunkten 

Den sociala omgivningen kan vara bidragande till att man som kriminell når sin 

vändpunkt och upphör med sin kriminalitet (Laub och Sampson, 2011). Dock visar 

studier att det inte är en specifik händelse som gör att en individ når sin vändpunkt utan 

det är flera händelser i relation till varandra som sätter igång processen mot en vändpunkt 

(Sarnecki och Sivertsson, 2009, 6). Sundell tar upp fall i sin studie där flera som brutit 

sig ur den kriminella livsstilen nämnt att de var på grund av kärleksrelation och barn. 

Att skapa familj innebar att individen skulle bli en förebild åt sina barn, vilket ställer 

krav på ett skötsamt liv (Sundell et al, 1996, 50).  
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För en individ som genomgår en livsstilsförändring till att bli före detta kriminell är det 

inte enbart den aspekten i livet de förändrar, utan det är många områden i individens liv 

som förändras, där av är det viktig med stabila och stadiga relationer (Sarnecki och 

Sivertsson, 2009, 6). Slutsatsen är att åldern och relationer till andra icke kriminella är 

två aspekter som väger tungt vid en förändring i livet (Chylicki, 1992, 47). 

Laub och Sampson uttalar sig om livsstilsförändring i sin studie “Understanding 

Desistance from Crime” (2011). De menar på att för att kunna förebygga återfall i 

brottslighet bör man rikta in sig på den enskilda individens motivation men även på 

individens sociala krets. Det finns många olika program en individ kan delta i hos 

kriminalvården för att minska risken för återfall: Brottsbrytet, ett grupprogram med 

fokus på kriminalitet, OTO (One-to-One) en individuell planering med en 

frivårdsinspektör som kartlägger problem och hittar lösningar är bara några få exempel 

(Ekbom et. al, 2011, 284–285). Dock har kognitiv beteende terapi visat sig vara lyckat 

för att bryta sin kriminella karriär. Denna hjälp har även efterfrågats från de klienter som 

frisläpps från fängelset. De individer som släpps fria från fängelset menar att det behöver 

stöd, exempelvis kognitivt beteende terapi, för att återanpassa sig själv till samhället, då 

andra kulturer och normer råder i ett fängelse (Haggård et. al, 2001). De kriminella har 

ofta fastnat i gamla vanor och agerar utifrån de förväntningar de själva tror att de innehar 

från samhället och andra individer. Vid kognitiv beteendeterapi så påverkas individens 

tankemönster om sig själv och samhället (Bergström, 2002, 99–192; Sarnecki och 

Sivertsson, 2009, 6). Dock behöver en individ mer hjälp för att bryta sin livsstil då bland 

annat jobb och bostad är av en viktig del vid en livsstilsförändring (Riksrevisionen, 

2004, 7; Thornberry och Farnworth, 1982, 516). Utan en stabil arbetssituation är det lätt 

för en individ att återgå till sina vanor som kan vara kriminella handlingar för att tjäna 

pengar, vilket gör det lätt att falla in i en ond cirkel med återfall och brott (Farrall och 

Bowling, 1999, 262). 
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3.5. Sammanfattning och konklusion av forskningsöversikten 

Ett sammanställt resultat av vår tidigare forskning visar på att faktorer såsom identitet, 

sysselsättning och relationer har en viss påverkan på hur en livsstil ser ut och dess 

förändring. En individs identitet och roll är anpassad efter kontexten som individen 

befinner sig i (Frisén och Hwang, 2006, 11). Nätverket som en individ befinner sig i har 

förväntningar på hur en individ ska vara och agera, vilket resulterar i att bryta med detta 

nätverk och den livsstil som man blir influerad av är svårt, oavsett om nätverket 

innehåller relationer till andra kriminella eller inte (Pruett, 1987, 208).  En annan faktor 

som den tidigare forskningen tar upp är sysselsättning. En sysselsättning har visat sig ge 

en individ struktur och stabilitet i livet. Bland annat tar Laub och Sampson (2001) upp i 

tidigare forskning att sysselsättning leder till en minskad återfallsrisk på grund av att 

individen i fråga inte integrerar med andra kriminella i samma grad. Tidigare forskning 

nämner även att det inte är sysselsättningen i sig som bidrar till en minskad återfallsrisk 

utan det är rutin och struktur i vardagen som en sysselsättning medför som leder till en 

minskad risk för kriminella handlingar, då tillfällighetsbrotten minskar. En viktig faktor 

som tidigare forskning tar upp, som även vi lägger stor vikt på, är anknytning. Här är det 

inte själva relationen i sig som är viktig utan hur relationens kvalité är (Rydén-Lodi, 

2008, 18; Sundell et.al, 1996, 22). Den tidigare forskningen tar upp den sociala 

omgivningen som en bidragande faktor till att en vändpunkt nås och som resulterar i en 

livsstilsförändring (Laub och Sampson, 2011).  

 

Forskningsöversikten har hjälpt oss att se vilka faktorer som kan bidra till en 

livsstilsförändring och hjälpt oss finna en lucka som vi vill studera mer på djupet. Den 

tidigare forskningen har fungerat som ett hjälpmedel till att konstruera en 

problemformulering utifrån vårt syfte, då vi ansåg att den tidigare forskningen 

diskuterade relevanta beståndsdelar som kan påverka en livsstilsförändring men inte 

definierar processen som en livsstilsförändring medför. Forskningsöversikten har även 

hjälpt oss att förstå vilka teorier och metodval som kan vara relevanta till vår studie. En 

vidare diskussion på teori- och metodval kommer att tas upp längre fram i vår studie.  
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4 Teoretiskt ramverk 

Vårt syfte i studien är att förstå hur en livsstilsförändring fortlöper och vilka aspekter 

som påverkar processen. Med detta syfte i åtanke har vi valt att ta hjälp av fyra olika 

teorier; Hirschis teori om Sociala band, Ebaughs Stadieteori, Granovetters Nätverksteori 

samt Charles Tillys teori om Beständig ojämlikhet. 

I Hirschis teori om Sociala band ingår begreppen anknytning, engagemang, förpliktelser 

och tro. Begreppen ligger till grund för kategorisering av intervjuguide och tematisering 

av resultat. Begreppen hjälper oss även att få en djupare förståelse av Granovetters 

nätverksteori. Ebaughs stadieteori anser vi vara intressant till vår studie då Ebaugh 

förklarar vilka stadier en individ går igenom vid lämnandet av en roll. Vi anser även att 

vi kan ha nytta av denna stadieteori för att finna svar på i vilket stadie de sociala 

relationerna kan ha en stor inverkan på förändringen. För att kunna besvara vilka 

relationer som är av betydelse används Granovetters nätverksteori om starka och svaga 

band och Charles Tillys teori om Beständig ojämlikhet för att förstå hur individer som 

tillhör grupper tenderar att anpassa sig efter de omständigheterna och system som 

grupperna medför. 

 

4.1. Ebaughs Stadieteori 

Ebaugh förklarar rollutträdet som individer går igenom med hjälp av fyra steg: 1) Tvivel 

2) Alternativsökande 3) Vändpunkter 4) Ex-rollskapandet. Hennes teori förklarar och 

hjälper oss att förstå processen i en livsstilsförändring. Ebaughs teori innehåller olika 

stadier som en individ går igenom vid en livsstilsförändring och detta kommer vi ta hjälp 

av för att få en ökad förståelse om hur individer förändrar sin livsstil, i vårt fall är vår 

målgrupp, före detta kriminella. Vi kommer i stort sett använda oss av tre av Ebaughs 

stadier, tvivelstadiet, alternativsökande och vändpunkten för att förstå våra informanters 

livsstilsförändringsprocess. Dock kommer vår rangordning inte överensstämma med 
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Ebaughs rangordning av stadierna. Vi anser att vändpunkten är starten på denna process. 

Händelsen som utgör vändpunkten kan inte förstås utan sin kontext. För att händelsen 

ska kunna räknas som en vändpunkt behöver den bidrar till att en individ börjar tvivla, 

då dennes värderingar ifrågasätts. Händelsen som vi senare i processen kan förstå som 

vändpunkten gör att individen tvivlar på sig själv och letar sig till alternativa vägar. 

Ebaugh framställer att det första stadiet för ett ex-rollskapande ska ske är tvivelstadiet 

detta kan vi koppla till hur en kriminell börjar tvivla på sin livsstil och detta leder oss 

vidare in på Ebaughs process. Dock menar vi att det finns ett stadie som skjuter igång 

denna process och att den så kallade vändpunkten kommer innan tvivelstadiet.  

Det andra stadiet innefattar alternativsökande, vilket innebär att individen börjar söka 

sig efter andra “bättre” alternativa vägar i omgivningen.  

När en individ börjar leta efter andra alternativ innefattar detta även att ett rollutträde 

börjar ske som Ebaugh kallar för vändpunkten, i detta stadie börjar individen att försöka 

förstå sig på hur det är, i detta fall, att inte vara kriminell. 

I det sista stadiet ex-rollskapandet har nu individen först börjat ifrågasätta sin roll som 

kriminell. Personen har försökt leta sig vidare till andra alternativ som skulle passa 

personen bättre och kanske till och med tagit hjälp av någon organisation, nya vänner 

etc. tills individen funnit sin “nya” roll som personen försöker lära sig vara (i detta fall 

inte vara kriminell). Ebaugh nämner att det som får en individ att nå en vändpunkt och 

att till slut byter roll beror på flera sociala faktorer som kan vara relaterade till olika 

saker, allt från traumatiska händelser till äktenskap etc. (Ebaugh, 1988, 183). 

 

4.2. Granovetters Nätverksteori 

För att förstå hur de sociala relationerna kan påverka livsstilsförändringen samt utfallet 

så tar vi hjälp av Granovetters nätverksteori. Denna teori förklarar hur relationer som är 
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inbäddade i den sociala omgivningen kan påverka utfallet. För att få en djupare förståelse 

av Granovetters nätverksteori kommer vi ta hjälp av Travis Hirschi´s teori om sociala 

band. Vi anser att det kan vara behjälpligt att inneha en förståelse av de sociala faktorerna 

och nätverken som kan påverka en individ att inte återfalla in i kriminaliteten.  

Enligt Granovetters artikel The Strength of Weak Ties (1973), bestäms styrkan av 

banden mellan individer och organisationer med hjälp av kombinationen av den 

sammanlagda tiden, känslomässiga intensiteten, intimiteten och ömsesidigheten som 

relationer innehar (Granovetter, 1973, 1361). Granovetter menar på att de ovanstående 

förhållandena är på ett sätt oberoende av varandra men att man ändå kan finna samband 

i uppsättningen mellan dessa. Sambandet mellan dessa förhållande uppstår hos individer 

som lägger tid på varandra och är känslomässigt engagerade och att denna relation är 

ömsesidig (Granovetter, 1973, 1361). 

Granovetter nämner olika aktörer i sin studie, A, B och C. Om det finns en stark relation 

mellan A och B och detsamma gällande A och C ökar även chansen att den svaga 

relationen mellan B och C blir starkare. Hade relationerna varit tvärtom, alltså svagare 

band mellan A och B och detsamma gällande relationen mellan A och C leder detta till 

att relationen mellan B och C även har en ökad risk att relationen mellan dessa aktörer 

är svaga. 

Detta kan vi koppla till vår studie för att förstå hur en livsstilsförändring fortlöper. Den 

kriminella (A), sociala omgivningen som inte består av kriminella (B) och motivationen 

(C). Om den kriminella har ett starkt band till den sociala omgivningen så ökar 

motivationen för en livsstilsförändring. Och tvärtemot, om bandet till omgivningen som 

inte består av kriminella är svagt är även motivationen till en livsstilsförändring svag 

(Granovetter, 1973). 

För en djupare förståelse av Granovetters aktörers sociala band kan vi här ta hjälp av 

Hirschi´s teori om sociala band. Hirschi tar upp fyra olika band som gör att en individ 

känner samhörighet till ett samhälle och lever ett laglydigt beteende (Gidden, 2007, 595).  
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Dessa band som Hirschi talar om som Giddens översätter till svenska är, anknytning, 

engagemang, förpliktelser och tro (Giddens, 2007, 595). En kombination av dessa 

sociala band ansåg Hirschi kunde förklara den sociala kontrollen som finns och som 

spelar in när ett eventuellt kriminellt tillfälle uppstår (Lilly et.al, 2015, 115). Är dessa 

band tillräckligt starka, hindrar det individen att begå kriminella handlingar på grund av 

den sociala kontrollen men vid svaga band till samhället kan det resultera till 

lagöverträdelse och kriminalitet (Giddens, 2007, 595). 

Det är primärt Granovetters teori som vi kommer att referera till i vår studie då vi som 

sagt vill förstå hur processen i en livsstilsförändring fungerar och vilka aspekter som 

påverkar den. Vi vill även förstå hur relationer kan vara av betydelse för en lyckad 

livsstilsförändring och detta anser vi Granovetter kan hjälpa oss med. 

 

4.3. Tillys teori om Beständig ojämlikhet 

Charles Tillys (2000) teori om Beständig ojämlikhet förklarar ojämlikhetens uppkomst, 

utveckling och hur den ständigt reproduceras. Tilly tar upp fyra olika begrepp i sin teori; 

exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning och anpassning (Tilly, 2000). När vi 

använder oss av Tillys teori kommer vi sätta största fokus på Tillys begrepp om 

anpassning och hans användning av begreppet värde, då vi tror det kan hjälpa oss att 

förstå en del av processen till en lyckad livsstilsförändring fungerar. 

Exploatering: När en stark integrerad grupp innehar kontroll över en värdefull resurs och 

använder resursen för att värva andra i gruppen. Den som har mest kontroll på detta 

värde kan utnyttja värdet och stifta egna lagar, normer och strukturer (Tilly, 2000, 98–

102). Exempel på detta kan vara anledningen till att en individ hamnar i den kriminella 

livsstilen då relationen i den starkt integrerade gruppen (kriminella) får ett starkare 

värde, då de tillhandahåller det som individen efterfrågar, till skillnad från de andra 

relationerna i dennes omgivning. 
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Möjlighetsansamling: Detta är när endast medlemmarna i en viss grupp får ta del av 

värdet som erbjuds (Tilly, 2000, 103–106). Detta går att exemplifieras genom att endast 

individer som är kriminella får ta del av värdet som erbjuds i gruppen, det kan vara allt 

från att känna tillhörighet till att få ta del av de resurser som gruppen innehar. 

Efterlikning: När de flesta grupper/organisationer väljer att gå på samma mönster då det 

anses fungera och rulla. När något fungerar väljer andra att reproducera och 

sammanhålla den strukturen som finns (Tilly, 2000, 107–108). Ett exempel på detta kan 

vara att man agerar som sina syskon då det utåt sett verkar vara ett bra alternativ. 

Anpassning: När de regler och normer som gruppen tillför anpassas till en vardaglig 

rutin som individen använder och reproducerar (Tilly, 2000, 108–110). Exempel på detta 

kan vara när en individ blivit en del av gruppen och anpassat sig till dess rutiner i 

vardagen, detta resulterar i att det blir svårt att ändra sin livsstil. 

 

4.4. Sammanfattning och konklusion av teori 

Med utgångspunkt från våra tre primära teorier och vår ena sekundära teori i åtanke anser 

vi kunna förstå processen som medför en lyckad livsstilsförändring. Vi har Ebaughs teori 

till hjälp för att få en förförståelse om hur en process vid rollutträde kan framstå och 

förklaras.  Ebaughs teori förklarar hur en individ lämnar en gammal roll till förmån för 

en ny roll. Tillys begrepp och användning av anpassning och värde anser vi kan öka vår 

förståelse för hur individer väljer att omvärdera sina aktuella relationer och anpassa sig 

in i nya. Användningen av Hirschi´s teori hjälper oss att både kategorisera och tematisera 

vår intervjuguide men framförallt öka vår förståelse av Granovetters nätverksteori. 

Hirschis begrepp förklarar även hur de sociala banden både kan bli starkare och svagare 

beroende på hur dessa begrepp används och värdesätts. Genom att använda Granovetters 

nätverksteori kan vi förstå hur relationer i ett nätverk kan påverka en individs 

livsstilsförändring. Genom att bryta ner varje teori och ta del av de beståndsdelar som vi 

anser vara relevant till vår studie, kan vi se hur delarna fungerar och hur dem hänger 

ihop med de utvalda beståndsdelarna från våra utvalda teorier (Becker, 2008, 50). 
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Genom att bryta ner teorierna på detta vis hoppas vi med hjälp av vår empiri, kunna 

bygga upp en egen analysmodell.  Vi hoppas vidare att denna analysmodell ska kunna 

att appliceras på andra kontexter som innehåller andra typer av livsstilsförändringar. 
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5 Metod och material 

I metodavsnittet presenteras den process som vi arbetat efter för att kunna besvara vår 

frågeställning, från problemformulering till en färdig analys. För att vår fråga ska kunna 

besvaras, behövs det en förståelse av vilken metod som är lämpligast vid insamlandet av 

material. Då syftet med denna studie är att förstå hur processen genom en 

livsstilsförändring fungerar, valde vi att använda en kvalitativ ansats. Monica Dalen 

(2008) argumenterar till fördel av kvalitativ ansats då hon hävdar att vi som forskare får 

en “[...] djupare insikt om hur människan anpassar sig till sin livssituation” Monica 

Dalen (2008, 11). Då vår frågeställning grundar sig i hur individerna uppfattar och 

hanterar sin livssituation, anser vi, med hjälp av Dalens argument att en kvalitativ ansats 

är den lämpligaste metoden för materialinsamling. Studiens kvalitativa insamlingsmetod 

sker genom enskilda intervjuer. Enligt Kvale (1997) är kvalitativa metoder lämpligare 

att använda sig av när det är en undersökning som baseras på människors livserfarenheter 

då intervjuer ger mer öppna svar. Även Rennstam och Wästerfors (2015) menar på att 

denna metod är lämpligare då intervjuaren har möjlighet att ställa fördjupande 

följdfrågor om informantens liv utifrån tidigare svar. Vi kommer även att utforma våra 

frågor som ”Hur” frågor då detta i större utsträckning skapar en konversation med 

informanten (Becker, 2008, 70–71). En konsekvens av att använda sig av intervjuer kan 

vara att känsliga och personliga frågor inte besvaras av informanten eller besvaras 

bristfälligt i kontrast till enskilda anonyma enkäter där informanten känner sig 

bekvämare med frågan och situationen. Vi anser dock att kvalitativa intervjuer är det 

lämpligaste valet trots tidigare belyst svaghet. 

 

5.1. Intervju som metod 

Vi valde intervju som metod då vår frågeställning baseras på ett socialt fenomen som 

kan uppfattas varierande beroende på individ. Då en livsstilsförändring sker under en 

långtid utan en konkret start och slutpunkt ansåg vi inte att observationer var en metod 

som skulle ge oss svar på vår frågeställning. Att använda oss av sekundärdata, såsom 

domar skulle inte ge oss ett svar på vad som förändrats i livsstilen efter den sista domen 
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och deras dåvarande levnadssätt. Vi diskuterade att använda oss av sekundärdata samt 

intervju som komplement men då vår frågeställning primärt baseras på 

livsstilsförändring och det sociala nätverket och inte vilka gärningar de har begått så 

ansåg vi inte sekundärdata som ett nödvändigt komplement till intervjuer. 

Författaren Monica Dalen som har skrivit boken Intervju som metod (2007), tar upp hur 

viktigt det är att som intervjuare visa informanten intresse och att inte inleda intervjuerna 

med känsliga ämnen utan att först och främst få informanten bekväm. Pierre Bourdieu 

menar på att intervjuaren måste undvika att använda sig av symboliskt våld 

(maktutövande), detta förebygger vi genom använda oss av ett aktivt lyssnande 

(Bourdieu, 2012, 609). Vi kan förebygga maktutövandet genom att få deltagarna trygga 

och bekväma i den miljö och de frågor vi ställer till dem. Detta genom att berätta för 

dem att vi inte är intresserade av deras kriminella handlingar i sig, utan hur den sociala 

omgivningen har påverkat deras kriminella livsstilsförändring.  

Intervjumetoden vi använder är semistrukturerad eftersom denna metod hjälper oss att 

få mer öppna men samtidigt strukturerade svar, det leder även till att intervjupersonerna 

kan berätta om händelser de tycker är spännande utan att vi styr intervjun i för hög grad. 

Vi utgick från vår intervjuguide som har fasta teman för att få en förutbestämd struktur 

på intervjuerna, men eftersom dessa teman är så pass öppna får vi även fram öppna svar. 

En av nackdelarna med en semistrukturerad intervju är att vi kan komma in på irrelevanta 

samtalsämnen, men samtidigt kan vi även tack vare detta utrymme få svar på frågor som 

kan vara av värde under analysfasen. 

Precis som vi nämnde innan är detta en undersökning som baseras på människors 

livserfarenheter och åsikter och då är det viktigt att ta hänsyn till informantens 

upplevelser, svar och åsikter så att denne inte känner sig avvikande. För att få en bredare 

förståelse om informantens livssituation är det viktigt att ha läst in sig på ämnet innan 

man genomför intervjuerna, då detta även skapar ett förtroende för oss hos informanten 

(Dalen, 2007). Tidigare material inhämtning samt tidigare forskningen har hjälpt oss en 
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djupare förståelse för hur de sociala relationerna kan ha inverkan på processen till en 

lyckad livsstilsförändring som våra informanter genomgått.  

 

5.2. Urval 

Vårt urval av informanter har befunnit sig i en tidigare kriminell livsstil och är numera 

medlemmar i KRIS. Vi har valt att intervjua medlemmar ur KRIS då kamratföreningens 

riktar sig till individer som vill ha revansch i samhället. KRIS är även öppet 

välkomnande till att medverkan i intervjuer då en av deras uppgift är att informera om 

förening samt påverka och hjälpa individer ur en kriminell livsstil. Kvale (1997) menar 

att de är forskaren som bestämmer hur många informanter som ska delta i 

undersökningen beroende på informationen som framkommit. Vi intervjuade 10 

informanter med olika kön, ålder och bakgrund. Eftersom vi tagit hjälp av medlemmar 

från KRIS leder detta till att vi har ett förutbestämt och målinriktat urval. Bryman tar 

upp detta i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011), att ett målinriktat urval 

innebär att man som forskare väljer ut det urvalet som man själv känner är mest relevant 

och lämpligt för sin studie och som man som forskare känner kan besvara 

forskningsfrågan bäst. Vi tog kontakt med informanterna genom att kontakta ordförande 

i KRIS lokala föreningar. Genom ordföranden fick vi sedan tillgång till informanterna. 

Ordförande kan ses som en gatekeeper i vårt fall, då denna person gav oss tillgång både 

till information och informanter. Vi valde att använda oss av den lokala ordföranden som 

gatekeeper då den besitter ett stort nätverk av personer som är relevanta för vår studie 

(Sarstrand, 2011, 24).  

5.3. Genomförandet 

Utgångspunkten var att fastställa ett antal nyckelfrågor som var relevanta för att kunna 

besvara vår frågeställning och vårt syfte. Frågorna kontrollerade vi genom att vi gjorde 

en provintervju med en bekant som varade i ungefär 2 timmar. Under provintervjun 

diskuterades även de utvalda frågornas utformning och hur dem uppfattades av 
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testinformanten. Frågorna reviderades senare efter utfallet av provintervju (Bilaga 1) 

(Dalen, 2008). Utifrån frågeställningarna beslutades att KRIS-medlemmarna var en 

lämplig målgrupp att utgå ifrån. Vi ansåg att detta urval var relevant då medlemmarna 

varit med om en livsstilsförändring från kriminalitet till dagens ickekriminella livsstil. 

De har även en större medvetenhet om deras förändring då de öppet bidrar för att hjälpa 

andra i samma situation genom sitt medlemskap. 

Vår första kontakt med KRIS bestod av ett mail med bifogat informationsblad (Bilaga 

2) som förklarade syftet med studien samt en förfrågan om intresse av att delta i studien. 

Efter mailutbyte av formalia i form av tidsåtgång per intervju, vilka tidpunkter som var 

lämpliga för intervju etc. deltog 10 frivilliga informanter på intervju. Vi valde inte ut 

individerna själva utan vi ansåg att deras medverkan skulle vara på frivillig basis då vi 

anser att det är viktigt att ta hänsyn både till individen själv samt de forskningsetiska 

principerna. 

Sex av dessa 10 informanter träffade vi personligen, där de fick välja att göra intervjun 

var för sig eller i grupp. Det var tre stycken individer som valde att bli intervjuade i 

grupp, resterande sju blev intervjuade var för sig, personligen eller genom telefon. Fyra 

stycken av informanterna blev intervjuade genom telefon på grund av omständigheter 

såsom avstånd eller problem att hitta gemensam tid för fysisk intervju. Ett problem med 

telefonintervjuer är att det kan anses vara för formellt, och att det då blir svårare att finna 

variationer i informationen som tas in (Ahrne och Svensson, 2015, 43–45). I vår 

specifika studie anser vi inte att intervjuerna som skedde genom telefon var formella, vi 

kände ibland att vissa intervjuer som skedde genom telefon gav oss mer än de som var 

öga mot öga. Detta kan bero på att de flesta av våra informanter har erfarenhet sedan 

tidigare av att bli intervjuade, vilket gjorde att inga av våra intervjuer kändes formella. 

Att en del intervjuer var genom telefon underlättade vårt arbete då tidsrymden för 

uppsatsen är begränsad. Genom att utföra intervjuerna genom telefon kunde vi 

genomföra flera intervjuer under samma dag då vi inte behövde transportera oss. 
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Våra informanter fick själva bestämma plats där de ville bli intervjuade för att på så vis 

öka tryggheten för informanten. Problematiken som kan uppkomma, som Göran Ahrne 

och Peter Svensson tar upp i sin bok Handbok i kvalitativa metoder (2015), är att en 

hemmiljö väcker personliga känslor hos informanten, vilket kan resultera i att 

informanten väljer att presentera sig på ett speciellt sätt (Ahrne och Svensson, 2015, 43–

45). De intervjuer som genomfördes öga mot öga gjordes på de lokala kantorerna hos 

KRIS, vi fann inte att det var ett problem med hur informanterna presenterade sig själva 

till oss såsom Ahrne och Svensson nämner. Varje intervjutillfälle varade i cirkus en 

timme till en och en halv timme.  

Innan intervjun frågade vi om de hade läst informationsbladet som vi bifogade med i 

mailet, om inte, valde vi att framföra innehållet i informationsbladet för informanten 

innan intervjun startade. Informanten meddelades även vilka rättigheterna denne hade, 

såsom att deltagandet var frivilligt, att de var anonyma och att intervjun spelades in för 

senare analys, bearbetning samt för att underlätta transkriberingen (Kvale, 1997). Detta 

gjorde vi för att säkerställa att informanten var informerad om förutsättningarna innan 

intervjun påbörjades, dessutom hade informanterna två veckors ångerrätt på sin 

medverkan. De fick våra namn och mailadresser för att kunna komma i kontakt med oss 

och antingen ställa frågor eller ångra sin medverkan efter intervjutillfället. Våra 

informanter var väldigt öppna av sig och ingen av dessa ansåg att vi ställde för känsliga 

frågor. De var bekväma i intervjusituationen, vilket kan bero på att KRIS är en 

kamratförening som vill ha revansch i samhället i kombination med att KRIS 

medlemmarna är vana att vara ute på olika anstalter och häkten för att dela med sig av 

sina livsberättelser och försöker påverka individer som är i samma situation som de har 

varit i. 

Transkriberingen valde vi att göra direkt efter varje intervjutillfälle då minnet av 

intervjuerna fortfarande var färska, transkriberingarna blev genomsnittligt cirkus 18 000 

tecken eller 3500 ord långa per intervju. Vi valde att dela upp transkriberingarna mellan 

oss och skrev ner respektive intervju ordagrant. För att säkerställa transkriberingen 
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lyssnades respektive intervju igenom ett flertal gånger för en ökad reliabilitet, i de fall 

de var svårt att höra tog vi hjälp av varandra för att det inte skulle bli fel, och i dem fall 

ingen av oss kunde uppfatta vad informanten hade sagt tog vi kontakt med personen i 

fråga för att minska chansen för missförstånd och egna tolkningar. Både inspelningen 

och den utskrivna transkriberingen har vi förvarat säkert i ett låst utrymme för att 

säkerställa anonymiteten. Vi har sedan tolkat svaren tillsammans då våra egna 

erfarenheter sedan tidigare kan påverka hur vi tolkar svaren, genom att göra detta 

tillsammans minskar risken för att vi lägger egna värderingar i svaren (Kvale, 1997). Vi 

har suttit ensamma hemma när vi har analyserat svaren för att obehöriga inte ska få 

tillgång till vårt material. För att kunna analysera svaren läste vi igenom intervjuerna 

tillsammans och diskuterade svaren, sedan sorterade vi vårt material och hittade 

olikheter samt likheter mellan de olika individernas svar och åsikter, dessa likheter och 

olikheter bildade sedan olika teman som vi kunde använda oss av för att strukturera 

resultatdelen och för att underlätta för läsaren. I resultatdelen har vi använt oss av 

begreppet Hen för att inte röja anonymiteten. 
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6 Etisk överblick och Forskarroll 

“Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en 

diskussion om hur man bör handla” (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då syftet med denna studie är att förstå hur de före detta kriminella avslutade sin karriär 

och gjort en livsstilsförändring så intervjuade vi medlemmar i KRIS. Detta ämne kan 

uppfattas som känsligt och kan eventuellt leda till möjliga konsekvenser, både för de och 

för oss, om en handling av olaglig karaktär skulle framkomma under intervjun. Dock 

klargör vi tidigt under intervjun att det inte är deras brott vi är intresserade av, utan enbart 

av deras livsstilsförändring som de har genomgått. Även om vi klargjort detta tidigt är 

det som medmänniska viktigt att deltagaren känner sig trygg med oss samt att vi kan 

bygga upp ett förtroende för varandra. Samtidigt nämner Vetenskapsrådet (2002) att: 

”Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan 

komma att t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller 

höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna 

resurser.” (Vetenskapsrådet, 2002, 5). 

Vetenskapsrådet tar upp individskyddskravet som en forskningssed. Det innebär att de 

individer som väljer att delta i olika forskningssammanhang inte får utsättas för någon 

typ av kränkning och skada (Vetenskapsrådet, 2005, 18). Denna typ av krav innehåller 

fyra olika forskningsetiska principer som vi ska förhålla oss till, dessa principer är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa fyra nämnda principer tar var för sig upp specifika regler som 

forskare bör förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Våra skyldigheter mot intervjupersonerna är att informera samtliga informanter om 

studiens syfte samt varför vi har valt att använda oss av just dessa som informanter. De 

kommer även att informeras om vilka som kommer att ha tillgång till det insamlade 

materialet, de insamlade materialet kommer enbart att användas i det syfte som vi har 
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presenterat för deltagaren, i detta fall vårt examensarbete. Det är enbart vi författare som 

kommer att ha tillgång till det obearbetade materialet och de inspelade intervjuerna, i 

examensarbetet kommer informanternas namn vara fiktiva, vare sig informanterna 

föredrar detta eller inte, detta för att bibehålla anonymiteten. Informanterna kommer att 

informeras om att det är ett frivilligt deltagande och att de under hela studiens gång rätt 

att avbryta deltagandet. Informanterna har även två veckors ”ångerrätt” på sitt 

deltagande/uttalande, räknat från dagen då intervjuerna genomfördes. 

Eftersom vårt urval är före detta kriminella var vår medvetenhet till strävan till 

objektivitet som forskare viktigt, då vi inte ville att vår uppfattning och fördomar 

påverka studiens gång. Innan intervjuerna skedde var vi oroliga över att inte få öppna 

och ärliga svar då vi kan anses som främlingar för informanterna. Vi har inte befunnit 

oss i samma situation som dem eller haft någon liknande bakgrund som våra 

informanter. Att vi inte delar liknande livssituation som våra informanter har både sina 

för-och nackdelar. Fördelen var att vi kunde vara mer objektiva som forskare, då vi inte 

delade en liknande livssituation kunde vi inte sätta oss in i informanternas utsagor och 

våra tolkningar utgicks inte efter egna erfarenheter (Dalen, 2008, 17–18).  Denna fördel 

går även att vändas till en nackdel. Hade vi haft liknande livssituation som våra 

informanter skulle vi inte anses vara främlingar för dem, och vi skulle kunna ha en 

förförståelse av vår insamlade empiri och på så vis lättare kunna tolka materialet. Dock 

är våra informanter medlemmar i KRIS som är kända för att vilja delta i intervjuer för 

att fortsätta informera om hur kamratföreningen kan hjälpa före detta kriminella tillbaka 

in i samhället. Detta gjorde att våra informanter gav oss en hel del livsberättelser som vi 

kunde finna relevant till vår studie. Medlemmarna i KRIS är vana vid att bli intervjuade 

och delta i olika studier vilket gör att tillförlitligheten till deras livsberättelser kan 

diskuteras. Fördelen med att dem är vana vid att delta i intervjuer är att dem blir mer 

bekväma och har förförståelse om vad som ska sägas sedan tidigare för att vi som inte 

har denna förförståelse ska förstå. Detta kan även vara en nackdel då deras invanda 

berättelser kan anses vara som ett memorerat manus och informanterna ger oss svar som 

de tror att vi som intervjuare vill höra. Därför var det extra viktigt för oss att ha Alvessons 
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och Silvermans skepsis mot intervjuer som ”den enda sanningen” i åtanke, det var viktigt 

att ha intervjuutsagorna som en förståelse av handlingar och inte som 

verklighetsspeglingar (Rennstam & Wästerfors, 2015, 45f).  
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7 Resultat och analys 

För att lättare kunna följa med i resultatdelen har vi valt att börja med att presentera och 

ge bakgrundsinformation om våra informanter utan att informationen på något vis 

riskerar att röja deras identiteter eller utsätta de för en eventuell risk. Efter ytterligare 

bearbetning av vårt material har vi valt att presentera resultatet och analysen i anslutning 

till varandra. Med vårt upplägg presenterar vi först utvalda delar av empirin från en eller 

flera informanter för att sedan summera och tolka informanternas svar för att 

avslutningsvis under respektive stadie analysera svaren utifrån vårt tidigare teoretiska 

ramverk. Under summeringen av informanternas svar kan vi konstatera att individerna 

som genomgått en livsstilsförändring har trots olika uttrycksformer, hamnat i liknande 

tankebanor och agerat likartat. Utifrån den insikten har vi kunnat urskilja två olika 

stadier som vi valt att kalla: tvivelstadiet och anpassningsstadiet. Den teoretiska modell 

som vi slutligen kommit fram till är en förutsättning för en lyckad livsstilsförändring, 

denna har byggstenar ifrån Ebaughs, Granovetters samt Tillys teorier.  För att underlätta 

förståelsen om hur processen till en lyckad livsstilsförändring fungerar kommer 

resultatet och analysen presenteras i kronologisk ordning, i enlighet med informanternas 

livsstilsförändring. 

7.1. Presentation av informanterna 

Som vi tidigare nämnt är anonymiteten för individerna viktig att respektera. För att 

skydda dem har vi valt att använda oss av fiktiva namn på individerna, detta gäller även 

om de har nämnt platser eller namn på andra individer. Om de har haft en önskan om ett 

namn har vi följt denna dock är det enbart en informant som uttryckt denna önskan, 

resterande informanter har vi själva gett fiktiva namn till.   

Sam är snart 28 år. Hen har en partner sen ett antal år sedan och är förälder till tre barn 

och väntar på det fjärde. Sam är uppvuxen i en storstad men har idag flyttat till en annan 

medelstor stad. Sam säger själv att sitt kriminella liv började vid 11–12 årsåldern, när 
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hen tänker tillbaka stal Sam bland annat choklad från en butik när hen var 8–9 år, hen 

förstår att de är kriminellt men räknade det mer som bus då. 

Scott 23 år, hen bor i en relativt stor stad tillsammans med sin partner. Dock är hen 

uppvuxen i en förort till en storstad där hen växt upp med sin mamma och äldre 

syskon.  Hen säger att hen började snatta redan i lågstadieålder, då handlade det inte om 

att vara livsstilskriminell utan det gav en kick. Det kriminella ökade när familjen flyttade 

till en annan förort. 

Max är uppväxt av sina bröder i en familj med föräldrar som var grova missbrukare och 

alkoholister till hen var 6 år, då Max blev utslängd av sina föräldrar och har sedan dess 

vuxit upp i 11 olika fosterfamiljer och i 16 olika institutioner. Hen säger att hen föddes 

in i det kriminella livet, Max hängde med sina bröder som var kriminella och började 

springa ärende åt dem. Redan i väldigt låg ålder hade informanten begått handlingar som 

enligt lagboken kan ge minst två års fängelse för en vuxen person. Max har i vuxen ålder 

varit hemlös ett X antal år och har idag ingen kontakt med sin familj. 

Mikael har nyss fyllt 45 år. Hen anser att hen haft en bra uppväxt, tills dess att dennes 

mamma och pappa skilde sig. Mikael säger att det kriminella startade med att hens 

mamma gifte om sig och hen inte gillade den nya mannen. Detta gjorde att informanten 

rymde hemifrån och hängde med en kompis storebror, när Mikael var 13–14 år rökte 

hen hasch och gjorde inbrott. Idag är Mikael singel men har två döttrar. 

Morgan är singel dock har hen en son och barnbarn som hen återigen har bra kontakt 

med.  Morgan säger själv att hen gled in på kriminaliteten och missbruket genom att röka 

lite brass och sedan blev hen tillfrågad av en dåvarande partners släkting om hen kunde 

tänka sig förvara lite droger. Informanten uppfattade inte sig själv som kriminell då och 

gled bara in det kriminella.  Drogberoendet blev för starkt och tillslut blev Morgan 

hemlös och levde så i 25 år, idag har Morgan en liten lägenhet igen. 
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Kapten Amerika uttryckte en önskan under intervjutillfället att få kallas Kapten Amerika 

i studien. Det har vi tagit hänsyn till och därav namnet. Informanten är 43 år gammal 

och kommer från en relativt stor stad. Kapten Amerika har barn med tre olika 

partners.  Hen säger att hen endast var 8–9 år vid sin första kriminella handling, Kapten 

Amerika hade redan som liten ett annorlunda liv, hen tyckte det var spännande att vara 

ute på nätterna. Kapten Amerika säger själv att hen hade uppmärksamhetsproblem och 

gjorde till exempel inbrott på skolan osv. sedan 13 års ålder har Kapten Amerika 

missbrukat och var redan vid 16 år en tung narkoman. 

Kim 66 år gammal och född i en relativt stor stad. Kim har sju barn men bara en av dem 

bor idag hemma. Kim berättar att hen kom in i den kriminella karriären redan som 

sexåring då hen började snatta i butiker, vilket bara fortsatte för att bli omtyckt och ha 

vänner. Efter det började Kim missbruka och beroendesjukdomen kom in i bilden och 

har knarkat i 24 år. 

Valdemar är 53 år född i en medelstor stad. Informanten har en dotter som bor i en annan 

stad. Valdemar nämner att hens kriminella karriär började relativt tidigt då det började 

med att hen snattade cyklar sen bilar och tillslut kom missbruket in i bilden också. 

Viktor är 31 år, bor med sin sambo i en medelstor ort. Viktor blev utsatt för mobbning 

när hen var liten och kom därigenom in i alkoholmissbruket redan som 14 åring. Viktor 

har två gånger åkt in för olovlig körning. 

Vilhelm är 63 år, och uppväxt med en alkoholist som pappa som hen inte hade en bra 

relation till. Vilhelm började redan med sitt alkoholmissbruk vid 14 årsåldern och 

därefter eskalerade det till narkotika. Informanten växte upp i en relativt stor stad men 

flyttade därifrån för att klara av att vara drogfri. Vilhelm har nio barn vid två olika 

äktenskap som hen hoppas att få en bättre relation till i framtiden. 

Det generella vi kan finna bland våra informanter är att deras kriminella bana startades 

i relativt unga år, även om deras kriminella handlingar skiljer sig åt väsentligt senare i 
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livet. De skiljer även på erfarenheten av anstaltsvistelse och vilka domar de har mot sig.  

Vi kan dock finna ett samband bland våra informanter och deras livsstil. Livsstilen är 

präglad av deras drogberoende.  

Vi vet att våra informanter har haft ett stort kriminellt kontaktnät och i den tidigare 

forskningen har det påvisats att ens kamrater har en stor inverkan på en. Detta gör att vi 

kan förstå att det inte enbart är missbruket som har präglat livsstilen utan även individens 

umgängeskrets. Med hjälp av våra informanters livsberättelser samt genom den tidigare 

forskningen, kan vi förstå att bryta sin livsstil handlar mycket om att bryta med sitt 

kriminella nätverk. En åtgärd för att inte återfall, som vi kan finna är relativt gemensamt 

för informanterna, är att flytta från den stad som man har sitt kriminella nätverk i. Detta 

för att undvika situationer som de inte känner sig bekväma i eller vet hur de ska hantera 

dessa.  

”Jag lever i en helt ny stad och ett helt nytt liv.” – Scott 

“[…] 2006 flyttade från […], sen dess har jag varit drogfri, det är 10 år nu” – Vilhelm 

”[...] tog beslutet att lämna min gamla ort där jag är ganska känd och jag kan inte gå 

ut på stan med sonen min och folk börjar erbjuda droger, eller fiender osv. så de är 

stora konsekvenser det så jag valde att flytta hit och den vägen är det nu.” – Kapten 

Amerika 

Detta gör att vi konkret kan förstå att det sociala samspelet har en stor inverkan på 

individerna. Nätverket som våra individer har omgett sig med förut har en stor inverkan 

på deras levnadssätt och att lämna detta och omgivningen är bättre för individen och 

dess förändring. Vilket gör att vi kan förstå, inte enbart utifrån den tidigare forskningen, 

utan med hjälp av vår empiri att nätverk och relationer har en väsentlig påverkan på 

livsstilsförändringen och dess utfall. 
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Då vårt urval av informanter har KRIS som gemensamt så har KRIS givetvis en viss 

påverkan på dagens relationer och nätverk. Gemensamt för informanterna är att KRIS 

har för alla inneburit relationer, dock i olika omfattning och slag. 
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7.2. Tvivelstadiet 

Genom vår empiri har vi funnit ett antal händelser som har påverkat individerna på 

likartade vis. Även om händelserna har uppstått och inträffat olikartat har det 

sammanfört individerna till vad vi kommer att kalla tvivelstadiet. Tvivelstadiet uppstår 

i samband med att individerna börjar tvivla på sig själva och sin livssituation. Detta är 

en vändpunkt som bidrar till att en individ kan påbörja sin livsstilsförändring. Det våra 

informanter har talat om som en vändpunkt har framförallt varit baserat på ohälsa, både 

fysisk och psykisk samt negativa sociala relationer. 

7.2.1. Ohälsa 

Mer än hälften av informanterna uttalar sig om att de brottats med ohälsa.  

”Ja jag rasade helt totalt ju, jag rasade helt. Så jag var ju helt utbränd jag vägde 

knappt 45 kilo.” – Morgan 

”Jag har varit med i nära döden upplevelser flera gånger med när man söp och så i 

samband med sjukdomar och lunginflammation eftersom man inte hade nått 

immunförsvar kvar. Sen när man kommit så långt ner, varje fylla var i stort sett ett 

delirium om man säger så. Då kommer man in i den insikten, jag menar jag åkte in 

med ambulans en kort sträcka till sjukhuset och dog ungefär tre gånger på vägen dit, 

så dem fick ju liv i mig igen och där kom det för mig att nää, nu måste det sluta, jag 

måste förändra mitt liv.” – Valdemar 

Morgan och Valdemar berättar om deras fysiska ohälsa och att det var detta som gjorde 

att de kom till en punkt där de var i ett inledande stadie till en vändpunkt. Det 

gemensamma för dessa individer är att den ohälsa som de är utsatta för sker under en 

lång tid och upprepade gånger. 

Scott säger att hens mående var så pass dåligt att hen önskade varje kväll att det var sista 

gången hen gick och lade sig och inte vaknade upp på morgonen. Även här med Scotts 



   
 

38 
 

uttalande kan vi se att ohälsa är en faktor som vi senare kan förstå är en vändpunkt i 

livet. 

”Att det faktiskt blev så att jag höll på att ta död på mitt eget barn även om det inte är 

så att hjärtfelet berodde på att jag hade missbrukat under graviditeten så gjorde det 

ändå någonting med som gjorde att jag kände, nä nu får det vara nog.” – Kim 

Kim har sedan tidigare barn men dessa har inte varit tillräcklig motivation för en 

förändring, dock med barnet i magen är det endast hon som kan påverka barnets 

förutsättningar. Vilket gjorde att Kim kände sig behövd, detta till skillnad från hennes 

resterande barn som växt i fosterhem och med andra vuxna förebilder, vilket har 

resulterat i att dessa inte har varit i liknande beroendeposition som detta foster. Nyheten 

om barnets ohälsa och att de enbart är informanten själv som kan påverka barnets 

förutsättningar resulterade i en vändpunkt för Kim. Här kan vi se att ohälsan var 

startpunkten för Kim att omvärdera sin livssituation och att bandet till sitt barn var mer 

värt än sin egen livsstil. Kims citat genomsyrar styrker vår analysmodell, med 

tvivelstadie och anpassningsstadiet. Ohälsan var dock starten på en livsstilsförändring 

och vändpunkten för informanten, där av har vi valt att presentera detta citat här. 

”Döden för mig är var en befrielse, livstid i fängelse hade varit en befrielse för jag 

orkade inte mer. [...] Jag kom till en punkt där jag på riktigt ville ta livet av mig, jag 

pallade inte mer. Jag ville skjuta skallen av mig, jag kommer ihåg att jag tittade på 

gunnen och ska jag göra det eller inte? ”- Sam 

Sam nämner flera gånger under intervjun hur dåligt mående som hen hade, och 

framförallt var det psykisk ohälsa Sam brottades med. Sam uppfattade som att döden var 

lättare än det livet hen levde och att Sam vid vissa tillfällen var självmordsbenägen. 

Informanten menar även på att bli dömd till livstids fängelse hade varit en befrielse från 

det livet som hen levde vid den tidpunkten. Den aktuella ohälsan som Sam talar om gav 

följden av en inledande vändpunkt. 
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“[...] när jag var ren så tittade jag mig själv i spegeln och blev jätteäcklad och 

undrade vafan jag höll på med.” – Max 

Speciellt när Max var ren och kollade sig i spegeln mådde hen dåligt och äcklades av sig 

själv och var osäker på vad hen höll på med. Osäkerheten på sin livssituation och sitt 

mående resulterade till en inledning till Max vändpunkt. 

”Sen började man inse vad man gjort och den skadan man gjort och mått så dåligt 

över det och aa velat ta livet av mig själv helt enkelt.” – Viktor 

Även Viktor menar på att måendet var så pass dåligt vilket ledde till att hen blev 

självmordsbenägen och att detta resulterade i att Viktor såg sig omkring efter alternativa 

vägar att leva, vilket gav Viktor inträde till en vändpunkt. 

Sammanfattningsvis kan vi se att långvarig, både fysisk och psykisk ohälsa, är en 

avgörande faktor för informanterna för att inleda en förändring som slutligen resulterar 

i en vändpunkt. Valdemar och Morgan upplevde fysisk ohälsa genom att bli utbrända 

och undernärda samt att vara med om nära döden upplevelser. Kim påvisar även att 

ohälsa hos barnet påverkade hens livsval. Genom citat av Sam, Scott, Max och Viktor 

kan vi förstå att den psykiska ohälsan hade en avgörande roll för att få insikten om att 

de krävdes en förändring. Då det flesta av dessa individer hade tankar på att avsluta sitt 

liv på grund av hur de såg på sig själva och de handlingar de genomfört. Detta ger oss 

ett resultat av att ett långvarigt och återkommande osunt hälsotillstånd, där både de 

fysiska och psykiska aspekterna har en avgörande roll för hur och när en individ når sin 

vändpunkt. 

7.2.2. Negativa sociala relationer 

Som vi nämnt tidigare är det olika händelser som kan uppstå och som i efterhand 

framträder som den självklara vändpunkten i livet. Tidigare forskning har visat att 

sociala relationer har en viss påverkan på individer och styr de i olika riktningar, 

beroende på mål och ambitioner. Dock kan vi finna ett samband mellan de relationer 
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som våra informanter talade om som vändpunkten i deras liv. Vi fann att de relationer 

som påverkade informanterna i vad vi anser är en positiv riktning, det vill säga mot 

vändpunkten framstod som negativa vid tillfället för informanten då relationerna inte 

längre erbjöd vad informanten efterfrågade. Vi väljer att kalla dessa relationer negativa 

relationer för att vi vill se de ifrån informanternas aktuella perspektiv. 

“ne, för att jag tröttnade på det liksom bara springa deras ärenden som en liten jävla 

knähund. Sen ehhm… jag som person… asså jag, när jag var ren så tittade jag mig 

själv i spegeln och blev jätteäcklad och undrade vafan jag höll på med. [...] jag var ju 

på flykt i drygt 2 år” – Max 

Max säger att hen tröttnade de på att vara en knähund och springa deras ärende, en dag 

valde Max att fly utomlands och gömma sig. Med detta uttalande menar Max att hens 

position i gänget inte var högt rankad, detta gör att Max inte besitter någon position i 

gänget som är eftersträvad och hen känner inte tillhörighet eller uppskattning från 

gänget. Max uppfattar inte att hen får tillräckligt med respekt från de andra individerna 

vilket leder till att Max blir äcklad av sig själv när hen ser sig i spegeln. 

Att ens kompisgäng som ofta är ens samarbetspartners gör att man känner en tillhörighet 

och vet sin position kan även vi koppla till Mikael. 

”Sen flyttade jag till “LAND” och då visste jag inte att min pappa är kriminell och alla 

hans bröder och alla deras söner är kriminella. [...] de sålde mycket knark och 

tillverkade knark [...] jag började med det också naturligtvis. [...] Det slutade i 

katastrof, när jag var 26 år gammal så dömdes jag till livstidsfängelse […] Men under 

tiden som jag satt, min storebror blev mördad, min lillebror dog av knarköverdos, och 

av mina 7 bästa vänner har 6 blivit mördade under åren. Så och min pappa dog 

faktiskt i kriget i ”LAND”. Och farbror dog också i kriget, tre kusiner mördade i 

”LAND” och ”LAND” – Mikael 
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Mikael berättar att under tiden som hen satt i fängelse dog många av hens närstående. 

Mikaels gemenskap bestod av ovanstående individer och när Mikael blev frisläppt fanns 

inte dessa individer längre kvar. Detta resulterade i att hen inte hade någon speciell 

tillhörighet i något gäng och framför allt inte någon position i gänget som andra förlitar 

sig på eller som var beroende av hen. När man är i ett gäng som Mikael har varit är det 

mycket social kontroll som styr då man har en gemenskap och tillit till varandra vilket 

gör att banden till gänget är starka. 

Max och Mikael känner ingen samhörighet till gänget och där av känner de sig inte 

behövda vilket gör att deras vändpunkt är baserat på negativa sociala relationer. 

7.2.3. Analys av Tvivelstadiet 

Baserat på de citat vi har presenterat under tvivelstadiet kan vi förstå hur en 

livsstilsförändring tar vid. Det våra informanter har gemensamt, trots att de har uppstått 

ur varierande händelser och ur varierande kontexter, är att de har börjat tvivla på sin 

livsstil. 

Ohälsa eller negativa sociala relationer i sig resulterar inte automatiskt i en vändpunkt, 

utan är endast en händelse som genererar en insikt om att förändring skulle ge upphov 

till en bättre livssituation för antingen individen i sig eller dennes omgivning. Tydligt 

exempel på detta är Kim vars livsstil varit konstant under en längre period med ett flertal 

barn vars uppväxt varit på barnhem. Trots att Kim led av ohälsa och en ogynnsam miljö 

under en längre tid kom ingen vändpunkt. Detta eftersom viljan och insikten av att 

förändra sig för att själv, förbättra sin situation eller i detta specifika fall för att förbättra 

hennes tidigare barns livssituation saknades. Detta förändrades när Kim insåg att hon 

hade fullständigt ansvar och kontroll över det kommande barnets livssituation och att 

något måste göras för att bryta den nuvarande livsstilen då denna inte underlättade för 

barnet. Insikten om barnets ohälsa i kombination med Kims ogynnsamma 

levnadsförhållande bidrog till en vilja att genomgå en livsstilsförändring. 
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Vi kan även konstatera att drivkraften för en livsstilsförändring kan komma både från 

Mikaels och Max negativa sociala relationer på grund av att det inte kände sig 

uppskattade och behövda som Kims känsla av moderskap och beroende från barnet 

bidrog med. Båda utgångsläget skapar en vilja till förändring, då dessa händelser har 

gjort att de har börjat tvivla på sin livsstil. Tvivlet har mynnat ut som ett resultat av en 

händelse som vi nu kan förstå har varit en vändpunkt för dessa individer.  

Ebaughs (1998) stadieteori behandlar olika stadier en individ går igenom när den lämnar 

sin gamla roll och etablerar sin nya roller, vi kan även finna ett tvivelstadie i hennes 

teori. Ebaughs (1998) teori beskriver hur man sedan letar efter alternativa vägar och även 

detta kan vi finna i vår empiri, när en individ är osäker och tvivlar på sin position och 

plats medför detta att man letar efter ett alternativt levnadssätt. Ebaughs (1998) teori 

bidrar med insikt om sin aktuella position/roll i samhället/gänget. Där av har vi valt att 

ha Ebaugh med som en byggsten i vår analysdel. Vid en acceptans av denna position/roll, 

omvärderar man inte sina band och individen fortsätter på sin aktuella väg, utan att göra 

större förändringar. Vid en icke acceptans av sin position/roll, omvärdera man 

situationen och de aktuella banden, då man börjat tvivla på sin position och börjar söka 

sig till andra alternativ. Nedan följer ett citat som stödjer vår teori angående tvivelstadiet. 

De flesta av våra informanter har återfallit ett par gånger innan de har lyckats göra en 

livsstilsförändring, detta beroende på att de inte har omvärderat sina band fast de har 

tvivlat. 

‘”Jag var häktad [...] och missade min första sons födsel, jag var på häktescellen när 

de plingade och sa grattis du har blivit pappa.[...], det var ändå första uppriktiga 

gången där jag tänkte fan nu är du fassa liksom nu är det dax att amen liksom ta 

ansvar för din son [...]  Jag började se mina polare[...] det verkade som de gjorde 

pengar [...] och jag fick en avundsjuka [...] för jag har alltid varit den som styr och 

kontrollerar saker [..]folk förlitade sig på mig att jag skulle ha koll på bitarna, och jag 

var rätt duktig på att dirigera upp liksom.” – Sam 
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Genom detta kan vi förstå att tvivelstadiet automatiskt inte genererar i att man omvärdera 

sina band utan det sker i flera etapper, dock är omvärderingen av banden ett resultat av 

tvivelstadiet. För att kunna omvärdera sina band måste man börja tvivla på sin livsstil 

vilket vi påvisat, följande stadie är alltså beroende av tvivelstadiet. Angående hur banden 

omvärderas kan vi förstå med hjälp av att kombinera Granovetter samt Tillys teorier, 

detta leder oss osökt in på nästa steg som vi kallar anpassningsstadiet. 
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7.3 Anpassningsstadiet 

Genom vår empiri har vi funnit att de gemensamma mekanismerna för en lyckad 

livsstilsförändring är anpassningen till de sociala relationerna och hur individerna 

värdesätter och omvärderar dessa relationer. För att de sociala relationerna ska vara 

starka bör relationerna bidra med tillit och gemenskap för att det i sin tur ska leda till en 

lyckad livsstilsförändring. Genom att värdesätta vilka relationer som man vill satsa på 

leder det till att individer anpassar sig till den livsstilen som relationen medför. En viktig 

faktor som våra informanter hade gemensamt var KRIS, de talar om hur de på olika vis 

påverkats av kamratföreningen med hjälp av tillit och gemenskap. De relationer som 

KRIS erbjuder kan vi se som de positiva sociala relationerna, då de från informantens 

aspekt är värt mer än de förra relationerna, som numera klassas som negativa sociala 

relationer. 

7.3.1 Positiva sociala relationer 

Vi kunde vid intervjutillfällena urskilja på informanternas kroppsspråk om de talade om, 

som vi har klassat dem, de negativa eller positiva sociala relationerna. När de talade om 

de positiva sociala relationerna så talade de med en lugnare röst och de gav ett mycket 

lugnare intryck överlag. Detta tror vi beror på att informanterna underförstått känner sig 

tryggare i sin vardag och med sitt nya nätverk. De positiva sociala relationerna har ofta 

KRIS som en gemensam nämnare, dock kan dessa positiva relationer uppstå i andra 

kretsar och nätverk och att detta sedan har resulterat i att man söker sig till KRIS för ett 

långvarigt nätverk. Sam är ett exempel på detta, hen var på öppenvården men sökte sig 

sedan till KRIS för att få ta del av den nyktra gemenskapen som KRIS erbjöd. Dock var 

det öppenvården som gjorde att hen förstod hur skön den nya nyktra livsstilen var. 

”I alla fall så höll jag mig och jag kommer ihåg att de tre månaderna som jag gjorde 

öppenvårdsbehandlingen, jag hade inte alls mycket pengar, jag fick 4–5 tusen av soc 

och jag men jag hade min tjej och min lilla son och jag hade någonstans lugn och ro 
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och jag kommer ihåg hur dessa tre månaderna var så fantastiska i att bara vara 

närvarande, bara var där, samtidigt gå på möten, jag såg andra människor som 

pratade från hjärtat.” – Sam 

Sam menar att det tre första nyktra månaderna bestod av lugn och ro vilket gjorde att 

Sam blev mer närvarande och de relationerna hen hade förbättrades både till familj och 

myndigheter. Sam uppskattade de lilla hen fick från Socialen då hen inte fokuserade på 

detta utan Sam var enbart nöjd över sin nya tillvaro. Under dessa tre månader gick Sam 

på möten som bidrog till en gemenskap där tilliten byggdes upp då individerna pratade 

ärligt från sina hjärtan.  

”[...] KRIS hjälper mig att återanpassa mig i samhället och någonstans få upp rutiner, 

att kunna bemöta livet sen liksom.” – Sam 

Här talar Sam om att KRIS hjälpt hen att återanpassa sig in i samhället genom att lära 

hen samhällets rutiner. 

“ja detta här har ju förändrat mig som fan, för man ser att det funkar dag efter dag 

liksom, personer är glada och gör man rätt saker så får man rätt saker tillbaka, och 

det ser man ju här liksom. ” – Max 

Max berättar om hur KRIS förändrat hen genom att visa Max att hen är värdig en plats i 

kamratföreningen genom att ge Max positiv feedback. 

”Jag har då fått många insatser och dessutom förmånen att få jobba på KRIS. Det är 

som att man får en förlängd behandling. På nått vis är ju, jag är ju på denna trygga 

bas, där man har den att alltid att återvända till. ”- Kim 



   
 

46 
 

Kim berättar också om hur KRIS hjälpt hen att finna en trygghet i föreningen. Kim får 

en känsla av värde i gruppen genom att de ger möjligheten att hjälpa till med arbete och 

insatser för att klara av vardagen. 

”[...] Dem visar känslor för en liksom ”vi bryr oss” och det är viktigt och det är de 

som betyder mycket för oss. Och det har jag aldrig fått höra tidigare i mitt liv, så när 

man fick höra det här kände man liksom shiit… det är verkligen värt att satsa på livet 

liksom och att vara en fin människa du vet, visa kärlek, att man bryr sig och få någon 

annan att skratta liksom. Bara det jag gör med er gör mig jätteglad idag liksom. Och 

få någon annan att må bra.” – Max 

Här berättar Max om hur känslan av att vara behövd i en grupp, känslan av gemenskap 

och tillhörighet hjälpte hen att inse att det är värt att anpassa sig in i KRIS för att göra 

en livsstilsförändring. 

Sammanfattningsvis av de citat vi har presenterat i vår empiri kan vi förstå att det är 

viktigt att känna tillhörighet, och att denna tillhörighet ger en individ positiv feedback. 

Där av har vi valt att kalla, de sociala relationerna som uppstår till följd av tvivelstadiet 

och när man letar sig efter en alternativ väg, positiva. Detta då vi kan se genom vår 

empiri att dessa relationer är en bidragande orsak till att man inte återfaller, eftersom 

man har hittat någon/något som man värderar högre. I vårt fall värderar våra informanter 

relationen till KRIS högre än vad de värderar sina gamla relationer. Dock har KRIS ett 

krav på medlemmarna om att de varken får dricka alkohol, ta droger eller begå kriminella 

gärningar. För att få en djupare förståelse till anledningen om varför våra informanter 

valde att acceptera dessa krav som KRIS ställde, trots att det var en stor del av deras 

vardag i den förra livsstilen, tar vi hjälp av Tillys teori om anpassning. Detta resulterar i 

nästa steg i vår teori som vi valt att kalla för anpassningsstadiet. Härigenom kan vi få 

svar på vad som driver en individ till att anpassa sig efter kontexten samt varför det har 

varit svårt att lämna sitt gamla nätverk tidigare. 
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7.3.2. Analys av Anpassningsstadiet 

Med hjälp av vår empiri kan vi påvisa att de mekanismer som får en kriminell att vilja 

byta livsstil är när individen känner att tillhörigheten och gemenskapen i den nya 

gruppen är starkare än den gamla gruppen. En övergripande del av våra informanter 

berättar att de fick känslan av tillhörighet och gemenskap av att vara en del av KRIS, 

vilket gjorde att de fick motivationen till att anpassa sig in i den nya livsstilen och lämna 

kriminaliteten. Två viktiga byggstenar som vi använder oss av för att förstå denna 

process bättre är Tillys och Granovetters teorier. Genom att ta del av dessa två teorier 

kan vi förstå att en individ anpassar sig in i de rådande omständigheterna som individen 

befinner sig i, och med Granovetters nätverksteori kan vi förstå hur vissa 

nätverk/grupper blir mer inbäddade än andra. 

Tillys teori ger en förståelse om varför individer stannar kvar i ett nätverk. Genom att 

använda sig av de faktorer som är viktiga för att stanna i ett befintligt nätverk får vi 

således samtidigt en förståelse för vilka beståndsdelar som måste brytas eller förändras 

för att möjliggöra en utbrytning ur ett befintligt nätverk. Det är sedan viktigt för en 

hållbar livsstilsförändring att de aktuella beståndsdelarna framkallas och byggs upp i den 

nya gemenskapen. De beståndsdeldelar som Tilly tar upp anser vi vara relevanta till vår 

studie för att förstå processen en individ går igenom för att tillslut anpassa sig till sin nya 

gemenskap. När en individ, som tidigare sagt, börjat tvivla på sin position börjar 

individen även omvärdera sina relationer och hitta ny gemenskap och tillhörighet till en 

grupp och anpassa sig efter den. Vi kan i vår empiri se hur våra informanter har anpassat 

sig till KRIS krav på drogfrihet och att inte begå kriminella gärningar, trots att detta har 

präglat större delar av deras tidigare liv. Vi kan genom Tillys begrepp 

möjlighetsansamling förstå varför våra informanter accepterar detta krav. Informanterna 

har kommit till de stadiet då de vill förändra sig själva och sin livssituation men de 

behöver stöd och gemenskap. Vilket gör att de accepterar de krav som ställs, då de vill 

vara en del av KRIS och ta del av värdet, i detta fall relationer och gemenskap, som 
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erbjuds hos KRIS. Detta värde får de endast ta del av om de anpassar sig och accepterar 

kraven som ställs på dem. Detta exempel kunde vi finna i vår empiri där en övergripande 

del av våra informanter berättar hur KRIS fått dem att känna att de har en värdig plats i 

kamratföreningen genom att de gav informanterna positiv feedback.  

Tilly talar även om exploatering och efterlikning. Genom dessa begrepp kan vi förstå 

hur en kamratförening som KRIS kan växa men framförallt se hur våra informanter valt 

att anpassa sig till kamratföreningen genom att efterlikna varandra och vad KRIS står 

för. KRIS har en värdefull resurs i den form av att de har en nykterhetsgemenskap, som 

många vill uppnå men som de inte klarar på egen hand, genom detta kan KRIS stifta 

normer och regler som de anser är passande. Trots att alla medlemmar inte håller med 

om alla regler så accepterar man dessa för att vara en del av gruppen och få ta del av 

denna värdefulla resurs. De kan även värva folk då de nya medlemmarna ser att KRIS 

tillhandhåller en fungerande struktur för förändring och medlemmarna efterliknar 

varandra för att lyckas. Detta kan vi även se i vår empiri att våra informanter berättat att 

genom att ha anpassat sig till KRIS strikta drog-och alkoholförbud i föreningen har de 

kunnat hålla sig utanför både det kriminella och missbrukarlivet. En del av informanter 

berättar även om hur de fått känslan av trygghet från KRIS då de fått möjligheten att 

hjälpa till med arbete och insatser för att klara av vardagen.  

När dessa regler och normer som KRIS ställer blir till en vardaglig rutin så har man 

anpassat sig till den nya gemenskapen och livsstilen. I vår empiri finns ett flertal exempel 

som visar hur informanterna berättar om deras relation till KRIS och hur den relationen 

bildat starka och positiva band genom att de fått en känsla av tillhörighet och gemenskap. 

Denna känsla av tillhörighet och gemenskap som våra informanter berättat ha fått av att 

vara medlemmar i KRIS har varit på grund av att de som Tilly säger anpassat sig in i 

gruppens normer och regler. Eftersom KRIS bidrar med en positiv relation såsom stöd 

och gemenskap till informanterna, väljer dem även att försöka anpassa sig till 

kamratföreningens regler såsom att vara drog- och alkoholfri. Som vi nämnt tidigare 
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väljer våra informanter att ta del av KRIS normer och regler för att sedan ta del av värdet 

som KRIS erbjuder dem. Detta då vi kan se genom vår empiri att dessa relationer är en 

bidragande orsak till att man inte återfaller, eftersom man har hittat någon/något som 

man värderar högre. I vårt fall värderar våra informanter relationen till KRIS högre än 

vad de värderar sina gamla relationer.  

Granovetter beskriver hur ett nätverk hålls ihop av de inbäddade relationerna som finns 

i detta nätverk, de inbäddade relationerna återfinns hos KRIS men även i deras förra 

nätverk. Desto mer inbäddade relationer är desto starkare är banden. Därav anser vi att 

det är svårt att bryta sig ur det kriminella nätverket en individ befinner sig i tidigare, 

detta då vår empiri påvisat att ett kriminellt nätverk brukar bestå av större grupperingar. 

I en grupp finns det olika positioner och roller, en individ som har en position/roll i ett 

nätverk känner sig behövd och värdefull för gruppen. Att det finns olika roller i ett 

nätverk har den tidigare forskningen även påtalat. För att komma från sitt nätverk och 

inte bli påmind om detta genom att till exempel träffa gamla bekanta på stan, som kanske 

fortfarande ser de som lagaren, ledaren m.m. har många av våra informanter valt att 

flytta för att underlätta förändringen. Detta anser vi är anledningen till varför många av 

våra informanter har valt att flytta efter att de har börjat tvivla på sin livsstils och sin 

omgivning. För om man vill förändra sitt liv, ska man fokusera på de relationer som inte 

är starkt inbäddade. Då den svaga relationen kan bidrar med nytt. En ny kontakt kan 

bidra med till exempel, ett jobberbjudande med mera, man utökar sin umgängeskrets. 

Denna aktuella relation kommer att vara svag tills de finner något gemensamt och deras 

relation är inbäddade i flera relationer. 
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Källa: Norton Sociology 

Denna bild illustrerar hur relationer kan vara inbäddade och varför det svaga bandet 

möjliggör livsstilsförändring och hur det medför nya relationer enligt Granovetters teori. 

Vi kan förstå denna bild genom att den kriminella som har ett svagt band till någon 

utanför nätverket har en alternativ person att vända sig till. Denna person besitter ett 

nätverk som inte består av kriminella personer. Det svaga bandet som den kriminella har 

till en alternativ person möjliggör, i större utsträckning, en lyckad livsstilsförändring. 

Med enbart denna teori, är förutsättningar för en lyckad livsstilsförändring svårare att 

åstadkomma då individerna inte omvärderar sina relationer och det svaga bandet inte 

utvecklas till ett starkare och därmed inte påverkar individen i rätt riktning. Utan 

omvärderingen av sina band så anser inte individen att det finns ett behov av att stärka 

detta svaga band och man har inte samma möjlighet till förändring. En individ som inte 

anser att de finns behov för förändring har inte genomgått vårt första stadie – 

tvivelstadiet. Vilket gör att detta stadie inte är användningsbart eller hjälpbart då de inte 

känner behovet av förändring.  
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För att få en djupare förståelse om Granovetters nätverksteori om starka band tar vi även 

hjälp av Hirschis teori om sociala band, då Hirschi beskriver hur ett starkt och 

betydelsefullt band byggs upp. Genom det kan vi förstå hur informanterna värderar sina 

relationer.  Enligt Hirschis teori skapas banden genom anknytning, tro, engagemang och 

åtagandet, genom dessa sociala band uppstår det starka eller svaga relationer beroende 

på bandets kvalité. Vi kan genom våra informanter se hur relationen till KRIS har byggts 

upp och KRIS har bidragit med tro, anknytning, engagemang och åtagande. KRIS har 

policy på att medlemmarna ska vara drogfria och inte begå kriminella handlingar, genom 

detta har de en gemensam tro. De har en gemensam utgångspunkt, och vi har förklarat 

med hjälp av Tillys teori varför våra respondenter anpassar sig till detta. KRIS erbjuder 

även anknytningar, utan ledande personer i KRIS så skulle en kamratförening inte kunna 

fungera, de erbjuder även fler relationer. Medlemmar mellan varandra, stödperson och 

medlem och så vidare. Inom KRIS har alla samma förutsättningar och mål, detta är något 

de har gemensamt och de strävar och jobbar sig tillsammans mot detta mål. Alla vill vara 

en förebild och ingen vill begå en handling så man sviker eller utesluts ur gemenskapen. 

Detta i enighet med Hirschis teori om de sociala banden. KRIS erbjuder även 

medlemmarna en sysselsättning, våra informanter gjorde allt ifrån att städa lokaler, 

svarade i telefon och besökte häkte, detta varierade beroende på längden som de varit 

medlemmar. Genom detta känner sig informanterna behövda och uppskattade då de 

funnit sina nya roller, precis som de hade en roll i sitt förra nätverk.  

Ovan kan även förklara varför KRIS anser sig själva, som ” ett av Sveriges mest lyckade 

behandlingsprojekt för kriminella.” (u.å.). Det kan även förklara varför till exempel inte 

socialen, trots upprepade försök har lyckats med att hjälpa informanterna med en 

förändring. För det första har majoriteten av våra informanter sedan tidigt mist sin tro, 

av olika anledningar, till myndigheter.  

”det första hon säger till mig om du berättar någonting för mig som handlar om 

droger eller kriminalitet eller alkohol så har jag anmälningsplikt till socialtjänsten. 
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Det säger hon det första hon säger på första sektionen så min reaktion var att jag höll 

käften. ” – Sam 

”Jag flyttades från olika fosterfamiljer i hela Sverige. [..] ... det krävs ju att nån bryr 

sig liksom och att ha någon vuxen förebild som liksom kunde visa hur det ska gå till 

och inte få det framkruxat[..].” – Max 

 

”Och när jag var 19 så blev jag dömd oskyldigt, till en månads fängelse, […] och jag 

fick ett fruktansvärt hat mot Sverige, och jag kände ett riktigt förakt mot samhället och 

systemet och allting. [...]Det hände något i huvudet, jag bara började hata med allt 

som hade med Sverige att göra.” – Mikael 

Misstron i sin tur leder till att dem inte har ett gemensamt mål att sträva efter. Även om 

en myndighet, till exempel, socialen kan bistå med hjälp med exempelvis ett arbete, 

bostad osv, så har vi förstått att detta inte är det primära faktorerna för att lyckas med en 

livsstilsförändring. Det primära är det sociala nätverket, och det kan inte socialen erbjuda 

på sammavis som KRIS. Det nätverk som socialen erbjuder har ofta en inbyggd 

makthierarki, till exempel mellan tjänstemännen och våra informanter. KRIS har genom, 

deras kamratförening som bygger på att hjälpa andra som varit i samma sits som en själv 

byggt bort denna makthierarki, då alla varit i en liknande sits med liknande problem. En 

faktor som även kan ha en avgörande roll är att en individ själv får söka sig till KRIS 

och be om hjälp, detta gör att en individ har ett självständigt val. Relationen till socialen 

kan uppfattas som att den är påtvingad om den inte är självvald.  
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Genom att kombinera Tilly och Granovetters teorier kan vi förstå att en individ söker sig 

till en grupp där den känner gemenskap och tillhörighet. Skulle något göra att 

mekanismerna, gemenskap och tillhörighet, försvagas eller försvinna börjar individen i 

fråga att omvärdera sina alternativa vägar och söka sig till andra grupper där dessa band 

är starkare, i detta fall har bland annat KRIS varit en sådan viktig grupp som bistått med 

dessa mekanismer. Denna teori förklarar även varför många individer stannar kvar i de 

kriminella, då deras relationer är så pass inbäddade i det kriminella nätverket. Genom 

att våra informanter känner tillhörighet och gemenskap till KRIS värderas dessa 

relationer och individerna får en mer inbäddad relation till gruppen och väljer att som 

Tilly säger, anpassa sig in i den rådande omständigheter individen befinner sig i och 

lämna de kriminella negativa sociala relationerna bakom sig. Vi skulle inte förstå denna 

process då denna förståelse har möjliggjorts genom dessa tre teorier Ebaugh, Tilly och 

Granovetter, som vi sedan sammankopplade. De mönster som vi hävdar att vi kan se är 

tack vare grunden från de tre teorierna. Försvinner en av dem leder det till att individen 

fortsätter på samma bana och livsstilen förblir densamma. Skulle vi exempelvis enbart 

utgå från Tillys teori som byggsten och utesluta Ebaugh och Granovetter hade vi för det 

första inte förstått hur en individ börjar tvivla på sin roll och som Ebaugh nämner, börjar 

leta efter andra alternativa vägar. Utesluter vi Granovetters nätverksteori hade det varit 

svårt att förstå hur inbäddade sociala relationer kan påverka en livsstilsförändring och 

att det är svårare att bryta sig ur ett nätverk. Hade vi enbart utgått från Tillys teori, kan 

vi enbart förstå återfallen då de aktuella relationerna och banden inte omvärderas, då 

hade vi enbart förstått varför en individ tyr sig till sin aktuella gemenskap inte bryter mot 

den. Detta är anledningen till varför det är viktigt för oss att kombinera Ebaugh, Tilly 

och Granovetter som byggstenar i vår analysmodell för att kunna besvara vår 

frågeställning. 
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8 Diskussion  

Hur kan vi förstå processen som medför en lyckad livsstilsförändring? 

Som vi kan se i analysdelen är det många olika faktorer som kan få en individ att börja 

tvivla på sin position och/eller levnadssätt. Med en lyckad livsstilsförändring krävs det 

att individen i första steget tvivlar på sin position av olika anledningar, till exempel på 

grund av ohälsa eller på grund av individens sociala relationer, och letar sig efter nya 

alternativ. När individen letar efter andra relationer att ty sig till, börjar individen att 

omvärdera de aktuella relationerna och värdena i de olika relationerna förändras. De 

relationerna som tidigare värderades starka försvagades och svaga relationer värderades 

högre. Detta gav oss vår analysmodell med influenser av Granovetter, Ebaugh och Tillys 

teorier. Då vi fann i vårt material att med endast en eller två av dessa teorier, var det inte 

tillräckligt för en livsstilsförändring och att detta resulterade i återfall. Exempelvis om 

inte Ebaughs tvivelstadie var inkopplat så omvärderade inte individen sina relationer och 

fortsatte på inslagen bana. Om informanterna tvivlade på sin situation enligt Ebaughs 

teori, var detta starten på processen mot ett förändrat levnadssätt, dock räckte inte detta 

utan de individer som inte omvärderade sina relationer var enbart missnöjd med sin 

situation och denna situation kunde pågå en längre tid. Detta finns det exempel på i 

resultatdelen, då informanterna känt sig redo att lämna sin nuvarande livsstil men att de 

har återfallit på grund av att de inte har haft något annat som de värderat högre. När de 

väl hittade en relation de värderade mer, kunde de gå vidare i processen mot en förändrad 

livsstil.  Med dessa tre teorier kombinerade kunde vi bilda en ny analysmodell och förstå 

processen som medför en lyckad livsstilsförändring. 
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Bilden 

illustrerar 

hur 

processen 

går till för 

en lyckad 

livsstilsförändring. Som vi påvisat tidigare är de två stadierna beroende av varandra för 

ett lyckat utfall, övergångsfasen är enbart för att illustrera hur de två andra stadierna 

flyter samman. Även de tre olika teorierna som vi har tagit byggstenar från är beroende 

av varandra för att processen ska ha möjlighet att fortgå. Enligt Ebaughs stadieteori 

startar en livsstilsförändring genom att man börjar tvivla på sig själv och sin livsstil men 

vi vill påstå att tvivlet är ett resultat av en större händelse, eller händelser som fortlöper 

under en längre tid, som påverkat individens värderingar. Tillys teori har vi använt oss 

av för att förstå vilka mekanismer som håller en individ kvar i en livsstil, och dessa 

mekanismer är av yttersta vikt att de upphör i det gamla nätverket som innehåller 

kriminalitet och upprätthålls i ett annat sammanhang som inte innehåller kriminalitet för 

en lyckad livsstilsförändring. Med Granovetters teori får vi en insikt i hur de inbäddade 

relationerna både försvårar och ger förutsättningar för omvärdering av relationer vilket 

resulterar i en lyckad livsstilsförändring. Detta ger oss vår analysmodell som vi anser att 

man kan applicera på andra kontexter som innebär en livsstilsförändring. I 

problemformuleringen nämnde vi sluta röka som ett exempel, vi bedömer att denna 

process även kan förstås genom vår analysmodell. En händelse som kan utlösa 

tvivelpunkten i det fallet kan till exempel vara av samma orsak, som våra informanter 

har berättat om, ohälsa. Ohälsan genererar i att man börjar tvivla och sedan hittar 

alternativa vägar, till exempel genom nikotintuggummi eller att man kan sluta helt. Nästa 
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steg i processen är att måste anpassa sin vänkrets och kanske inte följer med de 

kollegerna som rökar på lunchen tills man anpassat sig och inte blir påverkad av deras 

rökning längre. Genom att undersöka före detta kriminellas livsstilsförändring anser vi 

kunna presentera en analysmodell som man kan applicera på olika kontexter, en studie 

om vår analysmodell i olika kontexter hade varit intressant att genomföra som en 

fortsättning.  

Tillslut kan vi konstatera att för att kunna förstå processen som medför en lyckad 

livsstilsförändring krävs en kombination av Ebaughs, Granovetter samt Tillys teorier 

illustrerad i bilden ovan. Respektive teori separat utgör inte en fullgod förståelse av de 

mekanismerna som krävs för en lyckad livsstilsförändring. 
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9. Reflektioner kring arbetet  
Resan som denna studie medfört har både varit lärorik och intressant på flera olika plan. 

I början av studien var vi tveksamma på vad svaren från informanternas livsberättelser 

skulle leda till, men den respons vi fick av kamratföreningen KRIS och de berättelser 

som våra informanter gav oss var bättre än förväntat. Det slutliga resulterade i att vi 

konstruerade en analysmodell som förklarar hur en livsstilsförändring startar, utvecklas 

och tillslut leder till en förändrad livsstil. Att detta sedan medförde en ny frågeställning 

som baseras på hur och om man kan applicera vår analysmodell i andra kontexter som 

innefattar livsstilsförändring gjorde studien och dess resultat intressantare och väckte 

vårt intresse för att undersöka fler fenomen i framtiden.  
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Bilagor 
1. Intervjuguide 
 

  



   
 

  
 

                                                                                         

Tema 

                                   

                                                            

Frågor 

                                       

Bakgrund Ålder? 

Var är du född? 

Har du familj? Dåtid samt nutid 

Jobbar du? Med vad?  Dåtid samt 

nutid 

Hur hög utbildning har 

du?              Dåtid samt nutid 

Hur hamnade du i kriminaliteten? När började du med din kriminella 

livsstil? 

Vad var det första brottet du gjorde? 

Hur såg vägen in i kriminaliteten ut? 

Hur hamnade du i den kriminella 

situationen? 

Vilka konsekvenser gav det dig? 

Vad gjorde att du stannade kvar i den 

kriminella livsstilen? 

Hur såg ditt liv ut som kriminell? Vad uppfattar du som ett kriminellt 

beteende?   

Vad hände med vänner, arbete och 

familj? 

Har du suttit på anstalt? 

I så fall kan du berätta om livet i 

fängelse?                                        

                                                                                         

Hur tog du dig ur din kriminella livsstil? 

Vad var det viktigaste för dig för att 

kunna avsluta den kriminella 

livsstilen? 

Vilka personer var viktiga för dig? 



   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Någon viktig händelse? 

Vilka strategier hjälpte dig? 

Upplevde du någon typ av återfall? 

Hade du hjälp och stöd? → Vad för 

stöd/hjälp var det? 

Vad det något som gjorde det svårt 

att avsluta kriminaliteten? 

Hur har KRIS påverkat din 

livsstilsförändring? 

                                                     

Hur tycker du ditt liv är idag? Hur ser dina framtidsplaner ut? 

(jämnfört1 med hur det såg ut 

innan?) 

Familj? Vänner? (vet den nya kretsen 

om det “gamla” livet?) 

Hobby/sysselsättning?     

Övrigt? Något mer du vill berätta som du tror 

att jag glömt fråga? 



   
 

  
 

 

2. Informationsblad 

Hej! 

Vi heter Lajal Chahrour och Jessica Friberg, vi läser på Sociologiprogrammet 

på Linnéuniversitetet i Växjö. För tillfället skriver vi vår C-uppsats där vi vill 

undersöka fenomenet livsstilsförändring. Med hjälp av era intervjuer och 

erfarenheter av en livsstilsförändring vill vi hitta vilka relationer och faktorer 

som ni upplever kan förebygga återfall och leda till en livsstilsförändring. Med 

arbetet syftar vi att undersöka livsstilsförändringar hos före detta kriminella 

och vad de anser har spelat en avgörande roll i deras livsstilsförändring.   

Om ni väljer att delta som intervjupersoner i vår undersökning kommer ert 

deltagande att vara helt frivilligt och Ni får även avbryta er medverkan 

och/eller inte svara på vissa frågor i studien när ni vill. 

Alla intervjuer kommer att spelas in med ert godkännande och kommer 

förvaras oåtkomligt för andra, det kommer alltså att hanteras konfidentiellt. 

När arbetet blivit godkänt så kommer det sedan att publiceras genom 

Linnéuniversitet, vilket gör att ni kan få ta del av det vi skrivit. Er medverkan 

kommer avidentifieras och vi kommer att använda oss av fiktiva namn i 

studien. All information och berättelser kommer enbart användas till denna 

studie och kommer att raderas efter att arbetet är publicerat. 

Om det skulle dyka upp några frågor om arbetet eller intervjuerna går det bra 

att ni kontaktar någon av oss genom mail. 

Med vänliga hälsningar 

Lajal Chahrour lc222ev@student.lnu.se & 

 Jessica Friberg jf222nc@student.lnu.se 



   
 

  
 

 

 

 


