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Abstract 

The purpose of this study is to examine the process of resocialization for individuals who 

previously lived as criminals from an individual perspective. The research questions for the 

essay are: How do individuals in the study describe their process of resocialization? In which 

way does a support organization affect the process of resocialization for the individual? In 

which ways do the reactions from society affect the process of resocialization for the 

individual? 

To answer these research questions a qualitative method was chosen where six narrative 

interviews was conducted with men who previously lived as criminals but have been 

resocialized into society. These men are roughly between the ages of 30-60 years and are all 

members of a support organization for ex criminals.  

The results show that the process is divided in four stages and that the support organization 

has facilitated the process of resocialization of the respondents. Reactions from society both 

facilitates change using the help of different agencies can contribute, while negative reactions 

from other individuals makes change difficult. Societal prejudice makes it more difficult to be 

accepted as an individual and not as a former criminal. The support of significant others are 

more important at the end of the transformation process in the form of bracing for the 

individual to maintain his new role. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur återanpassningsprocessen till samhället ser ut efter 

att tidigare levt ett liv som kriminell ur individens perspektiv. Frågeställningarna för studien 

är: Hur beskriver intervjupersonerna sin återanpassningsprocess? På vilket sätt påverkar 

stödet ifrån en organisation individens återanpassning? På vilket sätt påverkar samhällets 

reaktioner individens återanpassning? 

För att svara på dessa forskningsfrågor valdes en kvalitativ metod där sex stycken narrativt 

inspirerande intervjuer genomfördes med män som tidigare levt som kriminella men som har 

återanpassats till samhället. Dessa män befinner sig ungefärligen i åldersintervallen 30-60 år 

och är alla medlemmar i en stödorganisation för ex- kriminella.  

Resultatet visar att processen kan delas upp i fyra olika stadier där stödet från organisationen 

har underlättat återanpassningen för intervjupersonerna. Samhällets reaktioner har både 

underlättat förändringen med hjälp av olika myndigheter som erbjuder sin expertis, samtidigt 

som negativa reaktioner ifrån individer försvårar möjligheterna till en återanpassning, i form 

av fördomar som motverkar chanserna att accepteras som individ i en ny roll istället för att ses 

som före detta kriminell. Det stöd som signifikanta andra bidrar med har större betydelse i 

slutet av förändringsprocessen i form av stöd för individen som ska upprätthålla sin nya roll i 

samhället.  

 

 

 

Nyckelord: Återanpassningsprocess, rollutträde, stödorganisation, stämpling, före detta 

kriminell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Jag vill tacka personerna i stödorganisationen som ställde upp och ville berätta om sina 

livserfarenheter i min uppsats. Jag vill också tacka min handledare Mats Pellbring som har 

varit ett stort stöd under tiden genom att svara på frågor och gett mig värdefull feedback. Jag 

vill även tacka nära och kära för det stöd som jag fått under uppsatsens gång. Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 2 

1.2 Avgränsning ................................................................................................................................... 2 

1.3 Begreppsförklaring ........................................................................................................................ 2 

1.4 Disposition ..................................................................................................................................... 2 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................................ 3 

2.1 Återfall och sociala band ............................................................................................................... 3 

2.2 Återfall och livsförutsättningar...................................................................................................... 3 

2.3 Återfall och livsvillkor .................................................................................................................... 4 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning .......................................................................................... 4 

3. Teori ..................................................................................................................................................... 6 

3.1 Ted Goldberg- Stämplingsteorin ................................................................................................... 6 

3.1.1 Föräldrars stämpling ............................................................................................................... 6 

3.1.2 Samhällelig stämpling ............................................................................................................. 6 

3.1.3 Sekundär avvikelse ................................................................................................................. 6 

3.1.4 Avvikelsespiralen .................................................................................................................... 7 

3.2 Helen Ebaugh- Exitprocessen ........................................................................................................ 7 

3.2.1 Det första tvivlet ..................................................................................................................... 7 

3.2.2 Sökandet efter alternativ ....................................................................................................... 8 

3.2.3 Vändpunkten .......................................................................................................................... 8 

3.2.4 Skapandet av ex rollen ........................................................................................................... 8 

3.3 Randall Collins- Den sociala ritualen ............................................................................................. 9 

3.4 Sammankoppling av teoretisk referensram .................................................................................. 9 

4. Metod ................................................................................................................................................ 10 

4.1 Metodval ..................................................................................................................................... 10 

4.2 Urval ............................................................................................................................................ 10 

4.3 Skapandet av en intervjuguide .................................................................................................... 11 

4.4 Genomförande av intervju .......................................................................................................... 11 

4.5 Analys och bearbetning av material ............................................................................................ 12 

4.6 Förförståelse ................................................................................................................................ 12 

4.7 Etiska överväganden.................................................................................................................... 13 

4.8 Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet .............................................................................. 14 

5. Resultat och analys ............................................................................................................................ 15 



 
 

5.1 Presentation av organisationen .................................................................................................. 15 

5.2 Presentation av intervjupersonerna ........................................................................................... 15 

5.3 Förändringsprocessen ................................................................................................................. 16 

5.3.1 Det första tvivlet ................................................................................................................... 16 

5.3.2 Sökandet efter alternativ ..................................................................................................... 18 

5.3.3 Vändpunkten ........................................................................................................................ 20 

5.3.4 Skapandet av ex rollen ......................................................................................................... 22 

5.4 Organisationens betydelse .......................................................................................................... 24 

5.5 Samhällets reaktioner ................................................................................................................. 25 

5.6 Sammanfattning av analys .......................................................................................................... 27 

6. Slutdiskussion .................................................................................................................................... 29 

6.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 30 

6.2 Metodologiska reflektioner ......................................................................................................... 31 

6.3 Framtida forskning ...................................................................................................................... 31 

7. Referenslista ...................................................................................................................................... 32 

BILAGOR 

 



1 
 

1. Inledning 

Under 2012 anmäldes 1,4 miljoner brott i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) så är 

det endast en liten del av populationen som står för den större mängd kriminella handlingar 

som berör andra individer i det offentliga rummet (Brå, 2012). Om dessa individer skulle 

bryta upp ifrån sin kriminella livsstil skulle brottsstatistiken inte vara på den nivå som den 

befinner sig idag, utan det skulle ske en drastisk minskning av antalet anmälda brott.  

 

En av Kriminalvårdens främsta uppgifter är att rehabilitera den intagne, vilket i stora drag 

innebär att få den intagne att förändra sitt tankesätt och beteendemönster för att förhindra 

återfall i kriminalitet efter frigivningen ifrån anstalten. Däremot så uppstår det en problematik 

i denna rehabilitering när den intagne inte är motiverad till att förändra sin kriminella livsstil 

(Kriminalvården, 2013a). Att skapa motivation hos en individ som inte är benägen att 

förändra sig är komplicerat, om inte omöjligt (Farbring, 2008:8ff). Det är i denna situation 

som Kriminalvårdens utbud av behandlingsprogram förlorar sin intention, att vårda och 

motivera den intagna till att förändra sin livsstil, eftersom det inte går att tvinga en intagen att 

delta i dessa program (Kriminalvården, 2013b).  

Som forskningsläget ser ut nu så finns det väldigt få rapporter med statistik över lyckade 

återanpassningar till samhället efter att ha levt ett kriminellt liv. De data som finns är 

rapporter som publicerades år 2012 av Brottsförebyggande rådet (Brå) som visar att inom en 

treårsperiod efter frigivning återföll 45 % av de manliga deltagarna som ingick i studien i 

kriminalitet. Personerna i studien befann sig i åldersintervallen 18-44 år. Rapporten visar 

också att individer som har fler avsnitt i belastningsregistret har större risk att återfalla i 

kriminalitet (Ring & Westfelt, 2012:7).  

 

Att en individ har möjlighet till en fast anställning efter frigivning samt är utbildad innan 

anstaltsvistelsen har visat sig vara faktorer som är negativt relaterade till risken att återfalla i 

kriminalitet (Nilsson, 2003). Flera forskare som tidigare har publicerat sina studier är överens 

om att faktorer som missbruksproblematik, svaga sociala band till sin omgivning, brist på 

arbetsmöjligheter efter frigivning är positivt korrelerade med att återfalla i kriminalitet. Den 

faktor som är starkast korrelerad med att individen ska lyckas med att förändra sin livsstil är 

nära relationer till individer som inte befinner sig i ett kriminellt nätverk utan som med sin 

närvaro kan ge upphov till en identitetsförändring och ett uppbrott från brottsligheten 

(Chylicki, 1992; Laub & Sampson, 1993). De individer som tidigare har levt en livsstil som 

samhället klassificerar som avvikande och olaglig måste förändra sig för att passa in i 

samhället. Hur kommer det sig att det endast är ett fåtal individer som lyckas med denna 

process? Hur beskriver individerna själva orsakerna till att de har lyckats med denna 

återanpassningsprocess och har förändrat sina liv? 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur återanpassningsprocessen till samhället ser ut efter 

att tidigare levt ett liv som kriminell ur individens perspektiv.  

Frågeställningarna för studien är:   

- Hur beskriver intervjupersonerna sin återanpassningsprocess? 

- På vilket sätt påverkar stödet ifrån en organisation individens återanpassning? 

- På vilket sätt påverkar samhällets reaktioner individens återanpassning? 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen bygger enbart på manliga intervjupersoner från en mellanstor stad i Sverige som 

alla är medlemmar i en stödorganisation för individer som tidigare levt ett liv i kriminalitet. 

Detta på grund av att den tidigare forskning som publicerats mestadels bygger på ett manligt 

urval. Män som grupp är överrepresenterade i återfallsstatistiken, vilket gör det mer intressant 

att undersöka män som lyckats återanpassas till samhället (Ring & Westfelt, 2012:7). 

Resultatet i denna uppsats ger en belysning av det valda ämnet, men kan inte generaliseras till 

andra individer eftersom urvalet inte är representativt.  

 

1.3 Begreppsförklaring 
 

De begrepp som används och som har stor betydelse för uppsatsen är: 

Kriminalitet/brottslighet- Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) innebär begreppet en term för 

begångna straffbelagda handlingar. 

Återfall i brott/recidiv- Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) innebär begreppet en person som 

en gång begått ett brott åter begår brottslig handling. 

Återanpassningsprocessen- I denna uppsats kommer begreppet att innebära en individ har 

lyckats bryta med kriminaliteten och återanpassats till samhället. 

Stödorganisation- I denna uppsats kommer begreppet att innebära en organisation där 

likasinnade medlemmar ingår och motiverar varandra till att inte återfalla i kriminalitet. 

 

1.4 Disposition 
 

I kapitel två kommer relevant tidigare forskning att presenteras. I kapitel tre finns uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter vilka bygger på Ted Goldbergs definition av stämplingsteorin, 

Helen Ebaughs teori om identitetsprocessen samt Randall Collins teori om sociala ritualer. I 

kapitel fyra presenteras metodval tillsammans med urval, skapandet av intervjuguiden, 

genomförandet av intervjun, analys och bearbetning av materialet. Tillsammans med 

förförståelse, etiska överväganden samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kapitel 

fem finns en presentation av intervjupersonerna och organisationen, analys och resultat 

tillsammans med en sammanfattning av analysen. I kapitel sex finns en slutdiskussion, 

resultatdiskussion, metodologiska reflektioner samt förslag på framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet beskrivs den forskning som gjorts inom uppsatsens problemområde tidigare. 

Tidigare forskning som har gjorts fokuserar på de faktorer som motverkar återfall i 

brottslighet och leder till en lyckad återanpassning till samhället. Den tidigare forskning som 

sammanfattas nedan är vetenskapligt granskad (peer-reviewed) och hämtades via 

litteratursökningar i databasen Libris. Vid sökningarna var återanpassning, återfall och 

kriminallitet de mest frekventa sökorden. 

2.1 Återfall och sociala band 

Den mest tongivande forskning som gjorts inom området publicerades 1993 av sociologerna 

Laub och Sampson där urvalet bestod av 1000 män, 500 som inte begått brott och 500 som 

begått kriminella handlingar. Syftet var att undersöka om det fanns likheter mellan dessa två 

grupper, när det handlar om huruvida förändringar i livet kan påverka individer som begått 

kriminella handlingar till att förändra sin livsstil. Genom att studera data en längre tid över 

individbaserade livshistorier konstaterar de att de sociala banden som individen har i den 

miljö som hen befinner sig i och den sociala kontroll som dessa band innebär är viktig för 

återanpassningen. Är dessa band och denna kontroll stark så är individen mer benängen att 

förändra sitt liv och avsluta livet som kriminell. Laub och Sampson menar att det är de sociala 

kapitalen som till exempel äktenskap, en anställning eller militärtjänstgöring som påverkar så 

att individen når en vändpunkt i livet, börjar en förändringsprocess och inleder uppbrottet med 

brottsligheten. Är dessa sociala band däremot svaga eller trasiga så är det större risk att 

individen återigen återfaller i kriminalitet då hen inte känner någon identifikation med 

samhället och dess instanser. I studien lyfts vikten av relationer till individer som inte ingår i 

den kriminella livsstilen som en stor faktor vilket kan leda till att individen upphör med 

brottslighet (Laub & Sampson, 1993:301ff). 

2.2 Återfall och livsförutsättningar 
 

Att upphöra med brott (1992) är en svensk avhandling av sociologen Pawel Chylicki. Syftet 

var att undersöka varför det endast är en del av de som döms som avslutar den kriminella 

banan meden majoriteten återfaller i brottslighet. Chylicki har genom att studera aktmaterial 

ifrån Kriminalvården tillhörande 245 dömda män födda år 1960 som återfallit i brottslighet 

efter avslutad dom samt 214 individer som inte återfallit efter frigivning. Intervjuer med 

strategiskt utvalda män ifrån samma urval ingick även som material i avhandlingen (Chylicki, 

1992:49ff). Intervjuerna var formade som ostrukturerade djupintervjuer där fokus var att 

fånga intervjupersonernas livshistorier (Chylicki, 1992:128).  

 

I avhandlingen redogörs fyra orsaker till varför vissa individer inte återfaller i brottslighet 

samtidigt som andra fortsätter att återfalla. Dessa fyra orsaker är: 1) uppväxtförhållanden, 2) 

förekomst av missbruksproblem i vuxen ålder, 3) individens relationer utanför den kriminella  

världen samt 4) effekten som samhällsåtgärderna har på individen. Den första orsaken till att  

individen inte återfaller i brottslighet handlar om individens uppväxtförhållanden som 
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Chylicki delar in i två faktorer som båda medverkar, den dynamiska och den statiska faktorn. 

Den dynamiska faktorn innebär att faktorer är föränderliga över tid hos individen som till 

exempel de relationer som hen ingår i och med miljön som hen befinner sig i. Den statiska, 

även kallad för den strukturella faktorn innebär de faktorer som från början är bestämda och 

konkreta vilket i sin tur bestämmer hur relationer mellan individen och miljön ser ut som till 

exempel nationalitet eller familjestruktur. Hans undersökning visar att störningar i de 

dynamiska faktorerna har störst inverkan på om individen återfaller i brottslighet (Chylicki, 

1992:85f). Av dessa faktorer så visas missbruksproblematik i vuxen ålder vara den största 

orsaken till att en individ återfaller i kriminalitet. Vikten av att ha relationer som befinner sig 

utanför den kriminella strukturen är även en viktig faktor till att individen inte återfaller i 

brottslighet. De respondenter som deltar i Chylickis avhandling menar att det i första hand 

handlar om relationer till kvinnor som befinner sig utanför den kriminella banan som är av 

vikt, även andra former av signifikanta andra har betydelse för individen när hen har skapat 

sig en identitet i barndomen (Chylicki, 1992:198f).  

 

Den sista faktorn menar Chylicki är de samhälleliga åtgärderna och deras effekter. 

Respondenterna beskriver att de relationer som finns innanför murarna till både personal och 

andra intagna vilket leda till ett uppbrott från brottsligheten efter frigivning. Är relationerna 

till personalen positiv kan detta vara en orsak till avbrott i brottsligheten. Är däremot 

relationen till andra intagna negativ, så är det också en orsak till att individen inte återfaller. 

Dels på grund av rädsla för andra intagna, samtidigt som individen inte kan identifiera sig 

med andra intagna (Chylicki, 1992:120f). 

2.3 Återfall och livsvillkor  
 

En annan svensk studie inom området är gjord av sociologen och kriminologen Anders 

Nilsson där syftet var att studera betydelsen av livsvillkoren efter frigivning. Studien bygger 

på ett representativt urval med 346 intagna där data genererades via intervjuer som sedan 

ställdes i jämförelse med data som samlades in tre år efter frigivning. I studien pekar Nilsson 

på hur viktig utbildning, ekonomiska förutsättningar, hälsa och sociala relationer är för att en 

individ inte ska återfalla i kriminalitet (Nilsson, 2003:57). Resultaten i denna studie visar att 

utbildning och anställning är de viktigaste faktorerna för att återfall ska förebyggas. Har 

individen bra förutsättningar och positiva erfarenheter inom dessa områden är det mindre 

sannolikt att återfall inträffar. Av de som ingick i studien och som hade problem med till 

exempel utbildning återföll hälften. Hos de individer som återföll i brottslighet fanns även en 

problematik med ekonomisk trygghet, bostad samt sociala relationer till omgivningen. 

Nilsson konstaterar även att ålder har en inverkan på hur återfallsstatistiken ser ut, med 

stigande ålder minskar även risken för återfall i brottslighet (Nilsson, 2003:66). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning som finns diskuterar vikten av skyddsfaktorer i omgivningen för att 

minska risken för återfall och därmed öka chanserna till en lyckad återanpassning till 

samhället efter frivigning. Dessa skyddsfaktorer beskrivs av Laub och Sampson (1993) som 
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sociala band som ökar den sociala kontrollen hos individen. Detta i form av äktenskap,  

anställning eller bostad. Chylicki (1992) beskriver dessa skyddsfaktorer som både dynamiska,  

som kan förändras över tid och strukturella faktorer som bestämmer hur individen anpassar 

sig och beter sig i sin miljö. Chylicki talar även han om goda uppväxtförhållanden, personer 

att identifiera sig med i barndomen som hindrar en identifiering av den kriminella livsstilen 

samt relationer till individer som inte befinner sig i den brottsliga banan som viktiga faktorer 

för att lyckas med en återanpassning till samhället efter frigivning. Nilsson (2003) konstaterar 

att dessa skyddsfaktorer är god utbildning, trygghet i arbetslivet genom en anställning och 

genom det en ekonomisk trygghet. 

Riskfaktorer inom dessa studier är missbruksproblematik, problematik i barndomen och 

uppväxtvillkoren, sämre utbildningsmöjligheter, ingen anställning, ingen bostad samt 

relationer med individer som alla befinner sig i den kriminella livsstilen. Finns dessa 

riskfaktorer så ökar risken för att en individ ska återfalla i kriminalitet efter frigivning. Dessa 

faktorer är även kumulativa vilket innebär att ju fler riskfaktorer en individ har desto större är 

risken för återfall.  

 

Det som skiljer tidigare forskning ifrån denna studie är att jag undersöker exitprocessen och 

betydelsen som stödorganisationer har i identitetsförändringen, när en individ som tidigare 

levt ett kriminellt liv till att lyckas återanpassas till samhället. Detta är något som jag inte 

kunnat hitta någon forskning om under förarbetet. Denna studie skiljer sig från tidigare 

genomförda genom att den även undersöker hur samhällets reaktioner påverkar individens 

återanpassningsprocess. 
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3. Teori 

I det här kapitlet presenteras de tre teorier som utgör referensram i denna uppsats. De teorier 

som kommer att användas är Ted Goldbergs stämplingsteori, Helen Ebaughs teori om 

exitprocesser samt Randall Collins teori om den sociala ritualen.  

3.1 Ted Goldberg- Stämplingsteorin 

Sociologen Ted Goldberg (2010) förklarar stämpling som en negativ process som drivs av 

signifikanta andra och som pågår en längre tid. Redan när barnet föds så startar 

konstruktionen av en individs självbild och är denna negativ lär sig individen redan i tidig 

ålder att hens identitet inte överensstämmer med den bild som samhället målar upp som den 

korrekta (Goldberg, 2010:333). Goldberg delar upp stämplingsprocessen i fyra olika stadier i 

boken Samhällsproblem: Föräldrars stämpling, samhällelig stämpling, sekundär avvikelse 

samt avvikelsespiralen. 

3.1.1 Föräldrars stämpling 

Under de första levnadsåren har signifikanta andra en stor betydelse för individen, främst i 

form av föräldrarna. Genom att ett barn under denna period lär sig vad som är korrekt eller 

felaktigt i deras handlingar inleds vad Goldberg kallar för den primära avvikelsen. Denna 

avvikelse råkar alla barn ut för, det är först reaktionerna och responsen som barnet får på den 

utförda handlingen som har betydelse i stämplingsprocessen. Den primära stämplingen 

innehåller de handlingar som barnet utför som anses vara felaktiga. Samtidigt börjar barnet 

känna att det är hen som individ det är fel på vilket resulterar i en negativ självbild (Goldberg, 

2010:334). 

3.1.2 Samhällelig stämpling 

Det andra stadiet i stämplingsprocessen är den stämpling som sker av samhället. Precis som 

under den primära avvikelsen så får individens handlingar reaktioner och respons från andra, 

nu ifrån generella andra i form av personer utanför familjen. Under denna period börjar barnet 

bli mer influerat av hur det resterande samhället ser på hens handlingar och inte enbart hur 

signifikanta andra ser på handlingen. Även här kommer vissa barn att lära sig vad som anses 

felaktigt i handlingen, samtidigt som det finns individer som tar avstånd från både barnets 

handling och barnet som individ. Samhället accepterar varken handlingen hos barnet eller 

barnet som individ. En individ kan komma att förändra sitt beteende eller sin självbild som 

oftast är negativ, då barn som har stämplats redan under de första levnadsåren oftast är de som 

stämplas av samhället. Har individen en negativ självbild som konstruerats under de första 

levnadsåren i en primär avvikelse så kommer hen att utföra handlingar som kommer att 

bekräfta den självbild hen har av sig själv (Goldberg, 2010:336ff). 

3.1.3 Sekundär avvikelse 

I det tredje stadiet som är den sekundära avvikelsen diskuterar Goldberg de handlingar som 

individen utför som går emot de normer och regler som samhället består av, samtidigt som 

individen är medveten om att hen bryter mot dessa kulturella normer. I detta stadium är 

individen så pass intresserad av att försvara sin negativa självbild som hen konstruerat redan 
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de första levnadsåren att hen utför handlingar som förstärker hens identitetsbild. Individen har 

blivit stämplad som avvikare av samhället, hen har genom sin negativa självbild accepterat 

stämpeln och agerar därefter för att bekräfta stämpeln. I detta stadium spelar signifikanta 

andra en stor betydelse, lyckas de förändra den negativa självbild som individen har av sig 

själv kan stämplingsprocessen avbrytas (Goldberg, 2010:340f). 

3.1.4 Avvikelsespiralen 

Genom att provocera omgivningen på ett negativt sätt bekräftar individen sin negativa 

självbild och den stämpel som samhället har skapat av individen. Med den negativa 

provokationen så fortsätter stämplingsprocessen i vad Goldberg kallar för avvikelsespiralen, 

som är det sista stadiet. Stämplingen från signifikanta och generella andra skapar en negativ 

självbild hos individen som i sin tur övergår till en sekundär avvikelse där samhället bygger 

på den stämpel som individen blivit tilldelad under de första levnadsåren. I den sekundära 

avvikelsen utför individen fler handlingar som bekräftar hens negativa självbild och som 

återigen stämplas som felaktiga av samhället. Detta övergår sedan till ytterligare 

misslyckanden enligt de kulturella normer och regler som finns i ett samhälle och processen 

fortgår. Individen fortsätter att skapa situationer som kan bekräfta hens dåliga självbild och 

förstärker stämplingen som samhället delgivit hen (Goldberg, 2010:342f). 

3.2 Helen Ebaugh- Exitprocessen 

Sociologen Helen Ebaughs teori om exitprocesser behandlar individer som lämnar en roll 

bakom sig som hen identifierar sig, för att skapa en ny roll och en ny identitet som i framtiden 

kommer att vara representativ för just hen. Ebaugh väljer att kalla detta för roll utträde (role 

exit). Exitprocessen är uppdelad i fyra stadier som individen genomgår för att slutligen träda 

ur rollen och kunna se den som en ex roll, samtidigt som hens omgivning kommer att erkänna 

den som en före detta roll (Ebaugh, 1988:1ff). De fyra delarna i en 

identitetsförändringsprocess enligt Ebaugh är: Det första tvivlet, sökandet efter alternativ, 

vändpunkten samt skapandet av ex rollen. 

3.2.1 Det första tvivlet 

Den första delen i exitprocessen sker med uppkomsten av det första tvivlet på den roll som 

individen identifierar sig med, detta sker oftast omedvetet. Tvivlet framträder oftast stegvis 

och långsamt då individen blir mer och mer medveten om vilka normer och sociala 

förväntningar som förknippas med rollen och identiteten. Dessa tvivel är kopplade till 

förändringar i organisationen som hen ingår i, som hen inte vill erkänna som korrekta eller 

vill relateras till (Ebaugh, 1988:41ff). En orsak till att ett första tvivel uppstår hos en individ 

är kopplat till utbränning. Utbränning innebär att en individ upplever en negativ respons på 

stress. Denna utbränning medför även emotionella processer i form av minskad entusiasm, 

frustration och utmattning (Ebaugh, 1988:52f). Tvivlet kan vara relaterat till förändringar i 

relationer och besvikelse genom att rollen inte innehöll eller symboliserade det som individen 

innan hade förväntat sig (Ebaugh, 1988:62). Händelser som inträffar kan inverka och utveckla 

de tvivel som individen har gentemot en då denna händelse startar en tankeprocess om vad 

rollen verkligen innebär, vilket leder till ett medvetet val att lämna rollen bakom sig (Ebaugh, 

1988:65ff). 
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3.2.2 Sökandet efter alternativ 

Den andra delen i exitprocessen är relaterad till sökandet efter alternativ för att lämna den 

aktuella rollen bakom sig och för att träda in i en ny roll. Denna period består främst av att 

individen väger fördelar mot nackdelar med den aktuella rollen samtidigt som individen söker 

efter alternativa roller (Ebaugh, 1988:87). Stödet från signifikanta andra är en viktig 

beståndsdel under denna period då det underlättar arbetet med att se fördelarna och 

nackdelarna med rollen samtidigt som det sociala stödet medverkar till att finna andra 

möjligheter och alternativ till förändring. Sökandet efter alternativ kan även förklaras genom 

att individen tar rationella och medvetna beslut om att det finns alternativ som är bättre än det 

nuvarande (Ebaugh, 1988:101).  

3.2.3 Vändpunkten 

Den tredje delen i exitprocessen är vändpunkten, vilket är den punkt där det slutgiltiga 

beslutet att lämna rollen infinner sig. Denna vändpunkt är ofta relaterad till yttre händelser i 

individens liv som till exempel en anställning, en relation eller ett domstolsbeslut (Ebaugh, 

1988:123). Ebaugh menar att det finns fem olika typer av vändpunkter: den första typen är 

speciella händelser som till exempel dödsfall. Dessa händelser skapar en tydlig känsla av 

ambivalens till den nuvarande rollen och dess attityder (Ebaugh, 1988:125). Den andra typen 

av vändpunkt innebär enligt Ebaugh känslor kring händelser som under lång tid byggs upp för 

att slutligen rinna över och leda till att ett beslut tas. Den tredje typen av vändpunkt är 

kopplad till tidsfaktorer vilket innebär att ett beslut om att en förändring är aktuell sker med 

hänsyn till stigande ålder. Individen inser att den stigande åldern försämrar möjligheterna för 

till exempel fast anställning. En fjärde typ av vändpunkt är händelser som utlöses som kan 

fungera som en sorts ursäkt för att lämna rollen bakom sig. Den sista vändpunkten är den mest 

drastiska, den innebär att det inte finns några andra alternativ än att lämna rollen bakom sig 

och skapa en ny roll. Ett exempel på denna typ av vändpunkt är främst relaterat till liv eller 

död (Ebaugh, 1988:128ff). 

3.2.4 Skapandet av ex rollen 

Den sista delen i exitprocessen menar Ebaugh är skapandet av och anpassningen till ex rollen. 

Under denna period är både dåtid, nutid och framtid inblandade eftersom delar av ex rollen 

finns kvar i den framtida och nya rollen. Ebaugh kallar detta fenomen för ”hangover identity” 

vilket innebär en ständig spänning mellan olika normer, värderingar och attityder som finns i 

de båda rollerna, samtidigt som omgivningen har en föreställning om hur den tidigare rollen 

är och hur en individ som ingår i den rollen ska handla (Ebaugh, 1988:149f). Ebaugh 

diskuterar även betydelsen av de sociala reaktioner som individen möts av i sin omgivning. 

Om en individ enbart bemöts som en ”föredetting” kan detta påverka negativt på förändringen 

då individen fortfarande är stigmatiserad och stämplad som avvikare av samhället. Om den 

nya rollen och identiteten accepteras av omgivningen så sker ingen stigmatisering (Ebaugh, 

1988:155f). I och med att det existerar en ex roll så uppstår det utmaningar när det kommer 

till valmöjligheter och relationer till andra som ingick i den förra rollen. Det kommer alltid att 

existera en identifikation med den gamla rollen även i den nya rollen och identiteten då det 

förflutna inte går att radera menar Ebaugh (Ebaugh, 1988:168ff).  
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3.3 Randall Collins- Den sociala ritualen 

 

Sociologen Randall Collins diskuterar i boken Den sociologiska blicken att byggstenarna som 

grundar samhället består idag av de sociala ritualer som individer ingår i. Dessa skapar 

emotionella band och solidaritet till andra som utför samma ritual. Ritualerna skapar även 

band av tillit hos gruppmedlemmarna (Collins, 2008:14ff). Samhället som det ser ut idag 

byggs inte på ett gemensamt kollektiv som Durkheim hävdade, utan är mer fokuserat på ett 

individualistiskt förhållningssätt i hur individer handlar och rör sig. Det är genom ritualer som 

individen skapar sig en tillhörighet och en gemenskap i ett individbaserat samhälle (Collins, 

2008:21). De rationella handlingarna har ersatts av emotionella band som individer skapar 

mellan varandra. Banden skapar även en känsla av social tillhörighet i ett individualistiskt 

samhälle. Genom att tillhöra en gemenskap kan individen skapa sig en bild av sig själv genom 

gruppen. Med hjälp av deltagandet i en social gemenskap börjar även andra omkring 

individen att identifiera henne med gruppen som hen ingår i. Detta skapar en självbild hos 

individen som starkt kopplas till gruppen och de normer och regler som finns inuti den. Den 

enskilda individen får känslan av att tillhöra någonting större och kan genom denna 

tillhörighet känna att hen har större inflytande i det övriga samhället då gruppen stöttar hen i 

åsikter och handlingar (Collins, 2008:48f).  

Med hjälp av gemensamma symboler byggs gruppen upp som en gemenskap. Ytterligare ett 

sätt gruppen kan skapa en starkare känsla av gemenskap är genom gruppmöten där enskilda 

individer samlas under samma förutsättningar vilket stärker deras position i gemenskapen och 

den kollektiva energin som skapas under samlade tillställningar. Dessa möten är ett forum för 

att skapa ett ännu starkare ”vi” ur någonting som innan var ett ”jag” (Collins, 2008:53).  

3.4 Sammankoppling av teoretisk referensram 

 

Inom både stämplingsteori och Helen Ebaughs teori om exitprocesser betonas vikten av 

signifikanta andra. Genom att signifikanta andra spelar en aktiv roll som är positivt laddad i 

individers liv så kan i stämplingsteorins fall avvikelsespiralen undvikas och 

stämplingsprocessen avbrytas. Inom stämplingsteorin bör individen inte avvika ifrån de 

normer, regler och handlingar som anses vara accepterade i samhället för att undvika 

stämplingen och den negativa självbilden. Detta kan signifikanta andra bidra till genom att 

försöka förhindra stämplingsprocessen, främst genom att skapa en positiv självbild hos 

individen. Samtidigt som signifikanta andra genom positiv respons och feedback har en stor 

betydelse i exitprocessen när en individ har bestämt sig för att förändra sin livsstil. Hos 

Randall Collins är gruppen som helhet av stor vikt när det kommer till en känsla av 

tillhörighet och gemenskap samtidigt som individernas identitet kan bekräftas och förstärkas. 

Collins teori om sociala ritualer kommer att kopplas samman med betydelsen som 

stödorganisationen har i denna studie. Ebaughs teori om exitprocessen kommer att kopplas 

samman med hur intervjupersonernas återanpassning till samhället har sett ut. Ted Goldbergs 

beskrivning av stämplingsprocessen kommer att användas för att undersöka hur samhällets 

reaktioner har påverkat återanpassningsprocessen utifrån ett individuellt perspektiv. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer metodval, urval, utformingen av intervjuguiden samt genomförandet 

av intervjuerna att presenteras. Hur data har betarbetats och analyserats, min förförståelse, 

uppsatsens etiska överväganden kommer också att redovisas. Metodkapitlet avslutas med en 

diskussion kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

4.1 Metodval 
 

Studien bygger på en kvalitativ metod där data genererats genom narrativt inspirerade 

intervjuer. Intervjupersonerna är män som tidigare levt ett kriminellt liv, och de är alla 

medlemmar i en stödorganisation som ligger i en mellanstor stad i Sverige. De har alla 

återanpassats till samhället efter att ha levt ett liv som kriminell. I en narrativ intervju är syftet 

att fokusera på de livsberättelser som intervjupersonerna berättar under intervjutillfället 

(Kvale & Brinkmann, 2009:169ff).  Målet med att använda sig av den kvalitativa metoden är 

att använda sig av den interaktionen som tar plats mellan forskare och intervjuperson under en 

intervju för att generera svar på frågeställningar och syfte i en studie (Widerberg, 2002:16). 

Den kvantitativa metoden fokuserar istället på att kartlägga vilken omfattning och frekvens ett 

redan befintligt fenomen eller egenskap har (Starrin & Renck, 1996:55).  

Fördelarna med att använda sig av en kvalitativ metod är att informationen som genereras i 

mötet med intervjupersonen är av djupare subjektiv karaktär än i den kvantitativa metoden. 

Målet med den kvalitativa metoden är att få en ökad förståelse av ett fenomen. Då syftet med 

denna studie var att analysera intervjupersonernas livsberättelser om personliga erfarenheter 

så var den kvalitativa intervjun en tacksam metod att använda då intervjuer är lämpliga när 

syftet är att studera individernas egna åsikter och berättelser kring upplevda händelser (Kvale 

& Brinkmann, 2009:133). 

4.2 Urval 

Studiens urval var en kombination mellan ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval då de 

första tre intervjupersonerna valdes av den första kontakten som var verksamhetsansvarig för 

organisationen. Intervjuperson fyra till sex valdes genom ett så kallat snöbollsurval då 

intervjuperson fyra tipsade om intervjuperson fem osv. Intervjupersonerna befann sig 

ungefärligen i åldersintervallet 30-60 år. De kriterier som var aktuella för vilka individer som 

skulle delta var att de skulle vara män eftersom mäns kriminalitet är ett större problem i 

samhället. Detta gör ett manligt urval som lyckats med en återanpassning mer intressant (Ring 

& Westfelt, 2012:7). De skulle vara medlemmar i organisationen, ha erfarenhet av återfall och 

kriminalitet samt lyckats återanpassats till samhället, vilket innebär att intervjupersonerna 

idag inte lever med en kriminell livsstil. Nackdelen med detta urval är att jag som författare 

har förlitat mig på en persons val när det kommer till valet av deltagare. Detta innebär att 

intervjupersonerna medvetet kan valts ut av den första kontakten för att få önskvärda svar som 

främjar bilden av organisationen. Fördelen med metodvalet är att det kan finnas svårigheter 

att hitta individer med en så specifik erfarenhet och kunskap om man inte är insatt eller 

delaktig i den aktuella miljön (Halvorsen, 1992:102). 
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4.3 Skapandet av en intervjuguide  

 

Intervjuguiden utformades med fem teman som alla behandlade livsberättelsen hos 

intervjupersonerna. De fem temana var uppbyggda i kronologisk ordning: Innan 

kriminaliteten, kriminaliteten, återfallet, återanpassningen samt frågor om organisationen. 

Dessa teman var formade utifrån en narrativ ansats för att skapa en naturlighet i berättandet 

samt skapa utrymme för egna reflektioner hos intervjupersonerna. Eftersom urvalet i studien 

var män som tidigare varit kriminella så uppstod det en svårighet om en pilotintervju skulle 

genomföras innan intervjutillfället. För att ersätta pilotintervjun har istället intervjuguiden 

lästs igenom av fyra individer i min bekantskapskrets för att undersöka så att frågorna var 

förståeliga och inte för komplexa inför intervjutillfället. Målet med frågorna var att alla skulle 

ha möjlighet att förstå dem och att ingen tidigare kunskap skulle krävas för att kunna svara. 

Frågorna i intervjuguiden var av öppen karaktär för att nå intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser. Det ska finnas en naturlighet i att berätta sin berättelse och om sina erfarenheter 

kring händelser. Samtidigt fanns en teoretisk riktning i delar av intervjuguiden för att det 

fortfarande ska återfinnas ett fokus kring ämnet under intervjutillfället (Starrin & Renck, 

1996:62ff).  

4.4 Genomförande av intervju 

 

Ett sätt att generera data i den kvalitativa metoden är intervjuer vilket innebär att genom 

interaktion med en intervjuperson samlas relevant information in för att svara på studiens 

frågeställningar. I intervjun är jag som forskare en del av interaktionen och kan medverka till 

att ett resultat uppnås (Starrin & Renck, 1996:52ff). Något som kännetecknar en bra intervju 

är att intervjupersonen känner sig bekväm och trygg i miljön. Detta ökar sannolikheten att 

tydliga och relevanta svar ska kunna genereras från intervjutillfället. En intervju förutsätter 

alltså ett öppet klimat mellan intervjupersonen och forskaren samtidigt som frågorna bör vara 

av öppen karaktär för att nå intervjupersonernas subjektiva upplevelse kring ett fenomen 

(Starrin & Renck, 1996:63ff).  

Intervjuerna genomfördes i organisationens lokaler två förmiddagar i april 2013. 

Datagenereringen inleddes med att jag fick presentera mig själv samt syftet med studien på ett 

morgonmöte för att alla skulle få erbjudandet att delta. Intervjuerna genomfördes i två 

kontorslokaler och varierade i tid mellan 17 minuter och 45 minuter. Den genomsnittliga 

intervjun var 35 minuter. Intervjuerna skedde med en person i taget i ett separat rum. 

Stämningen under intervjutillfällena var god, intervjupersonerna var positiva och ville gärna 

dela med sig av sina livserfarenheter. Problematiken under intervjun handlade främst om 

förståelsen av vissa frågor då intervjupersonen bad mig som intervjuare att upprepa och 

klargöra frågan. För att skapa trygghet hos intervjupersonerna så genomfördes intervjuerna i 

organisationens lokaler då det är en miljö som de är bekanta med. Däremot så finns det en 

problematik med att befinna sig i organisationens lokaler då individen kan uppleva en 

begränsning i vad som kan berättas eftersom kritik gentemot organisationen kan få 

konsekvenser om någon skulle höra den (Starrin & Renck, 1996:63ff).  
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Innan intervjun startade informerades intervjupersonerna om syftet med intervjun och studien, 

att de kommer att vara anonyma, att de när som helst kan välja att avbryta intervjun samt att 

data enbart kommer att användas för denna studie och raderas efter att uppsatsprojektet är 

slutfört.  

4.5 Analys och bearbetning av material 
 

Efter att data genererats vid sex intervjutillfällen så transkriberades materialet för att kunna 

analysera det. Transkriberingen skedde inte ordagrant då pauser och stakningar inte skrevs ut, 

eftersom syftet med intervjun var att fokusera på intervjupersonernas berättelser i sin helhet. 

Däremot så anser Kvale och Brinkmann att detta inte nödvändigt, då pauser och stakningar 

bortses vid analysen av materialet i den narrativa intervjun då det är berättelsen som helhet 

som analyseras (Kvale & Brinkmann, 2009:169f). Genom att inte skriva ut dessa så uppstod 

dock en svårighet när texten ska läsas då det är svårare att bilda en uppfattning kring 

stämningen i intervjun och det som sagts av intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 

2009:197ff).  

Därefter gjordes en tematisk innehållsanalys av det transkriberade materialet för att upptäcka 

de mest återkommande kategorierna som sedan bildade teman utifrån intervjupersonernas 

berättelser och därefter analyseras utifrån den teoretiska utgångspunkten. De kategorier som 

återfanns flest gånger i transkriberingarna var förändringsprocessen, organisationens 

betydelse samt samhällets reaktioner (Kvale & Brinkmann, 2009:219). I analysen av 

genererade data så återfanns även empiriska generaliseringar till de tre större kategorierna 

som återkom i intervjupersonernas berättelser, vilka fick skapa underteman till huvudtemana. 

Dessa underteman har i analysen kursiverats för att skapa en tydlig struktur i framställningen 

av resultatet.  

 

Analysen av transkriberingarna gjordes med det hermeneutiska perspektivet i åtanke vilket 

innebär att alla fenomen måste tolkas utifrån för att kunna förstås samtidigt som alla fenomen 

har betydelse för individer (Gilje & Grimen, 2007:171). Problematiken med att tolka för att 

förstå uppstår när forskaren ska närma sig ett fenomen som redan är tolkat av individen som 

berättar. Varje individ har en egen uppfattning kring områden som berör dem själva vilket kan 

påverka berättelsen (Gilje & Grimen, 2007:175). Gilje och Grimen påpekar också att fenomen 

enbart är meningsfulla och möjliga att förstå i den kontext där de hör hemma. Vilket innebär 

att de kategorier som arbetas fram utifrån transkriberingarna enbart går att förstå i den 

aktuella kontexten som helhet (Gilje & Grimen, 2007:185). 

 

4.6 Förförståelse 

 

Den förförståelse som jag som författare har inom området grundas till största del på tidigare 

vikariat inom Kriminalvården. I detta arbete så har jag mött individer som haft svårt att 

förändra sina liv, vilket skapade ett intresse för ämnet. Under uppsatsens gång så har jag som 

författare försökt att bortse ifrån den förförståelse som jag sedan innan har för ämnet, detta för 
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att inte förhindra att nya insikter som motsäger min tidigare förståelse kommer fram. Dock så 

existerar det alltid en förförståelse kring ett ämne, vilket inte går att frångå. Min roll som 

studerande inom sociologi på universitetsnivå påverkar även eftersom jag är medveten om 

teorier som kan förklara området, vilket även påverkar min förförståelse. Gilje och Grimen 

förklarar förförståelse som någonting som är nödvändigt för forskaren när hon ska närma sig 

ett fenomen och förstå dess innebörd (Gilje & Grimen, 2007:179f). 

4.7 Etiska överväganden 

 

Studien bygger på sex stycken intervjuer som är inspirerade av den narrativa intervjun där det 

är intervjupersonernas berättelser och erfarenheter som är fokus. Detta gör att de etiska 

principerna är en betydelsefull fråga under hela studiens gång eftersom känslig information 

ifrån intervjupersonerna kan komma fram, som till exempel namn eller egenskaper som kan 

kopplas till den enskilda individen. Det faktum att alla sex intervjupersoner tidigare har 

straffats gör att jag som författare vill garantera deras anonymitet, då de redan har blivit 

dömda och behöver inte bli det återigen av samhället. De ska heller inte kunna bli kopplade 

till citat då några av intervjupersonerna ställde sig kritiska till hur organisationen är 

uppbyggd, vilket i sin tur kan skapa problem för den enskilda individen. För att kunna 

garantera anonymitet har inte heller organisationens namn använts utan den har enbart 

presenterats kort i uppsatsens resultatavsnitt. De etiska överväganden som under studiens 

gång har fortlöpt med datagenereringen är främst relaterade till individers rätt att vara 

anonyma i när data genereras (Henriksson & Månsson, 1996:38ff). Enligt de etiska 

riktlinjerna inom humanistisk-och samhällsvetenskaplig forskning bygger relationen mellan 

forskningssyfte och skyddandet av individen på fyra huvuddelar som Vetenskapsrådet (2002) 

skapat:  

 

1) Informationskravet- vilket innebär att intervjupersonerna informeras om studiens syfte och 

om hur data generering kommer att ske. 

2) Samtyckeskravet- vilket innebär att intervjupersonerna själv har rätt att bestämma över 

deras medverkan i studien. 

3) Konsekvenser- vilket innebär att forskaren bör vara medveten om och informera deltagarna 

om vilka konsekvenser publiceringen kommer att ha samt att känsliga uppgifter kommer att 

förvaras på en säker plats. 

4) Nyttjandekravet- det sista kravet för att skydda individen i en studie är att data som 

genereras enbart kommer att användas i forskningssyfte. 

 

Eftersom studien bygger på ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval så har de första tre 

intervjupersonerna blivit tillfrågade av en kontaktperson inom organisationen om de vill 

medverka i studien. De tre sista tillfrågades av intervjupersonen innan, i samband med detta 

så informerades de även om syftet. Innan genomförandet av intervjun delgavs 

intervjupersonerna syftet med studien, att de kommer att vara anonyma, att de när som helst 

under intervjutillfället kan välja att avbryta intervjun. Vilket gör att det första och det andra 

kravet är uppfyllt för uppsatsen. Deltagarna har även garanterats anonymitet då deras 

egentliga namn inte kommer att användas i studien och inte heller deras egentliga ålder. 
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Genom att använda fingerade namn samt en ungefärlig ålder på intervjupersonerna kommer 

de berättelserna inte att kunna knytas till en enskild individ inom organisationen 

(Vetenskapsrådet, 2002:7ff).  

Det tredje och fjärde kravet är även det uppfyllt då insamlad data enbart kommer att användas 

i denna studie och därefter raderas efter att examinatorn har godkänt uppsatsen. Detta var 

även något som intervjupersonerna informerades om vid intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 

2002:12ff). De svar som intervjuerna genererade har vid transkriberingen inte skrivits ut utan 

antecknats med till exempel [namn]. Detta för att intervjupersonerna inte ska kunna knytas till 

en specifik intervju och utvalda citat som använts i uppsatsen. 

4.8 Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet 

 

Med validitet menas att studien undersöker det som verkligen ska undersökas. Genom att testa 

frågorna inför intervjutillfället med hjälp av att fyra bekanta läste igenom intervjuguiden 

förstärktes validiteten och sannolikheten ökade att frågorna var förståeliga samt kopplade till 

syftet. Eftersom frågorna i intervjuguiden delvis byggde på teorier som anses vara relevanta 

för uppsatsens frågeställning stärker även det validiteten för studien. För att förstärka 

validiteten ytterligare kunde en återkoppling till intervjupersonerna skett för att de skulle ha 

en möjlighet att läsa igenom transkriberingen samt godkänna den. Eftersom 

intervjupersonerna var anonyma för mig som författare uppstod en svårighet att genomföra 

detta (Kvale & Brinkmann, 2009:264). 

Med reliabilitet menas om slutsatsen är tillförlitlig beroende på om den går att upprepa och få 

samma resultat. Det uppstår en brist i reliabiliteten då organisationens namn inte nämns i 

uppsatsen för att garantera intervjupersonernas anonymitet. Inte heller den aktuella staden 

som stödorganisationen befinner sig i presenteras i uppsatsen. Detta leder till att det inte går 

att intervjua samma personer. Reliabiliteten för studien försämrades även eftersom urvalet 

byggde på en kombination mellan snöbollsurval och bekvämlighetsurval då det är svårt att få 

tag i samma individer som medverkar i denna uppsats. Däremot så är det möjligt att göra om 

intervjuerna hos stödorganisationer som har liknande karaktär samt med intervjupersoner som 

är liknande med uppsatsens urval, detta på grund av att det finns en intervjuguide som kan 

användas (Kvale & Brinkmann, 2009:263).  

Med generaliserbarhet menas huruvida resultatet i studien kan generaliseras till övriga 

populationen. Eftersom denna uppsats enbart bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer så 

uppstår en svårighet med att generalisera och koppla resultatet till hela populationen då 

urvalet är för litet (Kvale & Brinkmann, 2009:280).  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer en kort presentation av intervjupersonerna och den aktuella 

organisationen att redovisas. Sedan övergår jag till det resultat och den analys som gjorts av 

det insamlade materialet. Avslutningsvis sammanfattas resultatet. 

5.1 Presentation av organisationen1 

 

Enligt organisationens hemsida så är dess mål att hjälpa individer som varit kriminella eller 

haft ett missbruk för att underlätta vägen tillbaka till ett normalt liv i samhället, bort ifrån att 

vara i beroendeställning till det övriga samhället. Organisationen bygger på att medlemmen 

ska engagera sig i medmänniskors välmående och kunna visa omtanke. Medlemmen ska även 

vara nykter och drogfri samt respektera andra människors integritet. Organisationen erbjuder 

ett flertal program som ska underlätta återanpassningen till samhället. Exempel på dessa är 

kriminalitetsprogrammet vars innebörd är att hjälpa medlemmen att få insikt i sitt 

tankemönster och förändra detta. Ett annat program erbjuder medlemmen verktyg som kan 

användas för att förbättra en bristfällig impulskontroll, få en ökad emotionell förmåga samt 

öka förståelsen för att handlingar får konsekvenser och påverkar andra i omgivningen. 

5.2 Presentation av intervjupersonerna 

 

Peter cirka 50 år. Uppväxt med mamma, pappa och äldre bror. Inledde sin kriminalitet vid 11 

års ålder för spänningens och grupptryckets skull. Peter har erfarenhet av att återfalla i 

kriminalitet. Idag har han en ledande roll inom organisationen. 

Sven cirka 50 år. Uppvuxen med mamma och pappa. Begick brott för att finansiera sitt 

missbruk, Sven har erfarenhet av återfall. Han är idag fast anställd på ett företag.  

Glenn cirka 50 år. Uppvuxen i en enligt honom själv dysfunktionell familj och började begå 

brott vid 8 års ålder. Glen har även erfarenhet av att återfalla i missbruk och kriminalitet. Är 

idag anställd inom organisationen som ansvarig för behandlingsprogrammet. 

Björn cirka 60 år. Uppvuxen på fosterhem. Började begå brott vid 7 års ålder på grund av ett 

bekräftelsebehov, vid senare ålder begick han brott för att finansiera ett drogmissbruk. Har 

tagit flera återfall samt lyckats återanpassa sig till samhället.  

Erik cirka 30 år började begå brott som 14 åring tillsammans med vänner efter att ha hamnat i 

utanförskap på grund av föräldrars separation. Har återfallit i kriminalitet flera gånger. Är 

idag aktiv inom organisationen. 

Anders cirka 40 år uppvuxen i en familj där våld förekom. Begick sitt första brott som 6 

åring. Jobbar idag på behandlingshem i en mellanstor stad i Sverige.  

 

 

                                                           
1
 Eftersom intervjupersonerna har garanterats anonymitet kan inte webbadressen redogöras som referens då 

detta leder till att intervjupersonerna lättare kan identifieras. 
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5.3 Förändringsprocessen 

Det första tema som förekom i intervjupersonernas berättelser behandlade den 

förändringsprocess som de gick igenom från att tidigare vara kriminell till att lyckas 

återanpassa sig till samhället. Analysen kommer att struktureras utifrån förändringsprocessens 

olika stadier enligt Ebaughs teori kring exitprocessen då dessa stadier tydligt återfanns i 

resultatet. De empiriska generaliseringar som gjorts i intervjuerna har kursiverats och används 

som underteman till huvudkategorin. 

5.3.1 Det första tvivlet 

Det som intervjupersonerna har gemensamt när det gäller förändringsprocessen kommer till 

att de någon gång har börjat reflektera kring sin livsstil för att sedan ifrågasätta den. Sven 

förklarar tydligt att hans egna värderingar krockade med de värderingar som den kriminella 

rollen bygger på och detta ledde till ett motstånd gentemot det liv som han levde, vilket ledde 

till ett tvivel:  

 

    Det är ingenting för mig jag är alldeles för snäll och jag har alldeles för mycket moral och 

     etik och värderingar i mig för att kunna leva det där livet. (Sven)  

 

Det var först när Erik fick sitt fängelsestraff och kom i kontakt med andra intagna på anstalten 

som han medvetet kom att tvivla på den livsstil som han levde, han upplevde att han inte 

kunde identifiera sig med dem:  

    Då kände jag liksom att det här är inte nån, det här är inte jag, det här är fel alltså det. Jag kan inte 

     stå för någonting av det de säger. (Erik) 

Detta är något som Ebaugh diskuterar i teorin kring exitprocessen, dessa tvivel handlar främst 

om att individen inte kan identifiera sig med den roll och de värderingar som rollen innefattar. 

Rollens värderingar och intervjupersonens värderingar stämmer inte överens, detta leder till 

att det uppstår ett tvivel på om den kriminella livsstilen verkligen är någonting som de kan 

representera (Ebaugh, 1988:62). Att inte kunna identifiera sig med andra intagna som i Eriks 

berättelse är även en viktig faktor enligt Chylicki för att en individ inte ska återfalla i 

kriminalitet, de övriga intagna agerar som avskräckande exempel på vad den kriminella 

livsstilen kan leda till vilket påverkade honom starkt under perioden på anstalt (Chylicki, 

1992:120f). 

 

Ett annat tema i intervjupersonernas berättelser handlar svårigheten med att ta ett ansvar för 

de kriminella handlingarna som de begick. Glenn, Erik, Peter och Sven hade under sin tid i 

missbruk och kriminalitet rättfärdigat beteendet med att det funnits andra individer i samhället 

som gjorde likadant, till och med värre saker än de själva. Det fanns ett tankemönster som 

innebar att det är inte dem som person det är fel på, utan det är handlingarna som de begår 

som är felaktiga, det finns allting någon annan som gör värre saker:  

 

    Jag tittade på andra människor, de kan skattefuska då kan jag lika gärna stjäla den här cykeln och  

    sälja den för 500 kr. (Glenn) 
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Och vi har alltid haft de här, vad ska man säga normala värderingarna många av oss. De ha vi  

alltid använt oss av som ett skydd hela tiden och tyckte att vi är ju fortfarande trevliga personer  

men att vi gör fel saker. (Erik) 

 

Och att jag satt där och har suttit på kåken har ju inte varit mitt fel utan det har alltid varit  

någon annans fel hela tiden. (Peter) 

    Man umgicks ju alltid med de som var värre än en själv, för att nånstans rättfärdiga sitt eget beteende.  (Sven) 

 

Så länge som individen har bilden av att det finns någon annan vars handlingar är värre än hen 

själv så uppstår det inget motstånd till den kriminella livsstilen, vilket kan uppfattas som ett 

avståndstagande till det individuella ansvaret. Det är först när individen känner ett ansvar för 

de handlingar som hen begår som ett tvivel kan uppstå och förändringsprocessen inledas. Det 

var när Glenn blev nykter och började jobba med behandling som han kom till insikt och 

insåg vilken skada han hade gjort i samhället under sin tid i kriminalitet och missbruk:  

    Sen när jag vart nykter och skaffade mig ett jobb och en utbildning och började betala skatt och  

    då såg jag ju själv det här. (Glenn)  

 

Av intervjupersonerna så är det bara Björn som berättar om att det var på grund av ålder som 

ett första tvivel till den kriminella livsstilen uppstod:  

   Ja men det är ju konsekvenserna man får ju det till slut, får ju […] till slut och mognad, man blir 

    äldre och man kommer alltså det är ju mänskligt att till slut om man nu är normalt funtad att  

    man ifrågasätter… (Björn) 

 

För Björn så var det en mognadsprocess som fick honom att börja tvivla på livet som 

kriminell missbrukare, han ansåg att det var lättare att se konsekvenserna av sitt handlande 

samtidigt som han ville ha någonting annat. Detta är något som Nilsson diskuterar i sin studie, 

att med stigande ålder så minskar risken för återfall i kriminalitet och missbruk, då en ökad 

ålder innebär större chans att inse att kriminaliteten inte är någonting för dem samtidigt som 

det är slitsamt psykiskt och fysiskt. Med en högre ålder så ökar även sannolikheten att 

familjebanden blir starkare och förhållandet till familj blir viktigare precis som Nilsson 

diskuterar (Nilsson, 2003:66).  

 

Anders är den enda av intervjupersonerna som menar att det var på grund av att han inte 

orkade leva det kriminella livet med missbruket som följeslagare som han bröt upp med den 

kriminella livstilen för att bli ”hederlig” och inleda återanpassningen: 

    I min kriminalitet så har också missbruket varit följeslagare. Och jag vet inte, själva missbruket  

    varade i 25 år och kladdade med sprutor och allt sånt där och nånstans så tyckte jag väl att nu  

    får det vara bra liksom. (Anders) 

 

Det som Anders upplevde gentemot rollen som kriminell missbrukare diskuterar Ebaugh i sin 

teori kring exitprocessen som ett symptom på att ett första tvivel uppstår, då individen börjar 

reflektera kring rollen och vad den innefattar för att sedan inleda en förändringsprocess. 

Ebaugh kallar detta symptom för utbränning, vilket innebär en minskad entusiasm inför den 

aktuella rollen. I Anders fall så insåg han att kriminaliteten och missbruket inte var något för 
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honom. Detta ledde till att han började söka efter alternativa vägar bort från den (Ebaugh, 

1988:52ff). 

5.3.2 Sökandet efter alternativ 

 

Ett annat tema som återfanns i intervjupersonernas berättelser var deras reflektioner kring 

problematiken att det inte fanns några signifikanta andra som kunde hjälpa dem att väga 

fördelar mot nackdelar när de väl inledde det andra stadiet i förändringsprocessen, för att 

finna en alternativ väg bort från kriminaliteten och missbruket. Flera intervjupersoner 

berättade om upplevelsen att ha ”straffat ut sig” själva hos de personer som stått dem allra 

närmast vilket i sin tur påverkat möjligheterna till att förändra sitt liv. Genom att stödet hos 

betydande andra inte funnits så minskar möjligheterna att väga fördelar mot nackdelar med 

den nuvarande livsstilen. Inom det andra stadiet i Ebaughs teori om exitprocessen har 

signifikanta andra en stor betydelse när en individ väl inleder en medveten handling och 

ifrågasätter den nuvarande rollen för att söka efter andra vägar än den roll som hen befinner 

sig i (Ebaugh, 1988:101): 

 

    Så det var väl den som slog igen dörren sist där för mig och fick det här att gå ännu snabbare ner då så  

    var det min far… Ja som sagt, det var väl det som jag kan se idag att alla vände mig ryggen och det 

    fanns ingen att hänga sig kvar på. (Peter) 

    Familjen var ju inte alls nöjd, de tog ju avstånd helt ifrån mig. (Erik) 

Ett annat tema som framkommit ur intervjupersonernas berättelser är betydelsen som 

samhället och myndigheter haft i återanpassningsprocessen. Oftast så har stödet hos 

myndigheter varit viktigt i början av processen för intervjupersonerna:  

 

    … att vända tankemönster och ta mig iväg och göra någonting åt det här och erkänna att man 

     hade ett missbruk överhuvudtaget det hade jag ju förnekat så långt ut så det fann ju inte. Det 

     var ju liksom inte jag och så fick jag jätte mycket stöd av socialen faktiskt. (Sven) 

 

Eftersom signifikanta andra inte haft en lika stor betydelse i intervjupersonernas liv så är det 

istället myndigheter och institutioner som får agera stöd med hjälp av deras kompetens, stödet 

kan liknas med det som signifikanta andra bidrar med i denna process. För intervjupersonerna 

så har myndigheter fungerat som ett stöd för att underlätta en förändring, till att lämna det 

kriminella livet bakom sig men de har även fungerat som en drivkraft till att skapa en 

förändring. En intervjuperson berättar att ett uteblivet stöd vara en drivkraft för en individ att 

bestämma sig och ta avstånd från den tidigare rollen:  

    … idag kan jag ju tycka att det var det bästa svar som jag kunde ha fått då för jag hade ju inte blivit nykter 

    och hederlig om jag hade fått lägenhet. (Peter) 

 

Enligt Peter så var det tack vare att samhället valde att ta avstånd ifrån honom som hans 

förändring kunde fortsätta. Sven berättar å andra sidan om vilken stor betydelse som 

socialtjänsten haft när han behövde hjälp ur sitt missbruk och sin kriminalitet. Det som Peter 

och Sven berättar uppmärksammar den avancerade balansgång som existerar i en 

förändringsprocess. Att bli medveten om vilken betydelse särskilda åtgärder har för en enskild 



19 
 

individ, visar vilken svår uppgift samhället och institutioner har när det kommer till vilket 

stöd de ska ge. Det behövs ett stöd som ska vara anpassat till varje enskild individ och att 

stödet inte är någonting som kan generaliseras till en grupp.   

För Glenn och Sven så var det först när möjligheten om att åka på behandling istället för att 

få ett fängelsestraff som förändringsprocessen kunde fortsätta: 

    Jag kunde det här med fängelse, jag ville åka på behandling som alla andra... (Glenn) 

    Mest att min mamma och syster jag märkte det jätte tydligt, att jag måste göra nånting annars  

    så kommer de skita i mig. Det de var de enda jag hade kvar. Som fanns där, det var min syster och  

    min mamma, resten var ju bara ja människor som fanns där. (Glenn) 
 

    Det som hände då var ju att istället för att motarbeta, för att leva i den här förnekelsen för det går  

    ju åt jättemycket kraft i det, gör det. Så kan man lägga ner energin på att göra någonting bra framåt istället. 

    Så då hamnade jag på Denniketorp på behandling… (Sven) 

Det Glenn tvingades göra var att välja mellan att fortsätta att åka in och ut på anstalt eller åka 

på behandling för att försöka bryta upp med sitt missbruk och sin kriminalitet samtidigt som 

signifikanta andra tog avstånd ifrån honom efter den senaste domen. Att hans familj valde att 

ta avstånd ifrån honom ledde till att han lättare kunde ta beslutet att åka på behandling istället 

för att ta det sista straffet på anstalt. Både Glenn och Sven upplevde att det fanns ett alternativ 

till att leva som kriminell missbrukare som var mycket bättre (Ebaugh, 1988:101). 

 

Ett tema som intervjupersonerna berättade om handlade om bristen på en helhetsbild ifrån 

samhället när det kom till stöttning i förändringsprocessen. Peter och Erik hade under sin tid i 

kriminalitet valt att åka på behandlingshem för att försöka bryta upp med sin livsstil. Efter 

avslutad behandling återföll de i kriminalitet och missbruk på grund av att ansvaret har blivit 

för stort, verkligheten kom ikapp dem när de återvände hem igen:  

 

    … tog tag försökte ta tag i min missbruksproblematik då och fick lite redskap och så det gick 

    väl någon månad efter det att jag kom från den här behandlingen då så försökte jag göra saker på 

     rätt sätt men med alla motgångar som var och alla problem med det här. (Peter)  

 

    Det var just att jag vet jag har gjort tidigare behandlingarna när jag har gjort, jag har försökt att slutat.  

    Kommit hem till stan igen så har det alltid slutat att jag står vid samma punkt som jag gjorde när 

    mina föräldrar skiljdes, den här utanför. (Erik) 

 

Sven och Anders beskriver mer tydligt om de erfarenheter de har efter att ha frigivits där de 

upplevt att samhället inte har tagit ett ansvar och erbjudit det stöd som de behövde för att 

fullfölja en återanpassning och en livsstilsförändring. De saknade en uppföljning ifrån 

samhället efter tiden på behandlingshem. Bristen på stödet gjorde att svårigheterna till att 

återanpassas till samhället blev för stora, de hamnade på samma plats där de befann sig innan 

de bestämde sig för att genomgå en behandling: 

    Herregud alltså jag vet inte hur många gånger jag har frigetts med en väska i näven, ingenstans att bo, 

     ingen sysselsättning. (Sven) 
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   Förr då skrek alltid myndigheterna speciellt soc då gå och pinka liksom för att lämna negativa  

    urinprover men nu fick jag efter […] straff fick jag motivera sociala myndigheter att gå och lämna  

    urinprover för att jag sa det att det måste ligga i ert intresse att jag kan visa att jag är drogfri... (Anders)  

Det som Sven och Anders berättar har stor betydelse för att en person inte ska återfalla i 

kriminalitet och missbruk utan kunna fortsätta förändra sitt liv. Eftersom en individ oftast 

hamnar på ruta ett efter frigivning då de saknar bostad, arbete eller annan inkomst så är det 

viktigt att samhället och myndigheter ger ett stöd som underlättar återanpassningen. Om 

stödet uteblir så försvåras återanpassningen då individen inte känner sig delaktig i det övriga 

samhället. Detta leder till att gamla mönster är svåra att bryta, då det enligt intervjupersonerna 

anses vara enklare att gå tillbaka till det som individen kan sedan länge, vilket i detta fall är 

det kriminella livet med ett missbruk. Detta är någonting som Laub och Sampson diskuterar i 

sin teori kring sociala band och social kontroll. Är dessa band starka så är det mindre risk att 

individen återfaller i kriminalitet. Ett stöd ifrån samhället leder också till att individen känner 

sig sedd och kan identifiera sig med det övriga samhället, även detta menar Laub och 

Sampson är en förklaring till varför individer inte återfaller i kriminalitet (Laub & Sampson, 

1993:302ff).  

Det som intervjupersonerna saknar är ett ”helhetsgrepp” ifrån samhället, de anser att det krävs 

mer ifrån myndigheterna än att enbart rehabilitera dem under anstaltsvistelsen. Det som 

saknas är en uppföljning, ett stöd när ansvaret blir för stort efter tiden på behandling eller 

anstalt. Bristen på ett stöd och en helhetsuppföljning ifrån samhället ledde till att försöket att 

återanpassas och förändra sitt liv blev för svårt för intervjupersonerna. Eftersom flera 

intervjupersoner inte har det stöd som krävs i form av anhöriga som agerar rådgivare är det av 

stor betydelse att samhället och myndigheterna tar ett ansvar för att underlätta 

återanpassningen. Uteblir stödet så ökar risken att livet som kriminell missbrukare fortsätter 

då det är den vägen som det finns kunskap om sedan tidigare. Goldberg beskriver detta som 

en avvikelsespiral då samhället fortsätter att se individen i ett utanförskap. Processen kommer 

fortsätta så länge individen inte skapar ett motstånd till den för att sedan försöka avbyta 

spiralen (Goldberg, 2010:342f). Finns stödet ifrån samhället så är det lättare för individen att 

söka efter alternativ till den kriminella livsstilen. Relevanta myndigheter kan under 

processens gång underlätta en förändring hos individen med sin expertis och möjligheter. 

Intervjupersonerna berättar att det är först när stödet ifrån samhället uteblir tillsammans med 

att den inre viljan hos individen saknats som ansvaret har blivit för stort. Sökandet efter 

alternativ till den kriminella livsstilen avstannar och de fortsätter begå brott. 

5.3.3 Vändpunkten 

 

Det tredje stadiet i förändringsprocessen handlar om tillfällen där intervjupersonerna kom att 

ta avstånd ifrån den kriminella livsstilen. Detta såg olika ut samtidigt som det fanns likheter 

mellan berättelserna. Likheterna fanns i den insikt som intervjupersonerna fick i frågan om 

vad den kriminella rollen innebar och i den vilja som uppstod, vilket ledde till att de på egen 

hand bestämde sig för att det fick vara nog. Intervjupersonerna berättade om en tydlig punkt i 

livet där de kom att ta ställning till att förändra sina liv för att bryta med den kriminella 

livsstilen, samtidigt som det uppstod ett ansvarstagande hos individen: 
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    Jag hade liksom, jag fick välja. Antingen var jag tvungen att ta avstånd ifrån de här, från de som jag  

     umgicks med sen jag var 14 år som jag fortfarande, enda fram tills att jag bröt senast då. Så jag var  

     tvungen… Men när jag väl förstod det, att allting kommer inte att bli bättre så länge jag inte gör någonting åt  

     det här så valde jag att göra. Jag ringde till min socialhandläggare och bad om hjälp och dagen efter så  

     fick jag det. (Erik) 

 

     Där nånstans förstod jag att det här med alkohol, att jag var alkoholist. Då sökte jag ny behandling och 

     så fick jag gå öppenvården här i [stad]. Där bestämde jag mig, att det håller inte, jag kan inte ha det och 

     sen dess har jag varit nykter… Nånstans där förstod jag att nu måste jag göra nånting åt mitt liv. (Glenn) 

  

     Då förstod jag att det kommer inte funka, jag vill göra något annat med mitt liv. Jag har farit ut  

     och in på anstalt sen jag var, första fängelsestraffet fick jag när jag var 18 år. Sen har jag varit ut  

     och in på anstalt, och då ville jag göra nånting annat. (Glenn) 

 

     Mm, sista voltan. Då fick det vara bra liksom, och där nånstans började jag ta ett vuxet ansvar… Och 

     som sagt 2001 bestämde jag mig att då fick det vara bra med allt. (Anders)   

 

     Jag hade tre överdoser sammanlagt […] men den sista överdosen det var då jag höll på att dö på riktigt.  

     Det var det som var min vändning, för då var jag tvungen att göra någonting åt det för jag ville ju inte  

     leva i ett elände för resten av mitt liv det var ju inget alternativ. (Sven) 

I intervjupersonernas berättelser återkommer det som både Erik, Glenn, Anders och Sven 

beskriver, att förändringsprocessen är aktiv och individen måste på egen hand ta ett eget 

ansvar för att förändra sitt liv och lämna en roll bakom sig. För Erik, Glenn, Anders och Sven 

så kom de till en plats i livet där de började få insikt, att förändra sin livsstil var ett medvetet 

val. De började ta ansvar för sina handlingar och började inse vilket liv det har levt samtidigt 

som de visste att de ville ha någonting annat än det livet som de levde. Förändringen måste 

komma inifrån för att den ska lyckas, uttrycker flera intervjupersoner. Eftersom det saknades 

ett stöd ifrån nära anhöriga så har de tvingats genomgå förändringen till stor del på egen hand, 

de har inte haft någon att stöta tankar och reflektioner med utan de har på egen hand tagit ett 

aktivt val, att nu får det vara nog och att bryta med den kriminella livsstilen.  

För Peter så var det en mer drastisk vändpunkt som uppstod, han stod på en bro redo att ta sitt 

liv då någonting inom honom tog emot: 

    … ingen som kan backa upp mig liksom och utan nu måste jag göra något. Då stod jag och tänkte såhär,  

    att hoppa… Sen som jag så, man bollar med tankarna, fan nej nu är det besvärligt, jag gör som jag  

    brukar göra, men någonstans tog det emot då. Det har ju lönat sig. (Peter) 

 

Den punkt som Peter kom till där han beslutade för att förändra sitt liv handlade om liv eller 

död. Han befann sig ett vägskäl i livet där ena utgången var att ta livet av sig och det andra var 

att be om hjälp ifrån någon samtidigt som hans pappa valde att ta avstånd ifrån honom. Det 

vägskäl mellan liv och död som Peter hamnade i beskriver Ebaugh som den mest drastiska 

vändpunkten där det skapas ett inre motstånd till rollen som kriminell. Individen kommer till 

en punkt där hen söker hjälp för att överleva (Ebaugh, 1988:132). 

För Björn så var det kärleken till en kvinna som fick honom att lämna livet i kriminalitet och 

missbruk:  



22 
 

    Ja, ja under åren jag var ju på behandling så träffade jag en kvinna som jobbade på det 

     hemmet, behandlingshemmet och vi jobbade på samma ställe.  (Björn) 

 

I sin berättelse beskriver han kärleken till henne som en gudagåva som räddade hans liv. 

Björn berättar att om han inte hade träffat henne skulle han inte befinna sig där han är idag 

och det var rädslan över att förlora henne som gjorde att han valde att förändra sitt liv. 

Kärleken till en partner som inte ingår i den kriminella livsstilen anser Chylicki vara en av de 

större faktorerna för att en individ inte ska återfalla (Chylicki, 1992:198f). Kärleken eller 

relationen till en partner som inte befinner sig i den kriminella livsstilen är även en faktor som 

underlättar återanpassningen till samhället enligt Laub och Sampson då denna relation är ett 

slags socialt band med en social kontroll (Laub & Sampson, 1993:301ff). 

5.3.4 Skapandet av ex rollen 

 

Ett tema som intervjupersonerna har gemensamt är att den gamla livsstilen har gjort sig 

påmind i den nya rollen som icke kriminell. Trots att intervjupersonerna har genomgått en 

livsstilsförändring så påverkar den gamla livsstilen dem än idag. Glenn och Sven berättar om 

tydliga minnen där deras gamla livsstil har kommit fram. Detta karaktäriserar det sista stadiet 

i Ebaughs teori kring exitprocessen, att den gamla rollen gör sig påmind i den nya rollen:  

 

    Det var väl i början sådär kan jag väl säga att jag ville ha kvar vissa kriminella människor 

    som jag hade, jag kunde ha utbyte av dem… Men sen förstod jag att det funkar ju inte så, antingen 

    gör man det hel hundra procent eller så skiter jag i det. (Glenn) 

  

    Men när jag ser folk komma i fina bilar så får jag ju såna här tankar, hur finns hur skulle man  

    kunna göra det utan att åka dit. (Sven) 

 

Flera intervjupersoner uttrycker att de behövt ta ett tydligt avstånd till den gamla rollen för att 

kunna fortsätta sin förändring: 

 

    Det är klart att det måste till en livsstilförändring men måste bryta mönster och du måste ja,  

    det första som händer när man blir nykter och drogfri är att man bryter umgänge och lite mönster och  

    försöker förhålla sig till saker på ett annat sätt. (Sven) 

 

    … men ska man leva hederligt och icke kriminellt så måste man göra det fullt ut och då går det inte  

    ens med, för då börjar man med små grejer. (Peter) 

 

Det som Glenn, Sven och Peter har gemensamt är att de valt att bryta med den före detta 

livsstilen, samtidigt som det förekommer en balans mellan dessa roller då den gamla livsstilen 

alltid kommer att existera som individens förflutna. Det finns en inre medvetenhet hos 

intervjupersonerna kring att de aktivt valt bort den kriminella livsstilen och helt bryta med 

den. Detta för att den inte ska kunna påverka den nya livsstilen. Det som intervjupersonerna 

berättar kallar Ebaugh för ”hangover identity”, vilket innebär att värderingarna från den gamla 

rollen kommer att finnas kvar i den nya rollen något som intervjupersonerna också uttrycker. 

Trots att det uppstår tillfällen där den kriminella livsstilen framträder så har de insett att de 

måste ta avstånd ifrån den (Ebaugh, 1988:168ff). 
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Björn berättar om ett tillfälle när han mötte en person som han suttit inne med och hur han 

blev erbjuden narkotika. Det han berättar är hur bilder ifrån hans tidigare liv spelas upp när 

han har funderat på att ta ett återfall och att han skulle gå miste om allting som han har byggt 

upp. Detta är någon som även Peter, Anders och Erik känner igen sig i. Det är mycket på spel 

som kan förloras vid ett återfall. Intervjupersonerna liknar detta med en vågskål. Där den 

gamla livsstilen finns i den ena skålen och liver som ”hederlig” finns i den andra. Bilden av 

en vågskål som de byggt upp kan liknas med en mental konstruktion som motiverar dem till 

att hålla avstånd ifrån kriminaliteten och missbruket:  

    … så var det precis som du drog igång ett bildspel framför ögonen… allting bara försvann. (Björn)  

 

    Allt det jag har idag skulle försvinna, kort sagt. Allt ifrån inkomst till bostad. (Sven) 

 

    Så jag vet att är det så att jag tar ett återfall vad som helst så vet jag att jag kommer först förlora mitt  

    jobb här… Såhär, jag förlorar min familj, mitt jobb då står jag där igen. (Erik) 

 

    Vet jag i det här fallet, får jag tillbaka mitt missbruk då sitter jag snart på galonmadrassen på häktet. (Peter) 

 

    Ja, det är ju de här filmerna jag har ifrån det negativa som rullar. Jag vet precis vad jag inte vill  

    ha tillbaka och det är kriminaliteten och missbruket, jag vill inte hamna på kåken igen, så. (Anders) 

Det som Björn, Sven Erik, Peter och Anders beskriver kan liknas med en vågskål som 

existerar i deras tankar där den före detta rollen från det gamla livet ligger i den ena skålen, 

och det nya livet som hederlig finns i den andra skålen. De berättar om att det finns en 

medvetenhet kring att de skulle förlora allting som de byggt upp vid ett återfall. Genom 

medvetenhet upplever de att det är lättare att hålla sig borta ifrån den kriminella livsstilen. 

Detta diskuterar även Laub och Sampson i sin teori där starka sociala band och social kontroll 

kopplas till minskad risk för återfall i kriminalitet, då de sociala banden skapar en känsla av 

att vara behövd och accepterad av samhället, i form av till exempel en anställning eller ett 

förhållande (Laub & Sampson, 1993:302ff). 

Erik är den enda av intervjupersonerna som berättar att han inte känner igen sig i sitt liv idag 

jämfört med hur hans liv såg ut då:  

    Oj, alltså personligen så känner jag inte igen mig överhuvudtaget i den person som jag var då  

     och den personen som jag är idag. (Erik) 

Erik är medveten om alla handlingar han har begått under tiden som kriminell samtidigt som 

han inte kan identifiera sig med den person som han var då. Han har inte ställts inför några 

utmaningar eller påverkats av sin gamla roll utan han är bestämd med att kriminaliteten och 

missbruket är någonting han inte vill tillbaka till. Detta är en motsägelse till Ebaughs stadium 

om skapandet av exrollen, då hon menar att det alltid kommer att finnas en identifikation till 

rollen som ”föredetting” eftersom det förflutna inte är någonting som kan raderas. Eftersom 

Eriks berättelse inte överensstämmer med Ebaughs teori kring exitprocessen så skapar detta 

ett rum för spekulationer kring varför det inte är så. Enligt Eriks berättelse så har han lämnat 

kriminaliteten bakom sig för att idag befinna sig i en ny roll som ”hederlig” (Ebaugh; 

1988:173ff).  
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5.4 Organisationens betydelse 

Ett tema som återfanns i berättelserna var betydelsen som stödorganisationen hade för 

återanpassningprocessen hos intervjupersonerna. Med hjälp av organisationen så har 

intervjupersonerna kunnat genomgå sin förändring och bygga upp ett liv på nytt utan 

kriminalitet och missbruk, främst genom det stöd som likasinnade med samma erfarenhet har 

kunnat ge dem. Vilket också är organisationens mål enligt Peter, att individen själv ska bygga 

upp sitt liv på nytt och ta ansvar med hjälp av föreningens motivation och stöd:  

 

    … att man får jobba för det målet man vill nå för att då blir det att man blir lite mer rädd om det. (Peter) 

 

Ett tema som intervjupersonerna berättar om är betydelsen som organisationen haft för deras 

återanpassning till samhället efter att ha levt ett liv som kriminell missbrukare, betydelsen 

varierar dock mellan de olika berättelserna. Anders, Erik och Sven beskriver hur 

organisationen har underlättat deras förändring:  

    Och de har hjälpt och stött och blött mig i mycket runt tankar, acceptans… det har någonstans blivit en  

    anhalt för människor där samhället har gett upp, så. Och jag tror vår att vår största vad ska man säga,  

    jag tror inte att vi är dömande, tror jag inte. Utan vi ger alla en chans så. (Anders) 

 

    Så att de har hjälpt mig med allt, skulle jag säga. (Erik)  

   Den viktigaste, det är ju naturligtvis att hjälpa människor ut till ett bättre leverne, absolut. Att få ett värdigt liv, 

   för jag tror på värdighet om man nu ska tänka missbruksvård. Värdigheten sitter ju i att få ett värdigt liv, 

   det är ju att man behöver få bli socialt anpassad naturligtvis. (Glenn) 

Björn är den enda av intervjupersonerna som belyser problematiken med hur organisationen 

är uppbyggd:  

    Det här är ju en förening med bara före detta missbrukare det finns ju inga proffs här alltså så det kan 

    ju bli både det andra kan ju bli rena katastrofen ibland alltså. (Björn)  

För att skapa en ny identitet och leva ett nytt liv så berättar Anders och Erik om hur 

organisationen har medverkat i denna förändring. Genom att ha fungerat som en signifikant 

andre som hjälper till och rådgör när det är jobbigt:  

    Men visst utan föreningen så hade jag nog inte kanske kommit så långt som jag har kommit idag. (Anders) 

 

    Utan de hade jag nog inte varit här där jag är idag. Kan jag säga för jag fick otroligt mycket stöd 

    när jag kom hit. Jag fick hjälp med allt jag behövde hjälp med… de fixade ihop mig sen fick jag  

    den här lägenheten, nu fick jag ju det här extra som jag pratar om som jag tycker folk behöver ha. (Erik) 

 

Sven och Peter berättar om hur organisationen har hjälpt dem när det kommer till känslan av 

att tillhöra någonting större än bara den enskilda individen:  

    För att jag tror att det är det man behöver, för man behöver känna att man har en tillhöriget och  

    sådär… att det har funnits förebilder som man har tagit rygg på, att det har funnits en kamratförening som  

    fungerar ja dygnet runt.  (Sven) 



25 
 

 

    Och det handlar ju mycket om det här att få den här samhörigheten med likasinnade men som  

    har gjort en förändring och ja någonstans ja komma in i de här och få den här samhörigheten för  

    att komma tillbaks igen. (Peter) 

 

Det som Sven och Peter beskriver är den största funktionen som organisationen har enligt 

intervjupersonerna. Att det är en förening som skapar en känsla av gemenskap och där 

individerna inom den har genomgått samma förändringsprocess (Collins, 2008:48ff). 

Erfarenheter kan delas med varandra samtidigt som alla är medvetna om vad de andra går 

igenom. Genom att ingå i organisationen så förstärks individens identitet och hen ses inte 

enbart som en före detta kriminell missbrukare utan för den personen hen verkligen är, fast 

med fler erfarenheter. Detta beskriver Ebaugh som en viktig del när individen lämnar den före 

detta rollen och fullfölja exitprocessen (Ebaugh, 1998:155f). Samtidigt har organisationen 

skapat sociala band och en social kontroll som minskar risken för att återfalla i kriminalitet 

och missbruk igen, organisationen kopplas till någonting positivt som är värt att leva för och 

inte gå tillbaka till kriminaliteten vilket också Laub och Sampson diskuterar (Laub & 

Sampson, 1993:301ff). 

För Peter så har organisationen förändrat hans liv, från att stå på en bro och vara beredd på att 

ta livet av sig, till att av en slump gå förbi organisationens lokal och inleda processen med att 

förändra sitt liv: 

    Ja, som sagt här gick jag in och började prata med andra människor som hade varit i min situation  

     och helt plötsligt fick jag förståelse för det. (Peter)  

 

Det som fick Peter att börja ta avstånd ifrån att leva i missbruk och kriminalitet var när han 

kom i kontakt med organisationen som genom stöd och vägledning underlättade hans 

förändring. Med hjälp av organisationen kunde Peter börja förändra sitt liv främst genom stöd 

från likasinnade med liknande erfarenheter som kunde motivera och underlätta förändringen. 

Han började förstå och komma till insikt vad det var som krävdes för att förändra sig, 

nämligen att lyssna på de som har erfarenhet, erkänna för sig själv att det finns en problematik 

och att det finns ett annat alternativ till den kriminalitet som han levde i. På det sättet kunde 

Peter bygga upp sitt nya liv som ”hederlig”, genom att identifieras som den person han är och 

inte för de handlingar han har begått. Collins beskriver detta som att individen skapar sig en 

bild av att tillhöra en gemenskap som hen kan identifiera sig med. I intervjupersonernas fall så 

har gemenskapen hos stödorganisationen ersatt den gemenskap som den tidigare kriminella 

livsstilen erbjöd (Collins, 2008:48f). 

5.5 Samhällets reaktioner  

 

Ett annat tema som framkom ur intervjupersonernas berättelser handlar om reaktionerna från 

samhället som de har fått på grund av sina tidigare handlingar och den roll som de har levt i. 

Dessa reaktioner från samhället är ofrånkomliga och har påverkat dem i förändringsprocessen 

på olika sätt. Det som Glenn, Erik och Sven upplever som svårt i återanpassningen är den 

negativa syn som samhället har på en person som tidigare är straffad:  
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     Många arbetsgivare idag tittar ju på registret när man kommer på, du har suttit i fängelse här och då blir 

      ju de genast rädda många, tyvärr.  (Glenn) 

 

    … jag har ju ett register bakom mig jag har ju som jag är ju vad man kan säga, stämplad och det  

    gör ju det svårare för mig. Det gör det svårare för mig att få jobb, söka bostad socialt också.  

    Vissa personer accepterar ju inte, de är ju väldigt fördomsfulla. Accepterar ju inte personer som har 

    även personer som har fixat till det… (Erik) 

 

     Ja men så är det ju, du är märkt för livet. (Sven) 

Det som både Glenn, Erik och Sven berättade om utifrån deras egna erfarenheter bygger på 

den stämpling som samhället utgör. Individer som tidigare levt ett kriminellt liv med 

missbruksproblematik kommer även i framtiden att ses som en före detta kriminell och inte 

för den individ som hen verkligen är. Stämplingen är en process som Goldberg hävdar 

motverkar den förändringen som en individ med ett tidigare kriminella förflutet vill skapa. 

Samhällets negativa reaktioner i form av stämplingsprocessen förhindrar återanpassningen för 

individen vilket leder till att individen isoleras ifrån någonting som samhället kräver att hen 

ska anpassas till (Goldberg, 2010:336ff). 

 

Sven är den enda av intervjupersonerna som anser att det ses som en merit hos vissa 

arbetsgivare att man kan påvisa en förändring ifrån att tidigare levt som kriminell missbrukare 

till att förändra sitt liv och leva ”hederligt”: 

    ... fast det finns ju faktiskt arbetsgivare som också ser det som en tillgång också. Inte att man har 

     suttit på kåken utan har man levt ett liv i missbruk och kriminalitet och tagit sig ur det så ser jag det 

     i alla fall som en väldig styrka.  (Sven) 

 

Ett tema som framkom ur berättelserna är rädslan för att organisationen ska få ett dåligt 

rykte, vilket skulle påverka arbetet som de vill utföra och den hjälp som de vill ge till andra 

individer som befinner sig i samma position. Peter och Björn berättar att den negativa 

publicitet som framkommit i media motverkar organisationens existens, då den har framställts 

ur ett dåligt perspektiv vilket i sin tur har lett till att allmänheten får en negativ bild av 

organsationens funktion:  

 

   Men att man kanske försvarar fel grejer, utan tänkte mer på utifrån hur allmänheten såg oss. Så då.  

    Och någonstans så är det jävligt viktigt att vi har ett gott förtroende hos allmänheten så då. (Peter) 

 

    Här det var ju ett väldigt strul här med föreningen alltså, folk som försvann och [namn på person] som  

    fick sparken och massa problem med myndigheterna och skit då. (Björn) 

Den hårda moraliska bevakningen ifrån media kan leda till att organisationen stämplas som 

negativ, vilket i sin tur leder till att individerna som ingår i organisationen får det ännu svårare 

i sin återanpassningsprocess. Detta uppstår när föreningen blir stämplad och sedd som 

någonting dåligt, så anses även medlemmarna vara en del av det dåliga (jfr. Goldberg, 

2010:333ff). Intervjupersonerna har även med sin förändring bestämt sig för att de vill 

representera någonting annat än rollen som före detta kriminell, de vill representera en individ 

med erfarenhet som har en vilja att hjälpa andra att förändra sina liv. Genom att 

organisationen får negativ publicitet i media så försämras bilden som allmänheten har av den. 
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Resultatet av detta blir att allmänheten kan se organisationen som en mötesplats enbart för 

före detta kriminella, och inte en plats där individer som har förändrat sitt liv och är mitt uppe 

i en återanpassning till samhället befinner sig. Ebaugh diskuterar detta som en svårighet när 

en individ ska förändra sitt liv och lämna en roll bakom sig. Omgivningen ser fortfarande 

individen som ”föredetting” och inte som en individ som genomgått en förändring, vilket kan 

leda till att individen själv accepterar den bild som allmänheten har om hen, som före detta 

kriminell. Detta försvårar även den fortsatta förändringsprocessen för individen (Ebaugh, 

1988:155f). 

Problematiken som uppstår när en individ inleder en förändringsprocess från att tidigare varit 

kriminell till att återanpassas till samhället uppstår när samhället med dess myndigheter och 

institutioner ska agera stöd för individen. Tidigare i uppsatsen har Sven berättat om 

betydelsen av det stöd som han fått i sin återanpassning främst i form av socialen. Peter är den 

enda av intervjupersonerna som uttrycker att det var tack vare att samhället vände honom 

ryggen när han ville ha hjälp med bostad och ekonomiskt bidrag som han tog tag i 

förändringen.  

 

Kontrasterna som existerar mellan Svens berättelse och Peters berättelse är väldigt talande för 

hur svår uppgiften är när det kommer till vilka åtgärder som behövs för att en återanpassning 

till samhället ska vara möjlig. Sven har haft stor hjälp av myndigheter som med sin 

kompetens följt honom under tiden och erbjudit honom den hjälp som han behöver, samtidigt 

som Peter berättar om att det var just avståndstagandet ifrån samhället som fick honom att 

vilja förändra sitt liv. Att finna en balansgång för vad som fungerar för varje enskild individ 

upplevs vara den största uppgiften som samhället har, att se varje enskild individ och hennes 

behov och inte se vad alla behöver då behovet av hjälp varierar mellan individer. 

Institutionerna har haft stor betydelse för intervjupersonerna när de befinner sig i början av 

återanpassningen, samtidigt som det efterfrågas ett annorlunda system än hur det ser ut idag.  

5.6 Sammanfattning av analys 

Den förändringsprocess som intervjupersonerna har berättat om kan tydligt relateras till 

Ebaughs fyra stadier. Alla intervjupersoner har gått igenom dessa för att slutligen vara mer 

eller mindre återanpassade till samhället. Betydelsen av myndigheter och samhällets hjälp har 

varit stor i början av förändringsprocessen tillsammans med det stöd som organisationen har 

erbjudit. Signifikanta andra har under senare delar av återanpassningen varit viktiga för att 

kunna upprätthålla den nya livsstilen, men enligt intervjupersonerna så är det inte detta som 

har motiverat dem till en förändring.  

De första tvivlen som intervjupersonerna berättar om är kopplade till att de inte kunnat 

identifiera sig med den kriminella rollen, att de på grund av ålder inte orkar, att de börjar 

reflektera kring och ifrågasätta vad rollen innebär. När intervjupersonerna berättade om hur de 

sökte efter andra alternativ är det främst på grund av att de ”straffat ut sig” och därigenom har 

familj och vänner tagit avstånd. Intervjupersonerna berättade även om hur samhället och 

myndigheter har underlättat deras förändring då det blir lättare att söka efter alternativ med ett 

stöd i ryggen eftersom signifikanta andra oftast inte är med i bilden. Att de har blivit erbjudna 
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en plats på behandlingshem istället för att vistas på anstalt har påverkat förändringen positivt. 

Även ett uteblivet stöd har för en av intervjupersonerna fungerat som en drivkraft för att söka 

andra alternativ än den kriminella rollen. Några av intervjupersonerna berättade om att deras 

återfall har berott på att stödet uteblivit och ansvaret varit för stort.  

Vändpunkterna för intervjupersonerna handlar främst om att de tagit ett ansvar för sina 

handlingar och skapat en medvetenhet kring deras livsstil men även att kärleken kan förändra 

ett liv. Intervjupersonerna berättar om att rollen som före detta kriminell har gjort sig påmind i 

flera situationer men att de valt att ta et tydligt avstånd till den gamla rollen. Under processens 

gång har de byggt upp en mental konstruktion som förhindrar ett återfall genom att de varit 

medvetna kring vad de kommer att förlora om de skulle ta ett återfall. En av 

intervjupersonerna kan vid intervjun inte identifiera sig med rollen som före detta kriminell. 

Han anser det vara en bra erfarenhet men det är ingenting som han någonsin vill återvända till. 

Enligt intervjupersonerna så kan stödorganisationen liknas vid det stöd som signifikanta andra 

kan bidra med, som i sin tur underlättar förändringsprocessen och återanpassningen till 

samhället. Organisationen har med sin närvaro skapat en gemenskap av enskilda individer 

som stöttar varandra, där erfarenheterna hos medlemmarna är organisationens största uppgift. 

Flertalet av intervjupersonerna berättar om de negativa reaktionerna från samhället som ett 

hinder i återanpassningsprocessen. Stämplingen motverkar en förändring genom att skapa en 

känsla av uteslutning av intervjupersonerna, främst när det har kommit till basala saker som 

arbetsmöjligheter och bostadssökande. Även medias negativa bevakning av organisationen 

har påverkat intervjupersonerna då de är rädda för att bli kopplade till en organisation som det 

övriga samhället anser vara dålig, som en organisation där enbart kriminella medverkar. 

Denna rädsla är främst relaterad till att de har valt att lämna kriminaliteten bakom sig och vill 

inte bli kopplade till den igen.  Några av intervjupersonerna anser däremot att stämplingen 

inte är ett problem utan att hårda tag ifrån samhället är det som behövs för en förändring, 

tillsammans med motivation och ett ansvarstagande.  
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6. Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur återanpassningsprocessen till samhället ser ut efter 

att tidigare levt ett liv som kriminell ur individens perspektiv. Frågeställningarna för studien 

var: Hur beskriver intervjupersonerna sin återanpassningsprocess? På vilket sätt påverkar 

stödet ifrån en organisation individens återanpassning? På vilket sätt påverkar samhällets 

reaktioner individens återanpassning? 

Data genererades med hjälp av sex stycken narrativt inspirerade intervjuer med personer som 

tidigare levt ett kriminellt liv. Alla var medlemmar i en stödorganisation för ex-kriminella och 

urvalet var baserat på ett snöbollsurval kombinerat med ett bekvämlighetsurval, det 

uppskattade åldersintervallet för intervjupersonerna var 30-60 år.  

Den tematiska innehållsanalys som gjordes visade tre tydliga teman: förändringsprocessen, 

organisationens betydelse samt samhällets reaktioner. Samtidigt kunde underteman skapas av 

empiriska generaliseringar utifrån intervjupersonernas berättelser. Gällande den första 

frågeställningen framkom att förändringsprocessen är uppdelad i fyra stadier och att dessa 

stadier har flera olika underteman. Intervjupersonerna berättade att det främst handlade om att 

ta ett ansvar för den roll och de handlingar de begick som kriminella missbrukare för att 

kunna förändra sina liv. Flera upplevde att de ”straffat ut sig” hos anhöriga och saknade ett 

stöd att luta sig tillbaka på, vilket fick dem att bestämma sig. De talar alla om en medvetenhet 

och en inre vilja till att förändra sina liv. Att förhålla sig till rollen som före detta kriminell är 

något som de flesta av intervjupersonerna brottas med ofta. Det uppstår flera tillfällen då 

kriminaliteten och missbruket gör sig påmind hos intervjupersonerna, samtidigt som den förra 

rollen finns i bakgrunden så berättade alla deltagare att de har byggt upp en sorts mental 

konstruktion över vad som skulle gå förlorat om de skulle ta ett återfall.  

Det som framkom av den andra frågeställningen var att då intervjupersonerna inte haft ett stöd 

ifrån signifikanta andra så har organisationen istället erbjudit dem hjälp och motivation som 

de anser att de behövt för att klara av en återanpassning. Organisationen har erbjudit ett stöd 

av likasinnade individer och på det sättet skapat en känsla av att tillhöra en gemenskap, vilket 

har underlättat återanpassningen för intervjupersonerna. Några av intervjupersonerna har även 

fått hjälp med bostad och utbildning men främst har organisationens mål för individen varit 

att motivera till förändring. Att få individen att på egen hand får ta ansvar för sin 

återanpassning, detta för individen ska bli mer rädd om det som hen själv har skapat. 

Av den tredje frågeställningen framkom att samhällets olika instanser har haft stor betydelse i 

början av förändringprocessen eftersom signifikanta andra inte har existerat. I inledningen av 

återanpassningsprocessen har samhället och myndigheter bidragit med expertis och stöd i 

form av råd, erbjudande om behandlingshem etc. I de flesta berättelser så har 

intervjupersonerna berättat att det var med hjälp av eller i brist på hjälp från samhället som de 

inledde en livsstilsförändring. Rollen som anhöriga har ökar i de senare delarna av processen, 

främst i form av att stötta intervjupersonerna och få dem att upprätthålla den nya rollen. 

Intervjupersonerna berättade att samhällets negativa reaktioner motverkar förändringen 

genom att begränsa möjligheterna för individen genom till exempel försämrade 
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arbetsmöjligheter. Det var dock påtagligt hos några av intervjupersonerna att hårda tag ifrån 

samhället underlättat återanpassningen, då de tvingats ta större ansvar själva.  

6.1 Resultatdiskussion 

Det som framkommit ur intervjupersonernas berättelser kring deras förändring är att 

motivationen och det individuella ansvarstagandet måste komma inifrån för att en förändring 

ska vara möjlig. Enligt Ebaughs teori kring exitprocessen ligger väldigt stor fokus på 

betydelsen hos signifikanta andra i en identitetsförändring, vilket inte hade samma betydelse 

för individerna i denna uppsats. Intervjupersonerna har vid tillfället inte haft stödet ifrån 

anhöriga vilket har gjort att samhället och organisationen har hjälpt dem i förändringen främst 

genom motivation. Det är först i återanpassningsprocessen när de har bestämt sig för att lämna 

kriminaliten som stödet ifrån anhöriga har funnits. I början av förändringen så är det upp till 

individen att vilja förändras för att sedan få hjälp och stöd i sin livsstilsförändring. 

 

Eftersom stödet ifrån signifikanta andra har större betydelse i slutet av exitprocessen, främst 

när det kommer till själva upprätthållandet av den nya rollen så är stödet ifrån samhället vid 

frigivning ifrån anstalt viktigt. Intervjupersonerna upplever en saknad av en helhetsbild ifrån 

samhället och det stöd som finns att tillgå. För att en individ inte ska återfalla i missbruk och 

kriminalitet måste det finnas arbetstillfällen som kan erbjudas, bostadsmöjligheter, 

möjligheter till att bryta med den gamla gemenskapen och skapa sig nya relationer till 

individer som inte ingår i den kriminella livsstilen. Kriminalvården och Frivården är exempel 

på myndigheter som kan erbjuda dessa, genom utbildningar på anstalten samt uppföljning 

efter frigivning. Detta är någonting som även stödorganisationen erbjuder, de erbjuder 

möjligheter till bostad, möjlighet till utbildning och möjlighet till att bryta med gamla 

mönster. Samtidigt så består organisationen enbart av individer som haft en kriminell livsstil, 

så frågan är om de får det stöd som de behöver inom organisationen.  

Dock så går det inte att undvika problematiken i detta, är inte individen motiverad till att 

förändra sitt liv så är de möjligheter som erbjuds bortkastade. Att återanpassas till samhället 

efter att ha levt ett liv som kriminell är komplicerat. Tillsammans med stödet ifrån samhället, 

organisationen och den inre viljan till att vilja förändras så har alla sex intervjupersoner 

lyckats bryta med kriminaliteten. 

Intervjupersonernas berättelser kan kopplas till tidigare forskning relationer där utomstående 

som inte ingår i den kriminella livsstilen är en viktig faktor för att kunna lämna kriminaliteten. 

En intervjuperson berättar om att bli avskräckt och inte kunna identifiera sig med andra 

intagna på anstalt var en faktor som resulterade i att han lämnade kriminaliteten. Flera 

intervjupersoner berättar att det är viktigt att känna sig accepterad och sedd för den man är för 

att inte återfalla i kriminalitet. Detta är något som organisationen har hjälpt dem med, genom 

att vara del av en gemenskap så har de sociala banden stärkts hos individen och på så sätt 

bygger de upp ett liv med viktiga delar som försvinner vid ett återfall. Är dessa band starka så 

minskar även dessa risken för ett återfall vilket intervjupersonerna varit medvetna om, de har 

valt att ha det så. Det kan liknas med en mental konstruktion, ett verktyg som de själva har 

skaffat för att ständigt påminna dem om vad de förlorar om de skulle ta ett återfall.  
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6.2 Metodologiska reflektioner 

Svårigheterna som har uppstått inom den aktuella teoretiska referensramen är att Ebaughs 

teori kring exitprocessen handlar om individer som ska lämna en roll bakom sig som haft stöd 

ifrån signifikanta andra under exitprocessen, vilket intervjupersonerna inte haft i samma grad. 

Det har även varit svårt att kategorisera intervjupersonernas berättelser i de fyra steg som 

Ebaughs teori är uppbyggd kring just eftersom hens teori är så starkt kopplad till stödet som 

signifikanta andra erbjuder. Av intervjupersonernas berättelser så fanns det en svårighet att 

hitta citat och delar som passar in i det andra stadiet sökandet efter alternativ. En svårighet 

kring stämplingsteorin är att den är väldigt bred och ibland svår att applicera på 

intervjupersonernas berättelser då några av intervjupersonerna inte medvetet upplevt sig som 

stämplade av samhället. Dock är stämplingen är en teori som är svår att utelämna när studien 

handlar om en förändringsprocess från att ha levt som kriminell missbrukare till att 

återanpassas till samhället.  

Ett problem som uppstod under datainsamlingen var att intervjuperson ett valde de första tre 

som deltog i intervjuerna, detta är någonting som skapade en nyfikenhet hos mig som 

författare varför det blev som det blev. Den kontaktperson inom organisationen som jag innan 

intervjutillfällena talade med menade även att jag inte fick intervjua yngre medlemmar då de 

inte kommit lika långt i sin återanpassning till samhället. Även detta väckte en nyfikenhet 

kring varför det var så, detta är enbart någonting som jag som författare kan spekulera i. 

Skulle dessa individer inte ha gett mig som författare en berättelse som främjat organisationen 

bild som de vill visa det övriga samhället? Eller är det bara så att dessa individer inte kommit 

så långt i sin återanpassning att de är beredda att svara på frågor kring den? Det jag som 

författare till uppsatsen skulle ha gjort annorlunda att själv ha valt intervjupersoner och låtit 

intervjuerna tagit plats i en annan lokal än organisationens hemlokal då detta kan ha påverkat 

resultaten av deras berättelser då alla sex var väldigt tacksamma till organisationen. Det har 

trots allt varit mycket tack vare organisationen som de har lyckats återanpassats till samhället. 

De resultat som uppsatsen genererat anser jag som författare vara tillförlitliga för det urvalet 

som deltagit i studien då deras berättelser liknar varandra.  

 

6.3 Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att bredda urvalets storlek vid en liknande 

studie för att kunna generalisera resultatet till övriga populationen. Det skulle vara intressant 

att sänka åldersintervallen till åldrarna 18-30 då återfallsstatistiken är som högst i detta spann. 

Att undersöka hur återanpassningen ser ut för en individ som saknar det stöd som 

organisationen ger skulle även det vara av intresse samtidigt som en kritisk granskning av 

organisationen skulle vara intressant för att se vad de erbjuder till individer samt fördelarna 

och nackdelarna med detta i återanpassningsprocessen. 
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BILAGOR 

 

Intervjuguide  

Går det bra att banda intervjun?  

Denna intervju kommer att följa forskningsetiska principer. Samtalet kommer endast att 

användas i forskningssyfte och inspelningen kommer sedan att raderas när uppsatsprojektet är 

avslutat och du kommer att vara anonym. Du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

Vid frågor eller funderingar kring intervjun kan du nå mig på telefonnummer […]. Syftet med 

intervjun är att studera hur en återanpassningsprocess till samhället kan se ut för någon som 

tidigare levt ett kriminellt liv. Temana som behandlas i intervjun är: före kriminaliteten, 

kriminaliteten, återfallet, frågor om återanpassningen samt frågor om organisationens 

betydelse.  

 

Före kriminaliteten 

1. Vill du berätta om hur ditt liv såg ut innan kriminaliteten? Kan du utveckla det? 

2. Kan du berätta om hur ditt umgänge såg ut? Din uppväxt? Bostad? Utbildning/arbete? 

 

Kriminaliteten  

1. Vid vilken ålder började du begå brott? 

2. Varför tror du att du började begå brott? Kan du utveckla det? 

3. Hur tror du att samhället och omgivningen såg dig under denna tid? Utveckla? 

4. Hur reagerade andra i din omgivning på att du begick brott? 

Återfallet 

1. Hur kom det sig att du tog ett återfall? Kan du utveckla det? 

2. Kan du berätta om hur ditt liv påverkades av återfallet?  

3. Hur reagerade andra i din omgivning på att du tog ett återfall? Kan du utveckla det? 

 

Återanpassningsprocessen- vändpunkten 

1. Kan du berätta om vad det var som fick dig att tvivla på din kriminella livsstil? 

2. Finns det någon särskild vändpunkt när du kom att ta avstånd från ditt tidigare liv? Hur såg 

den ut i så fall? 

3. Hur såg förändringensprocessen ut? Kan du berätta mer om den?  

4. Hur skulle du beskriva ditt liv efter tiden som kriminell? Kan du utveckla? 

5. Känner du att det finns något i ditt nya liv som motverkar att du återupptar din gamla 

livsstil? Utveckla gärna, 

6. Hur tror du att din omgivning skulle beskriva dig idag? Kan du utveckla? 

7. Hur ser arbetsmöjligheterna ut för en tidigare straffad? Kan du utveckla det? 

8. Hur skulle du beskriva kriminalitetens roll i ditt liv idag? Kan du utveckla det? 

9. Vilka samhällsåtgärder tror du krävs för en lyckad återanpassning till samhället? Kan du  

utveckla? 

10. Finns det saker i ditt gamla liv som påverkar ditt nya liv idag? T.ex. umgänge? 



 
 

11. Hur skulle du beskriva ditt liv idag? 

12. Hur ser du på framtiden? 

 

Organisationens betydelse 

1. Kan du berätta om hur du kom i kontakt med organisationen?  

2. Vad tycker du är den viktigaste uppgiften hos organisationen? Utveckla? 

3. På vilket sätt har organisationen hjälpt dig? Kan du utveckla det? 

4. Kan du berätta lite om hur organisationen har underlättat återanpassningen till samhället? 

5. Har organisationen hjälpt dig med arbetsmöjligheter/utbildning/bostad? Hur? 

6. Känner du att du fått stöd ifrån organisationen i din förändring? På vilket sätt har 

organisationen stöttat dig i ditt nya liv?  

7. Är det något du upplever saknas i det stöd som du fått av organisationen? Kan du utveckla 

det? 

 

Är det något övrigt som du känner att du vill tillägga som inte har tagits upp i denna intervju? 

 

 


