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Sammanfattning  

      

Denna uppsats är skriven på avancerad nivå inom socialt arbete. Dess syfte är att belysa turning points från 

kriminalitet och utgår från intervjuer med personer som tidigare haft en kriminell karriär. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade och berört orsaken till turning points och motivationskällor till upprätthållandet av beslutet. 

Analysen har genomförts med hjälp av symbolisk interaktionism och teorier om stämpling, stigma och strain. 

Resultatet visar nätverkets betydelse för processen kring en turning point samt vikten av individens egna vilja 

till förändring.  I resultatet går det även att utläsa hur personligt engagemang från omgivningen påverkar 

individen positivt vid en turning point. I diskussionen lyfter författaren resultatet och diskuterar även samhällets 

insatser utifrån uppsatsens resultat.  Efter analys och diskussion framkommer författaren med slutsatsen att en 

turning point sker först när individen själv vill genomgå en förändring. När individen har tagit det beslutet 

fungerar nätverket både motiverande samt som en resurskälla. Med personligt engagemang från omgivningen så 

kan individen stå fast vid sitt beslut om en turning point och motiveras till ett liv utan kriminalitet.  

Nyckelord: kriminalitet, turning point, strainteori, symbolisk interaktionism, nätverk 

 

 

      



3 

 

Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de informanter som har tagit sig tid för intervjun samt så öppet 

delat med sig av sina livsberättelser och tankar kring turning point. Denna uppsats hade inte 

varit möjlig att genomföra utan er medverkan och ert engagemang i uppsatsområdet. Jag vill 

även tacka mina närstående som bistått mig med peppande samtal och uppmuntran vilket gett 

mig energi att genomföra uppsatsen. Ett speciellt tack till Sara Gustafsson som förutom 

peppning även stått för konstruktiv feedback. Ett tack även till min handledare Yvonne 

Sjöblom för vägledningen under uppsatsens skapande. Avslutningsvis vill jag rikta ett extra 

stort tack till min familj som gett mig energi men även bidragit med praktisk hjälp under 

uppsatsen med allt från transport till intervjuerna och service under de dagar jag suttit och 

skrivit!  

Petra Råsberg 

Linköpings universitet 

Maj 2012 



4 

 

Innehåll 

1. Inledning ............................................................................................................................. 6 

2. Bakgrund ............................................................................................................................. 7 

2.1 Kriminalvården ................................................................................................................. 7 

2.2 KRIS- Kriminellas Revansch I Samhället ........................................................................ 7 

2.3 Definition av turning point ............................................................................................... 8 

2.4 Förförståelse ..................................................................................................................... 8 

3. Syfte .................................................................................................................................... 9 

3.1 Frågeställningar ................................................................................................................ 9 

4. Teoretisk referensram ....................................................................................................... 10 

4.1 Symbolisk interaktionism ............................................................................................... 10 

4.1.1 Stämpling och stigma ............................................................................................... 11 

4.2 Strainteorin ..................................................................................................................... 13 

4.3 Teoriernas koppling till kriminalitet ............................................................................... 14 

5. Tidigare forskning ............................................................................................................. 16 

5.1 Kriminalvården och återfall i brott ................................................................................. 16 

5.2 Uppdelningen av faktorer ............................................................................................... 17 

5.3 Livet innan turning point ................................................................................................ 17 

5.3.1 Barndomens påverkan .............................................................................................. 17 

5.3.2 Individens personliga faktorer ................................................................................. 17 

5.3.3 Missbruk som en faktor ........................................................................................... 18 

5.4 Orsak till turning point ................................................................................................... 18 

5.4.1 Nätverkets betydelse ................................................................................................ 18 

5.4.2 Individens förändring ............................................................................................... 19 

5.4 Livet efter beslutet om turning point .............................................................................. 19 

5.4.1 Samhällets insatser ................................................................................................... 19 

5.4.2 Nätverkets påverkan på individen ............................................................................ 21 

6. Metod ................................................................................................................................ 23 

6.1 Metodval ......................................................................................................................... 23 

6.2 Urvalsförfarande ............................................................................................................. 23 

6.3 Intervjuernas genomförande ........................................................................................... 24 

6.4 Etiska riktlinjer ............................................................................................................... 24 



5 

 

6.5 Analysförfarande ............................................................................................................ 24 

6.6 Metoddiskussion ............................................................................................................. 24 

6.6.1Validitetsdiskussion .................................................................................................. 25 

6.6.2 Reliabilitetsdiskussion ............................................................................................. 25 

7. Resultat och analys ........................................................................................................... 27 

7.1 Livet innan turning point ................................................................................................ 27 

7.1.1 Att tidigt känna utanförskap ..................................................................................... 27 

7.1.2 När kriminaliteten tar sin plats i livet ...................................................................... 28 

7.1.3 Att tidigt känna sig annorlunda ................................................................................ 29 

7.1.4 Missbruk som bidragande faktor ............................................................................. 30 

7.1.5 Sammanfattning ....................................................................................................... 31 

7.2 Orsak till turning point ................................................................................................... 31 

7.2.1 Fängelse och institutioner ........................................................................................ 31 

7.2.2 Anledningen till beslut om turning point ................................................................. 32 

7.2.3 Nätverkets betydelse vid genomförandet av turning point ...................................... 33 

7.2.4 Sammanfattning ....................................................................................................... 35 

7.3 Livet efter beslut om turning point ................................................................................. 36 

7.3.1 Insatser från samhället ............................................................................................. 36 

7.3.2 Motivation ................................................................................................................ 37 

7.3.3 Den egna viljan ........................................................................................................ 38 

7.3.4 Att förbättra insatserna ............................................................................................. 39 

7.3.5 Sammanfattning ....................................................................................................... 39 

8. Diskussion ......................................................................................................................... 41 

8.1 Livet innan turning point ................................................................................................ 41 

8.2 Orsak till turning point ................................................................................................... 42 

8.3 Livet efter turning point .................................................................................................. 42 

8.4 Samhällets insatser ......................................................................................................... 43 

9. Slutsats .............................................................................................................................. 44 

10. Referenser ...................................................................................................................... 45 

10.1  Internetkällor ............................................................................................................... 45 

10.2 Litteraturlista ................................................................................................................ 45 

Bilaga 1 Informationsbrev ........................................................................................................ 47 

Bilaga 2 Intervjuguide .............................................................................................................. 48 



6 

 

 

1. Inledning  

När en person i Sverige begår ett brott som upptäcks av samhället och leder till en fällande 

dom hamnar de inom kriminalvården. I Sverige är det dagligen 5000 personer som är intagna 

inom kriminalvården, vilket innebär att de sitter i fängelse (Kratz & Lindsten 2008). Ett syfte 

med att en person får en kriminalvårdspåföljd är att kriminalvården ska arbeta preventivt och 

förhindra ett återfall i brott efter strafftiden (Nilsson 2007). Men syftet uppfylls inte till fullo, 

upplevelsen av en fängelsepåföljd fungerar inte alltid preventivt. 

Det kändes som en fjäder i hatten faktiskt, jag vet inte, på något sätt blev det en sjuk 

bekräftelse, jag fick en förstärkt identitet. 

     -Informant nummer 5 

Som citatet ovan visar när informanten beskriver sin upplevelse av fängelsevistelsen så kan 

fängelsepåföljden ge en motsatt verkan. Siffror från 2003 visar att hälften av de som är 

intagna inom kriminalvården återfaller i brott inom en treårsperiod (Krantz & Lindsten 2008). 

Forskningen har enligt  Rydén-Lodi (2008) haft fel fokus då det fokuserats på vad som 

orsakat att individer återfaller i brott istället för vad som händer hos de individer som väljer 

att leva ett lagligt liv efter avtjänat fängelsestraff. Detta innebär att forskningen gått miste om 

att urskilja de positivt stödjande faktorerna. Vilka faktorer gör att hälften av de som fått en 

fängelsepåföljd gör en förändring i sitt liv och lever ett liv utan kriminalitet, genomför en 

såkallad turning point? En turning point likställs i denna uppsats med en vändpunkt, något 

som Reissman (2008) beskriver som att något sker i en individs liv som förändrar dennes syn 

på livet och leder till att individen förändrar sitt liv. Begreppet turning point förklaras mer 

ingående under uppsatsens bakgrund på sida 8 . Det är här denna uppsats har sin utgångspunkt 

och uppsatsen belyser de faktorer som kan hjälpa och stötta en individ att lämna 

kriminaliteten men även de faktorer som motiverar till ett lagligt liv.  Bergström (2006) menar 

att processen att lämna kriminaliteten måste ses i ljuset av att kriminaliteten är mer en livsstil 

än bara en karriär. För att belysa denna process och finna de faktorer som har en positiv 

inverkan på individen att vända ryggen till kriminaliteten får informanterna berätta om sina 

upplevelser av den period i sitt liv när kriminaliteten var ständigt närvarande.  Framför allt får 

informanternas berättelser bli en vägledning om vilka faktorer som kan hjälpa en individ att 

ändra sitt liv till ett liv utan kriminalitet och vad som gör att de väljer att fortsätta livet så. 
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2. Bakgrund 

Under detta avsnitt presenteras väsentlig information som behövs för att förstå uppsatsens 

grund. Nedan följer en presentation av den svenska kriminalvården, organisationen KRIS, en 

definition av begreppet turning point samt författarens förförståelse.  

 2.1 Kriminalvården 

Kriminalvården är den myndighet som har till uppgift att verkställa beslutet om domar och 

varje år har kriminalvården totalt cirka 26 000 klienter som är aktuella för olika påföljder 

såsom böter och fängelser. I Sveriges fängelser sitter det totalt 5000 intagna varje dag och i de 

häkten som finns sitter cirka 1700 personer som väntar på rättegång. Kriminalvårdens 

huvuduppgift i arbetet med dessa personer som är deras klienter är att förebygga deras 

eventuella återfall i brottslighet. Av de som satt i fängelse under år 2003 hade hälften av dessa 

återfallit i brott efter en treårsperiod trots kriminalvårdens insats (Krantz & Lindsten 2008). 

När en klient anländer till kriminalvården så upprättas en plan för verkställigheten. Denna 

plan aktiverar klienten i anstalten och har som syfte att underlätta klientens liv efter 

anstaltstiden och underlätta ett liv utan kriminalitet (Kriminalvården 2011). Denna plan 

innehåller åtgärder för att förhindra återfall i brott och har utgångspunkt i klientens behov och 

förutsättningar. Bland dessa åtgärder finns bland annat programverksamhet för att bearbeta 

klienternas bakomliggande problematik som är relaterat till deras kriminalitet (Nilsson 2007).  

Under verkställigheten samverkar kriminalvården med andra instanser för att möjliggöra en 

lyckad frigivning exempelvis med socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Klienter inom 

kriminalvården har samma rätt till samhällets stöd och hjälp som andra medborgare i 

samhället, denna hjälp är lagligt reglerad. (Nilsson 2007). 

2.2 KRIS- Kriminellas Revansch I Samhället 

KRIS är en kamratförening som består av personer som tidigare har levt en kriminell karriär 

eller haft en missbruksproblematik. De kan erbjuda stöd till personer som har suttit i fängelse 

och kan finnas med från frigivningsdagen för att hjälpa till med återanpassning till samhället. 

Organisationen är religöst och partipolitiskt obunden och har som syfte att hjälpa personer 

med ett förflutet av kriminalitet och missbruk att bryta med detta och återgå till samhällets 

sätt att leva.  Genom att erbjuda ett nytt och hederligt nätverk försöker medlemmarna inom 

organisationen att bidra till ett liv utan kriminalitet och missbruk för samtliga inom 

organisationen. KRIS har fyra ledord och de är hederlighet, drogfrihet, kamratskap och 

solidaritet. De kräver hederlighet och drogfrihet av medlemmarna som bland annat innebär att 
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ärlighet är en viktig del utav gemenskapen. De två andra ledorden berör vad som fås genom 

att vara en del av organisationen, nämligen kamratskap och solidaritet vilket innebär att 

medlemmarna ställer upp för varandra och agerar stöttande på vägen mot ett hederligt liv 

(www.kris.a.se). 

2.3 Definition av turning point 

Begreppet turning point kan på svenska likställas med vändpunkt. Reissman (2008) beskriver 

vändpunkt som en tidpunkt i en individs liv då det sker en förändring utav det förväntade 

livsloppet. Att individen får en annan syn på sina tidigare erfarenheter och att detta leder till 

en förändring i identiteten. Berglund (2007) använder sig också av begreppet vändpunkt och 

vändpunktsprocesser. Han beskriver en vändpunkt som en praktisk sanning ur individens 

synvinkel. Detta gör att det endast är individen som kan avgöra vad som ska ses som 

vändpunkt. Berglund ger exempel på att det kan handla om något som händer i relation till 

andra människor, att en individ i mötet med en annan människa påverkas genom intryck som 

avspeglas i känslorna och sedan i individens handlingar. Detta kan relateras till specifika 

händelser som ses som avgörande.  Berglund menar att en individ antingen medvetet eller ej 

kan känna ett tvång att ta ställning till sin situation i livet och omvärdera denna. En vändpunkt 

kan sammanfattningsvis, ur Berglunds perspektiv, beskrivas som en individs personliga 

berättelse som får stor betydelse för hur individen i framtiden väljer att leva sitt liv. 

 I denna uppsats används begreppet turning point för att beskriva den situation som individen 

befann sig i när beslutet att avsluta den kriminella karriären fattades. Det innefattar dels de 

känslomässiga processerna, men även de specifika händelser som informanterna påvisar. 

Valet att använda det engelska begreppet turning points istället för det svenska är att 

informanterna själva använder sig utav det engelska begreppet och att det används inom 

forskningsområdet. 

2.4 Förförståelse 

Under utbildningen till socionom har författaren till denna uppsats haft en strimma där fokus 

har lyst på kriminalitet och missbruk. Under studietiden har författaren även läst kurser inom 

det kriminologiska fältet vilket bidragit till en basförståelse om kriminalitet samt dess 

inverkan på personer som lever i den kriminella världen. 
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3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka urskilja vad som orsakar individers turning point från 

kriminalitet och hur dessa individer motiveras att upprätthålla detta val. Att genom 

informanternas berättelser om sitt liv kunna urskilja vad som hjälper en individ i denna 

process samt få deras syn på samhällets insatser gällande individer med en kriminell karriär. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur ser informanterna på vad som föranleder en turning point? 

 Hur ser informanterna på vad som påverkat dem vid deras val om att genomföra en 

turning point? 

 Hur ser informanterna på vad som har hjälpt dem att stå fast vid beslutet om att leva 

ett lagligt liv? 
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4. Teoretisk referensram 

De teorier som kommer att presenteras är symbolisk interaktionism samt strainteori. Dessa 

teorier är valda med hänsyn till att tidigare forskning visat att samspelet med omgivningen 

påverkar en individ i hög grad då denne genomgår en turning point och väljer att bryta upp 

från en kriminell karriär. 

4.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism härstammar från Chicagoskolan i USA och började användas under 

1900-talet och Herbert Blumer namngav 1937 teorin. Blumer ses som en av nyckelpersonerna 

inom utformandet av teorin tillsammans med bland annat Charles H. Cooley och George 

Herbert Mead (Eriksson & Markström  2000). Symbolisk interaktionism innebär ett sätt att se 

på den sociala verkligheten där social integration är en stor del. Inom teorin ses människan 

som ständigt aktiv i en process som hela tiden är i förändring. Detta innebär att teorin inte 

tillskriver individer egenskaper utan ser det som att substantiven egentligen borde betraktas 

som verb. Förändringsprocessen betonas starkt inom symbolisk interaktionism som anser att 

en person inte är dominant utan hon dominerar vid den angivna stunden och det kan snart 

förändras (Levin, Trost 1999). 

Mead (1934) anser att individens val är ett resultat av samhället. Detta innebär att när 

individen gör ett val så är detta en följd utav vilka alternativ som samhället kan erbjuda 

individen att välja emellan. Mead menar att en individ måste meddela sig med andra i sin 

omgivning för att kunna finnas till och tänka. Han menar vidare att alla levande organismer 

har en social aspekt och kan inte existera utan andra. Han ser individen som en del av en 

helhet där omgivningens responser kan leda till en förändring. Relationerna återspeglas i 

varandra och hur ett barn bemöts av sina föräldrar påverkar barnet i andra relationer. Han 

betonar även språket, både verbalt och icke verbalt, som den viktiga komponenten som 

används för att individen ska kunna utvecklas.  

Inom symbolisk interaktionism delas jaget in i två delar, Me och I. Me innebär de roller 

personen har däribland de som individen förväntas ha av andra, Me är föränderligt men 

förändringen som sker är relativ långsam och tar tid. I Me så samlas allt individen har varit 

med om, däribland alla erfarenheter och vårt språk. I innebär den del som står för responsen 

gentemot andras åsikter och beteenden. I är den aktiva och spontana delen av jaget och står 

för talet. Relationen mellan Me och I kan ses som att Me bromsar I’s impulsivitet medan det 

är I som påverkar Me att förändras. Däremot är det Me som blir tydlig för omgivningen och är 
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den del av jaget som vi ser, I framträder bara tillfälligt och det som märks är effekten av 

handlandet av I (Levin, Trost 1999). 

Människan ses inte som social från födseln utan det är något som utvecklas successivt hos 

människan, att den blir en mer social varelse vilket därmed innebär att den socialiseras in i 

samhället och lär sig dess normer och värderingar. Detta tar sin början redan i barndomen som 

ett litet barn. Genom signifikanta andra, som är personer barnet bryr sig om och lyssnar på, 

imiterar barnet deras roller och tar efter deras beteenden. Dessa signifikanta andra byts ut 

under utvecklingen men det finns alltid personer som har denna roll i individens omgivning. 

Det utvecklas till att individen i situationer tänker på hur sin signifikante andre skulle handla 

exempelvis vad skulle mamma ha gjort i denna situation? Därmed förs en inre dialog med den 

signifikante andre (Mead 1934). 

Det mänskliga beteendet innebär inte bara ett besvarande på omgivningens handlande utan 

beror även på vår uppfattning eller tolkning av avsikten eller intentionen i handlingar utförda 

av andra. Här får den generaliserande andre en roll, det är det organiserade samhället eller den 

sociala grupp som gör att individen kan skapa ett jag. Här får människan möjligheten att se 

sig själv genom ett annat perspektiv utifrån omgivningen. Ännu ett begrepp inom symbolisk 

interaktionism är ”mind” och kan ses som en föreställningsvärld från individens sida.  Denna 

föreställningsvärld består av tankar kring omgivningen och påverkas av individens tidigare 

upplevelser och erfarenheter (Levin, Trost 1999). 

4.1.1 Stämpling och stigma 

Båda dessa förklaringsmodeller härstammar ur de interaktionistiska tankarna kring samspelet 

mellan individen och dess omgivning rörande identitetsprocessen fast har två olika 

nyckelpersoner.  

Howard S. Becker var den person som formade de stämplingsteoretiska tankarna (Hilte 1996). 

Goldberg (2005) beskriver stämplingsteorin som en process där omgivningen upprepade 

gånger ger negativa reaktioner gentemot en individ som en följd av dennes beteende. Detta 

leder i sin tur till att individen gör en omvärdering av sin självbild och anpassar den till 

omgivningens åsikter. Becker (2006) beskriver själv att teorin framträdde som en följd av att 

avvikande beteenden, såsom kriminalitet, försökte förklaras genom psykologiska modeller 

vilket inte accepterades inom sociologin. Idén som rådde var att de som begick brott gjorde 

detta som en följd av dess egna beteenden men genom bland annat systemteori så kom även 

samhället och dess medborgare att få en viktig roll i förklaringen till kriminalitet. 
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En avvikelse är i grunden att bryta mot en samförstådd regel som råder i samhället och vilken  

är allmänt accepterad. Det blir dock inte en avvikelse förrän omgivningen har reagerat på 

händelsen (Becker 2006). Hilte (1996) tydliggör detta genom att beskriva att en avvikelse inte 

kan kopplas till en egenskap i den handling som individen har begått, utan en avvikelse är en 

konsekvens av hur omgivningen väljer att bemöta den handling som begåtts med exempelvis 

regler och sanktioner mot en förbrytare. Hilte delar upp stämplingsteorins process i två delar, 

primär och sekundär avvikelse. Primär avvikelse innebär att en individ begår en handling som 

bryter mot gällande normer och den sekundära avvikelsen är när handlingen inte kan 

normaliseras utan bemöts av omgivningen med respons som påverkar individens självbild. 

Avvikandet ses dock som sekundärt när individen tagit rollen till sig och använder den som en 

del utav sin identitet. Enligt Becker (2006) så innebär denna process att individen blir 

utestängd från traditionella samhällsgrupper. Detta är inte en följd utav handlingen i sig utan 

hur samhället bemött denna handling och vidare är detta en följd utav det rådande klimatet i 

samhället gällande handlingen. När individen blir utestängd från samhället innebär detta att de 

blir utestängda från användandet av medel som krävs i samhället och därmed använder denne 

illegitima metoder för att leva sitt liv.  

Det går att avbryta en avvikelsekarriär som beskrivits ovan menar Hilte (1996) och har valt att 

använda sig utav missbruk för att förklara detta. Genom att använda en sex steg lång process 

så menar han att individen kan återvända till samhället. Det första steget handlar om att 

individen måste bli accepterad av vanligt folk, det vill säga de som inte själva har en 

avvikelsekarriär. Nästa steg är att bryta med sin gamla värld för att sedan ändra sin självbild 

samt sin självuppfattning. Fjärde steget innebär att öka möjligheterna till att skapa sig ett 

socialt liv för att under femte steget sluta med det avvikande beteendet, i detta fall missbruka 

droger. Det sista steget handlar om samspelet med individens omgivning då steget innebär att 

förändra den negativa självbild som andra i omgivningen har av individen. 

Teorin om stigma kan sägas beröra mer hur en individ med en misskrediterande egenskap 

reagerar på den process som omgivningen gör i ett försök att etikettera individen. Det kan röra 

sig om såväl ett handikapp som kriminalitet, huvudpoängen är att egenskapen befläckar 

individens karaktär. Ett stigma behöver inte vara uppenbart för omgivningen, såsom ett 

kriminellt förflutet, men individen ställs ändå inför ett beslut om denne ska berätta om sin 

bakgrund och tvingas vara medveten om vilken process detta orsakar hos mottagaren av 

berättelsen (Goffman 1963). Den person som anses som nyckelperson inom teorin om stigma 

är Erving Goffman, han ansåg sig inte själv som en förespråkare för den symboliska 

interaktionismen men enligt Levin & Trost (1999) så är ändå denna koppling tydlig. Genom 
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att han påvisar att Jaget hos en individ påverkas av sin omgivning och ständigt är i förändring 

så har han ändå en grundsyn som överensstämmer med symbolisk interaktionism. 

Goffman (1963) beskriver att stigma bland annat handlar om förhållandet till andra med 

samma stigma. En individuell stigmatisering som process kan påvisas ske på institutioner 

såsom exempelvis fängelse. När en individ anländer så har denna stigmat att vara kriminell, 

trots detta faktum så innebär det inte att individen anser sig att tillhöra kriminella som grupp 

och anser sig kunna jämföras med andra på fängelset gällande likheter. Det påbörjas då en 

process där individen genom att ansluta sig till gruppen tar till sig stigmat som gruppen har, i 

detta fall att vara kriminell. Trots att individen först är ambivalent gällande att ansluta sig till 

gruppen och själv anse sig som kriminell liknande de andra så följs processen av acceptans. 

Individens egna fördomar mot den nya gruppen suddas ut och efter hand anser individen att 

de andra kriminella är som vilka andra personer som helst och har därmed inte längre svårt att 

själv se likheter och betraktas lika. Denna process förekommer ständigt i samhället rörande 

olika stigman och är en reaktion på omgivningens behov av att etikettera individen. 

Som det i ovan stycke nämndes så är stigma en reaktion på vilken etikett som samhället 

tilldelar individen och hur denne bemöter den tilldelade etiketten. Vad som avgör 

omgivningens reaktion är symboler som de själva har en föreställning om och som gör att de 

tillskriver individen vissa egenskaper. Däribland kan som exempel nämnas att personer som 

ser andra individer med nålstick på armarna och tydliga märken runt handlederna kan vara 

övertygade om att personen är en missbrukare som haft handklovar under en längre tid. Detta 

behöver inte vara fallet men etiketten är redan satt och det är upp till den etiketterade 

individen att bemöta det (Goffman 1963). 

4.2 Strainteorin 

Den symboliska interaktionismen belyser relationen mellan omgivning och individ när 

individen utvecklar sin person. Under detta stycke om strainteorin presenteras en teoretisk 

grund som berör hur omgivningen påverkar individen. 

Robert Merton (1968) presenterar ett perspektiv som tydliggör hur individen påverkas av sin 

omgivning och det centrala begreppet är strain. Mertons teori söker orsaken till brottsligt 

beteende i samhällsstrukturen istället för att se de sociala faktorerna som enda orsak. Merton 

använder som bas begreppet anomi som innebär att det sker en försvagning av 

sammanhållning och den av samhället invanda ordningen gällande normer och värderingar. 

Det Merton lyfter är att kriminalitet, som han ser som en avvikelse, uppkommer som en effekt 

av samhällets resursfördelning. Detta innebär att problematiken orsakas av den stora 
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fokuseringen på livsmål. Dessa mål är baserade på de normer som råder i samhället som 

helhet men tar inte hänsyn till att tillgängligheten inte är densamma för alla utan skiljer sig 

medborgarna emellan. Det är känslan att se målen men inte kunna nå dem som betraktas som 

strain. 

 Det finns dock olika sätt att bemöta samhällets mål från individernas sida och Merton 

presenterar fem alternativ till anpassning. Dessa alternativ är knutna till situationen de 

uppträder i och inte till individens personlighet. Anledningen till att vissa individer upplever 

strain är att samhället i vissa situationer blir resultatinriktat och att vägen till att nå målet inte 

blir lika viktig, som inom idrotten då en del utövare dopar sig för att nå målet på ett olagligt 

sätt. Den första varianten av anpassning kallas comformity och denna grupp besitter de medel 

som krävs för att nå samhällets etablerade mål exempelvis en bra utbildning och ett bra 

arbete. Denna grupp utsätts inte för strain eftersom de inte behöver känna motsättningen 

mellan mål och medel. Nästa gruppering kallas innovation och innebär att de inte har medel 

att nå målen men uppfinner då dessa medel när de känner strain. Det kan innebära att 

genomföra brott för att ha pengar till en utbildning. Den tredje grupperingen kallas för 

ritualism och är personer som använder de medel som finns tillgängliga i samhället men fokus 

på målet försvinner. Dessa personer utvecklar oftast inte kriminalitet men de skapar mål som 

inte överensstämmer med samhällets för att bli nöjda. Nästa gruppering är retreatism och 

innebär människor som står utanför samhället. Här finns de som inte omfattar de mål som 

finns i samhället exempelvis svårt psykiskt sjuka men även de som sökt sitt mål utanför 

samhället i exempelvis en sekt eller narkotikamissbruk. Deras mål som då kan vara att ta 

narkotika i syfte att få ett rus är inte accepterat av samhället och är en kriminell handling. Den 

sista grupperingen av anpassning benämns rebellion och innefattar de individer som gör 

uppror mot det som av samhället är accepterat gällande mål och medel. De försöker då 

förändra samhället och skapa en ny social ordning och denna process kan innebära 

lagöverträdelser (Merton 1968). 

 Det är tillgängligheten som orsakar problematiken och när en individ har samma mål men 

inte samma medel som andra kan denne känna en motsättning som leder till att de känner 

strain vilket i sin tur kan leda till ett brottsligt eller annat avvikande beteende (Merton 1968).  

4.3 Teoriernas koppling till kriminalitet 

De båda ovan presenterade teorierna rör individens samspel med omgivningen. Sarnecki 

(2003) menar att symbolisk interaktionism är viktig då en relevant del inom ett kriminologiskt 

perspektiv är att se hur individen utvecklar en identitet som kriminell. Utifrån dessa teorier 
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blir en kriminell identitet ett resultat av negativa reaktioner från omgivningen. Detta samspel 

anser även Bergström (2006) som viktigt. Han beskriver kriminalitet som en livsstil och 

beskriver både processen till och från en kriminell livsstil. Han menar att en person som 

bemöts som kriminell av samhället hänger upp sin identitet kring detta. Genom att acceptera 

omgivningens bild så kan individen känna en kontroll genom att själv bekräfta omgivningens 

tankar. Författaren menar att personer som börjat denna process inte har lika många val som 

andra personer att välja bort den kriminella banan och därför får svårare att avbryta den 

negativa karriären. När individen själv ser sig som kriminell så väljer den handlingar som är i 

enlighet med sin självbild. Genom att acceptera omgivningens bild och själv ta sig an denna 

så är det lättare att bygga upp ett nätverk med likasinnade. Detta skapar en problematik då 

nätverket fortsätter att bekräfta rollen med dess reaktioner. Ett exempel som författaren ger är 

att en ickekriminell med ett icke kriminellt nätverk som begår en brottslig handling får 

negativa reaktioner och därmed kanske inte fortsätter med kriminalitet. Bergström menar att 

en som redan har en kriminell karriär och ett kriminellt nätverk får positiva reaktioner på 

brottslighet och kan därmed anse det värt att fortsätta med. Bergström sammanfattar detta 

med att en person då hellre får positiva reaktioner på att man är kriminell än inga reaktioner 

alls från sin omgivning. 

Bergström (2006) gör även en koppling till de tankemönster som utvecklas i samband med 

den symboliska interaktionismen som teori. En person med ett kriminellt beteende har en 

föreställning om hur omgivningen har tankar och attityder mot kriminella och dess situation. 

För att en förändring hos individen ska kunna ske med resultatet ett laglydigt liv så måste 

individens egna tankemönster först förändras, ingen förändring i tankemönstret resulterar i att 

kriminaliteten kvarstår i individens liv. En del i förändringen bör därför vara arbete med 

individens självbild, värderingar, världsbild samt social färdighetsträning. Andersson & 

Nilsson (2002) menar även de att kriminalvården börjat innefatta en förändring av 

tankemönstren hos de intagna och att detta ses som en av de viktigaste åtgärderna. 
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5. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras först en översikt om vilka som återfaller i brott och hur många 

som återfaller i kriminalitet efter avtjänad dom inom kriminalvården. Vidare kommer 

forskning som tidigare genomförts angående faktorer som påverkar avbrytandet av en 

kriminell karriär och turning point att presenteras. Dessa faktorer berör livet innan turning 

point skett i form av bakgrund, motivation till turning point men även situationen efteråt för 

att upprätthålla beslutet om ett liv utan kriminalitet.  

5.1 Kriminalvården och återfall i brott 

Som tidigare nämnts så är kriminalvårdens viktigaste uppgift att arbeta med klienten i 

brottsförebyggande syfte och förhindra att de återfaller i brott (Krantz & Lindsten 2008). 

Detta görs genom att en individuellt grundad plan utgör plattformen för arbetet. Därmed så 

kartläggs de individuella behoven och riskerna för att kunna bemötas med rätt insatser. Trots 

detta arbete så återfaller många i brott. Genom kriminalvårdens register har ett mönster 

kunnat urskiljas bland återfallsförbrytare. De som oftast återfaller i brott är de individer som 

inom en femårsperiod innan senaste dom redan avtjänat en dom i fängelse, är dömda för 

tillgreppsbrott samt frigivits från ett medellångt straff på ca 2 år. De flesta av 

återfallsförbrytarna är under 25 år.  Dessa siffror gäller hela populationen på fängelserna i 

Sverige och för kvinnorna som bara är 5-7% av det hela antalet så finns det en skillnad och 

det är åldern på återfallsförbrytarna. De kvinnor som återfaller är oftast i medelåldern eller 

äldre men har i övrigt samma faktorer som männen (Kratz & Lindsten 2008). 

När det gäller de individer som inte återfaller så är det andra faktorer som avgör detta. De 

individerna har inte tidigare avtjänat en dom och har dömts till påföljder som villkorlig dom 

kombinerat med samhällstjänst eller intensivövervakning, mer känt som elektronisk fotboja 

(Kratz & Lindsten 2008). 

Det som även spelar in i mönstret gällande återfall är vilket brott individerna är dömda för. 

Bland de som avtjänade domar mellan 90-talet och 2002 undersöktes återfallsfrekvensen 

under en femårsperiod. De kategorier av brott där återfallsfrekvensen var högst var 

narkotikabrott, våldsbrott och tillgreppsbrott. Av de som dömts återföll under en femårsperiod 

75% av de dömda för tillgreppsbrott, 47% för narkotikabrott och 39% av de som avtjänade 

dom för våldsbrott (Kratz & Lindsten 2008). 



17 

 

5.2 Uppdelningen av faktorer 

När det gäller faktorer som påverkar om en individ återfaller i brott efter avtjänad dom har 

Rydén-Lodi (2008) valt att dela upp de faktorer som påverkar i två grupperingar, dynamiska 

och statiska. Statiska faktorer är individens strukturer i livet som redan är givna, däribland 

familjestruktur, nationalitet och socialgruppstillhörighet. De dynamiska är de som förändras 

som ett resultat av individens interaktion med dennes omgivning. Som exempel på dessa är 

relation till föräldrar, institutionsvistelse, missbruk av droger samt byte av boende ort. Det 

som påverkar individen mest i avbrytandet av en kriminell karriär menar Rydén-Lodi(2008) 

är de dynamiska faktorerna och visar med sin studie ett tydligt samband mellan dessa och 

återfall. 

5.3 Livet innan turning point 

5.3.1 Barndomens påverkan 

Flera forskare poängterar vikten av individens uppväxtvillkor varit som en påverkansfaktor 

rörande en kriminell karriär. Af Klinteberg, Stattin, Rydén-Lodi (2005) har undersökt 

individers återfall i brott och därmed vilka faktorer som kan ses gemensamt för både de som 

återfaller och de som inte gör det. Författarna lyfter fram att individer som under sin uppväxt 

trivts bättre i hemmet ses ha en mindre återfallsfrekvens i kriminaliteten. Rydén-Lodi (2008) 

poängterar även detta i sin avhandling. Författaren menar att de som haft en stabil miljö under 

uppväxttiden och stödjande föräldrar visar en hög grad av att avsluta en kriminell karriär som 

de har påbörjat. 

5.3.2 Individens personliga faktorer 

Rydén-Lodi (2008) lyfter fram Yockelson och Samenows tankar kring de individuella 

faktorerna hos de som begår brott. Dessa menar att det redan i tidig ålder går att se barn med 

ett speciellt beteende som ligger i riskzon. Barndomens beteende kan kopplas samman med 

att som vuxen få ny energi när det händer något spännande, ett slags bränsle för fortsatt 

kriminalitet. Flera faktorer hos barn menar de är ett starkt motstånd när omvärlden försökt 

begränsa barnets frihet och att de under uppväxten levt ett liv där de upplevt att föräldrarna 

inte har haft insyn. Att som barn ha ett pendlande humör mellan att ena stunden vara änglalik 

för att i nästa stund vara elak samt att ha obegränsat med energi och alltid vara lättirriterad 

och otillfredsställd menar författaren är en riskfaktor. Rydén-Lodi (2008) menar även hon att 

de som lever med en kriminell karriär ofta anses vara speciella redan från barndomen genom 

att skilja sig från mängden och ses som annorlunda. Men det är först när dessa hamnar i fel 

miljö eller upplever någon stor och negativ händelse som de tar kriminaliteten till sig. 
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Af Klinteberg, Stattin, Rydén-Lodi (2005) menar att individer som efter avslutat 

fängelsestraff inte återfallit i brott visat en högre grad av social förmåga än de som återföll. 

Den sociala förmågan har även Rydén-Lodi (2008) lyft i sin avhandling. Författaren menar att 

en upphörandefrämjande faktor är att individen äger en social förmåga och att förmågan att 

knyta varaktiga relationer samt att knyta an till sina egna barn, om det finns, bidrar till att 

individen upphör med sin kriminalitet. 

 5.3.3 Missbruk som en faktor 

Rydén-Lodi (2008) menar att kriminalitet och missbruk bör ses i relation till varandra. Det 

finns tydliga indikationer om att dessa båda hänger samman. Relationen dem emellan är svår 

att avgöra och vilken som orsakar vilken är omöjlig att se. Det som dock går att tydliggöra 

med forskning är att de ofta framträder hos samma personer och är båda ett steg till en 

avvikarkarriär. Rydén-Lodi (2008) ser missbruksdebuten som en faktor med stor vikt för 

utgången av uppbrottet av en kriminell karriär och ett missbruk innan 16 års ålder ses som en 

riskfaktor. 

5.4 Orsak till turning point 

5.4.1 Nätverkets betydelse 

Gustavsson (2007) menar att vid ett uppbrott från den kriminella karriären får nätverket en 

betydande roll, detta bekräftar även Rydén-Lodi (2008) som menar att sociala relationer i hög 

grad påverkar uppbrottet från en kriminell karriär. Gustavsson (2007) menar att när tankarna 

om att bryta med det kriminella liv som individen levt så har partners, barn, föräldrar, syskon 

och släkt en tung roll. Dels brukar individerna i dessa grupperingar finna stöd och hjälp men 

dessa grupperingar har enligt författaren en ännu större betydelse. Denna gruppering kan för 

individen ses som ett skäl att ta avstånd från det kriminella liv som individen tidigare har levt. 

Rydén-Lodi (2008) tar upp dessa relationer som en avgörande faktor. Författarens forskning 

har visat att dessa relationer kan vara en orsak till att individen avslutar den kriminella 

karriären, då som en följd av rädslan att förlora dessa relationer om de skulle fortsätta sin 

kriminella karriär. Även McNeill (2009) lyfter nätverkets betydelse. Detta utifrån att en 

individ kan förändra sitt liv, att ta avstånd från kriminalitet, utifrån att denne ser hur det 

påverkat de anhöriga. McNeill menar att när individen ser att dennes kriminalitet skadat de 

anhöriga så vill denne gottgöra sina anhöriga och det bland annat genom att leva utan 

kriminalitet. 
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5.4.2 Individens förändring 

Individens egen förändring i form av förändrade värderingar uppmärksammar Rydén-Lodi 

(2008). De individer som i hennes studie har avslutat sin missbrukskarriär har genomgått en 

mognadsprocess och förändrat sitt tankesätt kring det kriminella livet. Detta tankesätt har i sin 

tur lett till flera förändring som hjälper individen att bryta med den kriminella karriären, 

däribland att mognadsprocessen lett till ett byte av umgängeskrets. Rydén-Lodi (2008) menar 

att om en person ska kunna avsluta sin kriminella karriär så måste personliga förändringar 

ske, däribland inre förändring i form av coping, aggressivitets- och impulskontroll. Rydén-

Lodi (2008) kopplar sitt forskningsresultat till Shover som menar att personer som upphör 

med en kriminell karriär gör det som en följd utav fyra saker. Den första orsaken som Shover 

betonar är en förändrad inställning till sig själv, en förändring som innebär ett kritiskare 

förhållningssätt till sin egen person. Nästa orsak är att personen ifråga fått en ökad 

tidsmedvetenhet, en förståelse för att livet är för kort för att slösas bort genom att sitta i 

fängelset. Förändringar i individens mål och ambitioner ses som den tredje orsaken och den 

fjärde berör en slags utbrändhet. Den sistnämnda faktorn innebär en trötthet inför det 

kriminella livet, att inte orka med alla konsekvenser och gärningar som hör till den kriminella 

karriären. 

Gustavsson (2007) lyfter vikten av den fria viljan hos de som väljer att utesluta kriminaliteten 

från sitt liv. Utifrån studien som ligger till grund för artikeln visas att det är viktigt att 

individen själv har bestämt sig och tagit ett tydligt beslut att avsluta sin kriminella bana. Det 

visade sig att de individer som tydligt uttalade denna vilja samt tydliggjorde detta för sin 

omgivning visade bäst resultat i uppbrottet från kriminaliteten. Travis & Visher (2003) 

betonar även de att för att en individ ska lyckas avbryta en kriminell karriär är ett personligt 

beslut om förändring av stor vikt. 

5.4 Livet efter beslutet om turning point 

5.4.1 Samhällets insatser 

Det finns flera faktorer som påverkar individen efter att denne har tagit sitt beslut om att bryta 

upp från kriminaliteten, här har samhället en stor roll. Rydén-Lodi (2008) menar att 

samhällsåtgärderna är viktiga för individen, och bland dessa ingripanden ses 

institutionsvistelse som en negativ faktor. När en person döms för ett brott så är fängelse ett 

av alternativen. Enligt Rydén-Lodi (2008) kan ett fängelsestraff fungera som en tankeställare, 

det visades dock i studien att fängelsestraff endast fungerade avskräckande för de individer 

som har relationer utanför den kriminella kretsen. Enligt Travis & Visher (2003) är 
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institutionsvistelse en tydlig riskfaktor när det gäller att bryta med en kriminell karriär, en 

bakgrund kantad av vistelser på institution minskar chansen att kunna avbryta en kriminell 

karriär. Anledningen till detta är att individen då kan ses som institutionaliserad och få svårt 

med anpassningen tillbaka till samhället. Heule (2005) menar att samhället behöver inse att 

för höga krav ställs på före detta interner. Att förvänta sig att en person ska komma ut från 

fängelset och ta sitt ansvar i samhället är en stor process och kan inte ske över en natt. 

Processen att gå från levernet på en institution till en självtänkande och ansvarstagande 

medborgare kräver stöd. De rent praktiska behov som behövs efter avslutad anstaltsvistelse är 

att individen får hjälp med bostad samt arbete. Detta poängteras även av Rydén-Lodi (2005) 

som visar att återfallsrisken sänks om individens bostadssituation är ordnad och att det annars 

kan leda till att individen faller tillbaka i sitt gamla livsmönster. Travis & Vishers (2003) 

forskningsresultat visar att de som efter avslutat fängelsestraff har en sysselsättning löper 

mindre risk att återfalla i brott. 

Rydén-Lodi (2005) menar att det är viktigt att planera för arbete och bostad men poängterar 

även fritidens viktiga betydelse. Författaren drar slutsatsen av sin studie att fritiden har en 

viktig roll när det gäller att göra ett uppbrott från den kriminella karriären som innan varit en 

del av livet. Rydén-Lodi beskriver att ensamheten är en problematik när ett uppbrott har skett 

eftersom detta innebär att individen klipper sina vänskapsband med andra kriminella vänner 

och kan känna sig ensam utan de gamla vännerna. Författaren menar även att en enformig 

fritid kan leda till ett återfall till kriminaliteten. Gustafsson (2007) lyfter också vikten av en 

aktiv fritid och menar att det är viktigt för individen att hålla sig sysselsatt efter frigivningen 

för att ej återfalla till den kriminella världen. Informanterna i Heule (2005) visar även de att 

det sociala nätverket blir viktigt efter att de fattat ett beslut om att avsluta den kriminella 

karriären. Dessa informanter efterlyser detta som en del i det program som är tänkt att 

återanpassa interner till livet ute i samhället. De skulle vilja att sociala nätverk var en del av 

denna anpassning samt information och hjälp kring hur individen ska kunna skaffa sig ett eget 

positivt nätverk. Chadha, Jagger, Snyder & van Wormer (2009) poängterar att vid en 

frigivning är det viktigt att utnyttja samtliga system i samhället för att skapa nätverk. Både 

professionella system men även de organisationer som kan erbjuda positiva nätverk åt 

individerna kan hjälpa individen till ett lagligt liv.  

Det som framkommit i flera studier är att det är viktigt att individen får hjälp att ordna sin 

situation innan frigivningen gällande livet utanför murarna. Gustavsson & Kling (2002) 

menar att de program som bedrivs inom kriminalvård och socialt arbete är bortkastade om 

inte individens sociala situation åtgärdas. Författarna menar att den sista delen av ett 
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fängelsestraff ska innehålla en högre grad av fritidsaktiviteter, permissioner, frigång för 

studier och arbete, missbruksbehandling samt kontakt med anhöriga, myndigheter och 

frivilligorganisationer.  

5.4.2 Nätverkets påverkan på individen 

Som tidigare har nämnts är nätverket viktigt. En faktor som påverkar utgången av individens 

turning point är därför nätverket kring individen. Af Klinteberg, Stattin & Ryden-Lodi (2005) 

tar upp att en av faktorerna som skiljer grupper som återfaller och de som inte återfaller är 

deras nätverk av vänner. Att vänkretsen består av färre kriminella och/eller missbrukande 

vänner gör det enklare för individen att hålla sin nya väg, den väg i livet som inte innehåller 

kriminalitet. Nätverket hos de som inte återfaller består av fler vänner som kan stötta 

individerna på ett positivt sätt i deras nya beslut om livsväg. Även Visher & Travis (2003) 

menar att om vänkretsen består av kamrater som lever ett lagligt liv så ökar individens egen 

möjlighet att stå fast vid ett lagligt liv. Af Klinteberg, Stattin & Ryden-Lodi (2005) lyfter 

även att för de som har en partner blir denne viktig. Att partnern inte själv är kriminellt aktiv 

och/eller missbrukar gör det enklare för individen att hålla fast vid sitt beslut om att bryta upp 

från kriminaliteten. Gustafsson (2007) menar att ett nätverk som består av de som förespråkar 

en laglydig väg i livet kan fungera stöttande efter att individen bestämt sig för att följa samma 

väg. Nätverket kan då även hjälpa individen med den praktiske hjälp som denne behöver på 

sin nya livsväg. Detta styrker även McNeill(2009) som menar att det finns resurser i 

individens nätverk som blir viktiga vid en turning point, detta dels då relationerna är viktiga 

men även att närstående har en påverkan på individen och kan stötta beslutet om turning 

point. 

Snyder et al. (2009) menar att det är speciellt viktigt att se nätverket hos de som länge bedrivit 

en kriminell karriär och de äldre i denna grupp. Där kan positiva krafter i närmaste kretsen 

saknas som en följd av det kriminella beteendet och insatser för att skapa ett nytt positivt 

nätverk blir då extra viktiga. Af Klinteberg, Stattin & Ryden-Lodi (2005) lyfter en speciell 

faktor gällande individens nätverk som hjälper individen att dels göra sin turning point men 

även att hålla fast vid sitt beslut. Detta är en person i nätverket som engagerar sig i individen. 

Denne kan vara vem som helst ur nätverket, det viktiga är att denne visar individen att den är 

beredd att på ett positivt sätt känslomässigt engagerar sig i individens öde och kamp för ett liv 

utan kriminalitet. Detta lyfter även McNeill(2009) när han menar att en förändring i form av 

att avsluta kriminaliteten i livet kan ske på grund av att andra har hopp om individens 
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förändring. Om inte individen själv tror på sin möjlighet att leva ett liv utan kriminalitet så 

kan det hjälpa att någon annan gör det. Om någon annan tror att individen klarar av att leva ett 

liv utan kriminalitet och visar individen att denna tror på individens möjligheter, så kan detta 

hopp och framtidstro skapa motivation hos individen till en förändring. 
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer en redogörelse att ske för att belysa det tillvägagångssätt som ligger till 

grund för genomförandet av studien. Avsnittet behandlar kontakten med informanterna, 

analysmetoden samt etiska förhållningssätt. 

6.1 Metodval 

Studiens syfte har varit att fånga informanternas egna upplevelser kring turning points och 

med detta som grund har metodens syfte varit att ge informanterna möjlighet att berätta om 

sina liv och därför föll valet på kvalitativa intervjuer. För att uppfylla syftet krävs det att 

intervjutillfället tillåter informanten att berätta sin egen historia, enligt Bryman (2006) så ger 

kvalitativa intervjuer informanten möjlighet att ge ett utvecklat svar. Detta gör att studien på 

djupet kan nå informanternas egna upplevelser, kvalitativa intervjuer ger informanten 

möjlighet att själv styra vad denne anser som intressant och viktigt att ta upp.  

Intervjuerna har genomförts med en semistruktur. Semistrukturerade intervjuer innebär enligt 

Bryman (2006) att intervjun genomförs enligt några teman som diskuteras, sedan är det 

informanten som styr och temana behöver inte beröras i en viss ordning. Metodvalet har 

gjorts med tanken att få en informantcentrerad intervju där författaren bara ska behöva ställa 

utvecklande frågor. Valet gjordes även för att möjliggöra en friare intervjusituation där 

informanten får komma väl till tals. 

6.2 Urvalsförfarande 

Kontakt togs med KRIS - Kriminellas Revansch I Samhället för att söka informanter. Genom 

detta valde två av informanterna att delta. Vidare har de deltagande informanterna föreslagit 

författaren nya möjliga informanter som även de tackat ja till deltagande i studien. Denna 

metod att först kontakta några relevanta personer för studien som sedan föreslår flera 

informanter kallas enligt Bryman (2009) för snöbollsurval.  Informanterna har innan 

intervjutillfället fått information kring studiens uppbyggnad för att därefter kunna ta ett beslut 

om deltagandet. 

Urvalskriterierna gällande informanter har gällt att de ska ha haft ett liv bakom sig med 

kriminalitet. För att sedan för att få en homogen grupp har samtliga informanter passerat 35 år 

och de har själva ansett att de gett upp den kriminella karriären. En faktor som gällt deras 

kriminella bakgrund är att de för senast ett år sedan ska ha genomfört sitt val om ett lagligt 

liv, detta i syfte att kunna se tillbaka på processen kring deras turning point. Informanterna 

har varit 5 män och 1 kvinna och samtliga har varit eller är aktiva inom organisationen KRIS. 
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6.3 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna har genomförts på tre olika platser, två informanter på varje plats. Två av 

platserna är organisationen KRIS egna lokaler i två olika städer medan den tredje lokalen 

tillhörde en politisk och religiöst obunden organisation i en mindre stad som lånade ut sin 

lokal för genomförandet av intervjuerna. Under intervjuerna har bandinspelning skett för att 

underlätta analysförfarandet. 

6.4 Etiska riktlinjer 

Studien har byggts utifrån Vetenskapsrådets etiska principer (www.vr.se) som är 

grundläggande i de etiska ställningstaganden som funnits. Det finns fyra krav som 

Vetenskapsrådet lyfter, det första kallas informationskravet. Det innebär att informanterna fått 

information om syftet med denna studie samt deras medverkan innan de fattat beslut om 

deltagande. Vidare krav är samtyckeskravet och har för studien inneburit att informanterna 

själva valt att delta frivilligt. Vid intervjutillfället har det ännu en gång poängterats att 

intervjun är frivillig och att informanterna själva styr över vilken information de vill lämna. 

Det tredje kravet kallas konfidentialitetskravet och berör informanternas möjlighet till 

anonymitet. I redovisandet av resultatet har alla informanter fått illustrerade namn samt har 

ortsnamn och dylikt tagits bort för att reducera frekvensen av igenkännande och identifikation 

av informanterna. Gällande nyttjandekravet, som är Vetenskapsrådets fjärde krav, kommer 

materialet endast användas i denna studie och kommer inte vara tillgänglig för andra annat än 

genom avidentifierad transkribering. 

6.5 Analysförfarande 

Den analys som genomförts har varit en kvalitativ analys i riktlinjer med Fejes & Thornberg 

(2009). Detta har inneburit att efter genomförda intervjuer transkriberades samtliga intervjuer 

för att användas i analys där fokus har legat på vad informanterna berättar med egna ord. 

Första delen av analysförfarandet innebar en koncentrering där en översiktlig analys gjordes 

för att finna övergripande mönster. Sedan gjordes en djupare genomgång för att kunna 

kategorisera återkommande teman i informanternas intervjuer. Efter dessa två genomförda 

moment skedde en analys tillsammans med den teoretiska referensram samt tidigare forskning 

som för uppsatsens syfte varit aktuell. 

6.6 Metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var att urskilja turning point från en kriminell karriär hos informanterna, 

därmed valdes en kvalitativ metod. Metodvalet gjorde att informanterna själva kunde styra 

vad de ansåg viktigt att ta upp gällande uppsatsens ämne. Att ha en friare intervjusituation 
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gjorde att information som inte framkommit vid direkta frågor nu fick rum i situationen. 

Urvalet för studien är inte jämt mellan könen, detta var dock inte ett mål med studien utan det 

återspeglar den möjlighet att få tag i informanter som funnits. Det faktum att alla informanter 

deltagit i organisationen KRIS kan ses påverka deras svar om vad som påverkat dem i deras 

beslut, detta är däremot inget som analysen kan visa då samtliga informanter har haft en 

bakgrund och engagemang i KRIS men författaren har ändå varit medveten om denna faktor. 

6.6.1 Validitetsdiskussion 

Validitetsbegreppet innehåller två olika delar, den interna validiteten samt den externa 

validiteten. Intern validitet uppfylls när författaren lyckats fånga uppsatsen syfte och om 

resultaten från studien kan valideras gentemot empirin och den tidigare forskningen. Genom 

att jämföra de framkomna slutsatserna i den egna studien mot tidigare resultat inom samma 

område genomför författaren denna validering. Det krävs även att en kritisk granskning sker 

av den information som framkommit samt utav de källor som används för att uppfylla den 

interna validiteten (Jacobsen 2007). Uppsatsens syfte har varit att urskilja vad som orsakar 

individers turning point från kriminalitet och vad som motiverar till ett upprätthållande av 

detta val. Syftet kan anses uppfyllt då det i resultatet visas tydliga mönster utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Materialet är förstahandskällor som representeras av informanten och de 

valda informanterna är relevanta för studiens syfte då de själva upplevt turning point och 

berättar utifrån sin egen livsberättelse.  Den slutliga faktorn som bidrar till uppfyllandet av 

den interna validiteten är att det resultat som framkommit är i enlighet med den tidigare 

forskningen. 

Extern validitet innebär att den genomförs en kritisk granskning för att se om studiens resultat 

är generaliserbart och möjligt att överföra till andra sammanhang (Jacobsen 2007). Denna 

uppsats grundar sig på material med sex stycken informanter. En grupp i den storleken kan 

inte anses generaliserbar till den större massan men resultatet är en tydlig hänvisning på 

rådande situation gällande turning point. 

6.6.2 Reliabilitetsdiskussion 

Reliabiliteten berör tillförlitligheten i den insamlade empirin som legat till grund för studien. 

Det innebär en granskning gällande påverkan av informanter, både angående yttre påverkan 

och andra effekter som kan anses ha påverkat materialet (Jacobsen 2007). Val av plats för 

genomförda intervjuer har skett i en dialog med informanterna för att skapa en grundläggande 

trygghet inför intervjuerna. Ämnet som uppsatsen berör kan kännas jobbigt att prata om då 

det finns en viss skam förknippat med en avvikelsekarriär och svaren kan därför ha blivit 
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riktade av informanten. Samtidigt kan deras deltagande i organisationen KRIS ha medfört att 

deras tankar om nätverkets vikt poängterats. Ett steg att höja reliabiliteten har varit genom att 

garantera anonymitet samt användandet av en ledig intervjusituation för att informanterna ska 

känna sig trygga i att berätta.  
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7. Resultat och analys 

Detta avsnitt grundar sig i en analys på materialet från intervjuerna. Genom analysen sker ett 

försök att skönja mönster i individernas upplevelser både genom likheter och utifrån 

uppsatsens syfte och kommer i följande avsnitt att huvudsakligen presenteras genom tre olika 

teman. Första delen av analysen berör livet innan turning point, sedan handlar del två om 

källan till turning point och slutligen berör del tre vad som motiverar och vad som bidrar till 

att stå fast vid beslutet om ett lagligt liv. 

7.1 Livet innan turning point 

7.1.1 Att tidigt känna utanförskap 

Utifrån informanternas livsberättelser så har de tidigt visat tecken på att skilja sig från andra 

barn i samma ålder. Detta konstaterande grundar sig dels i informanternas uttryckta 

upplevelser men går även att se i deras beskrivna beteende och det går att urskilja likheter i 

informanternas uppväxt.  

[…] Jag kände mig utanför i min familj, det har mina systrar sagt att jag sagt ända sen 

jag var liten, jag tillhör inte den här familjen. 

- Informant nummer 3 

Citatet visar på att informanten tidigt känt ett utanförskap vilket ytterligare fyra informanter 

uttrycker att de känt ända från barndomen, den sjätte informanten betecknar sig inte som 

utanför men som om att han urskiljde sig från andra barn. Orsaken till utanförskapet skiljer 

informanterna emellan och innehåller såväl fysiska egenskaper som en inneboende känsla. En 

av informanterna berättar att hon har varit fosterhemsplacerad sedan födseln, hon är född i ett 

annat nordiskt land där fosterbarn endast fick bo i sex månader åt gången per hem. Hon kände 

sig utanför vid placeringarna och inte ens vid återflytt till det biologiska hemmet vid sex års 

ålder kunde hon känna sig som en del utav familjen. Detta återkom sedan i hennes relationer 

och i hennes relation till omgivningen. Något denna informant lyfter som en del till hennes 

utanförskap är språket, hon kunde inte förmedla sig med det svenska språket vid flytten till 

Sverige. Följden av detta blev konflikter med omgivningen och framför allt andra barn. Mead 

(1934) betonar vikten av språket i socialisationsprocessen och menar att språket är vad som 

för utvecklingen framåt hos individen. Denna informants utanförskap kan då tolkas som 

dubbelt, dels ny i landet men även utan språket som redskap. 

De informanterna som hänvisade till fysiska egenskaper som orsak till deras utanförskap 

nämner bland annat sängvätning som barn samt övervikt som orsak. Sett utifrån Goffmans 
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(1963) teori om stigma blir dessa fysiska egenskapers koppling till utanförskapet enklare att 

förstå. Olika egenskaper väcker olika reaktioner hos omgivningen vilket leder till att de 

bemöter individen med egenskapen annorlunda. Informanterna berättar att dessa egenskaper 

gjorde att de tidigt urskiljde sig från andra barn. Omgivningen bemötte dem som annorlunda 

eftersom de inte kunde delta i samma aktiviteter som andra barn, exempelvis övernattningar 

för den med sängvätning eller olika fysiska aktiviteter som överviktig.  

7.1.2 När kriminaliteten tar sin plats i livet 

Informanterna beskriver att kriminaliteten började tidigt i deras liv, detta bland annat som en 

följd utav att de försökte köpa sina vänner.  

Vi hade en närbutik i vårat område så jag började snatta godis redan när jag var sex år. 

För att köpa mina kompisar för godis tyckte de ju om och godis var lättåtkomligt. Så min 

kriminella bana började redan när jag var sex år genom att tillhandahålla mina grannar 

för att jag under korta stunder skulle ha lekkamrater. 

- Informant nummer 1 

Förutom informanten ovan beskriver en till av informanterna detta samband tydligt. De kände 

sig utanför och hade inga vänner. Därmed började de genomföra brott i tidig ålder för att 

komma över pengar i syfte att handla godis och muta vännerna till att umgås med dem. 

Ytterligare tre av informanterna beskriver att en orsak till inträdet på den brottsliga banan var 

känslan av att ha pengar, att kunna besöka kiosken och kunna köpa det som önskades till sig 

och även till andra barn. Merton (1968) hänvisar detta beteende till sin teori kring strain. Att 

se andra barn som har de ekonomiska resurserna som individen själv önskar kan ses skapa en 

orsak till ett avvikande beteende.  Då blir det kriminella beteendet en reaktion på samhällets 

fördelade resurser och viljan att uppnå målet, att inneha pengar, blir viktigare än hur individen 

når det.  

[…] den här rebellen i mig att jag inte skulle göra eller ja jag gjorde motstånd va. Jag var 

rätt så vild och satte skräck i hela kvarteret. 

- Informant nummer 2 

Informanten beskriver sin relation till omgivningen enligt citatet. Sett utifrån Merton (1968) 

är detta ett sätt att bemöta samhället och kallas rebellion, det innebär ofta lagöverträdelser 

som protest mot samhällets regler.  

Informanterna beskriver, som innan sagts, att kriminaliteten hos dem startat tidigt men även 

att avvikande beteende fanns kring dem genom närmsta nätverket i familjen. Fyra av 

informanterna har haft en förälder med alkoholism och en informant har upplevt aga i form av 

misshandel under barndomen. Sett utifrån symbolisk interaktionism blir denna närvaro av 

avvikande beteende i närmsta kretsen under barndomen en faktor för informantens 
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utformande av avvikande beteende. Signifikanta andra är personer som betyder mycket i 

individens närhet och vars beteende kan återkomma hos individen. Som barn sker ett 

rollövertagande och genom detta så lärs normer in. Att informanternas föräldrar kan ses ha ett 

avvikande beteende ska enligt symbolisk interaktionism ha påverkat individernas egna 

normsystem. Genom att efterhärma föräldrarnas beteende har informanterna skapat en 

plattform med normer som skiljer sig ifrån övriga samhället och därmed en början på en 

avvikarkarriär. 

7.1.3 Att tidigt känna sig annorlunda 

Rydén-Lodi (2008) menar att det redan i barndomen går att urskilja de barn som riskerar att 

påbörja en kriminell karriär. Deras beteende som barn kännetecknas av bland annat 

spänningssökande, att de inte vill uppleva sig begränsade och livlighet.  

Men jag var ju omöjlig, jag kunde ju inte vara still. […] jag var den här rebellen. Hela 

tiden. 

     - Informant nummer 2 

Detta kan återses i informanternas liv. Detta med spänningssökande uppger mer än hälften av 

informanterna som en anledning till att kriminaliteten fått en plats i deras liv. Att det handlade 

om en rastlöshet och att stöld i deras liv orsakades av ett spänningssökande. Två av 

informanterna beskriver att deras spänningssökande även lett dem till extremsporter men att 

det inte räckte utan kriminaliteten vann över sporten. 

En viktig del av ett barns liv är skolverksamheten. Samtliga informanter har haft problem 

under sin skolgång och fem av informanterna har haft anpassad skolgång vilket bland annat 

inneburit placering i specialklass, även känd som OBS-klass, och en praktikplacerad 

skolgång. De upplevde det som att skolan inte var viktig och inte passade dem. Hälften av 

informanterna upplever det som att skolan tröttnade på dem och deras sätt att vara och därmed 

valde att låta dem avsluta den vanliga skolgången i förtid. Denna handling från skolans sida 

kan, sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, ses fungera som generaliserande 

andra.  Detta innebär att informanterna fick en möjlighet att få ett perspektiv från 

omgivningen hur denne såg på dem och därmed bidra till identifikationsprocessen. Att 

omgivningen ser en som omöjlig gör att individen tar med sig detta och i nästa möte tror att 

alla i omgivningen tycker det. 

Jag gick under någon kortare period i någon sån här OBSklass, för att jag var stökig och 

jag kommer ihåg när läraren gick och presenterade mig inför min klass så presenterade 

dom mig som stökig och våldsam men att jag inte var farlig då. Och jag stod och lyssnade 

på det här i korridoren då, det kändes jävligt förnedrande då.  

- Informant nummer 5 
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Detta citat speglar det bemötande individen fick och hur dennes omgivning behandlade den. 

Utifrån teorin om stämpling är detta ett första steg inom stämplingsprocessen. Informanten 

har haft ett beteende där han genomfört en primär avvikelse och fått en reaktion från 

omgivningen på detta. Genom att genomföra en presentation som denne lärare gör så 

bekräftar denne dels informantens negativa självbild men även sprider denna syn till hans nya 

klasskamrater. Enligt teorin om stämpling så tar individen denna syn till sig och den blir en 

del i skapandet av dennes nya självbild.  

En viktig del i analysen av informanternas barndom och uppväxt har en koppling till den 

symboliska interaktionismen och Cooleys tankar. Eriksson & Markström (2000) beskriver 

Cooleys tankar som om individen inte gör ett fritt val utan handlar efter vilka alternativ som 

omgivningen ger dem, vilket även poängteras av Mead (1934). Fem av informanterna har fått 

en begränsad möjlighet till val och detta är en följd av samhällets insatser. Fem av 

informanterna har haft anpassad skolgång och av dem har tre inte fullföljt grundskolan och 

det är endast en som genomgått gymnasiet frivilligt medan en har gått ungdomsskola, vilket 

innebär en annorlunda skolgång. Utifrån dessa förutsättningar blir möjligheterna för 

individernas val begränsade vilket kan leda till ett liv där kriminalitet framstår som en av 

valmöjligheterna som känns rätt. 

7.1.4 Missbruk som bidragande faktor 

Av informanterna har samtliga haft ett missbruk samtidigt med kriminaliteten. Rydén-Lodi 

(2008) menar att missbruk och kriminalitet bör ses i relation med varandra.  Hon menar även 

att missbruk innan 16 års ålder är en riskfaktor både för ökat missbruk samt för kriminalitet.  

Rydén-Lodis (2008) forskning kan ses bekräftas genom informanternas upplevelse. De har 

samtliga debuterat tidigt inom denna faktor och innan de var 16 så uppger alla att de hade ett 

bruk som var skadligt av antingen alkohol eller andra droger. De har dock olika syn på vad 

som orsakat vad i deras liv. De har dock alla börjat med mindre brott i tidiga år men två av 

informanterna tror inte att de hade fortsatt med kriminalitet om inte drogerna gjort ett inträde i 

deras liv. Det var lika många av informanterna som ansåg att det gick hand i hand och som 

kände sig övertygade att kriminaliteten funnits ändå i deras liv men att missbruket gjorde att 

kriminaliteten blev grövre. 

Man kan ju säga att även när man gjorde småbrotten i tonåren så var alkoholen alltid 

med, då vart man ju lite modigare. 

- Informant nummer 4 
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Detta citat speglar ett samband mellan droger och brott, vilket bekräftar att dessa måste ses i 

relation då de påverkar varandra enligt Rydén-Lodi (2008) . Genom intaget av droger fick 

informanten mer mod att genomföra brottsliga handlingar.  

7.1.5 Sammanfattning  

Analysen angående informanternas liv innan turning point visar på fyra huvuddrag. De har 

samtliga känt att de varit annorlunda redan i barndomen, fem av sex uppger det som ett 

utanförskap. Kriminaliteten kom tidigt i deras liv, redan i sjuårsåldern började problematiken 

för flertalet med mindre brott. De har samtliga debuterat innan 16 års ålder med droger och 

fem av dem kan uppge att det funnits avvikande beteende i deras närmsta krets under 

uppväxten. 

7.2 Orsak till turning point 

7.2.1 Fängelse och institutioner 

Samtliga informanter har dömts för brott och avtjänat straff inom den svenska kriminalvården 

på anstalter och i andra former. Den svenska kriminalvårdens målsättning är att tiden som 

klient ska bidra till ett nytt leverne som brottsfri och förhindra återfall i brott (Kratz & 

Lindsten 2008). Den tidigare forskningen visar genom Rydén-Lodi (2008) att fängelset dock 

bara fungerar i vissa fall och då när individen inte bara har relationer inom den kriminella 

kretsen. Av informanterna har ingen av dem upplevt fängelsestraffet som en preventiv åtgärd i 

sin helhet. 

Jag brukar säga det, hade de släppt ut mig efter de tre första veckorna, efter en månad 

brukar jag säga, då hade jag nog aldrig gjort något kriminellt mer i hela mitt liv. Jag 

hade lagt av med kriminaliteten på en gång tror jag. För det var så pass skrämmande. 

- Informant nummer 3 

Detta med att första tiden kan vara skrämmande håller även ännu en informant med om men 

att fängelsestraffet blir en bekräftelse på vem man är uttrycker fyra av informanterna. Att 

komma tillbaka till sin hemkommun och ha avtjänat sitt straff leder till en viss status, en av 

informanterna uttrycker det som en fjäder i hatten.  

Och när jag väl kom ut ifrån mitt fängelsestraff då var jag ju någon. Det handlade ju inte 

om att någon kom och gav mig 10 000 kronor och sa att oh gud du sa inget, men däremot 

så kom de med några hekto knark och sa att det här får du för att du över huvudtaget inte 

pratade i polisförhören och jag menar, då var jag ju någon. 

- Informant nummer 1 

Dessutom uttrycker fem av informanterna att fängelset bidragit till en ökad kriminalitet då de 

fick en chans att utveckla sitt nätverk med andra i samma sits, detta gäller även 
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institutionsbehandling för missbruk. Detta kan förklara den stora återfallsfrekvens som finns 

och som presenterades under tidigare forskning, Visher & Travis (2003) ser 

institutionalisering som en riskfaktor och menar att det bidrar till återfall i brott. Med det 

teoretiska perspektivet stigma kan informanternas upplevelse av fängelse analyseras. De 

upplevde den första tiden som skrämmande då de inte själva ansåg sig vara kriminella men 

efter att tillbringat en tid på fängelset så acklimatiserades de till omgivningen och började 

umgås med de andra. Genom att sedan umgås med andra som är dömda för brott skapas en 

gruppkänsla där det infinner sig en acceptans och olikheterna suddas ut och likheterna blir 

tydligare.  

7.2.2 Anledningen till beslut om turning point 

Inom informantgruppen finns det flera anledningar till turning point och de är noga med att 

poängtera att det är flera händelser som påverkat dem i samspel med varandra. Däremot går 

det att urskilja tre huvuddrag för deras olika sätt att bestämma sig för att vända deras 

kriminella bana. En informant hänvisar sin turning point till en speciell händelse inom den 

kriminella världen som fick honom att vakna till och upptäcka vad som var på väg att hända. 

Han var på väg att bli en mördare, dessutom en barnamördare och efter den händelsen så 

kunde han inte återgå till sitt kriminella liv. Han genomförde inte handlingen men den 

orsakade hans uppvaknande.  

Sedan är det två informanter som hänvisar händelsen till sitt nätverk och då var det barnens 

situation som var avgörande.  

Och den smärtan jag kände när de tog barnen, den kan jag känna än idag. För det var ju 

jag som skulle vara deras trygghet i tillvaron och hjälpa dem och stötta dem. 

     - Informant nummer 3 

Citatet ovan beskriver hur informanten kände att barnen blivit lidande för mycket medan den 

en annan informant blev medveten om att barnen kanske skulle förlora sin förälder som en 

följd av att denne lever ett kriminellt liv. Gustafsson (2007) betonar detta och menar att just 

det närmsta nätverket väger tungt vid en turning point och fungerar ofta som ett skäl att ta 

avstånd från kriminalitet. Dessa informanter var rädda att tappa kontakten med sina barn och 

att relationen skulle gå förlorad eftersom en av dem ansåg att kriminaliteten leder mot döden. 

Rydén-Lodis (2008) forskning har visat på samma resultat, att individer vänder kriminaliteten 

ryggen som en följd utav rädslan att relationen till dem nära ska gå förlorad. Även 

McNeill(2009) lyfter detta och menar att orsaken till turning point återfinns i att individen 

känner behov av att reparera de skador som kriminaliteten orsakat i dennes relationer. 



33 

 

Den sista grupperingen av informanter har haft sin turning point som en följd av att de tröttnat 

på det kriminella livet, att de inte längre orkade med det kriminella livet. 

Ja, det som händer är väl att jag inte orkar längre. Det är väl vad man kallar att gå… 

utan att gå in i väggen. Nånstans har livet eller vad man ska kalla det kommit ifatt, 

drogerna funkar inte längre, jag förmås inte att vara kriminell. 

- Informant nummer 6 

Det denna informant beskriver är just detta att det kriminella livet är ansträngande att leva och 

att det till slut kan leda till att man inte orkar. Detta lyfter Rydén-Lodi (2008) som en av 

orsakerna till att avsluta en kriminell karriär, att individen fått en slags utbrändhet gentemot 

det kriminella livet. Även en slags medvetenhet om att den kriminella karriären orsakar 

mycket förlust av tid i det vanliga livet. Att ha denna livsstil innebär att tid spenderas i 

fängelse, tid som individerna kunde utnyttja bättre anser flera informanter. Att tidsbegreppet 

blir viktigt syns även i informanten som bryter med kriminaliteten med rädsla att barnen ska 

förlora sin förälder. Denne har upptäckt att vi inte lever för alltid och att tiden inte räcker till 

att både leva som kriminell och att vara förälder. Sammanfattat att individen inte orkar med 

de konsekvenser som blir utav det kriminella levernet samt de gärningar som innefattar det 

livet. Det finns där även en koppling till den första informantens turning point. Den 

informanten ville inte genomföra den handling som krävs för en fortsatt kriminell karriär.  

7.2.3 Nätverkets betydelse vid genomförandet av turning point 

Samtliga informanter har vidhållit en eller flera professionella personer som viktiga vid 

genomförandet av deras turning point. Dessa personer har varierat men har varit 

behandlingspersonal eller socialsekreterare. Dessa personer har engagerat sig i informantens 

livsöde och som informanterna själva beskriver det, arbetat för och med dem i kampen mot ett 

lagligt liv.  

[…] det hon gjorde låg utanför hennes arbetsuppgifter. Jag hade hennes mobilnummer och 

hon sa, jag tror på dig. 

- Informant nummer 5 
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Citatet visar att en socialsekreterare engagerat sig extra mycket i informantens process vid 

dennes turning point, något informanten vidare beskriver som ett personligt engagemang som 

betytt mycket för utgången av sin turning point. Socialsekreterares engagemang lyfts av flera 

informanter samt beskrivs personalen på ett behandlingshem som viktiga då de ansträngde sig 

extra för att specialanpassa ett program. af Klinteberg, Stattin & Ryden-Lodi (2005)  menar 

utifrån sin forskning att en viktig faktor är just detta med personligt engagemang, att någon i 

nätverket visar att denne är beredd att på ett positivt sätt engagera sig för att hjälpa individen 

med dess turning point och beslutet att hålla fast vid det icke kriminella livet. Detta gäller 

såväl en anhörig som en professionell som möter individen i sitt arbete. Även McNeill (2009) 

lyfter vikten av personligt engagemang från någon i nätverket. McNeill menar att när en 

anhörig engagerar sig i individens förändringsprocess och visar att den anhörige tror på 

individen och dennes förmåga att förändras så blir detta en positiv resurs. Denna känsla av 

hopp etablerar sig sedan hos individen och ger denne tron på att förändring kan ske. 

Vid genomförandet har kontakten med den ursprungliga familjen blivit viktig, fem av 

informanterna uttrycker tydligt att de sökte stöd i det privata nätverket vid turning pointen. 

Det handlade om familjen, föräldrar och syskon som blev deras stöttepelare när de skulle 

genomföra sin turning point. Både Klinteberg, Stattin & Ryden-Lodi (2005)  och Gustafsson 

(2007) betonar nätverkets betydelse som stöd och som hjälp vid en turning point. Detta går att 

se i samband med ett perspektiv från symbolisk interaktionism angående människans sociala 

förmåga. Individen ses som en del av en helhet och genom respons från omgivningen kan en 

individ genomgå en förändring. Positiva resurser i nätverket samverkar för att ge individen en 

trygg grund med både stöttning och praktiskt hjälp vid turning point.  

Vid analysen av informanternas berättelser visar det sig dock att nätverket av familj och 

vänner har dubbel påverkan. Mer än hälften av informanterna uppger att nätverket under en 

tid inte bidrog positivt utan fungerade som en källa till skam.  

[…] de har försökt stötta mig men det var liksom såhär att när jag såg dem på stan gick 

jag åt andra hållet. 

     - Informant nummer 3 

Informanten beskriver att han under sin kriminella period inte klarade av att möta sina 

anhöriga för han visste hur mycket hans leverne skadade dem. Denna skam som flera 

informanter uppger är ett resultat av att de känner att de svikit och att de orsakat sina anhöriga 

smärta. Även här blir symbolisk interaktionism aktuellt som perspektiv för att förstå 

informanternas tankar. Genom att de själva är en del av ett nätverk så påverkas de andra 

delarna i nätverket genom att de bedriver en kriminell karriär. De behöver inte ha kontakt med 
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någon de känner skam över utan detta kan just vara källan till skam. En informant beskriver 

det som missriktad kärlek när denne valde att inte ha kontakt med sin ursprungliga familj, 

trots att han visste att detta skadade dem och detta blev en skamkänsla. 

Informanterna beskriver brytningen med sitt gamla nätverk som en tydlig process.  

Idag är jag omgiven av sanna vänner, vänner som inte vill ha något av mig, jag har inga 

kontakter att komma med, inga pengar att låna ut, det enda jag har att bjuda på är mig 

själv och min vänskap. 

- Informant nummer 1 

Detta citat speglar att nätverket innebär att individen måste fylla en funktion och när denna 

inte kan uppfylla den önskan så är den inte längre intressant. Detta är en fördel då det enligt 

Klinteberg, Stattin & Ryden-Lodi (2005) är en fördel för individen om nätverket består av 

personer som inte har en kriminell karriär. Detta faktum som citatet återspeglar bekräftas av 

två andra informanter där den ena tydliggjorde tidigt att hans gamla vänner var välkomna om 

deras besök inte var relaterat till kriminalitet, ännu idag 14 år senare har ingen av hans förra 

vänner kommit. 

Alltid när man muckar, gamla polare, de vet ju de att man är duktig när man är nymuck, 

när man dammat av sig som det heter, dammat av sig rutinerna och blivit som folk. Och 

sen kan man köra igång med kriminaliteten igen. 

- Informant nummer 2 

Även detta citat speglar vikten av det positiva nätverket där det finns laglydiga vänner som 

kan hjälpa individen på sin nya väg i livet istället för att dra tillbaka denne till kriminaliteten. 

Detta poängteras av Visher & Travis (2003) som menar att det är viktigt att ha vänner som 

kan förespråka ett laglydigt liv. 

7.2.4 Sammanfattning 

De tydliga mönster som kunnat skönjas vid analysen av vad som orsakar en turning point 

framkommer fyra extra tydligt. Det första är att fängelset inte tjänat som en preventiv faktor 

utan snarare som en bekräftelse på en kriminell karriär. Nätverket har varit viktigt som 

påverkansfaktor vid beslutet, relationerna har fungerat som en orsak till turning point. Sedan 

framgår det att det kriminella livet tär på personen och att denne en dag inte orkar längre.  Det 

mönstret även visar är att personligt engagemang från någon i nätverket, professionell eller 

anhörig, har fungerar som en positiv faktor vid turning point. Dessa personer som engagerat 

sig från det professionella nätverket har varit exempelvis behandlingspersonal eller 

socialsekreterare 
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7.3 Livet efter beslut om turning point 

7.3.1 Insatser från samhället 

Informanterna lyfter problematiken gällande att få insatser från samhället och problematiken 

kring detta. En informant uppger att efter att han bestämt sig för att avsluta sin kriminella 

karriär och sitt missbruk fick denne ändå vänta i nästan ett år innan hjälp gavs från samhällets 

sida. Samtliga informanter menar dock att hjälpen finns att få och att de har erbjudits den men 

att det var svårt när de själva ville genomföra en förändring att få hjälp från samhället. Fyra av 

informanterna upplever detta med väntandet som en problematik och menar att problemen 

med att få hjälpen när de själva varit mottagliga är en viktig faktor för utgången av deras 

turning point. En informant beskrev det som att hjälpen tidigare funnits som sändare men att 

denne inte fungerat som mottagare, detta ger en förståelse för det informanterna menar med 

att de själva måste vilja ta emot insatser. 

Ja du, från början satte sig nämnden emot, du är ett tummat begrepp. Aha ja, sa jag, jag 

accepterar att det är så. Men sa han, jag ska tala om för dig att när jag sa att jag varit din 

socialsekreterare i över 25 år och talade om hur många behandlingar jag velat få dig på 

men att du själv nu ringt och bett om en behandling, så samma dag som du friges har du 

en plats på ett behandlingshem.  

- Informant nummer 1 

I detta citat så återger informanten samtalet med sin social sekreterare när informanten ringt 

och bett om en behandling. Citatet speglar det faktum att en individ som har en lång karriär av 

kriminalitet bakom sig är stämplad som kriminell och kan få svårt med hjälp när denne vill 

söka sig bort från det kriminella livet. 

När informanterna får en chans att reflektera över insatserna från samhällets innehåll 

framkommer en del viktiga faktorer för insatsens utgång. Tre av informanterna lyfter att deras 

turning point innebar att de i vuxen ålder var tvungen att lära sig saker om sig själva och rent 

praktiska ting om hur man lever ett vanligt liv, utan kriminalitet. Bergström(2006) lyfter att 

kriminalitet är en livsstil och menar att det finns mycket som skiljer det från det vanliga livet. 

Två av informanterna menar att de inte kunde de sociala reglerna. 

 Jag vet att jag visste inte, jag fick fråga folk om hur dags man kunde börja städa på 

morgonen, när man kunde börja duscha, hur länge man kunde duscha på kvällen. Jag 

kunde ingenting, jag hade inget sånt med mig. Så många av de här sakerna var bra 

jobbiga, att lära sig nånting som man nånstans förstod att det här borde jag kunna men 

kunde inte.  

- Informant nummer 6 

Informanten från citatet var 29 år och var tvungen att lära sig de grundläggande kunskaperna 

om ett självständigt leverne. Detta överensstämmer med den forskning som Heule (2005) 

genomfört där denne menar att kraven på före detta kriminella som precis frigivits inte får 
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vara för stora utan att mycket handlar om grundläggande hjälp från samhället. Det 

informanten kan ha upplevt är det faktum att denne levt i en gruppering där denne inte kunnat 

använda sig av signifikanta andra för att lära sig det som vi andra i samhället uppfattar som ett 

normalt beteende. Ytterligare två informanter menar att det krävs insats kring mer än endast 

boendet utan även hjälp att lära sig samt vänja sig vid samhällets sätt att vara. 

Fem av informanterna lyfter vikten av att få tillgång till en bostad efter turning point och 

menar att detta bidrar till upprätthållandet av deras beslut om ett liv utan kriminalitet. Rydén-

Lodi (2005) menar också att bostad är en preventiv faktor för återfall i brott. 

 […] men där var det ett sånt jävla missbruk i själva boendet då. Jag hade ju mitt rum där 

och så men jag var här(KRIS) hela dagarna ända tills de stängde och att sen dra till det 

där jäkla gökboet där de knarkade hej vilt, där riskerar jag min nykterhet. 

- Informant nummer 4 

Men en bostadens läge är viktigt, vilket speglas i citatet ovan. Informanten menar att 

socialtjänstens sätt att ha vissa hus där de placerar exempelvis personer som är nymuckade är 

fel metod. Informanten menar att det är svårt att upprätthålla sitt beslut om någon i ens 

omgivning återfaller i kriminalitet eller om man tvingas socialiseras med de som fortfarande 

är aktiva. Ytterligare informanter upplevde det faktum att de placerades i hus med andra som 

hade samma problematik som en möjlighet till återfall. En informant beskriver det som att 

umgås i en krets där det är okej med kriminalitet ger en orsak till ett återfall, att alla gör det 

och då kan även jag. Genom Gustafsson (2007) så har det visats att om nätverket är fritt från 

kriminalitet så minskar risken för återfall. Detta kan även ses i ljuset från symbolisk 

interaktionism och signifikanta andra. Att umgås i en grupp som tillåter avvikande beteende 

som kriminalitet gör att detta betraktas som normalt och därmed kan individen få svårt att se 

anledning att sluta med sitt beteende. 

7.3.2 Motivation 

Det som informanterna uppger som en motiverande faktor är det liv som de byggt upp under 

tiden efter deras turning point, fler än hälften av informanterna uppger en rädsla för att förlora 

det de har idag gällande social situation och relationerna inom nätverket. En informant menar 

att denne inte vill utsätta sitt nätverk för smärta ännu en gång och att denne inte skulle kunna 

göra om samma misstag mot barnbarnet som mot sina egna barn och därmed motiveras av 

familjerelationen. En informant har motiverats av att en vän samtidigt fick sin turning point 

och att de kämpade tillsammans för ett liv utan kriminalitet. Nätverket visar sig vara en viktig 

källa till motivation att upprätthålla sitt beslut bland informanterna. Det menar även Heule 

(2005) som anser att skapandet av ett positivt nätverk borde vara en del av utslussning från 
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fängelset. En informant menar att den gemenskap som den fått genom olika föreningar är 

bidragande till dennes motivation. 

Jag skulle aldrig ljuga, bedra eller hussla med något för mina grabbar. För samtidigt 

börjar jag hussla så finns det inget slut och då blir jag den där oärliga människan jag var 

i 30 års tid. 

- Informant nummer 1 

 Precis som informanten ovan uttrycker ytterligare tre informanter att deras egna viktigaste 

åtgärd för att inte bli kriminell igen är att hålla sig till sanningen. De uppger allesammans att 

de numer inte kan ljuga och dylikt för om de gör det så är de säkra på att de kommer att falla 

tillbaka i kriminaliteten. Detta kan ses som ett steg i att förändra sina värderingar från det 

kriminella livet, något Rydén-Lodi (2008) betonar som viktigt. 

Det är den där jävla kriminaliteten som jag fått jobba med. Den finns ju fortfarande men 

den har bleknat kraftigt. Jag ser men kan skratta åt mig själv ibland. Jag orkar inte ens 

tänka på det och det är då jag garvar åt mig själv. Jag ser men orkar inte fullfölja tanken.  

- Informant nummer 2 

Informanten beskriver att det han fick jobba med var hans tankemönster. Han berättar att han 

fortfarande får kriminella tankar på hjärnan men att han idag hanterar det på ett annat sätt. 

Detta bekräftas utav ytterligare två informanter. Rydén-Lodi(2008) menar att det måste ske 

personliga förändringar i beteendet för att avbryta den kriminella karriären däribland 

aggressivitetskontroll. En informant beskriver det som att denne upptäckte att han inte 

behövde bli arg och skrämmande för att få sin vilja igenom utan genom att vara ärlig och 

trevlig fick denne ett bättre bemötande från omgivningen och enklare att få den hjälp som 

denne eftersökte. Genom att informanten fick ett bättre bemötande fungerade samhället som 

generaliserande andra utifrån den symboliska interaktionismen och visade informanten ett 

annat sätt att vara. 

7.3.3 Den egna viljan 

Informanterna beskriver att de fått insatser från samhället men att det inte tidigare fungerat på 

tänkt sätt. Samtliga informanter beskriver det som att de lyckats denna gång för att de själva 

hade bestämt sig för att sluta med det kriminella levernet.  

Slut som artister är ett ganska använt begrepp. Man orkar inte längre va, och sen ser ju 

botten väldigt olika ut, bostadslös och arbetslös och allt möjligt på alla vis. Så ibland kan 

det räcka med att ens fru eller barn hotar med separation. Och just denna upplevelse och 

att det kommer inifrån, jag har träffat väldigt få som tvingats in på olika institutioner och 

där gjort en turning point, utan i så fall fanns tanken innan.  

- Informant nummer 6 
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Som tidigare nämnt och så även i citatet ovan är det den egna viljan som verkar vara källan 

till turning point och även orsaken till upprätthållandet av turning point. 

 Detta poängterar även Gustafsson (2007) samt Visher & Travis (2003) som lyfter den egna 

viljan som en stark faktor till utgången av turning point. Att individen själv har tagit ett tydligt 

beslut att denne inte längre vill bedriva en kriminell karriär utan vill leva ett annat liv. Att 

såsom tre informanter beskriver att de tydliggjort för sina vänner som är kriminellt aktiva de 

själva lagt av är en positiv faktor för ett upprätthållande av turning point. 

7.3.4 Att förbättra insatserna 

När informanterna får möjlighet att reflektera över den hjälp de själva fått samt hur de velat 

att det skulle se ut så kommer de med överensstämmande tankar om vilka förändringar som 

behöver ske i samhället. Samtliga informanter anser att systemet för insatser gällande 

kriminalitet och missbruk inte är tillräckligt smidiga, det är mycket formella regler som ska 

följas för att en motiverad person ska kunna få behandling och då kan motivationen ha svalnat 

när det är dags. En informant berättar om den långa väntetiden, något även en annan 

informant håller med om. Samtidigt som de poängterar väntetidens problematik så menar de 

att många insatser ges till personer som saknar motivation i ett syfte att försöka åstadkomma 

en turning point.  

Det som sedan lyfts är bristen på personlig kontakt med myndigheterna och då främst 

socialsekreterare. En informant beskriver att ett förändringsarbete inte kan bedrivas genom ett 

kort möte en gång i veckan utan att det krävs mer stöd än så från samhället. Snyder et al 

(2009) menar att det efter frigivning är bra att utnyttja flera av samhällets system som stöd åt 

individerna och däribland frivillig organisationer. Två av informanterna beskriver att den 

kontakt de under barndomsåren haft med myndigheterna har varit bristfällig. En informant 

uppskattar att han träffat den socialsekreterare han hade under sitt åldersspann på elva till 18 

år cirka tio gånger, detta trots att han var placerad under denna tid av socialtjänsten. En annan 

informant beskriver att hon efter att ha läst utskrifter från sin journal inom socialtjänsten 

upptäckt att de inte träffat henne utan näst intill alltid gått på gamla uppgifter om hennes 

beteende eller att andra beskrivit henne. 

7.3.5 Sammanfattning 

Den sista delen i analysen berör livet efter att individen har genomfört sin turning point och 

det är fyra faktorer som framkommer tydligt i denna del. Den första är att individer som levt 

en kriminell karriär behöver hjälp med det grundläggande i ett vanligt liv. Nätverket är 

återigen viktigt och fungerar som motivationskälla och som resurs vid behov av hjälp och 
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stöttning. Det som avgör turning pointens utgång är den egna viljan, individen själv måste 

vilja ha en förändring annars fungerar inte insatsen. Det informanterna upplever behöver 

förbättras är smidigheten vid insatserna från samhället, långa väntetider och brist på personlig 

kontakt har en negativ påverkan av turning point och motivationen till denna. 
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8. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att genom intervjuer med individer som tidigare har haft en 

kriminell karriär försöka urskilja vad som bidrar till individers turning point från kriminalitet 

samt vad som motiverar till att upprätthålla valet att leva utan kriminalitet. I syftet ingick även 

att genom informanternas berättelser förstå och urskilja vad som kan fungera som en hjälp för 

en individ i denna process och få deras syn på de insatser samhället gör för individer i denna 

situation. 

För att besvara syftet med uppsatsen har två teorier som fokuserar på en individs samspel med 

omgivningen använts. En av dessa har varit symbolisk interaktionism, däri även teori om 

stämpling och stigma, som belyser relationen mellan omgivning och individ när individen 

utvecklar sin person. Den andra teorin är strainteorin som istället belyser hur omgivningen 

påverkar en individ. 

Uppsatsens resultat och analys har delats upp i tre teman för att med hjälp av 

frågeställningarna kunna besvara syftet. Dessa tre teman har varit livet innan turning point, 

orsak till turning point och livet efter turning point. Diskussionen kommer att ske efter dessa 

tre teman och visa de viktigaste resultaten och lyfta dem i relation till uppsatsens syfte. 

8.1 Livet innan turning point 

I den första delen av analysen framkom det att relationer är viktiga för en individ och kan 

inverka på en person både positivt och negativt. Ett mönster som framkom vid analysen var 

att informanterna haft erfarenhet av avvikande beteende genom att det funnits i deras närhet 

under uppväxten. Enligt symbolisk interaktionism lär sig en individ sitt beteende genom 

signifikanta andra då de imiterar deras beteenden. För ett barn innebär det att ta efter roller 

hos personer som barnet bryr sig om. De med en kriminell karriär kan därmed ha lärt sig detta 

beteende från andra i sin omgivning under uppväxten. Analysen visar även att den kriminella 

karriären lägger sin grund tidigt i livet och att känslan av att vara annorlunda infunnit sig 

under uppväxten hos informanterna. Detta innebär att redan i barndomen kan en person 

uppleva sig som avvikande och utestängas från samhället. Om ett barn anser sig som 

avvikande och tar denna roll som en del i sin identitet så befäst denna under uppväxten.  Detta 

är ett viktigt resultat i uppsatsen, att personer med en kriminell karriär omedvetet kan lära 

barn i sin närhet ett destruktivt beteende. När en individ genomför en turning point blir det 

därför viktigt att undersöka hur barn och ungdomar i dennes närhet hanterat närvaron av 

avvikande beteende. Samhället behöver uppmärksamma dessa barn och ungdomar för att 
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kunna hindra att ännu en person befäster en avvikande karriär. Detta ansvar ligger på instanser 

som möter ungdomar i vardagen exempelvis skola och socialtjänst. En turning point innebär 

en förändring av det förväntade livsloppet. Det är viktigt att komma ihåg att detta kan ske när 

som helst i livet hos såväl hos en vuxen som hos ett barn och vad vore bättre än att det sker 

innan den helt befästs hos individen?  Uppsatsen resultat indikerar att genom en kartläggning i 

individens nätverk kan barn som riskerar att utveckla en kriminell karriär fångas upp och få 

hjälp att stävja en kriminell karriär innan den fått sitt fäste. 

8.2 Orsak till turning point 

Analysens andra tema gällde vad som orsakar en turning point. Även här visade sig relationer 

till omgivningen vara av stor vikt medan fängelse visade sig inte fungera som en preventiv 

insats. Det visade sig även att det kriminella livet tär på en individ och att relationerna till 

närstående blir viktigare än den kriminella karriären för individen vid en turning point.  Den 

kriminella karriären visar sig tära på individen genom att denne alltid behöver vara alert, 

beredd och på sin vakt för att klara sig. När individen börjar sin process fram till sitt beslut 

om turning point så består den av val. I detta val visar sig till slut individens relationer väga 

tyngre än det andra alternativet som består av att fortsätta den kriminella karriären.  En 

intressant reflektion som uppstår är att två av de faktorer som framkom i resultatet skulle 

kunna samverka och bli en positiv resurs. Fängelset är, enligt uppsatsens resultat, inte 

preventivt och förhindrar inte återfall i brott. Men det gör personligt engagemang från 

personer i omgivningen. En informant lyfte fram att en socialsekreterare gav sitt nummer och 

sade att den trodde på informanten och att detta betydde mycket i informantens process till en 

turning point. Om det personliga engagemanget som bland annat nämns från socialsekreterare 

i detta fall skulle kunna ske från personal under verkställigheten på ett fängelse skulle 

fängelset kanske få ett bättre resultat. Att personal där visar ett personligt engagemang för 

individen så kanske fängelset blir en preventiv faktor i högre grad. En verkställighet kan då 

vara med och orsaka en process mot turning points hos individer under deras tid inom 

kriminalvården.  

8.3 Livet efter turning point 

Det sista temat i analysen berörde vad som bidrar till att upprätthålla en turning point. Precis 

som vid de två tidigare temana i analysen visade sig relationer viktig. Nätverket kring en 

individ visade sig få två funktioner, både som motiverande men även som en resurskälla. 

Individer som tar ett beslut om att avsluta en kriminell karriär behöver hjälp från 

omgivningen. Hjälpen behöver bestå av grundläggande kunskaper om samhället då individer 
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som genomgår en process med en turning point levt ett liv utanför samhället och behöver 

hjälp att leva i samhället igen. Sett utifrån perspektivet om stämplingsteorin så har individen 

hamnat utanför samhället i den process som skett när samhället har bemött kriminella 

handlingar som individen begått. Om individen upplevt det som att denne inte har möjlighet 

att leva i samhället så kan processen med turning pointen eventuellt ta sitt slut redan innan 

den påbörjats. Detta då individen inte ser sig ha medel för att kunna upprätthålla sin turning 

point och istället tar till sina beprövade kriminella metoder. Detta återfinns i teorin om strain. 

Individen har genom sitt utanförskap från samhället en vagare uppfattning om hur samhällets 

uppbyggnad ter sig och vet därför inte hur den ska ta hjälp av samhället i sin process. Om 

individen inte har denna kunskap så kan den inte utnyttja den möjlighet till hjälp som finns, 

vilket då dennes närstående kan bidra med hjälp att förstå. 

8.4 Samhällets insatser 

När det gäller de insatser som samhället ger individen så framkom det att de behöver 

förbättras. De behöver dessutom komma vid rätt tillfälle, när klienten är mottaglig och redo 

för förändring. Men insatserna måste ske tillsammans med omgivningen i form av personer 

som individen har en relation till. Närstående och omgivningen kan göra insatser innan en 

kriminell karriär befästs, när den väl är en del av individens liv så behöver nära och samhället 

visa att de finns där om individen vill välja livet utan kriminalitet. När valet väl har gjorts av 

individen så behöver närstående och samhället visa att de är beredda att göra insatser för att 

hjälpa individen i sitt val att leva utan kriminalitet.  

Slutligen i denna diskussion om turning points från kriminalitet vill jag lyfta att resultatet från 

uppsatsen visar att en turning point sker först när individen själv gör valet att välja bort 

kriminaliteten från sitt liv. Varken samhället eller anhöriga kan tvinga en individ att 

genomföra en turning point. Vi kan bara finnas där som en motivationskälla, genom att visa 

individen vårt personliga engagemang och vilka möjligheter som finns i ett liv utan 

kriminalitet kan en inre motivation byggas hos individen. När vi sedan ser att motivationen 

finns, då kan vi erbjuda individen verktyg att genomföra sin turning point och vända ryggen 

till kriminaliteten. 
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9. Slutsats 

Av denna uppsats kan följande slutsatser dras. Nätverket är viktigt vid en turning point, både 

som en orsak till beslutet i sig men även som en motivationskälla att upprätthålla sin turning 

point. För att en turning point ska ske krävs det att individen själv vill och är redo för att 

genomföra den förändring som krävs. För att individen ska stå fast vid sitt beslut krävs 

personligt engagemang från omgivningen. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej 

Jag heter Petra Råsberg, är utbildad socionom och läser denna termin socialt arbete på 

avancerad nivå vid Linköpings universitet. I denna kurs ingår ett uppsatsarbete och jag har 

valt att skriva om när individer med en kriminell karriär bestämmer sig för att sluta med 

kriminalitet och processen att återvända till samhället.  Uppsatsen behandlar även återfall i 

den meningen att undersöka vad som skiljer sig från när ett återfall i kriminaliteten sker och 

när det inte gör det genom informanternas tankar kring detta. 

Med denna anledning har du kontaktats, mitt metodval har fallit på kvalitativa intervjuer och 

jag vill be dig att vara en av informanterna. Det innebär att delta vid en intervju med mig där 

du berättar om dina erfarenheter och tankar kring mitt för uppsatsen valda ämne. 

Vår intervju kommer att bandinspelas men kommer att avidentifieras i uppsatsarbetet och din 

identitet kommer inte att bli känd för någon annan förutom mig. Ditt deltagande är helt 

frivilligt och du svarar endast på de frågor du själv vill. Intervjun kommer att ligga till grund 

för en analys i uppsatsen tillsammans med tidigare forskning i ämnet. 

Om du har några funderingar kring detta så går det bra att kontakta mig, kontaktuppgifter 

finns nederst på sidan. 

Jag hoppas att du tycker att ämnet är intressant och vill delta i min studie och genomförandet 

av denna uppsats! 

Med vänliga hälsningar 

Petra Råsberg 

Petra478@student.liu.se 
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