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Abstract 

Despite the fact that society is investing substantial resources in individuals not to 

relapse into crime, then relapse is still a large percentage of new crimes. Crime is 

something that all societies are dealing with and at all social levels. By punishing 

individuals they are excluded from the society. This serves as a form of social control. It 

has been shown that there is no solution to the problem. Punitive legal system generates 

stigma. Social reactions to crime are designed as an individual problem and not as a 

social problem. The correctional treatment is the fourth largest authority in Sweden and 

the main goal is to prevent relapse in crime. Despite this 41 % fall into crime again 

within 3 years. 

 

The study aims to examine the experiences of recidivism and to promote understanding 

of individual perceptions of factors that were critical to relapse into crime.  

A qualitative method was used because the objective was to access the subjective 

experiences. The study is based on six interviews with individuals who relapsed into 

crime. The theoretical framework is broad. This is because different theories get 

different conclusions. Theorists as George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, 

Erving Goffman, Thomas J. Scheff, Peter L. Berger and Thomas Luckmann are relevant 

for the interpretative work in this study. 

 

The conclusion made is that group identity, social integration and loneliness are 

important to study when trying to find why individuals relapse into crime. 

Keywords: crime, relapse, socialization, stigma, self, criminal self, social bonds 

  

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Trots att samhället satsar stora resurser på att individer inte ska återfalla i brott, 

återfaller ändå en stor andel i nya brott. Brottslighet är något man har försökt att komma 

tillrätta med i alla samhällen och på alla sociala nivåer som avspeglas i samhället. 

Genom att bestraffa individer exkluderas de från samhället. Bestraffning ska försvara de 

andras intressen och tjänar som en form av social kontroll. Det har visat sig att det inte 

löser problemet. Straffande rättssystem genererar stigma. Samhällets syn på brott är 

utformat som en individuell problematik och inte som ett socialt problem. 

Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet. Det viktigaste målet är att 

förebygga återfall i brott. Trots detta återfaller 41 % i brott återigen inom 3 år.  

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av återfall i brott. Samt att skapa 

förståelse för individuella uppfattningar om faktorerna som är avgörande för att återfalla 

i brott.  

En kvalitativ metod har använts då önskan var att komma åt subjektiva upplevelser. 

Studien bygger på sex intervjuer utförda med individer som återfallit i brott. Den 

teoretiska referensramen är bred då olika slutsatser som teoretiker framför är relevanta 

för studien. Bland annat används George Herbert Meads, Charles Horton Cooleys, 

Erving Goffmans, Thomas J. Scheffs och Peter L. Berger och Thomas Luckmanns 

tankesätt.  

Den konklusion som görs är att grupptillhörighet, integration i samhället och ensamhet 

är viktigt att studera vidare när man vill finna faktorer till varför en individ återfaller i 

brott. 

Nyckelord: kriminalitet, återfall, socialisation, stämplingar, självet, kriminella självet, 

sociala band 
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1 Introduktion 

Trots att samhället satsar stora resurser på att individer inte ska återfalla i brott är det 

ändå en stor del som begår nya brott efter avtjänat straff. I samband med urbaniseringen 

och genom industrialiseringen trodde man att samhällets utveckling skulle leda till 

ordning, konformitet och harmoni. Upptäckten blev att individer föll ut ur samhällets 

ramar och intresset vaknade för de individer som bröt mot sociala regler.  

Brottslighet är något man försökt att komma tillrätta med i alla samhällen och på alla 

sociala nivåer som avspeglas i samhället. Genom bestraffning exkluderas individer från 

samhället för att försvara de andras intressen. Bestraffning tjänar som en form av social 

kontroll. Det har visat sig att det inte löser problemen. Straffande rättssystem genererar 

stigma. Brott ses i vårt samhälle som en individuell problematik och inte som ett socialt 

problem. 

I USA har de som fängslas ökat från 502 000 till 2,1 miljoner individer mellan 1980-

2000 (Justice Policy Institute, 2002). Rättssystemet ska vara objektivt och opartiskt men 

etniska minioriteter tycks vara oproportionerligt många på anstalterna. Det kan 

uppfattas som om brottslighet är ett minoritetsproblem där man bortser från sociala 

förhållanden som kan föranleda brott. Exempel på detta är diskriminering, fattigdom, 

avsaknad av arbete och begränsade utbildningsmöjligheter.  

Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet och det viktigaste målet är att 

förebygga återfall i brott. 1,4 miljoner brott anmäldes i Sverige under 2011. Det är en 

ökning med 3 % från 2010 (BRÅ). Kriminalvården har bland annat som mål att deras 

förebyggande arbete ska verkställas på ett humant sätt och att antalet återfall i brott ska 

minska. Trots detta återfaller 41 % i brott inom 3 år (BRÅ, 2012). Enligt kriminalvården 

är det en brist att de inte klarat av att beskriva vad som händer efter avtjänat straff. 

Kriminalvården presenterade för första gången en återfallsstudie år 2000.  

Svenska kriminalvården kostar drygt 7,3 miljarder kronor årligen (Kriminalvarden.se). 

Stora resurser satsas för att minska återfall i brott, men det är otillräckligt. Det finns 

fortfarande många forskningsfrågor att besvara. Möjliga orsaker till att många återfaller 
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i brott kan vara något som påverkar i samhällsstrukturen eller i socialisationsprocessen. 

Det finns olika synsätt att utgå från. Denna studie undersöker inte sociala strukturer. 

Däremot sociala relationer och individers upplevelser. 

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av återfall i brott. Samt skapa förståelse 

för individuella uppfattningar om faktorerna som var avgörande för att återfalla i brott.  

Forskningsfrågor 

1. Vilka faktorer är viktigast för återfall i brott? 

2.  Var ligger ansvaret för återfall i brott? Är det hos individen, gruppen eller 

samhället? 

3. Tror individen att det finns förutsättningar i samhället för att komma ut ur en 

kriminell karriär? 

4. Hur resonerar individerna om sin framtid vad gäller det privata och offentliga 

livet? 

2  Teoretiska perspektiv 
Fokus är att undersöka hur ett kriminellt Själv uppstår ur ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv. Genom symbolisk interaktionism finns potential att 

teoretiskt länka samman mikro- och makronivåer i studiet av kriminellt beteende 

(Timothy Gongaware & Daniel Dotter, 2005, s. 399). Definition av det kriminella 

Självet: Det är rotat i språket och i förhållandet till andra. Det kommer till uttryck i det 

beteende som leder till relationen (Gongaware & Dotter 2005, s. 379). Det kriminella 

Självet är en produkt av en lärandeprocess. Genom att relatera till andra individer blir 

det en följd av meningsfulla handlingar (Blumer, 1969). Kriminella beteenden kan 

ändras genom interaktion. 
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2.1  Charles Horton Cooleys teori om Jaget 

Cooley är sociologisk socialpsykolog och en av grundarna av symbolisk interaktionism. 

Cooleys fokus är relationen mellan individ och samhälle. Cooley är upphovsman till 

begreppet spegeljaget (looking- glass-self).  Begreppet är kopplat till känslor som skam 

och stolthet. Spegeljaget innebär att individer skapar ett Jag utifrån uppfattningen de 

tror att andra har av dem. 

Jaget är en subjektiv känsla som individer bär inom sig (Cooley, 1902, s.152-164). Det 

är i interaktionen med andra som individen tolkar bemötandet från andra. Alltså hur 

individen tror att de andra ser på honom/henne. Genom processen skapas 

självuppfattning, identitet och självkänsla. Bedömer individen att denne värderas 

negativt av andra kan skamkänsla uppstå. Upplever individen en positiv värdering 

bidrar det till stolthetskänsla (Cooley, 1902, s. 150-164).  

Cooley menar att det är primärgrupperna som är viktigast för individen. Primärgrupper 

är varaktiga konstellationer. Det finns en gemensam grund med liknande känslor. 

Gruppen består inte bara av harmoni och kärlek utan präglas ofta av konkurrens. 

Grunden är dock intima samband och samarbete. Primärgruppen är den viktigaste 

konstellationen för individens självkänsla och socialisation.  Nyckelpersonerna i 

primärgruppen är vänner och familj. 

Familjegruppen har ett gemensamt liv. Genom familjemedlemmarna får individen en 

hemmakänsla. Den upplevda vi-känslan är viktigast för individen. Primärgruppen är 

primär i den meningen att den ger individen hans/hennes första sociala tillhörighet. 

Primärgruppen förändras inte i samma grad som andra framväxande relationer. Dessa 

grupper är grunden till livet, både för individen och för sociala institutioner. Den har 

gruppkaraktär. Genom primärgruppen blir individen och samhället en oskiljaktig helhet 

(Cooley, 1909, s.23-31).  

2.2  Erving Goffman och det dramaturgiska perspektivet 

Goffman beskriver sin samhällssyn genom det dramaturgiska perspektivet. Individer 

spelar många roller i vardagslivet. Enligt Goffman (1974) uppträder individer som 

aktörer på en scen. För denna uppvisning måste medaktörer finnas. Till skillnad från en 
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riktig teater finns det i det verkliga livet ingen publik. Det finns två interaktionspartier. 

Alla är med i spelet och alla är skådespelare.  Individen tillhör det ena eller det andra 

interaktionspartiet (Goffman, 1974, s. 9, 22-23).  

I vardagslivet presenterar individer sig för andra och försöker styra informationen som 

överförs.  I den processen bildas Jaget. Genom rollerna byggs Jaget och identiteten upp. 

Är det svårt att skilja mellan rollen och Jaget kan det leda till förvirring (Goffman, 

1974, s. 12-16). Goffman skiljer mellan olika roller. Rollen som icke- person innebär att 

individen inte betraktas som närvarande trots att denne är fysiskt närvarande med sin 

kropp (Goffman, 1974, s. 135). 

2.2.1  Erving Goffman och Stigma  

Enligt Goffman kategoriserar varje samhälle individer efter dennes egenskaper utifrån 

normerna som finns i samhället. När en individ avviker på ett oönskat sätt från 

normerna kommer individen att nedvärderas i interaktionen med andra. När den 

avvikande upptäcker att andra upplever denne som annorlunda förnimmer individen att 

den personliga identiteten inte stämmer överens med den sociala identiteten. Det råder 

diskrepans. 

Genom upptäckten att individen ses som annorlunda uppstår det som Goffman kallar 

stigma (Goffman, 1972, s 50-58). Stigma är något som är relativt, det beror på 

kontexten. Goffman definierar stigma som egenskaper som är misskrediterande. 

Misskrediterade egenskaper kan till exempel vara kroppsliga missbildningar, 

stambetingande egenskaper (ras, religion), psykiska störningar, arbetslöshet eller 

fängelsevistelse. Stigma är kännetecken som inte är önskvärda.  

När individen upplever sig utsatt för stigmatisering väljer individen att stanna hos de 

som inte stigmatiserar, alltså i sin grupp. Det sker eftersom den sociala identiteten 

stämmer överens med den personliga identiteten. Grupptillhörighet blir på detta sätt 

oerhört viktigt för den som är stigmatiserad. 
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2.3 Howard Becker och stämplingsteori 

Beckers grundtanke är att avvikande beteende är något som är avhängit omgivningens 

reaktioner. Avvikande beteende har ingen existens utanför en social kontext. Avvikande 

handlar ytterst om en tillämpning av regler. Lever man inte efter gruppens normer är 

man en avvikare. Sociala avvikelser skapas i mötet med andra. Becker menar att man 

stämplas som avvikare, man är inte en avvikare (Becker, 1963, s. 9-10). Stämpling är 

alltså en kvalifikation av en individ som avvikande. Inte en egenskap hos individen eller 

handlingen någon begått. Det är en process där andra sätter en etikett eller stämplar en 

individ på grund av egna värden. Det beror på förståelsen av vad som är normalt och 

vad som är avvikande. Det kan liknas vid en tatuering som är svår att ta bort. 

Becker använder sig av en karriärmodell för att beskriva den avvikande (Becker, 1963; 

Hilte, 1996). Becker menar att det avgörande steget i ett mönster av avvikande beteende 

är den officiella stämplingen av avvikaren. Den officiella stämplingen får konsekvenser 

för den stämplades självbild. Individen kategoriseras som till exempel brottsling och 

uppfattas genom det som mindre värd av sin omgivning. Kategoriseringen medför att 

individen utesluts från vissa sociala nätverk. Genom behandlingen skapas 

självuppfyllande profetior. I det skedet kan den avvikande hitta tillhörighet hos 

likasinnade. Här uppstår en gemensam kultur om hur världen är beskaffad och hur man 

ska hantera den. Genom medlemskapet i gruppen lär sig individen att rättfärdiga sitt 

beteende.  

Genom att fängsla en individ tilldelas denne ett stigma genom att förstärka skillnader 

och separera individen från det övriga samhället. Tankesättet om vi och dem stärker 

rädslan för brottslingar och avskiljer dem från samhället. Stigma minskar inte bara 

sannolikheten för framgångsrik återanpassning. Stigma kan även öka risken för återfall i 

brott. Resultat från tidigare forskning tyder på att ungdomar som straffats av 

rättsväsendet ofta har problematiska beteenden som inkluderar känslor av stigmatisering 

och sänkt status. Återfallsrisken bland ungdomar ökar om de blir ytterligare insnärjda i 

systemet. Ungdomar bör i stället återanpassas och integreras i samhället (Taylor, 2000). 
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2.4 Thomas J Scheff 

Scheffs forskning har betydelse för förståelsen av sociala relationer och sociala 

emotioner som skam och skuld inom socialpsykologi. Scheff menar att skam är den 

mest dominerande känslan hos individer. Enligt Scheff bör man se skam som ett 

samlingsnamn för känslor som uppstår när individen ser på sig själv genom andras 

ögon. Skam är en naturlig känsla men den kan vara förtryckande, nedbrytande och 

exkluderande. Skam kan bidra med mycket negativt för individen. När skamkänslan 

undertrycks leder det till skadliga konsekvenser (Scheff, 2008, s. 20). Scheff påpekar 

vikten av att ha starka sociala band. Säkra och starka band till andra individer är det 

som håller dem samman. 

Det är viktigt att ha närhet och distans i de sociala banden för förståelsen av varandra. 

Det är även viktigt för att individer ska inse att de är självständiga individer. I 

interaktionen med andra prövas och förnyas banden. Scheff varnar särskilt för den icke-

verbala kommunikationen där känslor inte finns med eftersom det kan skada de sociala 

banden. Primära sociala känslor som skam och stolthet är kopplade till hur de sociala 

banden med andra ser ut (Scheff, 2008, s. 247-248).  

Stolthetkänsla innebär starka och oskadade band. Skamkänsla är tecken som signalerar 

att banden på något sätt är hotade, svaga eller skadade (Scheff, 1994, s. 15). I 

interaktionen med andra lär sig individer att dölja skam - och stolthets känslor. Scheff 

menar att det grundläggande behovet av stabila sociala relationer inte tillfredställs idag. 

Scheffs mikrosociologiska teori bygger på och utvecklar Cooleys teori om spegeljaget;  

“Each to each a looking- glass. Reflects the other that doth pass” 

Cooley 1902, s. 152 

Känslor som skam och stolthet får individer att anpassa sig till varandra. Genom 

signaler visas respekt eller avvisande. Individer har ett grundläggande behov av att 

känna respekt från andra och uppleva sig omtyckta i andras ögon.  

Scheffs forskning påvisar att barn som utsätts för tidiga separationer från sina föräldrar 

kan få problem att skapa relationer senare i livet. Det sker genom att barnet upplever att 
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det blivit bortvalt av vårdnadshavaren. När vårdaren återkommer visar barnet motvilja 

samtidigt som barnet längtar efter individen. Visas bekräftelse från båda sidor leder det 

till stolthetskänslor. Blir individen avvisad leder det till spiraler av icke erkänd skam. 

Icke erkänd skam lever kvar inom individen och hotar de sociala banden. Spiralen kan 

brytas om individen blir medveten om och erkänner skamkänslorna (Scheff, 1994, s. 4-

15). 

Individens självkänsla beror på upplevelsen av andras bemötande. Genom upplevelser 

av känslor som skam och stolthet kan det bedömas hur de sociala banden ser ut. Skam 

och stolthet är en signal för egenskaperna i de sociala relationerna (Bengt Starrin & 

Cecilia Åslund et.al 2008). Att känna skam, till exempel förnedring, förlöjligande och 

förolämpningar kan leda till minskat psykiskt välbefinnande. Det kan även leda till 

destruktiva tankar och handlingar och resultera i aggression (Amir Baigi & Eva-Carin 

Lindgren et.al 2008, s. 4).  

Påfrestande sociala förhållanden påverkar hälsan genom de känslor av fysiologiska, 

kognitiva och beteendemässiga reaktioner som det väcker. Känslor förmedlar en 

individs reaktion på händelser i den yttre världen. Individer som saknar makt och status 

kan drabbas av en känslomässig energiförlust som visar tydliga likheter med skam 

(Starrin & Åslund et.al 2008, s. 294-296). 

2.5 George Herbert Mead och Självet 

Enligt Mead består Självet av I och Me, självet består av två delar. I är den subjektiva 

delen som handlar och tar initiativ. I befinner sig i nutid. Me är den objektiva delen och 

kan beskrivas som den sociala omgivningen internaliserad i individen med dess 

värderingar och normer. Me är alltid passiv och alltid i dåtid. I och Me finns endast i 

relation med varandra och utgör medvetandet (Mead, 1934; Berg, 1992). 

Genom Me förstår vi att det finns normer, social ordning och värderingar vilket 

utvecklas genom den generaliserade andre (Mead, 1934).  

Den generaliserade andre är de samlade värderingar och attityder som individen möter i 

sociala sammanhang. Det är genom den generaliserade andre som individen utvecklar 
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ett reflekterande förhållningssätt, ett rollövertagande. Genom rollövertagandet utvecklas 

förmågan att se sig själv från andras perspektiv. Det är genom rollövertagandet som 

individen lär sig att tänka sig in i andras situation.  

Det är genom I och Me som en individ lär sig att samarbeta och att spela sociala roller. 

Enligt Mead är det omöjligt att samarbeta utan ett utvecklat I och Me Själv. Individen 

internaliserar världen. När det är fullbordat kan individen ta på sig en roll.  

Inte alla aspekter av den generaliserade andre har lika stor betydelse för individen. Det 

finns vissa specifika andra som har störst betydelse för individens självbild. Det är de 

signifikanta andra. Signifikanta andra är de som står individen närmast. Exempel på 

signifikanta andra är föräldrar.  

Mead menar att individen genom den generaliserade andre blir en kognitivt medveten, 

lärande och handlande varelse. Den generaliserade andre i individens medvetande gör 

att individen kan föreställa sig och anpassa sig till sin omvärld. Att bli en person handlar 

enligt Mead om interaktionen. Genom interaktionen blir individen till genom att denne 

övertar andras omdömen och attityder. Föreställningen andra har av individen blir 

genom interaktionen till individens bild av sig själv. Individens Själv utvecklas under 

hela livet eftersom Självet skapas i interaktionen med andra.  

2.5.1 George Herbert Mead och social rekonstruktion av Självet 

De flesta mänskliga beteenden är inlärda genom de andra men det finns medfödda 

impulser. En grundläggande impuls är det som Mead refererar till som en fientlig attityd 

(Mead, 1918, s. 578).  

Är Självet bristfälligt kan en negativ instinkt uppstå som resulterar i våld, hat och 

kriminella handlingar. Ett bristfälligt Själv kan vara resultatet av barriärer som uppstått i 

anslutning till sig själv, andra och samhället. Ett bristfälligt Själv tyder på att det finns 

en oförmåga att ta rollen som den andre. Det finns även en bristfällig förmåga att hindra 

fientliga känslor. Bristande förmåga att koppla samman handlingar och konsekvenser 

med mera.  
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För att komma till rätta med brottsligheten i samhället behöver det kriminella Självet 

rekonstrueras för att justera det som är bristfälligt hos individen. Genom att ändra 

brottsliga beteenden genom återuppbyggnad av Självet kan samhället komma tillrätta 

med kriminaliteten. Mead, men även hans Chicagomedarbetare Jane Addams och John 

Dewey, anser att genom att integrera och rekonstruera Självet kan specifika beteenden 

och interaktioner resultera i förändrat medvetande. Har Självet en bristande förståelse 

för processen kan förståelsen läras genom att rekonstruera sig själv, så kallad 

rehabilitering.  

Mead menar att bestraffande tillvägagångssätt gör det svårt att återförena den kriminelle 

till normala sociala relationer (Mead, 1918, s. 590). Straffande tillvägagångssätt kan 

snarare minska sannolikheten för återintegreringen i samhället. Genom att straffa 

individer vidmakthåller systemet avvikelsen (Mead, 1918, s. 587-588). Tanken med 

påföljdssystemet är att rättvisa ska skipas. Rättvisa är solidariteten som skapas inom 

samhället. Det är de gemensamma värdena som förenar individer (Mead, 1918, s. 580-

582). Genom straffande rättssystem genererar det stigma för brottslingar som en form 

av social kontroll.  

Ett sätt för att minska brottsligheten i samhället kan vara att den kriminelle återförs till 

normala sociala relationer (Mead, 1918, s. 590). För att rekonstruera Självet måste de 

sociala förhållandena byggas och förändras (Mead, 1918, s. 602). Mead menar att man 

bör återansluta individen till gemenskapen i samhället för att korrigera ett felaktigt 

Själv.  

Edwin Sutherland har riktat kritik mot Meads teori om det kriminella Självet och har 

utvecklat det ytterligare. Sutherland menar att brottslighet är en lärd företeelse. Det som 

lärts in är det som är avgörande för att bli kriminell. Det handlar om att lära sig 

specifika betydelser eller definitioner av beteenden (Gongaware & Dotter, 2005). 

Individer lär sig attityder, värderingar och kriminella beteenden genom interaktion. 

2.6 Peter. L Berger & Thomas Luckmann 

Berger och Luckmann (1979) redogör för hur individer formar och uppfattar 

verkligheten genom socialisationsprocessen. Det sker genom två stadier, primär- och 



 

10 

 

sekundär socialisation. Samhället existerar som subjekt och objekt på samma gång. 

Individen föds inte till samhällsmedlem. Hon blir samhällsmedlem genom en process 

där hon förstår och lär sig den sociala miljön. Barnet blir en medlem av det samhälle 

hon föds in i.  

Primär socialisation är den individen genomgår i barndomen och det är den viktigaste 

eftersom den äger rum under starkt känsloladdade situationer till barnets signifikanta 

andra. Barnet identifierar sig med de signifikanta andra. Det är deras värld som barnet 

tar över. Barnet internaliserar de signifikantas attityder och roller och omvandlar dem 

till sina egna. Med tiden lär sig barnet att de signifikanta andras attityder innefattar en 

allmän uppfattning, en allmänhet av andra har också dessa roller och attityder. Det 

kallas den generaliserade andre. När begreppet har bildats i medvetandet identifierar sig 

individen med en allmänhet av andra, ett samhälle. Identifikationen är en väsentlig fas i 

socialisationen. Individen kan se förhållandet mellan subjektiv och objektiv verklighet. 

Barnet kan inte välja sina signifikanta andra. Eftersom barnet inte kan välja de 

signifikanta andra förekommer det inga identifikationsproblem under den primära 

socialisationen. Det finns inga valmöjligheter. Det kan få konsekvenser eftersom barnet 

internaliserar de signifikantas värld som världen. Barnet utformar scheman med 

program för vardagslivet. Individens första värld konstrueras under den primära 

socialisationen vilket präglar individens relationer senare i livet. Den primära 

socialisationen avslutas när den generaliserade andre etablerats i medvetandet (Berger & 

Luckmann, 1979, s. 153-161). 

När den primära socialisationen är fullbordad tar den sekundära vid. Sekundär 

socialisation innebär att individen lär sig specifika roller. Individen kan nu vistas i 

samhället som en fullvärdig medborgare. Den sekundära socialisationen förutsätter 

alltid en primär socialisationsprocess. Sekundära socialisationen behöver handskas med 

en redan internaliserad värld vilket kan bli ett problem eftersom den internaliserade 

verkligheten tenderar att leva kvar. Den sekundära socialisationen är i huvudsak 

kognitiv. Identifikationen kan ske med endast en viss grad av ömsesidig kommunikation 

mellan individer. Roller förknippade med den sekundära socialisationen är relativt 
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anonyma. Kunskap från en lärare kan till exempel lika gärna förmedlas av en annan 

lärare. De behöver inte vara signifikanta (Berger & Luckmann, 1979, s. 162-166).  

2.7 Social konstruktivism 

Social konstruktivism är direkt relaterad till symbolisk interaktionism. Social 

konstruktivism är en utveckling och fördjupning av symbolisk interaktionism. 

Ståndpunkten är att verkligheten runt omkring oss är socialt konstruerad. Verkligheten 

och dess mening skapas i interaktionen mellan individer. Mening finns inte i objektet, 

det är när objektet får en subjektiv mening som de blir förståeliga (Wennerberg, 2001, s. 

68-82). Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet är brottslighet något som 

skapas i interaktionen mellan människor. Individen är inte född till brottsling. Vi ger 

brottsligheten en mening och genom det förstår vi att det är något skamligt. 

2.8 Balanserat tidsperspektiv 

Forskning visar att balanserat tidsperspektiv är avgörande för att individer ska fungera. 

Balanserat tidsperspektiv utgörs av uppfattningen individen har om sin nutid men också 

inställningen till dåtid och framtid. Har individen ett balanserat tidsperspektiv får det 

positiva samband med individens välmående. Individer med ett balanserat 

tidsperspektiv kan leva här och nu och uppskatta sin historia. De kan också fokusera på 

framtida mål och vara produktiva. Balanserat tidsperspektiv leder till medveten närvaro 

och subjektivt välbefinnande (Lisa Drake & Elaine Duncan et al. 2008, s. 54-56). 

3 Tidigare forskning 
Angela Robertson (2008) undersökte 761 fängslade ungdomar (13-17 år) och deras 

familjeförhållanden. Fokus var att undersöka om det fanns samband mellan föräldrars 

alkohol- eller drogmissbruk, kriminalitet och riskfyllda sexuella beteenden och de 

ungdomar som hade drog- eller alkoholmissbruk. Majoriteten av ungdomarna 

rapporterade att andra familjemedlemmar hade haft missbruksproblem och en kriminell 

historia. Ungdomarna hade också ofta varit våldsoffer. Relationer mellan utsatthet och 

problematiska beteenden undersöktes. Vissa typer av misshandel kopplades till 

specifika problembeteenden. Det konstateras att ungdomsbrottslighet är en produkt av 
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dysfunktionella familjer. Behovet av att tillhandahålla familjefokuserade och 

traumarelaterade insatser för unga brottslingar är av vikt. 

En studie utförd på 83 respondenter i Illinois undersökte ungdomars våld mot sina 

föräldrar. Deltagande i studien var ungdomar som för första gången hade dömts för 

brott och stod under skyddstillsyn. Yngsta deltagaren var 11 år och den äldsta var 18 år. 

De 83 som deltog hade utsatt sina föräldrar eller andra familjemedlemmar för våld. 

Studien var både av kvantitativ och kvalitativ art. Studien undersökte ungdomar, deras 

vårdnadshavare och rapporterade brottsliga beteenden. Drog- eller alkoholanvändning, 

gängengagemang, medicinska-, mentala-, känslomässiga-, beteendemässiga 

förhållanden och disciplinära problem i skolan. Familjedynamiken analyserades också. 

Till exempel fällande domar mot familjemedlemmar. Nästan hälften av fäderna hade 

minst en brottsmålsdom. Fler mödrar än fäder hade ett kriminellt förflutet. 38,6 % av 

respondenterna uppgav att de hade signifikanta andra i sina liv än deras föräldrar. När 

könsskillnader av fysiskt våld mot föräldrarna analyserades så använder pojkar och 

flickor samma nivåer av fysiskt våld mot sina föräldrar. Totalt tenderade flickor som 

misshandlade sina föräldrar att vara yngre än de pojkar som misshandlat sina föräldrar. 

De ungdomar som ingick i ett gängmedlemskap använde droger eller alkohol i högre 

utsträckning än andra. Studien visade också att många ungdomar imiterar sina föräldrars 

beteende i konfliktsituationer (Sesha Kethineni, 2004). 

En studie har utförts för att se interaktionens roll för att generera en kriminell handling. 

Forskningen utfördes på 17890 ungdomar från 132 skolor (Amy L. Anderson & Robert 

F. Meier 2004). Studien jämförde variabler för att se om den sociala kontexten hade 

betydelse. Variabler som jämfördes var bland annat fritidsaktiviteter, skolmiljö, 

bostadsområden och familjeförhållanden. Egenskaper från sociala miljöer kombinerades 

för att se om sannolikheten ökade för en kriminell händelse. Resultatet visar att det finns 

en nytta i att utgå från den kriminelles perspektiv för att beskriva brottmål och brottsliga 

handlingar. De fann stöd för att olika kombinationer av interaktioner kan producera 

kriminella händelser.  
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En litteraturgenomgång utfördes av Robin Perkins- Dock (2001)  över 

ungdomsbrottsligheten. Studien handlade om hur familjen kan påverka brottslighet och 

avvikande beteende. Ett pilotprojekt genomfördes och resultatet visade att familjen kan 

medverka till positiva förändringar på den individuella självkänslan, depression, 

kontroll och impulsivitet. Studiens syfte var att finna modeller för att minska 

problembeteenden, kriminalitet och högre återfallsfrekvens för avvikande ungdomar.  

Studien påvisar att fokus på familjebehandling kan ha större effekt än individuell 

behandling för ungdomsbrottslingar under tiden de är fängslade.  

Stephen W. Baron (2003) har undersökt rollen av självkontroll i skapandet av 

brottslighet och i användningen av droger. Samt hur de bidrar till negativa sociala 

konsekvenser. Studien utfördes på 400 ungdomar varav 265 var män och 135 var 

kvinnor. Deltagarna skulle leva upp till vissa kriterier; De skulle vara 24 år eller yngre. 

De skulle ha lämnat skolan eller ha gått ur skolan. De skulle vara arbetslösa och de 

skulle spenderat de senaste 12 månaderna utan fast adress. Detta för att täcka gruppen 

som tidigare forskning visat är en riskgrupp för att begå brottsliga handlingar. 

Resultaten visar att låg självkontroll genererar brottsliga beteenden samt 

droganvändning.  

I en studie gjord 2001 (Chris L. Gibson & Alex R. Piquero et al.) undersöktes och 

identifierades riskfaktorer och skyddsfaktorer som minskar eller ökar oddsen för tidig 

debut i brott. Två specifika riskfaktorer undersöktes. Verbalt IQ och motgångar i 

familjen. Data från 987 afroamerikanska ungdomar användes. Resultatet visar att en 

kombinerad effekt av verbalt IQ och familjemotgångar - inte ökar oddsen till att bli en 

gärningsman. Kombinerad effekt av lågt verbalt IQ vid 7 års ålder i kombination med 

motgångar i familjen ökade däremot signifikant oddsen för tidig debut i brott.  

Det finns mycket forskning om kriminalitet och kriminella beteenden. Ovanstående 

genomgång är ett axplock av den forskning som genomförts. Fokus i valet av tidigare 

forskning blev att spegla några av de faktorer som kan generera i brottsliga handlingar. 
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4 Metod och Material 
För att uppnå syftet med uppsatsen ansågs den kvalitativa metoden bäst lämpad. 

Kvalitativa intervjuer bedömdes ofrånkomlig för att uppnå relationen kognitivt och 

emotionellt. Författarna ville förkroppsliga hela processen. Att träffa respondenterna 

ansågs vara bästa vägen för att generera en förståelse som är nödvändig för att uppnå 

närhet och närvaro (Addams, 1910).  

 

Studien utgick från en hermeneutisk fenomenologi för att erhålla förståelse för 

individers livsvärldar. Studien ville beskriva meningar och betydelser för flera individer 

utifrån deras levda erfarenhet av att ha återfallit i brott. Att valet föll på en hermeneutisk 

fenomenologi är avhängigt att studien ville tolka informationen som förvärvades genom 

intervjuerna. Det ansågs svårt att gå in utan förförståelse vilket är utgångspunkten i en 

fenomenologisk metodologi. Studien ville förstå vad det kommer sig att individer 

återfaller i brott och inte enbart beskriva deras upplevelser av fenomenet utan 

förhoppningen var att det skulle gå att identifiera faktorerna till återfall i brott.  

 

Fokus i studien var att öka förstålsen för vad respondenterna upplevt, och hur de har 

upplevt det. Informationen analyseras genom textural och struktural analys. Individerna 

ombads att berätta om sina personliga upplevelser. Efter detta utvecklades en lista av 

signifikanta uttalanden om hur fenomenet upplevts. Informationen grupperades till 

större enheter, dvs. teman för att finna essensen (Creswell, 2007). Tillvägagångssättet i 

studien kallas den Hermeneutiska cirkeln (Sapsford et.al 1998). Tillvägagångssättet 

innebär att se relationen mellan subjektet och objektet. Målet med metoden är att länka 

samman olika världar och finna mening. Metoden uppfattades lämplig eftersom 

författarna önskade förstå beteenden och tankar i livsvärlden (Creswell, 2007). 

4.1 Urval  

Studien använde sig av en semi- strukturerad intervjuguide bestående av tio frågor. 

Semi-strukturerad intervju innefattar färdigställda frågor att utgå från. Den ger även 

utrymme att spontant diskutera de tankar som uppstår i samtalet (Kvale, 1997). 
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Frågorna behöver inte komma i samma ordning som återfinns i intervjuguiden (se 

Bilaga 1). Intervjuprocessen blir därför flexibel (Bryman, 2002, s. 127). 

Antagandet gjordes att semi- strukturerade intervjuer var bäst lämpad för syftet med 

studien. Författarna ville att respondenterna skulle berätta om sina upplevelser utan allt 

för stor styrning och begränsning. Det ansågs även angeläget att de skulle kunna berätta 

fritt om sina upplevelser. Metoden ger möjlighet att ställa följdfrågor. Sex intervjuer 

ligger till grund för studien och varje intervju tog mellan 30-42 minuter att genomföra. 

Respondenterna har hämtats genom frivillighetsorganisationer som riktar in sig på 

återfallsförebyggande arbete mot kriminalitet.  

 

Telefonkontakt upprättades med en gate – keeper. Studien har alltså haft en agent som 

har kontakt med individer som har blivit dömda för brott minst två gånger. Gate-

keepern försåg studien med respondenter. Respondenterna har hämtats genom 

snöbollsurval. Det innebär att en individ hänvisat till en individ som i sin tur hänvisar 

till ytterligare en individ (Bryman, 2002, s. 115). 

Respondenternas ålder, kön, etnicitet och så vidare har saknat betydelse i 

urvalsförfarandet. I utgångsläget ville författarna endast veta hur det kommer sig att 

någon återfallit i brott. Kriterierna för urvalet var att det skulle vara en individ som har 

dömts för brott minst två gånger.  

 

Urvalet är begränsat geografiskt därför att tillgången till respondenter har varit mycket 

begränsad. Tanken och förhoppningen var att möta respondenterna och genomföra 

intervjuerna. Det visade sig dock svårare än väntat. Vid studiens början hade författarna 

tillgång till nio respondenter. När respondenterna förstod att det var intervjuer som 

skulle genomföras valde två respondenter att avböja sin medverkan. En respondent 

anlände inte till den avtalade tiden och har därefter inte gått att nå. Orsaken till detta har 

författarna tyvärr ingen information om. På grund av bortfallet grundar sig studien på 

sex intervjuer genomförda på plats. Konsekvenserna av bortfallet blev att studien fick 

lov att ändra fokus. Slutsatserna i analysen illustrerar tänkbara orsaker till återfall i 
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brott. Författarna anser ändå att syftet med studien kan uppfyllas då tanken är att öka 

förståelsen för varför en individ återfallit i brott. 

 

Två intervjuer genomfördes under en förmiddag. Resterade fyra intervjuer genomfördes 

två dagar senare. Med hänsyn till respondenteras integritet och anonymitet kan 

författarna inte berätta vart intervjuerna genomfördes (Se Bilaga 2). Tid och plats med 

respondenterna bokades av gate-keepern enligt instruktioner. Innan intervjuerna 

påbörjades fick respondenterna läsa igenom informationsbrevet i lugn och ro. Därefter 

framfördes frågan om intervjun fick bandas. Samtliga respondenter samtyckte till det. 

En av författarna utförde intervjun medan den andre ansvarade för inspelningen. 

Respondenterna blev mer talföra efter att intervjuerna var avslutade. Uppkom det något 

som kändes relevant för studien antecknades detta efter medgivande från respondenten. 

Efter att intervjun avslutats gick författarna igenom respondentens agerande och den 

upplevda upplevelsen för att sammanställa helhetsbilden av intervjun. Till exempel om 

det upplevdes som intervjun flöt på och om respondenten hade agerat bekvämt i 

situationen eller inte.  

 

Transkribering genomfördes för att översätta talspråket till skriftlig form. Detta gjordes 

för att det skulle vara lättare att se eventuella sammanhang i berättelserna. När enskilda 

ord upprepades skrevs inte dessa ner. Tre intervjuer transkriberades vardera av 

författarna.  Transkriberingen gjordes genom genomlyssnande av intervjuerna och sedan 

skrevs intervjun ner ordagrant. Under transkriberingen byttes respondenternas namn ut 

mot fiktiva namn enligt bokstaveringsalfabetet. Respondenterna fick benämningarna 

Adam, Bertil, Cesar, David, Erik och Filip. Efter transkriberingen växlades materialet 

mellan författarna för genomläsning och ytterligare genomhörning.  

 

Transkriberingen lästes sedan igenom grundligt. Det var ett förhållningssätt för att hitta 

teman eller signifikanta uttalanden för att finna essensen. Utifrån de teman som 

utkristalliserades analyserades sedan materialet för att förankra det i teorin. 
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4.2 Validitet och reabilitet 

För att kvalitén och tillförlitligheten på en kvalitativ studie ska vara högsta möjliga 

behöver dess validitet och reabilitet beaktas (Creswell, 2007). Reliabilitet och validitet 

används för att kunna säga hur noggrant en studie har genomförts. Det är en form av 

mätinstrument över pålitligheten och giltigheten i studien (Kirk & Miller, 1986). 

Huvudfrågorna är om studien mäter det som avses och huruvida studien utgör en 

sanning (Kirk & Miller, 1986). De utgör alltså bedömningskriterier att ha i åtanke 

genom studiens gång (Creswell, 2007). Begreppen validitet och reabilitet konstruerades 

från början för att mäta kvalitén på kvantitativa studier. Den kvalitativa forskningen går 

inte ut på att mäta olika begrepp. Fokus är hur individer tolkar och upplever sin sociala 

verklighet. Användandet av validitet och reabilitet på kvalitativa studier används därför 

på ett annat sätt för att säkerställa kvalitén (Creswell, 2007). 

Den kvalitativa studien är inte oföränderlig. Även om intervjusituationen och 

respondenten är densamma kommer inte svaren automatiskt bli samma från gång till 

annan. Utskrifterna av intervjuerna är därtill en tolkning som gjorts av materialet 

(Kvale, 1997). Avsaknad av slumpmässiga fel kan därför inte uteslutas. Vid kvalitativa 

studier vill intervjuaren veta något om ett fenomen eller en företeelse. Intervjuaren och 

respondenten kan ha olika innebörder av fenomenet vilket gör att validiteten inte kan 

garanteras.  

Vid fenomenologiska studier behöver ett antal frågor ställas för att undersökningens 

kvalité ska kunna säkerställas (Creswell, 2007). 

1. Visar studien förståelse för fenomenologins grundsatser?  

2. Har studien ett klart fenomen att studera och beskriver det koncist?  

3. Lyckas studien förmedla essensen/upplevelsen av fenomenet som studeras? 

4. Inkluderar förmedlingen av essensen en beskrivning av fenomenet och den 

kontext den uppstår i?  

5. Genomsyras studien av reflexivitet och kritiskt förhållningssätt?  
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Ovanstående frågor är viktiga i fenomenologiska studier för att kunna säkerställa dess 

kvalité (Creswell, 2007, s. 215). Antagandet gjordes att samma inriktning bör tas för en 

hermeneutisk inriktad fenomenologi. För att säkerställa trovärdigheten av studien 

redovisas därför metod, hur informationen samlats in och etiska reflektioner i arbetet. 

Under studiens gång har författarna ideligen återkommit till Creswells frågor för att 

hålla sig kritiska till förfarandet.  

4.3 Etiska överväganden  

I kvalitativa studier uppstår ofta etiska problem vid insamling av data och vid analysen 

(Creswell, 2007). Gällande det etiska övervägandet utgår studien från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom den humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningen 

(codex.vr.se). Studien berör ett känsligt ämne och därför ansågs det viktigt att garantera 

respondenterna full anonymitet och skydd för deras integritet. De etiska principerna har 

använts genom att fingera respondenternas namn. Studien berättar inte i vilken ort 

respondenterna bor eller vart intervjuerna genomfördes. Det ansågs inte heller relevant 

för studiens syfte. Respondenterna informerades om förfarandet i informationsbrevet de 

tilldelades (se Bilaga 2). 

Respondenterna fick ta del av utskriften från intervjun om de önskade detta. En 

respondent ville. Valet föll på att inte ge dem tillgång till författarnas tolkning såvida 

det inte efterfrågades. Tanken var att det kan vara oetiskt om respondenterna 

konfronteras med tolkningar av det han/hon sagt. Det kan väcka nya frågor och påverka 

respondenternas självkunskap (Kvale, 1997; Wennerberg 2001). Författarna var inte 

beredda att ta konsekvenserna av det. 

4.4 Avgränsning 

Studien undersöker den subjektiva upplevelsen om vad det kommer sig att en individ 

har återfallit i brott. Värt att observera är att författarna inte tagit hänsyn till att det finns 

skillnader mellan olika påföljder, brottstyper och åldersgrupper. Författarna tar inte 

hänsyn till könsskillnader, social tillhörighet, status, etnicitet, utbildning, sysselsättning 

eller ålder. Kriteriet i urvalet var endast att det skulle vara en individ som blivit dömd 

för brott minst två gånger. 
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5 Resultat och analys 
Utifrån tidigare forskning och teoretiskt resonemang identifierades följande tematiska 

områden: Individens uppväxt och familjeförhållanden, Uppkomst av brott, Fortsatt 

brottslighet, Vägen ut ur en kriminell karriär och Framtidsutsikter. Varje tema är 

behandlat utifrån frågor i intervjuguiden (se Bilaga 1):  

Fråga 1 och 7 svarar mot temat Individens uppväxt och familjeförhållanden 

Fråga 2 svarar mot temat Uppkomst av brott 

Fråga 3 och 4 svarar mot temat Fortsatt brottslighet  

Fråga 5,6 och 7 svarar mot temat Vägen ut ur en kriminell karriär 

Fråga 4, 8, 9, 10 svarar mot temat Framtidsutsikter 

I åtanke bör läsaren ha att detta är det respondenterna berättat och som sedan har 

analyserats. Det utgör en tolkning av verkligheten. Det betyder inte att det är 

verkligheten. 

5.1 Individens uppväxt och familjeförhållanden 

Adam 

Adam växte upp under trassliga familjeförhållanden. De första fem åren bodde han 

tillsammans med sin mamma. Sedan fick hans mormor och morfar vårdnaden om 

honom. När Adam kom upp i tonåren flyttade han till sin faster. Han bodde hos sin 

faster fram till vuxen ålder. Adams mamma har drogproblem, hans pappa hade 

alkoholproblem. Adams pappa lever inte idag. Adam har många halvsyskon men har 

inte vuxit upp med dem. 

I dag har Adam en egen lägenhet som han är mycket stolt över. Han har även flickvän. 

Adam har ingen kontakt med sin mamma men med sin faster och en av sina bröder. 

Adam har ströjobb, främst inom byggbranschen. På fritiden åker han motorcykel och 

festar gärna. 
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Bertil 

Bertil växte upp i en mellanstor stad i Sverige tillsammans med sin familj som bestod av 

mamma, pappa, bror och syster. Bertil beskriver att pappan var mycket frånvarande. 

Pappan kom och gick och mamman arbetade mycket.  

I dag säger sig Bertil inte ha någon egen familj. Han har lite kontakt med sin mamma 

och syster men ingen kontakt med brodern. Bertil har precis avtjänat en fängelsedom 

och har praktikplats. På fritiden tränar han mycket. 

Cesar 

Cesar växte upp med mamma och två systrar. Pappan fanns inte med i bilden. Cesar 

började umgås tidigt i kriminella kretsar. Cesar började använda alkohol och droger i 

tidiga tonår. 

Cesar är idag pappa till tre söner på 9,11 och 13 år med två olika mödrar. Barnen bor 

inte hos Cesar men de träffas regelbundet. Cesar har lönebidrag inom en organisation. 

Han gillar att träna och går på gym fyra dagar i veckan. 

David 

David är försiktig med att berätta om sina uppväxtförhållanden. Han säger dock att han 

växte upp under trassliga hemförhållanden utan en närvarande pappa.  

David är idag sambo och har fyra barn som han träffar regelbundet. David har ett arbete. 

På fritiden tränar han så mycket han kan och umgås med sina barn. 

Erik 

Erik är förtegen om sin uppväxt men berättar att han växte upp med mamma, pappa och 

tre syskon. Erik är näst yngst i syskonskaran. Erik har haft missbruksproblem sedan 

mitten av tonåren. 

Erik är idag på utslussning/eftervård efter ett femårigt fängelsestraff och har en 

praktikplats. Erik säger inte mycket om sin familjebild men säger att han är morfar. 
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Filip 

Filips växte upp i en förort till en större stad. Filips primärfamilj består av mamma, 

pappa och sex syskon. Fem bröder och en syster. Under uppväxten började Filip snatta 

och göra inbrott. 

Idag lever Filip ensam men han har en son. Filip har ett lönebidrag som han trivs med. 

På fritiden styrketränar han och ska börja med fotboll och boxning.  

Det visade sig att samtliga respondenter har haft en trasslig uppväxt. Antingen har de 

haft frånvarande föräldrar, föräldrar med missbruksproblematik eller också har de själva 

fått missbruksproblem tidigt. Genom intervjuerna framkom det glest med information 

om respondenternas uppväxtförhållanden. Genom deras berättelser kan det ändå anses 

att samtliga respondenter varit utsatta för bristande omsorg under uppväxten.  

Primärgrupperna är de viktigaste för individen. Primärgruppen kännetecknas av en 

varaktig konstellation av intim samvaro och vi-känsla som är viktig för individens 

självkänsla och socialisation (Cooley, 1909). Den primära socialisationen är den 

individen genomgår i barndomen. Den är den främsta därför att den äger rum under 

starkt känsloladdade situationer till barnets signifikanta andra. Den är emotionell vilket 

påverkar individen senare i livet. Barnet identifierar sig med sina omsorgspersoner och 

internaliserar deras attityder och roller (Berger & Luckmann, 1979). Individen tar med 

sig den struktur som dess signifikanta andra förmedlat.  

Respondenterna vittnar om att de vuxit upp i en missbruksmiljö. De har själva hamnat i 

missbruk. Det betyder att det funnits ett socialisationsproblem. Fyra av respondenterna 

säger att de vuxit upp med en frånvarande förälder. Det visade sig också att 

respondenterna har separerat från sina barns mödrar. Den viktiga vikänslan kan saknas 

hos respondenterna. Respondenterna kan ha tagit med sig sina föräldrars 

förhållningssätt i livet. Det finns ett mönster i hur socialisationen förts vidare mellan 

generationerna (Berger & Luckmann, 1979).  

Normal primär socialisation skapar känslan av att höra till. Respondenterna beskriver att 

deras föräldrar på olika sätt brustit i rollen som vårdnadshavare. Det kan ha skadat den 
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trygghet och tillit som behövs för goda relationer (Scheff, 1994). Studien ger 

indikationer på skadade sociala band. Trygghet saknas då de varit utsatta för 

separationer i livet. Det är tecken på misslyckad socialisation. Har individen skadade 

sociala band signalerar det att individen kan ha skamkänslor. Skam grundläggs tidigt i 

livet. När individen får negativa reaktioner från omgivningen resulterar detta i känslor 

av skam. Det kan ha skett genom att en individ har varit utsatt för förnedring eller 

förlöjligande. Det i sin tur kan leda till destruktiva handlingar och resultera i aggression 

(Baigi & Lindgren et.al 2008). Påfrestande sociala förhållanden som avsaknad av makt 

och status leder även det till att individen kan känna skam. Detta påverkar individen på 

flertalet sätt som kan leda till energiförlust (Starrin & Åslund et. al 2008). Det kan vara 

en orsak till att respondenterna inte har haft kraft att förändra sina liv eftersom det har 

blivit dem övermäktiga. 

Tesen om skadade sociala band kan stämma in på respondenterna eftersom de har begått 

kriminella handlingar. Respondenternas signifikanta andra har brustit i den omsorg som 

behövs för att vara goda förebilder. Det kan ha påverkat respondenternas erfarenheter 

senare i livet. Det är även något som tidigare forskning stödjer där man funnit samband 

mellan dysfunktionella familjer och ungdomsbrottslighet (Robertson, 2008). 

5.2 Uppkomst av brott 

Vägen till att respondenterna började begå brott skiljer sig åt men det finns 

gemensamma nämnare. Respondenterna uppger att deras kriminella debut inträffade 

under tidiga tonår. Deras kriminella karriär har sedan fortgått mer eller mindre under 

hela deras liv. 

Cesars, Davids och Filips berättelser liknar varandra. I deras fall handlade det om att de 

ville ha respekt. De såg upp till den kriminella världen och ville ingå i den. De sökte 

kickar. Ville synas, höras och inte visa rädsla. De ville vara tuffa och starka.  

Respekten betydde allt för oss kriminella. Men det är fel sorts respekt man får. Vi 

var många busungar som började snatta, göra inbrott. Slogs i princip varje dag. 

Allt för respekten. Vi gjorde även rån. För respekten.(Filip) 
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Adam och Bertil har ingen klar bild över varför de började begå brott. Båda säger dock 

att de tidigt hamnade i fel umgängeskretsar. Drack gärna alkohol och gjorde stölder i 

jakt efter pengar. 

Under intervjuerna återkom Adam, Bertil och David frekvent till sina 

familjeförhållanden. Bertil och David pratade mycket om sina frånvarande fäder. Adam 

berättade mer återkommande om sin mamma under samtalet. Bertil och David anger 

sina frånvarande fäder som möjlig orsak till att de började begå brott.  

Jag ville bli en out-law. Det var det jag ville, liksom. Jag såg upp till kriminella 

människor. Ingen far som var närvarande, liksom. Jag hade en trasslig uppväxt så 

jag bestämde att jag skulle bli kriminell. (David) 

Erik berättar att han började begå brott därför att han behövde pengar till droger. I 

huvudsak har Eriks brottsliga bana bestått av att sälja droger för att finansiera sitt eget 

missbruk.  

Det var för att få droger gratis. Jag började och fortsatte med det.(Erik) 

Samtliga respondenter har debuterat tidigt med brottsliga handlingar. Det kan tänkas 

höra samman med den primära socialisationen som de genomgått. Individen anpassar 

sig till den sekundära socialisationen utifrån den primära socialisationen. Vi ifrågasätter 

inte våra signifikanta andra. Vi tar över deras värld och gör den till vår verklighet. 

Respondenternas brottsliga debut har skett i tidiga tonår. Det kan betyda att de har 

identifierat sig med individer som har samma förhållningssätt som de själva. De har 

kanske föredragit de individer som är likasinnade (Berger & Luckmann, 1979).  

Flera av respondenterna anger att de ville ingå i den kriminella världen eftersom de såg 

upp till den. Respondenterna berättade att de ville vara tuffa och starka för att få respekt 

av gruppen. Det kan tyda på att de var mottagliga för grupptryck. De ville att de andra i 

gruppen skulle få en viss bild av dem. Det kan härledas till spegeljaget och utformandet 

av respondenternas självuppfattning, självkänsla och identitet (Cooley, 1902). Att de 

ville vara tuffa och starka tyder på en önskan om att tillskrivas en viss attityd - en 

kriminell roll vilket kan ha varit en strävan efter uppmärksamhet. Det kan ha gjort att de 
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tog på sig en viss roll och genom det blev de sekundärt socialiserade i den kriminella 

världen.  

Respondenternas berättelser stämmer väl överens med det som Goffman kallar 

intrycksstyrning (1974). De uppvisade en särskild attityd och ett visst beteende för att få 

prestige av andra. I den processen skapas vårt Jag.  

Tolkar man vidare kan det även kopplas till de sociala banden. Respondenterna ville 

ingå i den kriminella världen. Det tyder på en önskan om att känna tillhörighet. Det må 

hända ha varit ett sätt för att bli respekterade och på så sätt öka deras självkänsla och 

status (Starrin & Åslund et. al2008).  

Primärgruppen består av vänner och familj och präglas av en hemmakänsla. Den är 

grunden för individens liv (Cooley, 1909). Respondenterna kan ha sökt hemmakänslan i 

gruppen därför att den inte grundlagts i familjen. Genom att bli medlem i gruppen 

kanske respondenterna kände social tillhörighet. Att debuten inträffade under 

respondenternas ungdom kan ha att göra med övergången till vuxenlivet. Den officiella 

verkligen kan av olika anledningar utgjort ett hot för respondenterna (Berger & 

Luckmann, 1979, s. 181). 

5.3 Fortsatt brottslighet 

Det finns många faktorer som påverkat att respondenterna fortsatt begå brott efter 

avtjänat straff. Den tydligaste tråden är att de anser att de inte fått någon hjälp av 

kriminalvården efter avtjänat straff. Något de påpekar är förutsättningen för att starta ett 

nytt liv.  

Öh, kan bara svara på det, alltså. Jag kan inte säga varför andra gör det 

[återfaller i brott]. Men man behöver ha tag i droger eller man får inget jobb. Man 

får ju ingen hjälp av kåken om man säger så. Inte så konstigt att man bara 

fortsätter. Vad har man för alternativ? Vad tror ni? Det är fan inte lätt. Finns 

papper på att man är en jävla kåkfarare. Får man varken jobb eller brudar på. 

Eller vaddå? Det tror väl fan inte ni heller?(Adam) 
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Det finns ingen hjälp att få på anstalterna efter att man kliver ut därifrån. Man 

står utanför murarna med en påse och lite deg och ingenstans att ta vägen. Då 

söker man upp gamla vänner igen. (Filip) 

Samtliga respondenter, utom Erik, uttrycker att de sökt upp sitt sociala nätverk när de 

lämnar anstalten eftersom de inte vetat vad de annars skulle gjort. De säger att det blir 

att man fortsätter på samma bana igen då de umgås i kretsar som är likasinnade. Det vill 

säga att de som ingår i deras sociala nätverk har samma livsstil som de själva.  

 Man får ingen hjälp från något håll när man kommer ut från anstalt. Har man 

inget jobb och inga pengar då går man tillbaks till det man kan bäst. (David) 

Även drogberoende har visat sig vara en faktor för återfall. Det är endast Cesar och 

David som inte nämner detta som en möjlig orsak.  

Droger! Och tillfällen. Kan jag hålla mig nykter och drogfri är det inga problem. 

Men jag har så förbannat svårt.  Fast jag vill. Jag har drogat lika länge jag kan 

minnas nästan. (Erik) 

Samtliga respondenter uttrycker att de gjorde ett medvetet val när de fortsatte sin 

kriminella karriär. Dock fanns det bakomliggande orsaker till det. Sammanställer man 

teori och empiri växer det fram en tänkbar bild till vad det kommer sig att 

respondenterna återfallit i brott. Respondenterna påpekar att de inte haft någon hjälp att 

tillgå efter avtjänat straff och därför inte kunnat ändra riktning i livet.  

Det var min egen vilja som gjorde att jag gick tillbaka. Även att jag inte fick den 

hjälpen jag behövde. (David) 

Eftersom jag haft ett missbruksproblem så är ju det en orsak. Så det var väl ett 

eget val, ja.(Erik) 

En orsak till att respondenterna fortsatt med sin kriminella karriär kan vara att de inte 

socialiserats efter samhällets normer. Det kanske har varit svårt för dem att anpassa sig 

till ett liv utanför den kriminella världen. De kan behöva hjälp att lära om 

förhållningssättet till samhället. Det är i linje med att deras socialisation inte har 
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fullbordas ordentligt. Respondenterna kanske ser sig som offer då de eventuellt inte har 

utvecklat den generaliserade andre ordentligt. Detta är viktigt för att en individ ska 

kunna bli en kognitivt medveten, lärande och handlande varelse (Mead, 1934).  

Ytterligare en orsak till återfall i brottslighet kan vara att de var stigmatiserade 

(Goffman, 1972). Respondenterna säger att de går tillbaka till det de känner igen. Det 

vill säga att de söker sig till sin grupp. Alltså till sitt tidigare sociala nätverk därför att 

de inte har vetat vad de annars skulle kunna göra annorlunda. Det kan stämma med 

Cooleys teori om primärgruppen (Cooley, 1909). Respondenterna söker sig tillbaka till 

sin grupp för att finna hemmakänslan därför att de har en gemensam grund och 

gemensamma känslor i den gemenskapen. I gruppen vet respondenterna hur de ska 

förhålla sig till sig själva och till samhället.  

Respondenterna uttrycker att det varit svårt att finna ett arbete och att de inte har haft 

möjlighet att försörja sig efter avtjänat straff. Becker (1963) menar att det avgörande 

steget för ett avvikande beteende är den officiella stämplingen. Det får konsekvenser för 

individens självbild. Den officiella stämplingen har inträtt då respondenterna fått sitt 

straff. Respondentera uttrycker att de uteslutits från till exempel arbetsmarknaden men 

på vilket vis detta skett har författarna ingen information om.  

Att vara stigmatiserad innebär bland annat en känsla av skam. Skam bryter ner individer 

och gör att de känner sig som förlorare i andras ögon. Individer som är utsatta för 

stigmatisering väljer att stanna hos de som inte stigmatiserar, alltså hos sin egen grupp. 

Det kan vara vad som skett med respondenterna. Genom att respondenterna fått sina 

straff har de exkluderas från samhället. ”Vi-och-dom”- mentaliteten som genererar 

stigma stärker rädslan för brottslingar. Det kan ha gjort att respondenterna haft svårt att 

hitta tillhörighet någon annanstans än hos de som också är stigmatiserade (Mead 1918; 

Goffman 1972; Taylor 2000).  

Respondenterna kan även varit alienerade (Scheff, 2008). De sociala banden är då 

skadade. Gruppen blir oerhört viktig för individer med skadade band i strävan efter 

tillhörighet. Den känslan kan återfinnas i gruppen. Att vara alienerad medför att 

individen är oerhört beroende av vad andra säger. Det är svårt att gå från detta stadium 
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till att bli en vuxen individ.  Att vara vuxen innebär att man kan agera självständig och 

att man kan ta hand om varandra. Det blir svårt om man inte kan ta hand om sig själv 

och förlitar sig på gruppens normer och värderingar. Är gruppen viktigast kan det tolkas 

som individen är kvar i den primära socialisationen. Det gör att individen är beroende 

av samhället (Berger & Luckmann, 1979). Förutsättningarna för att kunna ta hand om 

sig själv och andra finns inte.  

Resultatet tyder på att respondenternas Själv inte var rekonstruerat. För att det ska ske 

måste de sociala relationerna byggas och ändras. Detta tycks inte ha skett eftersom de 

återföll i brott (Mead, 1918).  

5.4 Vägen ut ur en kriminell karriär 

Att ta sig ut ur en brottslig bana har visat sig svårt för respondenterna. I dagsläget har 

samtliga respondenter sysselsättning vilket de uttrycker ökar chanserna till att leva ett 

hederligt liv. Respondenterna säger även att de behöver stöd från myndigheter och 

individer i deras omgivning. Respondenterna anser att det är viktigt att hitta gemenskap 

utanför den kriminella världen där de kan känna gemenskap med andra. 

Erik och Filip tror att de kommer avhålla sig från att begå nya brott om de kan avhålla 

sig från droger.  

Kan jag låta bli kriminalitet och missbruk kommer det gå bra. För jag vill inte 

dö. Jag vill inte förlora min familj eller mina barn. (Filip) 

David anser att det viktigaste är att han har arbete och får hjälp av myndigheter att ta tag 

i vissa bitar. David tror inte att han kommer begå nya brott eftersom han har bestämt sig 

för att sluta. David tycker att han idag har den hjälp som han behöver. Bertil påpekar att 

han precis avtjänat ett straff och inte riktigt vet vad som väntar honom men att han inte 

vill begå fler brott. En upplevelse som flera respondenter delar. 

Jag vill inte sitta mer i fängelse för det skapar bara massa hat. Gör jag rätt saker 

för mig och andra kommer det gå bra. (Cesar) 
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Respondenterna har bestämt sig för att byta livsstil något som tidigare visat sig svårt 

eftersom de vid upprepade tillfällen har återfallit i brott. Att lämna en brottslig bana 

innebär att de måste lära sig ett nytt sätt att leva på eftersom nya normer måste 

internaliseras. I teorin är det något som kommer bli svårt eftersom individen föds in i en 

redan förutbestämd värld, tar över världen och gör den till sin. Respondenterna behöver 

finna ny signifikant annan. En social bas som kan hjälpa dem i den nya verkligheten. 

Dessa signifikanta andra måste respondenterna starkt känsloladdat identifiera sig med. 

Utan identifikation är ingen radikal växling av den subjektiva verkligheten möjlig 

(Berger & Luckmann, 1979, s. 182-183).  

Social integration verkar vara viktigt för att inte återfalla i brott. Återuppbyggnad av 

Självet kan vara en framgångsrik modell för att förhindra fortsatt brottslighet. Det kan 

ske genom att återansluta den kriminelle till gemenskapen (Mead, 1918). 

Samtliga respondenter har sysselsättning idag vilket kan vara en bra förutsättning för 

förändring. Genom sysselsättningen kan respondenterna eventuellt hitta ett nytt sätt att 

interagera, de kan även inges av känslan av meningsfullhet. Nya interaktioner kan ge 

mening i livet och hjälpa respondenterna att ändra riktning men det är inte riktigt så 

enkelt eftersom det till exempel är avhängigt vilken typ av sysselsättning de har. 

Förutsättningar till nya interaktioner måste finnas (Mead, 1918). De behöver till 

exempel arbetskamrater eftersom det måste finnas möjlighet för respondenterna att 

integrera på arbetet. 

Flera av respondenterna uttrycker att de kommer avhålla sig från brott om de kan hitta 

en gemenskap på annat håll än i de kriminella kretsarna. Gör de det kommer de 

eventuellt på sikt kunna förvandla sin avvikaridentitet till något annat. Att 

respondenterna är beredda att byta livsstil kan naturligtvis ha många orsaker men det 

sociala stödet har visat sig viktigt.  

Fyra av respondenterna har idag fått barn vilket kan ha gjort att de vill ge sina barn ett 

annat förhållningssätt än de själva haft. Perkins-Dock (2001) har utfört en studie för att 

se familjens påverkan på brottslighet och avvikande beteende. Studien visade att 

familjefokuserad behandling som helhet har större effekt för effektiv behandling av 
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brottslingar än individuella behandlingsplaner. Det tyder på att samhället bör se 

kriminalitet ur ett större perspektiv än att bara utgå från individen. 

Respondenternas uttrycker att det är grupptillhörighet, integration i samhället och 

ensamhet som är viktigt att studera vidare när man vill finna svar på varför individer 

återfaller i brott.  

Respondenternas svar ligger i linje med de teorier som har presenterats om att 

rekonstruera ett kriminellt Själv. Nya interaktioner anses av respondenterna vara av vikt 

för att kunna ta sig ur en kriminell karriär. Det utanförskap som respondenterna har 

utsatts för genom att de blivit dömda för brott har inte bidragit till återanpassningen till 

samhället. Det kan snarare ha stärkt deras kriminella identitet. Tidigare forskning har 

funnit stöd för att olika kombinationer av interaktioner kan producera kriminella 

händelser (Anderson & Meier, 2004). Forskningen ligger i linje med respondenternas 

svar då de påpekar att de går tillbaka till det som de kan och känner igen.  

5.5 Framtidsutsikter 

Vilken syn har respondenterna på sin framtid? Vill de byta livsstil och har de potential 

att reflektera? Naturligtvis skiljer det sig åt eftersom de är enskilda individer utan 

relation med varandra. Författarna var intresserade av att se vilka framtidsutsikter 

respondenterna har.  

Samtliga respondenter, undantaget Bertil, har framtidshopp eller en vision av hur den 

närmaste tiden kommer arta sig. Adam säger att det viktigaste är att han tar sina 

mediciner och kan betala av skulderna som han har hos kronofogdemyndigheten. Adam 

har avsagt sig kontakten med tidigare vänner och har sedan en tid tillbaka bytt 

efternamn som en markering för att han idag är en annan person.  

Cesar är mycket nöjd med sin nuvarande situation, han hoppas på att jobba kvar inom 

organisationen och tror att han kommer avancera inom densamma. David hoppas på ett 

riktigt jobb, som han uttrycker sig. Filip tror att han kommer vara kvar där han är idag. 

Bertil vet inte vad han gör inom en snar framtid: 
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Lever hoppas jag, haha, annars vet jag inte. Den var svår. Tar en dag i taget nu. 

Jag vet inte någonting. Måste ta mig igenom, måste ta en dag i taget nu. Orkar 

inte tänka längre liksom.(Bertil) 

På frågan om hur framtiden ser ut svarar några av respondenterna på följande vis: 

Vet inte, men inte på någon anstalt, inte full eller påtänd. Att jag inte tar det 

första glaset eller första drogen. Det är viktigast av allt.(Cesar) 

Jag hoppas att jag kan leva som jag gör nu, träffa mina barn, må bra. Ha det 

lugnt och skönt. Hade jag fått den hjälpen jag behövde så hade jag kunnat sluta 

innan.(David) 

Jag ser ljust på framtiden. Jag är morfar och ser fram emot att umgås så mycket 

som möjligt med barnbarn och familjen. Det som har störst betydelse för mig är 

att jag är nykter och drogfri. Då kan jag leva hederligt och vara ett stöd för andra 

och vara en god medmänniska.(Erik) 

Efter att intervjuerna avslutats hade Cesar och David några kommentarer som de gärna 

ville förmedla. Vi återger dem här i okommenterad form. 

Man måste förstå att om man ska kunna hjälpa någon, en endaste, måste man 

förstå vart problemet ligger. Lyssna på människan som är framför dig. Har man 

drogproblem måste man hjälpa den utifrån vilket problem den har.  Inte efter ett 

program. Det är också bra men det behövs något mer. Att man förstår att någon 

vill hjälpa just mig. Att man inte buntar ihop alla och tror att man kan hjälpa efter 

ett program. Utan att man kan hjälpa just den för att man vill hjälpa just den, 

inget annat. Jag vill också säga att de som har kriminalitet som livsstil ska få 

hjälp om de vill ha det.(Cesar) 

Hade jag fått den hjälpen jag behövde hade jag kunnat sluta innan. Det är viktigt 

att det finns hjälp att få om man vill. Jag hade slutat innan om jag hade fått hjälp. 

Jag visste ju inget annat sätt. Jag visste inte hur man kunde göra. Men jag visste 

att jag ville ha hjälp men förstod inte hur jag kunde få det.(David) 
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Samtliga respondenter har någon form av framtidsutsikter men hur de tänker sig 

framtiden skiljer sig åt. Bertil är respondenten som kommit kortast i sina planer. Bertil 

vet inte hur framtiden ter sig men säger att han inte vill begå fler brott. Flera av 

respondenterna uttrycker att de vill ha det lugnt och skönt och hoppas på att hålla sig 

ifrån kriminalitet och droger vilket de tror att de kommer lyckas med.  

Genom respondenternas berättelser ville författarna se om respondenterna verkade ha ett 

balanserat tidsperspektiv. Ett balanserat tidsperspektiv är viktigt för subjektivt 

välbefinnande och är avgörande för att individer ska fungera (Drake et al. 2008). Erik 

verkar vara den respondent som har det mest balanserade tidsperspektivet. Att han inte 

ville berätta om sina familjemedlemmar kan ha att göra med att Erik helt och fullt 

verkar anse att det liv han levt är hans eget val.  

Adam kan också anses ha ett relativt balanserat tidsperspektiv. Han redogjorde 

grundligt för dåtid och nutid. Adam uppvisar handlingskraft då han avsagt sig kontaktet 

men sitt gamla umgänge och även bytt efternamn. Det visar på framåtanda som tyder på 

att Adam har framtidsutsikter. Adams berättelse tyder på rekonstruktion av Självet 

eftersom hans sociala förhållanden är under förändring (Mead, 1918). 

Genom tolkningar och upplevelser av samtalen med respondenterna verkar det som 

resterande respondenter inte har ett balanserat tidsperspektiv då självreflektion saknas. 

Inställningen och förhållningssättet i livet verkar inte vara av den art att de kan anses ha 

ett balanserat tidsperspektiv. Det finns visserligen kortsiktiga planer men 

respondenterna fokuserar mycket på dåtid och inte så mycket på framtid. Vad det 

innebär måste undersökas ytterligare. 

6 Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka upplevelser av återfall i brott. Samt skapa 

förståelse för individuella uppfattningar om faktorerna som är avgörande för att återfalla 

i brott.  

Syftet kan anses vara uppnått i relativt hög grad då fokus var att förstå och illustrera ett 

fenomen. Författarna anser att de fått en ökad förståelse för respondenternas 
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upplevelser. De teorier som används har bidragit till förståelsen för fenomenet och 

visade sig vara användbara. 

De faktorer som respondenterna anser är viktigast för återfall i brott är att de inte fått 

den hjälp av samhället som de bedömer som behövligt. Respondenterna uttrycker att de 

återgått till sitt tidigare sociala nätverk därför att de inte har vetat hur de annars kunnat 

göra. Det tyder på att den sociala integrationen är viktig. Respondenterna har inte 

möjlighet att lösa problemen på egen hand.  

Det sociala bandet är viktigt, det är dramaturgiska regler som gäller (Goffman, 1974). 

En stigmatiserad individ behandlas som en icke-person av samhället, ett objekt. Att 

respondenterna återfallit i brott kan ha haft med övergången från en icke-person till en 

individ att göra. Interaktionsreglerna underlättar inte återkomsten till samhället för 

individen. Att behandlas som en icke existerande individ, alltså att individen blir 

ignorerad, gör det svårt att återkomma till samhället på egen hand. 

Resultatet från respondenterna tyder på att det sociala bandet måste finnas mellan 

kriminella och samhället. Häri ligger också en del av svaret på forskningsfrågan om 

respondenterna anser att ansvaret för återfall i brott ligger hos individen, gruppen eller 

samhället. Det verkar vara en kombination av alla tre. Respondenterna har gjort ett eget 

val men de har även återgått till sin grupp därför att där återfinns likasinnade. Där har de 

sin gemenskap. Orsaken är även att de inte har erbjudits en plats i samhället.  

I dag fördömer samhället individer som begått brottsliga handlingar. Kriminalitet ses 

uppenbarligen som ett individuellt problem och inte ett socialt. Samhället fördömer 

minoriteter vilket kan ha gjort att respondenterna valde att stanna kvar i sin grupp. 

Respondenternas svar tyder på de problem som Mead identifierade redan 1918, att 

rättssystemet skyddar intressen för det som anses vara det allmännas bästa (Mead, 1918, 

s. 584). Individer som blir dömda för brott blir genom domen en offentlighetens fiende. 

De dömda har en historia som är svår att förändra genom de sanktioner de utsätts för 

från samhället. När samhället fängslar individer som en form av social kontroll leder det 

till en fientlig attityd gentemot de som inte följer de sociala reglerna. 
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På forskningsfrågan om individerna tror att förutsättningarna för att komma ur en 

kriminell karriär finns i samhället svarar respondenterna att de anser att de behöver hitta 

en gemenskap utanför sitt tidigare sociala nätverk. Gemenskap är av största vikt för att 

respondenterna ska kunna ta sig ur den brottsliga banan. Respondenterna säger också att 

det är viktigt att de har sysselsättning. Respondenter säger att de vill byta livsstil och 

många av dem anser att de i dag har de förutsättningar de behöver. Respondenternas 

svar visade sig vara i linje med teorierna om att rekonstruera ett kriminellt Själv. Nya 

interaktioner verkar vara det viktigaste för att ta sig ur en kriminell karriär. Frågan är 

om förutsättningarna finns i samhället för att de ska lyckas med det. 

Att lämna en brottslig bana innebär att individen måste internalisera nya normer. De 

behöver finna ny signifikant annan, en social bas som kan hjälpa dem i den nya 

verkligheten. Dessa signifikanta andra måste respondenterna starkt känsloladdat 

identifiera sig med, ingen radikal växling av deras subjektiva verklighet är annars 

möjlig (Berger & Luckmann, 1979 s. 182-183). Återigen verkar det vara social 

integration som är viktigt för att respondenterna inte ska återfalla i brott. 

Återuppbyggnad av Självet är en modell som Mead föreslår (1918) som ett sätt för att 

förhindra fortsatt brottslighet. Återuppbyggnad av Självet kan ske genom att återansluta 

den kriminelle till gemenskapen. Samhället behöver bygga de sociala relationerna 

mellan den kriminelle och samhället. Ett tillvägagångssätt som verkar vara oanvänt 

idag.  

Det är naturligtvis både enklare och på kort sikt ”billigare” att lägga ansvaret på 

individen än att granska och ta itu med de sociala förhållandena. Genom att koppla 

samman den kriminelle och samhället kan dessa världar länkas samman i en form av 

lärandeprocess, förhållningssätten kan ändras genom agerande (Blumer, 1969). 

Respondenterna säger att det är grupptillhörighet, integration i samhället och ensamhet 

som är viktigt att ytterligare studera för att finna faktorer till varför en individ återfaller i 

brott.  

På forskningsfrågan om hur individerna resonerar om sin framtid angående det privata 

och offentliga livet svarar respondenterna att de känner tillförsikt inför framtiden. 
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Flertalet av respondenterna har dock inga konkreta planer inför framtiden och 

självreflektion verkar saknas. Inställningen och förhållningssättet i livet verkar inte vara 

av den art att de kan anses ha ett balanserat tidsperspektiv vilket är viktigt för att en 

individ ska kunna fungera bra (Drake et al. 2008). Respondenterna har visserligen 

planer men de fokuserar mest bakåt och inte framåt. De har få konkreta tankar om 

framtiden men har en vision om hur de önskar att den blir.  

Det privata livet förefaller viktigast för respondenterna och det kan tyda på att gruppen 

är av stor vikt för att känna tillhörighet. Några av respondenterna säger att de ser ljust på 

sin framtid men att det gäller att de kan avhålla sig från kriminella kretsar, droger och 

alkohol.  

Respondenterna nämner inte mycket om framtiden i det offentliga livet. Det viktigaste 

verkar vara att de har ett arbete. Vilken form av arbete nämns inte, inte heller berör de 

något om till exempel utbildningsplaner. Vad det kommer sig måste även det 

undersökas ytterligare. 

Droger och alkohol var ett ämne som kom upp många gånger under intervjuernas gång 

trots att det inte efterfrågades. Det kan tyda på ett samband mellan kriminellt beteende 

och droganvändning något som tidigare forskning visat (Roberston, 2008).  Kethineni 

genomförde en studie 2004, de kom fram till att ungdomar som ingår i ett 

gängmedlemskap använder droger eller alkohol i högre utsträckning än andra. Barons 

(2003) forskning visar att låg självkontroll genererar brottsliga handlingar och 

droganvändning. Dessa uppgifter kan eventuellt vara applicerbara även på denna studies 

respondenter men det måste undersökas ytterligare. 

Några egentliga slutsatser kan inte tas i studien på grund av fåtalet respondenter. Dock 

anses syftet och frågeställningarna ha gjort att vår förståelse för fenomenet har vidgats. 

Vi hoppas att vi har illusterat informationen på ett begripligt sätt. Vi anser att vi har 

funnit stöd i den tidigare forskningen men det finns fortfarande många och nya frågor 

att besvara.  

Genom informationen vi tagit del av har vårt synsätt vidgats. Vi tror att brottslighet är 

något som skapas i den mening vi tillskrivet det och innehållet vi förknippar med 
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brottslighet (Wennerberg, 2001). En spännande tanke är att man genom interaktioner 

kan minska brottsligheten i samhället.  

Det visade sig att det var lättare att få information om brottslighet i teorin än i empirin. 

Att komma i kontakt med individer som återfallit i brott visade sig vara oerhört svårt. 

Anstalter och frivården förmedlar inte kontakt mellan klienter och allmänheten vilket 

naturligtvis försvårade arbetet med att komma i kontakt med respondenter. Med tanke 

på teorin och de berättelser som vi tagit del av kan eventuellt anstalter och frivården 

minska återfallspreventionen om de öppnar upp och förmedlar interaktioner mellan 

dessa grupper.  

På grund av omständigheterna fick författarna tänka om och har kommit i kontakt med 

respondenter från frivillighetsorganisationer som arbetar med att återanpassa individer 

till samhället. Medlemskapet i organisationen har gjort att respondenterna aktivt valt att 

avsluta sin kriminella karriär vilket kan ha påverkat svaren. 

En svaghet är det knappa urvalet. Önskan var att använda åtminstone tio respondenter 

eller fler. En styrka kan vara att studien eventuellt haft möjlighet att spegla individen 

bakom brottet i högre utsträckning än vad som annars varit möjligt med ett större antal 

respondenter.   

Många av respondenterna var relativt kortfattade i sina svar. Några respondenter 

upplevdes som motvilliga till oss vilket försvårade intervjuförfarandet. Det upplevdes 

svårt att etablera en förtrolig stämning under samtalen med respondenterna.  

Ett intressant tillvägagångssätt hade varit att kombinera intervjuer med till exempel en 

fallstudie för att få en djupare förståelse. Det är vidare så att studien bara har fått 

respondenternas sida av berättelsen. Det skulle vara av stort intresse att genomföra en 

större studie med tillgång till familjernas berättelser och även att höra berättelser från 

respondenternas vänner. Det är även tänkbart att följa upp respondenterna i 

årsintervaller för att se hur deras liv artar sig. Det skulle även vara intressant att 

intervjua personal på anstalter och frivården för att få deras berättelser av fenomenet. 
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För framtida forskning anses det vara av vikt att studera grupptillhörighet, integration i 

samhället och ensamhet för att öka förståelsen för de bakomliggande faktorerna till 

återfall i brott. 

Vi hoppas att vi återspeglat respondenternas berättelser sanningsenligt och rättvist. Vi är 

dock medvetna om att vi har konstruerat deras berättelser i vår analys. Det är vår 

konstruktion av respondenternas berättelser. Vi gör inget anspråk på att den vare sig 

utgör helheten eller sanningen om deras liv. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjuguide 

1. Kan du berätta/beskriva lite om vem du är och om din sociala situation? 

(vänner/familj/sysselsättning/fritidsintressen osv) 

2. Berätta, vad kommer det sig att du började begå brott? 

3. Vad anser du är bidragande faktorer till att man återfaller i brott?  

4. När du återföll i brott, upplevde du då att det var ett eget val? 

(Eller tror du att det var en påverkan/orsak av din omgivning eller din situation. 

Förklara gärna). 

5. Vilka faktorer anser du är viktiga för att inte återfalla?  

6. Berätta, tror du att du kan avhålla dig från att begå nya brott? (Varför/varför 

inte) 

7. Har du ett jobb idag, eller tror du att du kan hitta ett? 

8. Hur ser du på din framtid? (vad gör du om ett 1 år, om 10 år, framtidsutsikter?) 

9. Vad tror du kan ha stor betydelse för din livssituation?  

(Både hur den har sett ut och hur du hoppas på den i framtiden, offentligt/privat).  

10. Hur tänker du dig din framtid?  

 

Vill du ta upp något mer? Väcktes någon tanke under tiden?  

Kanske något som du tycker att vi behöver/eller kan vara bra för oss att veta? 
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Bilaga 2.  

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Susanne Söderberg och Sofia Jonsson och gör ett examensarbete i 

Socialpsykologi, vi önskar få hjälp av dig för att öka förståelsen för det vi undersöker.  

 

Syftet 

Syftet med studien är att skapa förståelse och kunskap om vad det kommer sig att du har 

återfallit i kriminella handlingar. Vi tycker att detta är ett viktigt område att studera för 

att öka förståelsen för vilka åtgärder som är viktiga att satsa på för att hjälpa människor 

ur en kriminell karriär. 

 

 

Tillvägagångssättet 

Tiden för din medverkan beräknas ta cirka 1 timme. Vi kommer be dig berätta om dina 

upplevelser, du väljer själv om du vill svara på frågorna eller inte och du kan när som 

helst avbryta intervjun om du inte längre vill medverka. Ditt namn och dina 

personuppgifter kommer inte att röjas, du kan räkna med full anonymitet. Vi kommer 

inte heller berätta vart vi har träffat dig eller hur vi har kommit i kontakt med dig. 

De insamlade uppgifterna kommer endast användas för studiens innehåll och när denna 

är slutförd kommer alla uppgifter från intervjuen förstöras. Obehöriga kommer inte få ta 

del av informationen. Vi har en önskan om att spela in intervjun men detta är något som 

du givetvis kan avböja. 

 

Din rätt att godkänna materialet 

När vi har skrivit ut intervjun har du rätt att ta del av utskriften för att godkänna denna. 

Om du vill det ber vi dig därför skriva in din mejladress längst ner i detta brev så att vi 

kan återkoppla till dig. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Mvh/ Susanne & Sofia  

 

Din mejladress:…………………………….. 


