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Sammanfattning 

Återhämtning är en individuell process som handlar om att skapa hopp, mening och 

identitet. Betydelsefullt är tillgång till stödjande relationer och nätverk. Detta 

synsätt genomsyrar och är utgångspunkt för denna studie. Studiens syfte är att 

studera den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och kriminalitet.  

Återhämtningsprocessen studerades utifrån sju aktuella självbiografiska 

verk som analyserades med hjälp av tematisk analys och kopplades till tidigare 

forskning samt teorin Den individuella återhämtningsprocessens fyra grundpelare. 

Teorins grundpelare innefattar omdefiniering av sig själv, betydelsen av stöd, 

hantera symptom samt involvering i meningsfull aktivitet.  

Studiens resultat visar att det utöver faktorerna i teorin är viktigt för 

huvudpersonernas återhämtning att utföra symboliska handlingar som visar att en 

förändringsprocess påbörjats, samt att bryta med icke-stödjande relationer. Studien 

visar att huvudpersonernas återhämtning från missbruk och kriminalitet kan 

betraktas som en enda process. 
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Abstract 

Recovery is an individual process about creating hope, meaning and identity. 

Significant is access to supportive relationships and networks. This approach 

permeates and is the starting point for this study. The aim is to study the 

individual's recovery from abuse and crime. 

The recovery process was studied on the basis of seven current 

autobiographies, analyzed through thematic analysis, and linked to previous 

research and the theory The four columns of the individual recovery process. The 

columns includes redefinition of itself, the importance of support, dealing with 

symptoms and involvement in meaningful activity. 

The results show, in addition to the theory, that it is important for the 

autobiographer’s recovery to perform symbolic actions to show that a change has 

begun, and to end non-supporting relationships. The study shows that the 

autobiographer’s recovery from abuse and crime can be considered as a single 

process. 
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1. Bakgrund 
 
Studiet av förändringsprocesser är ett vanligt förekommande forskningsområde när det 

kommer till alkohol- och drogberoende (Kaskutas, Witbrodt och Grella, 2015) samt psykisk 

ohälsa (Schön, 2009, 2012). Mindre vanligt är däremot studiet av förändringsprocesser hos 

individer med samexisterande problembilder. Ändå har tidigare forskning visat att risken för 

att utveckla sociala problem är större om man redan har ett eller flera andra problem, så kallade 

multiproblem. Det har till och med visat sig mindre vanligt att uppvisa ett kriminellt beteende 

utan andra samtida problem, såsom missbruk och psykiska problem (Andershed, Andershed & 

Tuvblad, 2015). Samsjuklighet, det vill säga diagnostiserat missbruk eller beroende och någon 

annan form av psykisk störning, måste uppmärksammas mer och behandlas samtidigt 

(Socialstyrelsen, 2015). Det finns alltså välgrundade skäl till att studera multiproblem, såsom 

missbruk och kriminalitet, inom ramen för en och samma forskning. Det finns dessutom en 

kunskapslucka vad gäller individers återhämtningsprocess från missbruk och kriminalitet (Van 

Roeyen, Anderson, Vanderplasschen, Colman och Vander Laenen, 2016).  

Denna studie tar fokus på skildringen av den individuella återhämtningsprocessen från 

missbruk och kriminalitet genom sju självbiografiska verk. Ambitionen har varit att undersöka 

viktiga faktorer för förändringsprocessen. I självbiografierna beskriver huvudpersonerna den 

egna förändringsprocessen bort från en tillvaro dominerad av missbruk och kriminalitet. Den 

berättandes egen sanning om sig själv och sitt liv blir ett sätt att dela med sig av de upplevelser 

och erfarenheter som man varit med om. Men, det kan även bli ett sätt för berättaren att skapa 

en självförståelse och bidra med hopp till andra som befinner sig i liknande situationer. De 

självbiografier som vi har valt att läsa omfattar kopplingen mellan missbruk och kriminalitet, 

varför vi i studien valt att inte skilja dessa båda åt. Tanken är inte att utvärdera effekter av en 

insats, utan att istället studera vilka faktorer som har bidragit till individens återhämtning. Det 

handlar om hur huvudpersonerna hittar nya sätt att se på sig själva, betydelsen av olika former 

av stöd, förmågan att hantera sina symptom under vägen samt att börja involvera sig i 

meningsfulla aktiviteter. Detta studeras utifrån teorin om den individuella 

återhämtningsprocessens fyra grundpelare (Schön 2009, 2012). Denna teori har bidragit till 

viktiga kunskaper när det gäller rehabilitering från psykisk ohälsa. Teorin om den individuella 

återhämtningen har förändrat sättet att förstå psykisk sjukdom samt olika processer och 

sjukdomsförlopp. Inom detta område läggs stor vikt vid att stärka individens positiva sidor och 

bidra med stöttning och kunskap i samband med återfall i sjukdom. Tanken med denna studie 
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är att utforska om teorin kan ge en ökad förståelse för vad som varit betydelsefullt även för 

individer som tagit sig ur missbruk och kriminalitet, utan att för den skull likställa dessa olika 

problem.  

1.2 Syfte  
Studiens syfte är att studera den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och 

kriminalitet. Detta är en kvalitativ studie av aktuella självbiografier där huvudpersonerna själva 

berättar om erfarenheter av missbruk och kriminalitet. 

1.3 Frågeställningar  
● Vilka faktorer har bidragit till huvudpersonernas återhämtning från missbruk och 

kriminalitet? 

● Hur beskrivs återhämtningsprocessen i självbiografierna? 

● Hur bidrar teorin om den individuella återhämtningsprocessens fyra grundpelare till 

kunskap om återhämtning från missbruk och kriminalitet? 

1.4 Disposition 
Studien inleds med en bakgrund där ämnet samt problemformulering beskrivs. I det inledande 

kapitlet presenteras även syftet samt forskningens frågeställningar. Därefter redogörs för 

centrala begrepp vilket följs av avsnittet om tidigare forskning. Vidare följer ett teorikapitel där 

teorin om den individuella återhämtningsprocessens fyra grundpelare presenteras tillsammans 

med en kort bakgrund till det teoretiska perspektivet. Därefter redogörs för metodval under 

metodkapitlet, tillsammans med vår förförståelse, tillvägagångssätt, urval, studiens 

trovärdighet, analysmetod. Forskningsetiken redogörs för i ett eget kapitel. Studiens resultat 

presenteras i resultatkapitlet och följs av avslutande diskussioner kring analysresultatet samt 

metodval. Avslutningsvis redogörs för de slutsatser som framkommit.  
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2. Centrala begrepp 
 

Definitioner av viktiga begrepp som genomgående har använts i denna studie, har valts att 

redan inledningsvis presenteras. Dessa begrepp är kriminalitet, missbruk och återhämtning. 

2.1 Kriminalitet  
Forskning om kriminalitet inom socialt arbete utifrån ett individperspektiv sammanfaller ofta 

med forskning som rör avvikande beteende. Avvikelsen uppstår när individen bryter mot de 

normer som samhället kräver att man följer (Meeuwisse & Swärd, 2015). Kriminalitet 

definieras som dömd för ett brott eller ett självrapporterat brott. Brottet kan vara av olika 

karaktär, som till exempel våldsbrott eller narkotikabrott. Kriminell är den som utför upprepad 

brottslighet, som återfaller i brott och där det går att följa en utvecklingsväg i brottshandlingar 

(Lundström & Kuja-Halkola, 2013). Enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) är det ett brott att 

sälja, framställa, förvara eller inneha narkotika, samt att fördela kontakter mellan säljare och 

köpare. 

2.2 Missbruk   
Enligt Socialstyrelsen (2015) finns det flera olika termer och definitioner för ett problematiskt 

förhållande till alkohol och andra droger. På det medicinska området är termerna 

huvudsakligen kopplade till de diagnossystem som används. I Sverige används International 

statistical classification of diseases and related health problems (ICD) främst vid diagnostik 

inom hälso- och sjukvård och Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) 

inom forskning och inom psykiatrisk verksamhet. I den senaste versionen av DSM ersätts 

missbruks- och beroendediagnoserna med det samlade begreppet substansbrukssyndrom. 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att DSM-IV används för att diagnostisera missbruk, manualen 

utgår ifrån fyra kriterier kring användning av alkohol eller narkotika samt kontakt med 

rättsväsendet till följd av missbruket. För att det ska vara tal om missbruk krävs att minst ett av 

fyra kriterier är uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod. Socialtjänstlagen (SoL, 

SFS 2001:453), 9 §, kap. 5, använder sig enbart utav termerna missbrukare och missbruk. I vår 

uppsats väljer vi att använda oss av termen missbruk för att beskriva huvudpersonernas 

användande av alkohol och droger. Valet av term bygger delvis på hur huvudpersonerna själva 
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definierar sig i sina självbiografier men även utifrån att det är socialtjänstlagen vi är vana att 

förhålla oss till.  

2.3 Återhämtning 
Återhämtning är ett begrepp som framförallt har använts i forskning kring psykisk ohälsa, men 

som under det senaste decenniet även börjat att etableras inom missbruksforskning. Ulla-Karin 

Schön (2009) skiljer i sin forskning om återhämtning från psykisk ohälsa på begreppen total 

och social återhämtning. Total återhämtning innebär att individen lever ett vanligt socialt liv, 

men inte uppvisar några symptom eller har någon kontakt med socialtjänst eller psykiatri. 

Social återhämtning innebär att individen lever ett vanligt socialt liv, men ändå kan uppvisa 

vissa symptom och dessutom ha kontakt med socialtjänst och/eller psykiatrins öppenvård. 

Schöns (2009, 2012) definition av återhämtning syftar till symptomlindring, samt social 

framgång och personlig prestation inom områden som individen själv kan definiera som 

viktiga. Återhämtning kan inom ramen för denna definition förstås som ett resultat, en process 

eller både och. Kaskutas et al. (2015) har i sin forskning fokuserat på individens återhämtning 

från alkohol- och drogmissbruk. Författarna hävdar liksom Schön (2009, 2012) att 

återhämtning för individen innebär någonting mer än frihet från symptom och abstinens. De 

har ställt frågan “vad innebär återhämtning för dig” till över 9000 individer som själva anser 

sig ha lyckats med att ta sig ur ett alkohol- eller drogmissbruk. Individerna har framförallt 

definierat sin egen återhämtning som en förmåga att kunna hantera negativa känslor utan att ta 

till droger eller alkohol, att kunna njuta av livet som drogfri, samt att vara ärlig mot sig själv. 

De betraktar återhämtning som en process där man växer och utvecklas som människa. 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring kopplingen mellan missbruk och 

kriminalitet, individens återhämtningsprocess från missbruk och kriminalitet samt vilka 

faktorer som anses bidra till individuell återhämtning. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

3.1 Kopplingen mellan missbruk och kriminalitet 
Forskning har visat att det finns en koppling mellan missbruk och kriminalitet, men att den 

kopplingen är komplex (Simpson, 2003; Van Roeyen et al., 2016). Det finns ett bevisat starkt 

statistiskt samband mellan missbruk och kriminalitet. Detta innebär att de båda variablerna ofta 

existerar samtidigt. Däremot så är sambandet mellan missbruk och kriminalitet komplext. 

Bennett och Holloway (2005) beskriver de fyra vanligaste modellerna för 

sambandsförklaringar mellan missbruk och kriminellt beteende. I den första modellen beskrivs 

att missbruk orsakar kriminalitet, vilket innebär att missbruket leder till ett ökat behov av att 

finansiera sitt missbruk med hjälp av olagliga medel. I den andra modellen leder ett kriminellt 

beteendet till en ökad användning av droger. Ju större det ekonomiska överskottet från den 

kriminella verksamheten är, desto mer kan gå till att finansiera ett missbruk. Enligt den tredje 

förklaringsmodellen finns det en tredje variabel, eller flera andra variabler, som kan orsaka 

både missbruk och kriminalitet. Dessa variabler kopplas till olika missgynnsamma 

förhållanden, som till exempel problem under uppväxtåren. Enligt den fjärde modellen 

förekommer det inte något direkt samband mellan missbruk och kriminalitet. Den här 

förklaringsmodellen är vanligt förekommande i samband med forskning på individer där olika 

typer av avvikande beteenden förekommer samtidigt. Beteendena kan vara orsaksbundna, men 

den ena kan inte ses som orsak till den andra. 

3.2 Individens återhämtningsprocess från missbruk och kriminalitet 
Kopplingen mellan missbruk och kriminalitet påverkar återhämtningsprocesser. Van Roeyen 

et al. (2016) menar att det kan vara av avgörande betydelse om individen primärt identifierar 

sig som missbrukare eller primärt som kriminell. Enligt författarna så försvåras återhämtningen 

från kriminalitet om individen ser sig själv som missbrukare först och främst. Dessutom är 

återfallsrisken i brott större om individen samtidigt befinner sig i ett aktivt missbruk. Även 
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Coleman och Vander Laenen (2012) uppger att flertalet av deras respondenter betraktar 

återhämtning från kriminalitet som underordnat återhämtning från missbruk. För en del är det 

självklart att betrakta kriminalitet som en konsekvens av missbruk. 

Även inom ämnet kriminologi har forskare intresserat sig för processen att lämna en 

kriminell livsstil. Det begrepp som används är desistance (Colman & Vander Laenen 2012; 

Healy 2013; Van Roeyen et al., 2016). Inom svensk forskning har begreppet ibland översatts 

till upphörandeprocess (Rydén-Lodi, Stattin, Af Klinteberg, 2005). Healy (2013) menar att 

desistance inte enbart kan definieras som individens upphörande med kriminalitet. För att bryta 

med det kriminella livet krävs även förändrade tankemönster och ett medvetet 

ställningstagande mot gamla vanor, till förmån för nya sätt att hantera livssituationen. Healy 

(2013) menar att upphörandeprocesser från kriminalitet ska betraktas utifrån individens 

egenskaper, men även utifrån tillgång till sociala resurser och individens möjlighet att delta i 

meningsfulla aktiviteter. Colman och Vander Laenen (2012) beskriver desistance som en 

dynamisk och gradvis process med flera vändpunkter längs med vägen mot ett liv utan 

kriminalitet. Deras forskning visar att dömda med missbruksproblem själva betraktar 

upphörandeprocessen från kriminalitet som underordnad återhämtningsprocessen från 

missbruk. Individerna ser upphörande med kriminalitet som en konsekvens av ett drogfritt liv 

och deras främsta mål är att återhämtas från missbruk. Van Roeyen et al. (2016) redogör för 

begreppen recovery och desistance, där recovery används för att beskriva återhämtningen från 

missbruk och desistance används för att beskriva upphörande med kriminalitet. Van Roeyen et 

al. (2016) beskriver dessa båda som två olika processer. De båda processerna är dock relaterade 

till varandra genom ett dynamiskt samspel.  

3.3 Faktorer som bidrar till individuell återhämtning 
Forskning kring faktorer som bidrar till återhämtning från missbruk och kriminalitet utgår från 

olika inriktningar. Kang, Kim och Shin (2018) beskriver faktorer utifrån ett kroppsligt och 

socialt perspektiv, Koski-Jännes (1998) beskriver faktorer utifrån ett psykologiskt perspektiv 

och Van Roeyen et al. (2016) beskriver faktorer utifrån en kombination av strukturella, sociala 

och individuella perspektiv.  

Kang et al. (2018) menar att en återhämtningsprocess innebär personlig utveckling som 

gör det möjligt för drogmissbrukare att lära sig nya saker och att pressa sig själv till att skapa 

ett nytt liv och därigenom att förhindra återfall. De beskriver faktorer som de menar kan 

påverka återhämtningen från drogmissbruk. Dessa faktorer innebär en stabil självbild, en 
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känsla av gemenskap med andra som tidigare har återhämtat sig från drogmissbruk, hälsosamt 

leverne, låg stressnivå, andlighet och att finna meningen i livet. I synnerhet betonas det sociala 

stödet i gemenskapen och samarbetet med dem som redan har återhämtat sig som viktiga 

faktorer för återhämtning från drogmissbruk.  

Koski-Jännes (1998) menar att personer som har lyckats övervinna sitt beroende av 

alkohol, droger, spel eller annat missbruk ofta pratar om erfarenheter från vissa vändpunkter 

för deras väg ut ur beroendet. Denna vändpunkt leder till ökad medvetenhet och en kognitiv 

emotionell förändring där personens vanliga sätt att se, tolka och närma sig saker plötsligt 

förändras. Dessa erfarenheter kan vara en inre konflikt eller en konfrontation med verkligheten. 

Erfarenheter av vändpunkter ger liv till minnen som styr beslutsfattande i framtiden. Ett 

psykologiskt perspektiv fokuserar inte på vilka händelser utan vad som sker med individen. 

Fokus är på psykologiska problem involverade i dessa individers liv. Koski-Jännes beskriver 

att en religiös omvandlingsupplevelse kan användas för att förstå vändpunkten. Denna 

pånyttfödelse kan drivas av antingen vilja eller självuppgivelse. Den kan bestå av gradvis 

uppbyggnad av nya moraliska och andliga vanor. Den kan även innebära en lättnad från inre 

konflikter och endast uppnås genom att helt sluta kämpa för förändring. Gemensamma nämnare 

för denna upplevelse omfattar att höra röster, se visioner eller att känna av närvaron av högre 

makter. Den andra omvandlingsupplevelsen innebär en disharmoni mellan de egna idealen. 

Detta hanteras ofta genom att skapa ett falskt jag, en roll som spelas både för andra men även 

för en själv. Ofta är självbedrägeriet så starkt att endast genom en plötslig exponering är 

individen tvingad att se sig själv utan sin vanliga mask. Denna interna obalans kan leda till 

avgörande förändringar i individens syn på livet och den personliga identiteten. Den innefattar 

behovet av att fylla sitt liv med mening. Individer engagerar sig i många aktiviteter för att skapa 

mening till sig själv och sitt liv. Att förlora aktiviteter en individ är engagerad i kan bidra till 

att meningen med livet ifrågasätt. För att minska denna risk hjälper det att ha nya källor till 

mening tillgängliga.  

Van Roeyen et al. (2016) beskriver att faktorer som kan hjälpa lagbrytande missbrukare 

till förändring visar stora likheter med de faktorer som litteraturen visat kring förändring från 

kriminalitet. Det är tänkbart att detta åtminstone delvis påverkas av den höga förekomsten av 

droganvändare i straffrättssystemet. En rad faktorer som verkar på olika nivåer har visat sig 

vara viktigt i förändringsprocessen för lagbrytande missbrukare. Faktorerna som påverkar är 

av komplex karaktär, det verkar vara kvaliteten på faktorerna (till exempel, inte bara något 

romantiskt förhållande, utan ett bra förhållande) som ger skydd eller risk i 

upphörandeprocessen. Det är inte bara positiva faktorer som påverkar återhämtningen, det 
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handlar även om bristen på eller undvikandet av andra faktorer. Vidare verkar 

upphörandeprocessen hos drogmissbrukare påverkas av en kombination av strukturella, sociala 

och personliga faktorer. Dessa faktorer beskrivs i den subjektiva sociala modellen, faktorerna 

i dessa modeller påverkar varandra ömsesidigt och kan hindras av strukturella svårigheter.  

Van Roeyen et al. (2016) beskriver att strukturella faktorer så som stabila 

levnadsförhållanden är viktiga för att kunna återhämta sig från missbruk. Individerna behöver 

se till att de har någon sysselsättning för att ha någonting att se fram emot samt att undvika 

tristess. Ett arbete som ses som meningsfullt och en stabil inkomst beskrivs som viktiga 

faktorer. Arbete bidrar inte till återhämtning för alla missbrukare, det kan även ses som en bra 

inkomstkälla för att kunna upprätthålla sitt missbruk. Sysselsättning ger dock fortfarande 

möjlighet att utveckla goda sociala umgängen. Däremot kan stigmatisering orsaka svårigheter 

i upphörandeprocessen. Även marginalisering kan bidra till att de inte får tillgång till legitima 

möjligheter. Enligt författarna skulle återhämtningen gynnas om de lagbrytande missbrukarna 

fick verkliga möjligheter och alternativ istället för att bli stigmatiserade och marginaliserade.  

Sociala faktorer, framförallt en förändring av relationer, kan bidra till återhämtning för 

lagbrytande missbrukare. Att ha nya meningsfulla relationer och att bryta banden till dem som 

inte hjälper till i ens förändringsprocess är viktigt. Familj, barn, betydande andra, romantiskt 

förhållande, stödjande vänner och fängelsepersonal är relationer som beskrivs som viktiga för 

upphörandeprocessen. Olika mekanismer kan främja återhämtning för dessa individer, viljan 

att vara en bra förälder, stöd, medvetenhet om behovet av att göra livsstilsförändringar, leva 

tillsammans, tillgivenhet, en känsla av samband och en tro på förmågan att kunna avstå (Van 

Roeyen et al., 2016).  

Kognitiva processer och individuell inverkan är viktiga individuella faktorer i 

upphörandeprocessen för lagbrytande missbrukare. Den mest aktuella subjektiva faktorn i 

upphörandeprocesserna för lagbrytande missbrukare är (re)konstruktion av identitet. Det 

verkar viktigt att ha en ny meningsfull känsla av identitet som innehåller en övergång från 

missbrukare och kriminell till en socialt överensstämmande individ. Denna nya identitet kan 

fyllas i med olika typer av roller, som exempelvis idrottsman, far eller icke-droganvändare. 

Denna identitetstransformation kan till och med leda till självstigmatisering, vilket kan hjälpa 

lagbrytande missbrukare i deras upphörandeprocess. Förändringen förklaras av lagbrytande 

missbrukare som ett eget beslut. Motivation till förändring kan påverkas bland annat genom 

utvärdering av ens egen livssituation och en trötthet samt avsmak över den livsstilen. En 

medvetenhet om behovet av att förändras kan också väckas av en svår period, försvagning av 

sociala band, genom att nå botten eller genom en förändring av mål och värderingar. Andra 
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individuella faktorer som kan påverka upphörandeprocessen positivt är till exempel att bli 

äldre, hälsomedvetenhet och andlighet (Van Roeyen et al., 2016).  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att det finns ett bevisat starkt statistiskt samband mellan missbruk och 

kriminalitet. I kapitlet redogörs för fyra olika sambandsförklaringar mellan missbruk och 

kriminellt beteende. Hur sambandet ser ut mellan missbruk och kriminalitet påverkar 

återhämtningsprocessen. Forskningen visar att återhämtning från kriminalitet försvåras om 

individen ser sig själv som missbrukare först och främst. Dessutom är återfallsrisken i brott 

större om individen samtidigt befinner sig i ett aktivt missbruk.  

Sammanfattningsvis går det att finna flera gemensamma teman för återhämtning från 

psykisk ohälsa, återhämtning från missbruk samt upphörande/desistance från kriminalitet. 

Definitionerna av processerna innehåller någonting mer än frihet från symptom, droger eller 

kriminalitet. De syftar till mer långsiktiga lösningar och innefattar förändrade tankemönster, 

tillgång till socialt stöd och möjlighet till meningsfulla aktiviteter.  

Beskrivningen av betydelsefulla faktorer för återhämtning/recovery och 

upphörande/desistance skiljer sig inte nämnvärt åt i forskningen. Individuella, strukturella och 

sociala faktorer beskrivs i forskningen, såsom pånyttfödelse, (re)konstruktion av identiteten, 

att ha meningsfulla relationer, en sysselsättning, bryta banden till dem som inte hjälper till i 

ens förändringsprocess, andlighet och en stabil självbild.  

Den tidigare forskningen erbjuder en gedigen kunskap kring faktorer och händelser som 

påverkar påbörjandet och utfallet av en förändringsprocess. Behovet av fler studier av individer 

med multiproblem understryks dock, bland annat kring individer med både 

missbruksproblematik och kriminellt beteende. Dessutom efterfrågas även kunskap om vilka 

faktorer som kan vara avgörande för individens återhämtning från både missbruk och 

kriminalitet. Forskningen är enig om att det är en komplex koppling och att kunskapen om 

olika förändringsprocesser är begränsad. Denna studie vill bidra till att belysa det komplexa 

problemet, samt öka kunskapen kring de faktorer som bidrar till påbörjandet och utfallet av 

förändringsprocesser hos individer med missbruk och kriminalitet.  
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4. Teori 
 

Kommande kapitel presenterar studiens teoretiska perspektiv Den individuella 

återhämtningsprocessens fyra grundpelare. Först presenteras en kort bakgrund till det 

teoretiska perspektivet, följt av en redogörelse av de fyra grundpelare som utgör stommen i 

teorin om den individuella återhämtningsprocessen från psykisk ohälsa.  

Bryman (2011) menar att en teori utgör den ram inom vilken sociala företeelser kan 

förstås och forskningsresultaten tolkas. Avsikten med denna studie är att pröva om det valda 

teoretiska perspektivet även kan bidra till kunskap om återhämtning från missbruk och 

kriminalitet. Återhämtning från psykisk ohälsa beskrivs som både en social och psykologisk 

process för individen och har förändrat sättet att förstå psykisk sjukdom samt olika processer 

och sjukdomsförlopp. Perspektivet har även bidragit till viktiga kunskaper när det gäller 

återhämtning från psykisk ohälsa (Schön, 2009, 2012). En tanke med studien är att betrakta 

individens återhämtning från missbruk och kriminalitet som både en social och psykologisk 

process. 

Utifrån det teoretiska perspektivet studeras i denna studie hur huvudpersonerna 

beskriver sina förändringsprocesser och de faktorer som bidragit till deras återhämtning från 

missbruk och kriminalitet. Detta relateras till beskrivningar av processer och faktorer både i 

det teoretiska perspektivet samt i den tidigare forskningen.  

4.1 Bakgrund till det teoretiska perspektivet 
Schöns (2009) teoretiska perspektiv utgår ifrån att individen själv är aktör i sin 

återhämtningsprocess och att det är i själva relationen till andra som individens identitet skapas 

och omskapas. Denna utgångspunkt går att härledas ur en socialkonstruktionistisk tradition. 

Enligt Lindblom (2011) innebär denna tradition att identiteter betraktas som föränderliga 

utifrån olika sociala sammanhang. Identiteten uppstår och förändras beroende på situation, 

vilket innebär att identiteten inte betraktas som enhetlig utan snarare fragmentarisk. Denna 

tradition bygger vidare på Meads klassiska idéer om symbolisk interaktionism. Enligt 

Thunman och Persson (2011) innebär Meads filosofi att individen befinner sig i ett ständigt 

tillblivande och framväxande. Förändring kommer enligt Mead inte inifrån utan från 

upplevelsen av ett yttre motstånd av ting eller andra människor. Handlingar är många gånger 

vanemässiga, men om dessa bryts så tvingas vi att reflektera över oss själva och bli medvetna 
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om de vanor som fört oss in i situationen. Detta leder i sin tur till att en förändring är möjlig. 

Inom den symboliska interaktionismen betonas att individen är utrustad med en 

problemlösande förmåga och att individen vill förstå sig själv och sin omvärld (Lindblom, 

2011).  

 

4.2 Den individuella återhämtningsprocessens fyra grundpelare 

Schön (2009, 2012) beskriver återhämtning som en individuell process med fokus på vad 

individer själva gör och inte vad som görs för individer. Trots att återhämtning beskrivs av 

forskningen som en individuell och personlig process återkommer ändå en rad faktorer som 

tycks vara hjälpande för många. Berättelser från individer i återhämtning analyseras i 

forskningen, i dessa berättelser framkommer flera gemensamma nämnare som beskrivs som 

grundpelare i individers återhämtningsprocesser.  

 

● Första grundpelaren handlar om individens omdefiniering av sig själv och sin 

ohälsa. Att inse att psykisk ohälsa bara är en del av den egna personen. Att 

acceptera sin ohälsa som en del i en återhämtningsprocess innebär att se andra 

sidor av sig själv bortom den psykiska ohälsa och skapa en ny mening. 

Betydelsen av att känna hopp och tro på en möjlighet att förändra sin situation 

är nödvändig för återhämtningen. Hoppet översätts till en drivkraft och en 

önskan att återhämta sig. Att återta kontroll och ansvar över sitt liv kan öka 

människors hopp och känsla av betydelse (Schön, 2009, 2012).  

 

● Andra grundpelaren är betydelsen av stöd från andra människor. Dessa kan vara 

anhöriga, vänner eller professionella. Deras stöd i svåra tider samt att de påtalar 

framgångar eller påminner om individens fullvärde trots problem är 

betydelsefullt. Detta kan bidra till hopp för individen. Att individen har personer 

med egna erfarenheter av psykiska ohälsa och återhämtning kring sig som 

mentorer är av betydelse. Stöd kan även komma från till exempel Gud eller från 

ett husdjur (Schön, 2009, 2012).  

 

● Tredje grundpelaren handlar om individens förmåga att hantera sina symptom. 

Avsaknaden av symptom ses inte som nödvändigt för återhämtning, utan 

snarare förmågan att kontrollera eller hantera sina symptom för att kunna ta 
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aktiv del i sin återhämtningsprocess. Metoder som används beskrivs både som 

individuella copingstrategier och olika former av formellt stöd och vård. Att 

aktivt använda olika verktyg snarare än att vara mottagare av andras insatser 

(Schön, 2009, 2012).  

 

● Fjärde grundpelaren beskriver individens involvering i en meningsfull aktivitet 

och expandering av sociala roller. När individer känner hopp och stöd från 

andra och kan kontrollera sina symptom finns ett behov av att ha någonting 

meningsfullt att göra och känna att man bidrar till samhället. Ett aktivt 

deltagande och känslan av att vara behövd är viktigt i återhämtningsprocessen 

(Schön, 2009, 2012). 
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5. Metod 
 

Studiens syfte är att studera den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och 

kriminalitet. Detta görs genom en kvalitativ litteraturstudie av aktuella självbiografier som 

skildrar sådana erfarenheter. I metodkapitlet presenteras studiens kunskapsteoretiska inriktning 

med inspiration från ett fenomenologiskt angreppssätt. Kapitlet innehåller även en kort 

redogörelse av vår förförståelse, samt barmhärtighetsprincipen. Vidare beskrivs 

tillvägagångssätt, urvalsprocess samt de självbiografier som utgör studiens empiriska underlag. 

Det förs även en diskussion kring studiens trovärdighet, samt dokumentens tillförlitlighet. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens analysmetod. Analysprocessens teman, 

underteman och koder presenteras i en tabell. 

5.1 Vad är kunskap och hur når vi den 
I studien studeras återhämtningsprocesser utifrån berättarens eget perspektiv, genom de 

händelser och känslor som skildras i självbiografierna. Vi har valt att inspireras av ett 

fenomenologiskt angreppssätt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär det att utgå ifrån 

en aktörs eget perspektiv där individens upplevelser av sin värld ligger till grund för de mer 

abstrakta teorierna om den sociala världen.  

Vi har under hela vårt vetenskapliga arbete betraktat oss själva som malmletare.  

Malmletarmetaforen beskriver ett vetenskapligt tillvägagångssätt som kännetecknas av ett 

insamlande av kunskap, till skillnad från en process där man som forskare är medskapare av 

kunskap. Malmletaren tar sig an sitt befintliga material i jakt på objektiva fakta eller väsentliga 

innebörder (Kvale & Brinkmann, 2014). För oss har malmletarpositionen inneburit att vi har 

haft en fast övertygelse om att det är möjligt att nå betydelsefull kunskap i det empiriska 

materialet genom att börja skrapa på ytan. 

5.2 Tolkningsperspektiv 
För att kunna få svar på forskningsfrågorna och nå ökad förståelse för vad som bidragit till 

huvudpersonernas återhämtning, krävs någon form av tolkning av de självbiografiska verken. 

Tolkningen av det empiriska materialet blir olika utifrån den förförståelse som uttolkaren tar 

med sig in i bearbetningen av sitt material. Bryman (2011) menar att fenomenologin behandlar 

frågan om hur individen skapar mening i sin värld och hur forskaren ska kunna förstå den 
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världen utan att i sin tolkning av den färgas av sina egna förutfattade uppfattningar. Sohlberg 

och Sohlberg (2013) förklarar att tolkning som metod innebär ett pendlande mellan helhet och 

delar, förflutet och framtid, mellan det som är subjektivt och objektiv och mellan olika analys- 

och abstraktionsnivåer.  

5.3 Förförståelse och bakgrundskunskaper 
Teoretiskt perspektiv, begreppsdefinitioner och personliga erfarenheter är tre delar som ligger 

till grund för den förförståelse som forskaren tar med sig in i tolkning av det empiriska 

materialet. Grunden är att forskaren alltid förstår något mot bakgrund av olika förutsättningar. 

Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt. När 

forskaren ska tolka ett meningsfullt fenomen krävs att forskaren har en idé om vad hen ska leta 

efter. Annars skulle undersökningarna sakna riktning och det skulle vara omöjligt för forskaren 

att veta vad som finns att uppmärksamma i materialet (Gilje & Grimen, 2007).  

Vi har under hela arbetsprocessen reflekterat och diskuterat över den förförståelse som 

vi har haft med oss in i tolkningsprocessen av de självbiografier som vi har läst. När det 

kommer till våra personliga erfarenheter och hur de har färgat vår förståelse av 

huvudpersonernas berättelser, så måste vår förståelse grundas på andras vittnesmål och olika 

teoretiska perspektiv som vi stött på inom ramen för socionomutbildningen. Vår förförståelse 

bygger även på erfarenheter av andras positiva förändringar och att det är möjligt att 

återhämtas. 

5.4 Barmhärtighetsprincipen 
Vi har ställt upp en etisk riktlinje för vår tolkning som grundar sig på den så kallade 

barmhärtighetsprincipen. Barmhärtighetsprincipen innebär att forskaren, så långt som det är 

möjligt, bör tolka människors handlingar, skrivna dokument och andra texter utifrån tanken att 

personen är rationell och förnuftig. Detta innebär att för att kunna förstå vad en person säger 

eller gör så måste man som forskare börja med att anta att hen är en förnuftig person. Det ställer 

även krav på forskarens tolkning av en persons handlingar och yttranden, att tolkningen får 

personen att framstå som så förnuftig som möjligt. Barmhärtighetsprincipen kräver att 

forskaren tolkar med en intellektuell öppenhet och att forskaren är självkritisk till egna 

tolkningar och inte tar för givet att de är mer riktiga än någon annans (Gilje & Grimen, 2007). 

För oss har barmhärtighetsprincipen inneburit att vi inte ställt oss frågan om huvudpersonernas 
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berättelser är sanna eller falska, utan vi har istället funderat över hur förnuftiga deras berättelser 

är och om det finns goda skäl till att tro och handla på det sätt som de beskriver att de gör. 

5.5 Vårt tillvägagångssätt 
Arbetet med studien påbörjades genom ett val mellan olika vetenskapliga 

datainsamlingsmetoder. Slutsatsen blev att textanalys av självbiografier var en användbar och 

ändamålsenlig metod inom ramen för den här studien. Reflektioner gjordes kring fördelarna 

med att välja självbiografier som datakälla, istället för att inhämta material utifrån kvalitativa 

forskningsintervjuer. En tanke var att självbiografier kan innehålla en mer reflekterad berättelse 

som inte är forskarstyrd på samma sätt som en intervju. Självbiografin ger möjlighet och 

utrymme för berättaren att själv sätta agendan för sin berättelse. Berättaren slipper att svara på 

frågor som forskaren utifrån sin synvinkel betraktar som intressanta. Det finns även en risk att 

forskarens frågor inte täcker in viktiga erfarenheter som individen sitter inne på. En annan 

fördel med självbiografier är att makten över berättelsen i högre grad ligger hos berättaren än 

vad den gör i en intervjusituation som är skapad och kontrollerad av forskaren. En annan 

anledning kan vara att lyfta fram berättelser om stigmatiserande erfarenheter och ge dessa 

betydelse även i vetenskapens värld. 

5.6 Urval  
Självbiografiska verk söktes utifrån syftet att studera den individuella återhämtningsprocessen 

från missbruk och kriminalitet. Ett inklusionskriterium var att självbiografierna skulle innehålla 

någon form av förändringsprocess. En viktig utgångspunkt var att hitta så aktuella 

självbiografier som möjligt, att böckerna skulle skildra en förändring nära i tiden. Studien 

begränsades till att omfatta självbiografier som skildrade svenska förhållanden. Därför valdes 

självbiografier bort som skildrade förändringsprocesser längre tillbaka i tiden, samt biografier 

skrivna av utländska författare som översatts till svenska. Dessa uppfyllde inte 

inklusionskriteriet om att skildra svenska förhållanden.  
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5.6.1 Sökprocessen 
Lämpliga självbiografier söktes på internetbokhandlarna Bokus och Adlibris. Den första 

sökningen gjordes 2018-06-01.  

Sökfilter:  

Bokus: Biografier, utgivningsår från 2017, på svenska.  

Adlibris: Biografier och memoarer, utgivningsår från 2017, på svenska. 

Utifrån bokhandlarnas kortbeskrivningar sorterades titlar bort som inte uppfyllde studiens 

inklusions- och exklusionskriterier.  

Sökningen resulterade i följande urval: Sebastian Stakset, Bara ljuset kan besegra mörkret; 

Joakim Lundell, Monster; Helen Stommel Olsson, Gangsterprinsessan samt Dervis Aksay, Se 

mig! Min väg in i och ut ur det kriminella livet.  

Vid ett senare skede i uppsatsarbetet valdes att enbart fokusera på 

återhämtningsprocesser i självbiografierna. Då beslutades att utöka empirin från fyra till sju 

böcker. Vid en kompletterande sökning 2018-11-21 utifrån samma inklusion- och 

exklusionskriterier valdes även ut Mikael Persbrandt, Så som jag minns det; Janne Raninen, 

De kallar mig Solvallamördaren: Om Arlandarånets efterspel, min roll i kartellen och vägen 

tillbaka samt Sanna Bråding, För mycket av allt. Sanna Brådings bok kom ut under 2017 i 

pocketformat, men utkom första gången 2016. Eftersom sökningen gjordes från år 2017 så 

uppfyllde pocketboken inklusionskriterierna. En bedömning gjordes att självbiografin passade 

in i urvalet. 

Sedan tidigare hade vi kännedom om Sebastian Staksets bok och vi hade även läst 

Joakim Lundells bok tidigare under våren 2018. Vi hade även en viss kännedom om Mikael 

Persbrandt och Sanna Bråding. Eftersom vi hade kännedom om flera av författarna sedan 

tidigare så sökte vi även efter bakgrundsinformation på Internet om Gangsterprinsessan, Janne 

Raninen och Dervis Aksay. Sara i Gangsterprinsessan har inte skrivit sin bok själv, då hon 

lever under vittnesskydd. Valet gjordes ändå att ta med den boken då författaren Helen 

Stommel Olsson uppger att hon fått historien återberättad av den “verkliga” Sara via Skype. I 

flera av böckernas kortbeskrivningar beskrivs endast ett kriminellt liv, men vid vår sökning 

hittade vi även information om drogmissbruk. Beslutet togs därför att inkludera dessa 

skildringar.  
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5.6.2 Beskrivning av självbiografierna  
Joakim Lundell, Monster (2017). Medförfattare: Leif Eriksson och Martin Svensson. 

Joakim beskriver i sin självbiografi en uppväxt med en psykiskt sjuk mamma och frånvarande 

pappa. Joakim berättar om sina placeringar i fosterhem och på ungdomshem. Hans liv med 

missbruk av alkohol och droger, hemlöshet och kriminalitet under flera år skildras. 2010 

startade han bloggen Jockiboi. Bloggen leder vidare till deltagande i tv-programmet Kungarna 

av Tylösand. Joakim beskriver de faktorer som bidragit till att vända mörker till ljus. De 

faktorer Joakim beskriver är kärleken till sin nuvarande fru samt den hjälp han fick från 

Norrköpings kommun utifrån hans båda diagnoser.  

 

Sebastian Stakset, Bara ljuset kan besegra mörkret (2018). 

Sebastians självbiografi innehåller berättelsen om hans väg från kriminell gangsterrappare med 

en destruktiv livsstil till att bli frälst och en fri man. Sebastian berättar om sin tuffa uppväxt 

med mobbning som ledde till kriminalitet, missbruk och ett stort hat mot samhället. Detta hat 

predikar han om som frontfigur i hiphopgruppen Kartellen. Sebastian beskriver kampen mellan 

det ljusa och det mörka och den slutliga friheten som tog honom ifrån Kartellen, kriminaliteten 

och sitt missbruk. Sebastian skildrar hur han räddades av Jesus och hur han nu sprider sin 

historia och frälsning bland ungdomar i liknande situationer som han själv tidigare befann sig 

i.  

 

Dervis Aksay, Se mig! Min väg in i och ut ur det kriminella livet (2017). 

Dervis växer upp på den turkiska landsbygden på 70- och 80-talet. I samband med att han blir 

bortförlovad med en turkisk tjej som bor i Sverige, flyttar han in hos henne och hennes familj 

i en förort till Stockholm. Äktenskapet blir inte som han har förväntat sig och han är dessutom 

helt beroende av hennes familj. Dervis hittar sin frihet inom krogbranschen och jobbar sig upp 

inom den. I samband med framgångarna i krogbranschen så börjar äktenskapet att knaka i 

fogarna. Dervis fastnar i missbruk som leder vidare till olika kriminella handlingar. Han döms 

till både fängelse och behandling i flera omgångar. En ögonöppnare för Dervis är när hans 

dotter konfronterar honom och säger att hon inte vill ha en maffiaboss till pappa. Då bestämmer 

sig Dervis för att påbörja ett drogfritt liv. 2009 startar han X-CONS Haninge som ett ideellt 

projekt i samarbete med Kriminalvården.  
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Helen Stommel Olsson, Gangsterprinsessan (2017). 

Sara växer upp under tuffa förhållanden i Göteborgsförorten Bergsjön. Hon hamnar snett redan 

i tidig ålder med alkohol, droger och ett utåtagerande beteende. Hon placeras även på 

behandlingshem. När hon är 20 år blir hon bjuden på amfetamin av sin mamma och fastnar för 

drogen omedelbart. Hon blir snabbt etablerad inom den kriminella världen som chaufför och 

hantlangare till en av Göteborgs största maffiabossar. Det leder till att Sara blir en av Sveriges 

mest hårdföra knarkkurirer och människosmugglare runt om i Europa. Boken skildrar även 

problematiska relationer och saknaden efter de omhändertagna barnen. I samband med ett långt 

fängelsestraff erbjuds Sara att delta i vittnesskyddsprogram i utbyte mot viktig information som 

kan spränga en av landets största knarkliga. Det är först då Sara ser möjligheten till att kunna 

förändra sitt liv. 

 

Mikael Persbrandt, Så som jag minns det (2017). Medförfattare: Carl-Johan Vallgren. 

Mikael berättar om sin uppväxt med en ensamstående mamma. Under tonåren väcks en längtan 

hos Mikael efter att få ge utlopp för sina kreativa sidor. Han är ivrig att prova på det mesta; 

måleri, dans och skådespeleri. I allt han gör så går han in med full ansträngning och helhjärtat. 

Så även med alkohol och droger. Varvat med intensiva arbetsperioder, dricker Mikael och tar 

droger allt mer intensivt. Han döms även för narkotikabrott. Inte förrän han själv upplever att 

han nått den totala botten, har han förmågan att börja bryta med sitt destruktiva leverne. En 

viktig faktor för Mikael är att han efter att han fattat sitt beslut även genomgår en utredning 

och diagnosticeras med bipolär sjukdom. 

  

Janne Raninen, De kallar mig Solvallamördaren: Om Arlandarånets efterspel, min roll i 

kartellen och vägen tillbaka (2018). Medförfattare: Ivar Andersen. 

När Janne växer upp i Jordbro blir han vittne till en brutal misshandel av sin mamma. När 

polisen väl dyker upp har Jannes tilltro till samhället redan grusats. Janne upplever att samhället 

sviker sådana som honom och han tar istället sin tillflykt till tryggheten och drogerna i de 

kriminella gängen. Han avancerar snabbt och går från att utföra mindre kriminella handlingar 

till att utföra mordet på en av Stockholms största gangsterkungar, det så kallade 

Solvallamordet. Janne döms till åtta års fängelse när han bara är 20 år. Kort efter frigivning 

deltar han i mordet på en av sina barndomsvänner. Han döms till livstids fängelse. Under 

fängelsevistelsen börjar Janne studera och han planerar en framtid i frihet på rätt sida lagen. 

Hans dotter föds under fängelsevistelsen, detta bidrar till att han skriver en bok om att vara 
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pappa och sitta i fängelse. Under fängelsevistelsen föreläser han om att vara förälder i fängelse 

och startar organisationen Maskrosbarn för barn vars föräldrar avtjänar ett fängelsestraff.  

 

Sanna Bråding, För mycket av allt (2016). 

Boken handlar om Sannas livslånga kamp om att få känna tillhörighet och att bli accepterad 

för den som hon är. Under uppväxtåren känner sig Sanna som ett UFO och blir retad i skolan 

för sin annorlunda stil. Sanna beskriver hur hon senare i livet tar vägen in i mörkret för att 

stänga livets svårigheter ute och hur hon kastas in i en nedåtgående spiral av ätstörningar, 

droger, kriminalitet och sexuella övergrepp. Samtidigt ställer Sanna höga krav på sig själv med 

en väl fungerande karriär, bland annat som skådespelare och radiopratare. Hon döms till ett 

kortare fängelsestraff för narkotikabrott. 2008 bestämmer hon sig för att på egen hand ta tag i 

sitt liv.  

5.7 Studiens trovärdighet 
Bryman (2011) beskriver att inom kvalitativ forskning, till skillnad från kvantitativ forskning, 

används ofta andra begrepp för att bedöma en studies reliabilitet och validitet. Istället kan 

begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet användas.  

Självbiografier är offentliga och personliga dokument som kan ligga till grund för en 

vetenskaplig studie. Denna studie har utgått ifrån personliga dokument i form av 

självbiografier. Bryman (2011) menar att en fördel med att använda dokument som empiri är 

att dokumenten inte påverkas av forskaren i den grad som empiri inhämtad via intervjuer gör. 

Detta kan dock ses som en begränsning för trovärdigheten då empirin inte skapats i något 

specifikt forskningssyfte. För att öka trovärdigheten har reflektioner kring analysen av empirin 

gjorts. Analysen av empirin gjordes på varsitt håll, detta för att minska risken att viktig data 

missades i empirin. Därefter analyserades empirin till en gemensam förståelse av det empiriska 

materialet. Empirin lästes igenom vid ett flertal tillfällen för att säkerställa att den var uttömd. 

En tydlig beskrivning av hur analysen gått tillväga ökar trovärdigheten för studien.  Bryman 

(2011) menar att pålitligheten kan säkerställas genom att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser under forskningsprocessen. En genomförlig beskrivning av 

forskningsprocessen bidrar till att göra studien transparent och ökar även studiens pålitlighet. 
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5.7.1 Bedömning av dokumentens tillförlitlighet 

Bryman (2011) tar upp fyra olika kriterier som är viktiga att reflektera över vid användandet 

av självbiografier som dokument vid forskning, nämligen autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet.  

Bryman (2011) menar att autenticitetskriteriet är av stor betydelse när personliga 

dokument bedöms; Är den påstådda författaren också är den verkliga upphovsmannen? Det har 

blivit allt vanligare med spökskrivare till självbiografier av berömda personer och när så är 

fallet är det viktigt att reflektera över autenticitetskriteriet. Trovärdighet avgör om det går att 

bedöma självbiografierna som en giltig källa, är materialet utan felaktigheter och 

förvrängningar. Det finns två anledningar till oro när det gäller personliga dokument, nämligen 

den konkreta riktigheten och om biografierna verkligen återger författarens sanna tankar och 

känslor. Berömda personer kan vara fullt medvetna om att deras självbiografier kommer att bli 

av stort intresse för andra personer, de kan därför fundera över om de ska vara ärliga i sina 

skrifter eller hålla upp en fasad som ska skyddas. Självbiografierna i denna studie kan vara 

framställda utifrån hur berättaren vill beskriva sin historia. Några av studiens självbiografier är 

skrivna av spökskrivare. Oavsett om deras namn står på första sidan eller ej så är det deras 

historia som de i stor grad varit delaktiga i att berätta. Det är den berättelsen studien utgått ifrån 

både i självbiografier skrivna av spökskrivare eller huvudpersonerna själva. Beslutet har tagits 

i denna studie att inte se några problem i hur berättelserna är framställda, valet har gjorts att tro 

på deras beskrivning av sin livshistoria och att se på dessa självbiografier som giltiga källor 

enligt barmhärtighetsprincipen.  

Bryman (2011) menar att representativitet kan hjälpa till att svara på om materialet är 

typiskt när det gäller den kategori den tillhör. Kan vårt urval representera den kategori den 

tillhör? Självbiografier i denna studie kan inte generaliseras till att omfatta alla självbiografier 

kring missbruk och kriminalitet. Urvalet i denna studie har gjorts vid två tillfällen, vilket är 

beskrivet i urvalet. Det fanns ingen tanke vid dessa urvalsprocesser kring att urvalet skulle 

kunna generaliseras. Meningsfullhet besvarar om materialet är tydligt och begripligt. 

Dokument kan förstöras eller skadas genom att författarna använder sig av förkortningar och 

koder som kan vara svåra att tolka. Någon värdering kring begripligheten i självbiografierna 

kommer inte att förekomma i denna studie.
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5.8 Analysmetod 
Studiens empiriska material analyserades med hjälp av en tematisk analysmetod. Det är en 

variant av kvalitativ dataanalys som lämpar sig särskilt bra för olika former av dokumentanalys, 

såsom personliga dokument i form av självbiografier. Tillvägagångssättet beskrivs av Smith 

och Davies i Practical Research and Evaluation. A Start - to - Finish Guide for Practitioners 

(2010). Det första steget i analysprocessen innebar en genomläsning för att få en helhetsbild av 

självbiografiernas innehåll från början till slut. En första reflektion rörde innehållet i 

berättelserna och om det överensstämde med de inklusions- och exklusionskriterier som ställts 

upp i urvalsprocess. Det andra steget i analysprocessen innebar en mer djupgående 

genomläsning av självbiografierna på varsitt håll utifrån ett överenskommet upplägg. 

Genomläsningen utgick från studiens teoretiska perspektiv, den individuella 

återhämtningsprocessens fyra grundpelare: Omdefiniering av sig själv och sin ohälsa; 

Betydelsen av stöd från andra människor; Hantera sina symptom; Involverad i en meningsfull 

aktivitet och expandera sina sociala roller. Utifrån dessa huvudteman identifierades och 

kodades representativa delar av materialet. Slutligen tolkades och sammanfördes koderna till 

olika underteman. Det praktiska tillvägagångssättet innebar att ett stort pappersark delades in i 

fyra fält, ett fält för varje grundpelare. Därefter fördes kondenserade meningsenheter från 

texten in under respektive grundpelare. Enheterna markerades i texten med fyra olika 

färgpennor som fick representera varsin grundpelare. Efter varje genomläsning jämfördes 

utdragen samt de underteman och koder som framkommit utifrån det teoretiska perspektivet. 

Därefter sammanställdes en tabell för att tydliggöra analysresultatet. Utifrån denna tabell 

tolkades och sammanställdes sedan studiens resultat. 
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Tabell 1. Analysprocess 

Tema Undertema Kod 

Omdefiniering av sig 
själv och sin ohälsa. 
 

Symboliska 
handlingar. 
 
Att se på sig själv 
med nya ögon. 
 
Andras syn på mig. 

Namnbyte, tatueringar. 
 
 
Diagnos, dokument, 
mognad. 
 
Acceptera eller 
förkasta. 

Betydelsen av stöd från 
andra människor. 
 

Kontinuerligt stöd. 
 
 
Stöd från andra med 
erfarenhet av 
återhämtning. 
 
Tidigare relationer 
omvärderas. 

Barnen, familj, 
församling, Gud. 
 
Professionella, 
medfångar, 
kärleksrelation. 
 
 
Byta umgänge. 

Hantera sina symptom. Tid för reflektion. 
 
Strategier. 

Skriva, be, måla. 
 
Skapa struktur, 
påminnelser, 
tidsfördriv. 

Involverad i en 
meningsfull aktivitet 
och expandera sina 
sociala roller. 
 

Hjälpa andra. 
 
 
Bokslut. 

Frälsa, delge sin 
historia, stödja andra. 
 
Lämna det gamla 
bakom sig. 
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6. Forskningsetik  
 

I början av arbetet med denna studie genomfördes en etisk egengranskning av den tänkta 

forskningen för att säkerställa att ingen inblandad skulle utsättas för skada. Studiens 

egengranskning bifogas i studien i bilaga 1.  

Empirin i denna studie utgörs av redan publicerade självbiografier. Självbiografier kan 

erbjuda en fördjupad, fylligare och mer reflekterad berättelse. Dessa berättelser kan vara etiskt 

svårt att få tillgång till genom intervjuer. För att kunna ta del av personliga berättelser inom ett 

känsligt område finns möjligheten att istället studera och analysera självbiografier för att 

komma åt dessa berättelser. 

En vetenskaplig studie behöver överväga olika forskningsetiska principer. 

Individskyddskravet är en del i dessa överväganden och tydliggörs i fyra allmänna huvudkrav 

på forskningen. Huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

innebär informationskravet att forskaren skall informera de berörda om syftet med forskningen. 

De menar dock att undersökningar där deltagarna ej medverkar skiljer sig från undersökningar 

med aktiva deltagare. I samtyckeskravet skall samtycke inhämtas från deltagarna, detta krav 

skiljer sig precis som informationskravet när deltagarna inte är aktiva. De menar även att 

samtycke inte behöver inhämtas när informationen hämtas via massmedia. 

Konfidentialitetskravet ger deltagarnas personuppgifter största konfidentialitet och 

nyttjandekravet beskriver att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. 

Kring individskyddskravet för denna studie har reflektioner gjorts kring att 

huvudpersonerna är medvetna om att deras publicerade självbiografier kommer att spridas och 

läsas av många, de har själva beslutat vad de vill berätta om i sina självbiografier. Det finns 

dock en medvetenhet kring att huvudpersonerna vid publicering av sina självbiografier inte 

tänkt att deras berättelser ska granskas och ställas emot teorier. I lagen om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk (URL, SFS 1960:729), 3§, kap. 1, skrivs följande: “Ett verk må 

icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; 

ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang 

som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen”. Hur deras berättelser används är viktigt, 

analysen av empirin fokuserar enbart på beskrivningarna av deras återhämtningsprocess och 
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inte på huvudpersonerna som individer. Bryman (2011) beskriver att självbiografier ska 

behandlas med varsamhet för att inte bidra till att skapa några rykten. Utifrån den varsamhet 

som självbiografierna bör behandlas med samt de fyra individskyddskraven, har reflektioner 

gjorts under hela processen över hanteringen av empiri i denna studie.  
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7. Resultat  
 
Efter genomläsning och analys av självbiografierna stod det klart att de flesta av 

huvudpersonerna tidigare försökt att sätta punkt för sitt missbruk och den kriminella livsstilen. 

Några hade dessutom försökt ett antal gånger. Vad som avgjorde att huvudpersonerna så 

småningom faktiskt påbörjade en återhämtningsprocess berodde på flera olika omständigheter. 

Det var helt enkelt rätt tidpunkt och en kombination av ett flertal faktorer. För några var beslutet 

en del i en mognadsprocess. De beskrev hur de “nått botten”, var trötta på missbruket och det 

kriminella livet (Persbrandt, 2017; Aksay, 2017). De hade fått förändrade värderingar och nya, 

betydelsefulla relationer (Stakset, 2018; Lundell, 2017) och upptäckt gänglivets bristande 

lojalitet (Raninen, 2018). För andra kom samhällets ingripande med nya insikter (Bråding, 

2016; Stommel Olsson, 2017). 

7.1 Omdefiniering av sig själv och sin ohälsa 
Självbiografierna visade att det i flera fall var de egenskaper som fört huvudpersonerna in i 

missbruk och kriminalitet, även var de egenskaper som hjälpt dem i deras 

återhämtningsprocess. Individens omdefiniering beskrevs i flera fall mer som en omdirigering 

av betydelsefulla egenskaper. Huvudpersonerna uppvisade en stor energi och en stark drivkraft, 

något som gjort att de fått saker att hända. Samma energi som lett till väletablerade roller inom 

den kriminella världen och ett omfattande missbruk, samma egenskaper beskrev de tagit dem 

över till rätt sida lagen: 

 
Jag har insett att jag använde exakt samma egenskaper för att ta mig till min egen botten, som jag 

även använde för att ta mig därifrån. Min envishet, känslighet, outtömliga energi och mitt extrema 

prestationsfokus. Som barn var jag helt enkelt inte mogen att handskas med mina gåvor (Bråding, 

2016, s. 223). 

7.1.1 Symboliska handlingar 
Att visa upp sitt omdefinierade jag visade sig vara betydelsefullt för några av huvudpersonerna. 

De markerade även påbörjandet av sin förändringsprocess som ett viktigt vägskäl i deras liv, 

samt att förändringen var allvarligt menad. Detta tog sig uttryck i olika symboliska handlingar. 

En tydlig sådan symbolisk handling blev namnbytet. Flera av huvudpersonerna valde själva att 

byta namn under sin återhämtningsprocess. För några handlade namnbytet om att återerövra 
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sitt sanna jag, den person som de mindes som oförstörd och genuin. Sebastian Stakset övergav 

sitt artistnamn Sebbe Staxx “Jag har vandrat i lydnad och lämnat Sebbe Staxx bakom mig. Och 

allt som han representerade. Jag hade lämnat hela min gamla identitet bakom mig” (Stakset, 

2018, s. 95). Joakim Lundell slutade blogga under sitt alias Jockiboi: 

 
Vid det här laget kändes rollfiguren Jockiboi överspelad. Jag hade gömt mig bakom rollen länge nog 

och bestämt mig för att begrava honom. Under den senaste tiden hade jag börjat bli betydligt mer 

nyfiken på vem den där unga mannen Joakim Lundell var (Lundell, 2017, s. 221). 

 

Dervis Aksay tatuerade in datumet då han bestämde sig för att sluta med drogerna och lägga 

det kriminella livet bakom sig: 

 
Det räckte nu. Det fanns tre vägar: en tidig död, fängelset eller ett bättre liv. [...] Från 2008-02-07 

har jag varit drogfri, då min dotter föddes. Det datumet är tatuerat på min arm tillsammans med mina 

andra barns födelsedagar. [...] Från den dagen har jag velat bevisa att jag kan leva ett bättre liv” 

(Aksay, 2017, s. 221). 

 

Huvudpersonerna visade genom dessa handlingar att de ville kommunicera en gränsdragning 

mellan det gamla och det nya livet. Det mest drastiska exemplet på detta fanns i Sebastian 

Staksets självbiografi “Sedan kände jag fysiskt hur det var som att mitt hjärta slets ut ur bröstet 

och ersattes med ett nytt. [...] Jag hade verkligen blivit en ny människa. Totalt förvandlad. Den 

gamla mannen fanns inte längre” (Stakset, 2018, s. 108-109).  

7.1.2 Att se på sig själv med nya ögon 
Efter att Joakim Lundell läst socialtjänstens dokumentation, fick han en tydligare bild av sin 

brokiga uppväxt i familjehem och mammans problematik. Det gav honom ny och viktig 

kunskap om sig själv, det förflutna och sin egen historia. Detta blev för Joakim Lundell även 

en viktig pusselbit i hans omdefiniering av sig själv. Han började att se på sig själv med nya 

ögon och inte som ett “socialfall”.  

Några av huvudpersonerna fick diagnoser vilket ledde till ett uppvaknande. De kunde 

genom diagnosen omdefiniera sig genom att de fick en förklaring till deras mående. Diagnosen 

hjälpte till att ge ny kunskap, vilket i sig bidrog till förändringen för några av huvudpersonerna. 

Joakim Lundell begärde själv, vid ett möte på socialkontoret, att han önskade att få göra en 

utredning för att få reda på vad det var “för fel på honom”. Joakim Lundell hade ett behov av 

att få veta om det fanns någon ytterligare förklaring till hans olika problem förutom hans 
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problematiska uppväxt “Psykologutredningen visade att jag helt säkert hade Aspergers 

syndrom och antagligen också ADD. Det var faktiskt en lättnad att få det beskedet, för det gav 

mig en förklaring till mycket hos mig själv som jag undrat över” (Lundell, 2017, s. 170).  

Vården och Mikael Persbrandts särbo Sanna påtalade vid flertalet tillfällen att de trodde 

att han var bipolär, vården berättade att det fanns hjälp att få. Mikael Persbrandt valde efter 

många år i missbruk att ta emot erbjudandet om att genomgå en utredning. Tiden efter beskrev 

Persbrandt som ett mirakel: 

 
Jag tog det försiktigt, jag var fortfarande i spillror och jag var tvungen att hitta mig själv först - ta 

reda på vem jag var i ett helt och rent liv. Det var så märkligt… nästan som att lära sig att gå på nytt. 

Jag var naken inför mig själv på ett sätt jag inte hade varit sen tonåren, jag förvandlades sakta till 

den jag varit innan min själ hade deformerats, innan expresståget satte fart - plötsligt skulle jag lära 

mig att gå vid sidan av rälsen igen (Persbrandt, 2017, s. 405).  

 

En omdefiniering kunde ske genom att individen fick tillgång till nya roller, en möjlighet att 

förknippas med ett nytt jag. Janne Raninen lämnade rollen som kriminell till förmån för 

papparollen. Janne Raninen fick sitt första barn under ett livstidsstraff, något som ledde till att 

han la all sin fokus på papparollen och han längtade till besöken av hans familj. Janne Raninen 

insåg att Kriminalvården inte hade något fokus på barnen som besöker föräldrar i fängelset. 

Han startade då en organisation för att hjälpa barn som har föräldrar i fängelset och skrev även 

en bok om papparollen. Janne Raninen la all energi, som han tidigare lagt på kriminaliteten, på 

att studera och driva organisationen Maskrosbarn: 

 
Saker och ting har gått bättre än vad jag hade vågat hoppas. Dörrar som jag inte trodde skulle öppnas 

har öppnat sig. Och all den energi jag tidigare lade på kriminalitet kan jag nu lägga på att förverkliga 

mina drömmar i den hederliga världen (Raninen, 2018, s. 284).  

7.1.3 Andras syn på mig 
Hur huvudpersonerna blev sedda och bemötta av andra påverkade individernas 

återhämtningsprocess. En majoritet av huvudpersonerna, sex av sju, hade erfarenheter av att ha 

blivit mobbade i skolåldern. Mobbningen gjorde att huvudpersonerna kände sig annorlunda 

och de upplevde ett utanförskap som bidrog till att de utvecklade en dålig självbild. Omdömen 

från andra om deras person påverkade dem fortfarande i vuxen ålder. Nya omdömen bidrog 

även till att förändra deras syn på sig själva. Som då en personal på Maria beroendecentrum 

(en beroendemottagning i Stockholm) sa till Sanna Bråding i samband med en utredning “Du 
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är ju varken narkoman eller alkoholist Sanna. Du är anorektiker, det är det du måste ta tag i” 

(Bråding, 2016, s. 209). Sanna Bråding tog till sig denna beskrivning av hennes problem och 

började inrätta sitt liv efter detta. Hon bestämde sig för att skapa rutiner och började kämpa 

med sina problem. Dervis Aksay blev påmind av sin dotter om sin roll som pappa under ett 

fängelsestraff. Dotterns reaktion hjälpte Dervis Aksay att byta till ett annat spår i livet. Han 

ville leva med sina barn och vara en bra pappa, inte sitta i fängelse eller dö en för tidig död:  

 
Pappa, vem tror du att du är? Tror du att du är någon maffiaboss? Du är snart fyrtio år. Vi vill inte 

ha en pappa som ringer från fängelset. När du varit ute kommer du till oss en liten stund. Vi får 

pengar av dig men bara 10 minuter av din tid någon gång ibland. Vi vill inte ha en sådan pappa! 

Skäms du inte? (Aksay, 2017, s. 10). 
 

Dervis Aksay beskrev även att negativa omdömen om hans bristande förmåga att bryta med 

det gamla livet, påverkade honom i positiv riktning och väckte en slags revanschlusta hos 

honom till att motbevisa förutfattade meningar: 

 
Ni ska få se! Så tänkte jag utan att säga det högt. Jag skall bevisa att det är så. Det var många andra 

längs vägen som också tvivlade. Kriminalvårdens folk, min dåvarande fru, tjänstemän på kommunen 

och andra. Det är lätt att ge upp inför den vägg av tvivel som möter en som varit kriminell i många 

år (Aksay, 2017, s. 221).  

 

Sebastian Stakset påmindes av en syster i församlingen om att han trots återfall i missbruk och 

kriminalitet fortfarande var betydelsefull och älskad av Jesus. Detta fick Sebastian Stakset att 

återigen känna hopp: 

 
Sebbe, Jesus jublar inte över vad du gör just nu. Och han jublar inte heller över allting som du har 

gjort. Men till skillnad från dig så vet Jesus vart du är på väg någonstans. Och det är därför Jesus 

jublar över dig (Stakset, 2018, s. 80). 

 

För Sara i Gangsterprinsessan var det samhället som tvingade henne att byta namn, samt att 

avsluta sitt missbruk och sin kriminalitet. Det var ett krav från polisen om hon antog 

erbjudandet om att ingå i vittnesskyddsprogrammet. För henne skapades en ny 

bakgrundshistoria, en så kallad legend, med hennes nya identitet “[...] hypotetiskt sett så får du 

nytt namn och personnummer. Allt ditt gamla försvinner. Du får även en ny identitet, det vill 

säga bakgrund och livshistoria” (Stommel Olsson, 2017, s. 286). Sara i Gangsterprinsessan 
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gick med på att någon annan, i det här fallet samhället, definierade henne så att hon kunde 

fortsätta leva med skyddad identitet.  

7.2 Betydelsen av stöd från andra människor  
Självbiografierna visade att flera av huvudpersonerna hade ett bra stöd från framförallt 

föräldrar och syskon. Den närmaste familjen bidrog under processen med stöd i samband med 

avgiftning, fängelsevistelser och perioder av försämrat psykiskt mående och återfall. Även 

kärleksrelationer visade sig vara betydelsefulla och bidrog till huvudpersonernas återhämtning. 

De kärleksrelationer som beskrevs som stödjande var starka relationer där huvudpersonerna 

blev sedda och bekräftade som värdefulla personer trots sina problem. Det framkom att 

relationens kvalitet var viktig, inte enbart att befinna sig i en relation.  

7.2.1 Kontinuerligt stöd 
Flera av självbiografierna innehöll beskrivningar av stöd som kvarstod under 

huvudpersonernas hela återhämtningsprocess. Det var en form av stöd som beskrevs som 

kontinuerligt. Det kontinuerliga stödet kom främst från föräldrar, syskon och kärleksrelationer 

och bidrog till att hjälpa huvudpersonerna i deras återhämtningsprocesser. Sanna Bråding fann 

sitt kontinuerliga stöd hemma i barndomshemmet hos föräldrarna: 

 
De kom! De hämtade med mig hem till sig. Jag var 28 år och klarade inte längre av att bo själv. Jag 

var 28 år och flyttade hem till mina föräldrar igen. Jag var 28 år och mitt liv hade plötsligt börjat på 

noll igen. Det var här som den riktiga vändpunkten kom (Bråding, 2016, s. 190). 

 

Janne Raninen beskrev hur han under sina långa fängelsevistelser behöll kontakten med 

framförallt mamman och brodern. Han skrev “Jag har haft turen att ha en jävligt bra familj och 

jävligt bra vänner” (Raninen, 2018, s. 281). Joakim Lundell däremot hade inte stöd från någon 

nära familjemedlem. Han hade varit fosterhemsplacerad under hela sin uppväxt och saknade 

som vuxen kontakt med föräldrar och syskon. Däremot återkom vännen Gustav vid ett flertal 

tillfällen som en räddare i nöden. Gustav var till hjälp både praktiskt och som stöd då Joakim 

Lundell hamnat i knipa. Joakim Lundell beskrev vänskapen så här: 

 
Gustav var min första riktiga vän och är än idag en av mina närmaste vänner.  [...] Gustav skulle 

med tiden lära mig vad det innebar att vara en riktig vän. Gustav var också den enda som såg bortom 

alla roller jag spelade (Lundell, 2017, s. 144-145).  

 



 

37 

Mikael Persbrandt vittnade om det kontinuerliga stödet som han fick i relationen till särbon 

Sanna ”Sanna har fostrat mig, hon har gjort mig till en bättre människa. [...] Jag är så tacksam 

för att hon fortfarande står vid min sida” (Persbrandt, 2017, s. 421). På ett liknande kärleksfullt 

sätt beskrev Sebastian Stakset sin relation till hustrun Isabella. Hennes tro på makens förmåga 

att förändra sin livssituation var outtröttlig. Sebastian Staksets självbiografi genomsyrades även 

av en annan typ av kärleksrelation som bidrog till stöd, nämligen relationen till Jesus. Sebastian 

Stakset vittnade om ett flertal tillfällen då Jesus uppenbarat sig för honom, något som bidrog 

till att Sebastian blev medveten om att det fanns en annan väg för honom “Jesus räddade 

verkligen mitt liv. Gång på gång. Hur många misstag jag än gjorde stod han alltid där med 

öppna armar och förlät mig” (Stakset, 2018, s. 232). Flera av huvudpersonerna tackade även 

Gud för att de fortfarande levde.  

7.2.2 Stöd från andra med erfarenhet av återhämtning 
I självbiografierna fanns beskrivningar kring stöd från andra med erfarenhet av återhämtning. 

Det visade sig att stödet inte behövde innebära att personen genomgått en egen 

återhämtningsprocess. Det viktiga var att personen hade erfarenhet av att ha sett 

förändringsprocesser på nära håll. Enligt självbiografierna kunde erfarenheten både vara 

professionell och personlig. Utmärkande för huvudpersonernas kärleksrelationer var att de i 

flera fall utgjordes av personer med liknande erfarenheter. Ett bra exempel var Joakim Lundell 

och hans relation med Jonna. Han beskrev hur Jonna och han kunde tala om och dela 

erfarenheter på ett sätt som han aldrig tidigare upplevt. Joakim Lundell fick dessutom stöd från 

den nya kommunen utifrån sina diagnoser “Jag tänker ofta hur det skulle ha blivit för mig om 

jag missat den där chansen som Jonna gav mig. Utan Jonna och hjälpen jag fick från 

Norrköpings kommun hade jag garanterat gått under helt” (Lundell, 2017, s. 217).  

Mikael Persbrandt beskrev även han att stödet från hans särbo Sanna var betydelsefullt. 

Hon kämpade med att sätta gränser då hon, utifrån tidigare erfarenhet av missbruk och 

medberoende, visste att det inte gick att ändra det som hon själv inte kunde påverka. Denna 

gränsdragning blev avgörande för Mikael Persbrandts återhämtning: 

  
Och jag ser det så tydligt nu: hade jag fortsatt därifrån hade jag förlorat allt. Sanna, barnen. Mitt hus. 

Alla möjligheter att jobba. Och inte minst mitt liv. Jag gjorde valet medan jag fortfarande hade det 

mesta kvar. Människor som älskade mig, min familj, min ekonomi, en liten gnutta renommé 

(Persbrandt, 2017, s. 397).  
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Även stödet från professionella med vana att arbeta med individer i missbruk och kriminalitet 

var av betydelse för återhämtningsprocesser. Sara i Gangsterprinsessan fick stort stöd från de 

poliser som hade hand om Saras vittnesskydd. De båda poliserna fick betydande roller i Saras 

liv under processen med att bygga upp ett nytt liv. Poliserna kom in i Saras liv i samband med 

ett fängelsestraff: 

 
[...] Jack och Louise blev för mig de vuxna som jag aldrig haft. De blev faktiskt de föräldrar som jag 

saknat i hela mitt liv och som jag kan tacka för det liv som jag har nu. Och att jag lever (Stommel 

Olsson, 2017, s. 325).  

 

Även Sanna Bråding beskrev fängelsestraffet, tiden på anstalten och stödet från personalen som 

viktigt för hennes process bort från drogerna och det kriminella beteendet:  

 
Att sedan dessutom få krama om en av plitarna när hon öppnar grinden för att släppa ut mig, se att 

hon har tårar i ögonen och höra henne säga: “Tack för att du fått mig att ifrågasätta mitt synsätt. [...] 

Jag tror på dig Sanna” (Bråding, 2016, s. 221-222). 

 

Sanna Bråding kände även stort stöd från medfångar, framförallt personer med egen erfarenhet 

av missbruk och kriminalitet. 

 
Under tiden som jag satt där hann jag prata mycket, med många. Jag fick brev skrivna till mig mellan 

avdelningarna, där de peppade mig, tackade för vad jag gett dem och de skrev att de trodde på mig. 

Det var så fint (Bråding, 2016, s. 220). 

7.2.3 Tidigare relationer omvärderades 
I några av självbiografierna förekom det att huvudpersonen tog avstånd och försökte frigöra 

sig från relationer som inte bidrog till förändring. Ofta var det vänner som var kvar i missbruk 

och kriminellt beteende. Mikael Persbrandt beskrev på ett självklart sätt problematiken kring 

detta, något som påverkat relationen med skådespelarvännen Thorsten Flinck “Jag träffar 

honom aldrig nu för tiden. Det är en omöjlighet. Jag är nykter och han håller fortfarande på” 

(Persbrandt, 2017, s. 101). Sebastian Stakset bröt tvärt med bandet och skivkontraktet. För 

honom fanns inte något alternativ, det gick inte att kombinera de två liven. Han blev tvungen 

att bryta med det gamla “Kollegorna i bandet blev inte så glada över mitt avhopp. [...] Men det 

fanns inget alternativ för mig. Jag hoppade av Kartellen och det skrevs överallt i svensk media 

att jag inte längre var medlem” (Stakset, 2018, s. 95). Även Janne Raninen omvärderade gamla 

lojaliteter och kände sig tvungen att bryta med gamla vänner. Han behövde inte längre deras 
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tillit, det som utgjort själva fundamentet i den kriminella relationen “Visst ville jag att Leo och 

Chito skulle lita på mig, de var ju vänner. Men jag behövde inte längre deras tillit för att kunna 

gå iväg från den kriminella vägen. Det här var mitt avsked från allt det” (Raninen, 2018, s. 

170). 

7.3 Hantera sina symptom 
I självbiografierna fanns skildringar av huvudpersonernas behov av att både finna tid för 

reflektion, men även att sysselsätta sig under återhämtningsprocessen. Däremot var detta tema 

det som huvudpersonerna beskrev minst i sina självbiografier. Att hantera symptom handlade 

för huvudpersonerna om att klara av negativt bemötande från omvärlden, men även att 

bemästra egna negativa tankar och känslor, framförallt när det kom till abstinens och drogsug. 

Detta gjorde huvudpersonerna genom inre reflektion och sysselsättning. Sambandet mellan 

dessa två visade sig vara nära sammanflätat.   

7.3.1 Tid för reflektion 
Flera av huvudpersonerna drog sig undan i ensamhet, både frivilligt och ofrivilligt, framförallt 

i början av återhämtningsprocessen. Tiden i ensamhet använde de till inre reflektion för att 

hantera sina symptom. För några blev reflektionen även ett sätt att uttrycka sig kreativt genom 

skapande. Sanna Bråding använde skrivandet som ett sätt för henne själv att hantera sin 

situation “Jag hade fattat att jag måste sluta med drogerna och bestämde mig för att det måste 

gå. Men det var inte lätt. Jag satt uppe en natt, ungefär en månad efter att jag blivit gripen, och 

skrev en dikt till mig själv” (Bråding, 2016, s. 185). Även Dervis Aksay använde sig av det 

skrivna ordet som stöd för att hantera de jobbiga känslorna som trängde sig på i ensamheten i 

fängelsecellen “Jag tog ett papper, ett tomt vitt A4 och började skriva en summering av mitt liv 

de senaste åren” (Aksay, 2017, s. 10). Sebastian Stakset använde sig av bönen som ett sätt att 

finna tid till reflektion, men även som ett sätt att göra motstånd mot besvikelse och sorg “Allt 

du behöver göra är att tro med ditt hjärta och bekänna med din mun” (Stakset, 2018, s. 235). 

Mikael Persbrandt beskrev tiden precis efter att han fattat sitt beslut om att sluta med drogerna 

och hur ett intensivt målande blev ett sätt för honom att bearbeta och hantera sina symptom:  

 
Jag jobbade upp meter efter meter med färg och så började det träda fram bilder ur kaoset på väggen. 

[...] Det var ett väldigt tillfredsställande sätt att arbeta på. En massa obearbetade känslor kom upp, 

och de kunde liksom inte hanteras på något annat vis (Persbrandt, 2017, s. 398).  
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7.3.2 Strategier 
Huvudpersonerna upplevde att de behövde upprätta strategier för att hantera symptom, som till 

exempel drogsug. Det innebar för några av huvudpersonerna ett behov av att strukturera sina 

tankar. Några uttryckte även behov av någon form av tidsfördriv. Sebastian Stakset hade blivit 

inspirerad av en film där en kvinna krigar mot sitt destruktiva liv genom att sätta upp lappar 

kring saker hon behövde hjälp med och bad kring dessa i sin garderob. Sebastian började klistra 

upp lappar och bad kväll efter kväll för sin frihet: 

 
Ett tjugotal lappar tejpades upp på garderobens vägg redan samma dag. Sedan satte jag mig på knä 

och började be. Kväll efter kväll. [...] Jag kröp in i garderoben som en bruten spillra som bönade och 

bad för min frihet. [...] Det var den värsta stormen som jag någonsin befunnit mig i. Men jag höll 

fast. Jag vägrade släppa Jesus hand (Stakset, 2018, s. 92-93). 

 

Sanna Bråding var redo att möta ”all skit” och kämpa emot sina symptom. För att kunna möta 

sitt mörker behövde hon skapa struktur i sitt liv “Jag var tvungen att skapa rutiner. Något som 

jag inte hade haft särskilt mycket av under de senaste åren” (Bråding, 2016, s. 211-212).  

Flera av huvudpersonerna behövde ta till olika former av tidsfördriv för att hindra 

tankarna från att snurra. För Sara i Gangsterprinsessan erbjöd Tv:n ett lugnande sorl “Tv:n stod 

alltid på som ett bakgrundssorl, även när jag sov. Det gjorde mig lugn och trygg och jag kunde 

sova bättre och mer sammanhängande” (Stommel Olsson, 2017, s. 306). Även dataspel hjälpte 

till att få tiden att gå och skingrade jobbiga tankar. Joakim Lundell skrev “Efter middagen 

började jag spela Aladdin på datorn, ett superenkelt gammalt spel. Jag behövde något att 

fokusera på, och spelade det spelet i säkert tre dagar i sträck” (Lundell, 2017, s. 209). Något 

liknande uttryckte även Mikael Persbrandt “[...] undvek booze och kokain, spelade Counter-

Strike på datorn till klockan fyra om nätterna” (Persbrandt, 2017, s. 153).  

7.4 Involverad i en meningsfull aktivitet och expandera sina sociala roller 
Det visade sig anmärkningsvärt hur nästan uteslutande alla av huvudpersonerna engagerade sig 

för att hjälpa andra på olika vis. Deras drivkraft bytte riktning och de började fokusera på vissa 

hjärtefrågor. Detta skedde efter att de själva nått en stabil vardag.  

7.4.1 Hjälpa andra 
För huvudpersonerna handlade deras engagemang om att förhindra ungdomar från att hamna i 

missbruk och kriminalitet, eller åtminstone att rädda ungdomarna innan det destruktiva livet 



 

41 

gått för långt. Deras styrka i detta arbete var den egna erfarenheten. Detta gällde framförallt 

Dervis Aksay och Sebastian Stakset. 

 
När en människa spårar ur och skadar andra och sig själv bör vi lära av det för att kunna stödja andra 

så att det inte händer igen. Erfarenheter från det kriminella livet kan användas för att förebygga och 

vända negativ utveckling bland unga människor. Det senare är målet för mitt liv idag (Aksay, 2017, 

s. 278). 

 
När min turné på SiS-hemmen startade visste jag inte vad jag hade att förvänta mig. Men jag visste 

att det var Gud som sänt in mig. [...] Att på rätt sätt beskriva Guds verk i dessa trasiga ungdomar är 

omöjligt för mig. Men vi bevittnade mirakel efter mirakel. Det finns ingenting bättre än att se 

reaktionen hos en människa som just insett att Gud existerar. Hopp tändes i dessa underbara 

ungdomar (Stakset, 2018, s. 202). 

 

Janne Raninen använde sin drivkraft och sina ord under sin fängelsevistelse till att hjälpa barn 

vars föräldrar satt i fängelse: 

 
Jag ville göra något mer än knyta näven i fickan, försöka förändra situationen. [...] Det handlade inte 

bara om mig och Penélope. Det handlade om tusentals barn. Mina möjligheter var begränsade. Jag 

kunde inte röra mig fritt. Jag hade inga miljoner att lägga på en kampanj. Och mina kontakter fanns 

i den kriminella världen, inte i maktens korridorer. Men jag hade orden. Och ord kan förändra. [...] 

Det skulle bli en bok om livet som pappa bakom galler (Raninen, 2018, s. 226).  

7.4.2 Bokslut 
Fler av huvudpersonerna beskrev i sina självbiografier vad deras förhoppning och mening med 

att skriva boken var. Det fanns en önskan att ge hopp till läsarna, att deras historia skulle kunna 

hjälpa andra. Några beskrev även vilka deras självbiografi var dedicerad till, vänner som gått 

bort eller personer som påbörjat en egen förändringsprocess. Mikael Persbrandt uttalade i 

början av sin självbiografi “Vad jag kunde hoppas på var att min berättelse en dag skulle kunna 

hjälpa andra. För själva livet gick ju inte att få ogjort” (Persbrandt, 2017, s. 7). Även Janne 

Raninen beskrev vad hans önskan med sin självbiografi var “Om den här boken skulle kunna 

rädda ett enda liv. Då skulle alla år jag suttit i fängelse vara värda det” (Raninen, 2018, s. 289).  

Sara i Gangsterprinsessan beskrev även hon att hon nått insikt om allt som gått förlorat på 

grund av många år av missbruk: 
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Och till dig - kille eller tjej - som lever i gränslandet och som tror att det är droger, gänget och deras 

villkor som gäller. Till dig vill jag speciellt rikta mitt budskap. Tro aldrig att du inte har något val. 

Det har du! Den livsstilen tog faktiskt mer än 20 år av mitt liv. Hela min ungdom faktiskt. Och det 

var det inte värt (Stommel Olsson, 2017, s. 336). 

 

Sanna Bråding uttryckte hur hon med hjälp av sin historia ville kunna bidra med stöd till andra 

i liknande situationer: 

 
Den här boken är dedicerad till alla er som vågar känna, som vågar höra sanningen, som läser 

vartenda ord och vågar ta in det i er egen kärna. Och till er som precis är i starten på er egen resa 

(Bråding, 2016, Till dig). 

 

Även i självbiografierna var döden närvarande genom vänners bortgång eller en oro över egen 

död. I de flesta fall gällde oron risk för överdos, men för några av huvudpersonerna bestod oron 

även av risken att själv falla offer för gängkriminalitet och dödligt våld. För Joakim Lundell 

blev förändringen ett uppvaknande kring hur nära döden han själv varit. Boken blev för Joakim 

Lundell ett sätt att minnas vänner som inte överlevt och haft samma tur som honom själv: 

 
Många av mina vänner fick aldrig en andra chans som jag, utan gick under. Jag tänker ofta på dem 

- på hur de precis som jag varit på botten och kämpat som galningar. De var innerst inne bra 

människor, det enda “felet” med dem var att den här världen inte riktigt ville veta av dem. De - vi - 

hade bara varandra. Så den här boken är för er [...] och alla ni andra som kämpade för livet men 

förlorade (Lundell, 2017, Epilog).  
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8. Diskussion 
 
Syftet med studien var att studera den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och 

kriminalitet. Detta gjordes genom att studera aktuella självbiografier där huvudpersonerna 

själva berättade om egna erfarenheter av missbruk och kriminalitet. Studien utgick ifrån tre 

olika frågeställningar. Den första frågeställningen handlade om vilka faktorer som bidragit till 

huvudpersonernas återhämtningsprocess, medan den andra handlade om hur denna process 

beskrevs i självbiografierna. Den tredje frågeställningen ville pröva teorins möjlighet till att 

bidra till kunskap om återhämtning från missbruk och kriminalitet. 

8.1 Faktorer som bidrog till återhämtning 
Vårt resultat visade att tro på egen förmåga, socialt stöd, att hantera symptom samt möjlighet 

att delta i en meningsfull sysselsättning var betydelsefullt för huvudpersonernas återhämtning. 

En avgörande situation, även kallad vändpunkt, var då huvudpersonerna nådde ett stadie där 

de fått nog av missbruk och kriminalitet. Detta blev även studiens utgångspunkt och där 

analysen av återhämtningsprocessen påbörjades.  

Flera av huvudpersonerna markerade tydligt när en förändring hade påbörjats. Detta 

skedde genom symboliska handlingar som att byta namn. I Schöns (2009, 2012) teori om 

återhämtning från psykisk ohälsa saknades beskrivningar av symboliska handlingar. Sådana 

handlingar uppmärksammades däremot i den tidigare forskningen kring att lämna ett liv i 

missbruk och/eller kriminalitet bakom sig. Koski-Jännes (1998) kallade liknande typer av 

symboliska handlingar för en pånyttfödelse, medan Van Roeyen et al. (2016) såg det som en 

(re)konstruktion av identitet. Både pånyttfödelse och (re)konstruktion av identitet betraktades 

som viktiga faktorer för individens återhämtning från missbruk och kriminalitet (Koski-Jännes, 

1998; Van Roeyen et al., 2016). Denna (re)konstruktion skedde för fler av huvudpersonerna 

även när de fick sitt mående förklarat i form av myndigheters dokumentation eller 

sjukdomsdiagnoser. Även omgivningens tro på individens förmåga till förändring bidrog till 

att påverka individens omdefiniering av sig själv. Andras definiering var i några fall en 

förutsättning för att huvudpersonen skulle kunna börja betrakta sig själv med nya ögon. Detta 

överensstämde med det som Schön (2009) redovisade i sin avhandling gällande återhämtning 

från psykisk ohälsa, att det var i mötet med andra som individen skapade och omskapade sin 

identitet. Dessa möten bidrog till att individen förstod sig själv bättre och upplevde sig 

bekräftad av andra. Även huvudpersonerna i självbiografierna beskrev hur deras självkänsla 
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stärktes genom egen och andras tro på att en förändring var möjlig. Det visade sig även slående 

hur de egenskaper och förmågor som fört huvudpersonerna in i missbruk och kriminalitet, 

kunde omdirigeras i återhämtningsprocessen och bidra till att bygga upp en ny tillvaro.  

            Tidigare forskning inom återhämtning från missbruk (Kang et al., 2018) och psykisk 

ohälsa (Schön, 2009, 2012), samt även forskning kring upphörandeprocesser från kriminalitet 

(Van Roeyen et al., 2016), visade att ett kontinuerligt stöd från anhöriga var av avgörande 

betydelse. Den tidigare forskningen visade även att kvaliteten på relationen var betydelsefull 

för individens upplevelse av stöd i återhämtningsprocessen (Van Roeyen et al., 2016). I 

självbiografierna fanns beskrivningar av vilka dessa anhöriga var och vad deras stöd bestod av. 

Stödet kom framförallt från föräldrar, syskon och barn som hörde av sig, hälsade på i fängelse 

och som erbjöd en plats att komma hem till.  

Stöd från andra med egen erfarenhet var av betydelse för återhämtning från missbruk, 

kriminalitet och psykisk ohälsa (Kang et al., 2018; Schön, 2009, 2012; Van Roeyen et al., 

2016). Självbiografierna beskrev dock att stödet inte nödvändigtvis måste utgöra erfarenhet 

från egen återhämtning, utan att det var tillräckligt om stödpersonen hade kunskap och insikt i 

återhämtningsprocesser från upplevelser på nära håll. Schön (2009, 2012) menade att 

betydelsen av stöd från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning 

innebar ett stöd i svåra tider. Även en ömsesidig relation med professionella präglad av delande 

av makt var av betydelse. Detta fick inte stöd i självbiografierna. Att befinna sig i sådana 

relationer med professionella var inte något som huvudpersonerna beskrev som betydelsefullt. 

Huvudpersonerna i självbiografierna fick däremot enstaka professionella punktinsatser, i form 

av neuropsykiatriska utredningar, vård på behandlingshem, insatser via socialtjänsten, men 

inga insatser som beskrevs som ömsesidiga och präglade av delande av makt. Snarare hade 

flera av huvudpersonerna erfarenheter av det motsatta, bland annat under olika 

fängelsevistelser. 

Självbiografiernas huvudpersoner vittnade om att de innan återhämtningen befann sig 

i nätverk med andra missbrukare och kriminella. Relationerna var betydelsefulla och det 

byggdes upp lojaliteter mellan dessa individer. Detta innebar att huvudpersonerna i samband 

med påbörjandet av återhämtningen upplevde ett behov av att avsluta dessa relationer som 

tidigare haft stort inflytande i deras liv. Att bryta med personer som inte bidrog till återhämtning 

hade stöd i forskningen kring återhämtning från missbruk och upphörande med kriminalitet 

(Colman & Vander Laenen, 2012; Van Roeyen et al., 2016). Det var däremot inget som lyftes 

fram som betydelsefullt i Schöns (2009, 2012) forskning kring återhämtning från psykisk 

ohälsa.  
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Tidigare forskning om återhämtning från missbruk och kriminalitet gick inte närmare 

in på hur individer konkret hanterar drogsug. Forskningen lyfte däremot utvecklandet av 

copingstrategier som betydelsefullt för individens förmåga till återhämtning (Kang et al., 2018; 

Schön, 2009, 2012). Även i självbiografierna beskrevs inte nämnvärt hur huvudpersonerna 

hanterade sitt drogsug.   

Att vara involverad i meningsfull aktivitet och expandera sina sociala roller beskrev 

flera av huvudpersonerna som viktigt. De engagerade sig och var involverade i verksamheter 

som bidrog till samhället. Många av dem blev ganska framgångsrika med det de tog sig för. 

Forskningen visade att betydelsen av att ha en meningsfull sysselsättning förstärkte och 

underlättade individens egen förändringsprocess. Både Koski-Jännes (1998) och Healy (2013) 

menade att individer som engagerar sig skapar mening till sig själv och till sitt liv. Forskning 

visade även att engagemanget från individer med egen erfarenhet var betydelsefullt. Både Kang 

et al. (2018) samt Schön (2009, 2012) menade att dessa individer många gånger blev viktiga 

mentorer för andra som precis påbörjat en återhämtningsprocess. 

Sammanfattningsvis gjordes reflektioner kring vilka faktorer som hade kunnat vara 

bidragande till återhämtning i Schöns avhandling om samsjuklighet, i form av både psykisk 

sjukdom och missbruksproblematik, hade inkluderats i urvalet. I denna studie visade det sig att 

symboliska handlingar samt att bryta med gamla nätverk som inte bidrog till återhämtning, var 

viktiga faktorer för självbiografiernas huvudpersoner. Det var inga faktorer som framhölls som 

betydelsefulla i Schöns avhandling. Det går att reflektera över om Schön hade stött på andra 

faktorer av betydelse med ett annat urval där även samsjuklighet inkluderats.  

8.2 Processens beskrivning 
En slutsats som drogs utifrån analysen var att det var möjligt att betrakta huvudpersonernas 

beskrivning av deras återhämtning som en flytande process. Beskrivningarna innehöll både 

återfall och perioder utan missbruk och kriminalitet. De fick stöd från omgivningen, men mötte 

även motgångar och motstånd under deras återhämtningsprocess. Återhämtningen innebar för 

huvudpersonerna någonting mer än total återhämtning. Därför krävdes också ett vidare 

perspektiv på processen. Detta erbjöd Schöns (2009, 2012) teori om den individuella 

återhämtningsprocessens fyra grundpelare. Teorins grundpelare bidrog till att fylla 

återhämtningsprocessen med innehåll, vad processen bestod av. Däremot så saknades ett 

flödesschema över processens gång. Det enda som nämndes i teorin var att den fjärde 

grundpelaren, att vara involverad i en meningsfull aktivitet och att expandera sina sociala roller, 
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kunde påbörjas först när individen kände hopp och stöd från andra och kunde kontrollera sina 

symptom (Schön, 2009, 2012). Detta stämde överens med beskrivningen av processen i 

självbiografierna. Först när huvudpersonerna hade bearbetat de tre första grundpelarna, kunde 

de börja involvera sig i en meningsfull aktivitet enligt den fjärde grundpelaren.  

Enligt den tidigare forskningen var risken för att utveckla sociala problem större om 

individen redan hade ett eller flera andra problem, så kallade multiproblem. Denna forskning 

menade även att det till och med visade sig mindre vanligt att uppvisa ett kriminellt beteende 

utan andra samtida problem, såsom missbruk och psykiska problem (Andershed et al., 2015). 

Detta överensstämde även med Bennett och Holloways (2005) tredje sambandsförklaring som 

innebar att en tredje, eller fler andra variabler, var orsak till missbruk och kriminalitet.  

Huvudpersonerna beskrev att deras problem vara komplexa och att de själva hade svårt 

att förstå vad de egentligen behövde återhämta sig ifrån. Dessa komplexa problem innebar 

kombinationer av olika typer av missbruk, användning av olika droger, kriminellt beteende, 

erfarenheter av övergrepp och våld, ett upplevt utanförskap, fattigdom, svåra 

uppväxtförhållanden och olika former av psykisk ohälsa. För att den individuella 

återhämtningsprocessen skulle ta fart, behövde huvudpersonerna själva nås av en övertygelse 

om vad de ville återhämta sig ifrån, men kanske främst vad de ville återhämta sig till. Det var 

viktigt att huvudpersonerna själva förstod sitt eget “problem”. Utifrån detta satte 

huvudpersonerna sedan upp mål som bidrog till motivation i återhämtningsprocessen.  

Även tidigare forskning med koppling till missbruk och kriminalitet menade att det var 

av betydelse för individens återhämtning och upphörande av kriminalitet, hur individen primärt 

identifierade sig. Enligt samma forskning försvårades återhämtningen om individen såg sig 

själv som missbrukare först och främst. Återhämtning från missbruk och kriminalitet var 

relaterade till varandra i ett dynamiskt samspel, men betraktades som två olika processer (Van 

Roeyen et al., 2016).  

Även för huvudpersonerna i självbiografierna var det av betydelse för 

återhämtningsprocessen vad de primärt identifierade sig själva som. Däremot gick det inte att 

se att återhämtningen försvårades i de fall där huvudpersonen identifierade sig själv som 

primärt missbrukare. Mest påtagligt var ändå att huvudpersonerna beskrev sin 

återhämtningsprocess från missbruk och kriminalitet som en gemensam process. När de 

identifierade sitt primära problem och påbörjade sin återhämtning, så påbörjades automatiskt 

även återhämtningen av det sekundära problemet. Det visade sig att en majoritet av 

huvudpersonerna även hade någon form av psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos. 

Huvudpersonerna beskrev då sin återhämtning från psykisk ohälsa som en helt egen process, 
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som inte kunde slås samman med återhämtningen från missbruk och kriminalitet. Det visade 

sig till och med att en påbörjad återhämtning från psykisk ohälsa i några fall bidrog positivt till 

och underlättade återhämtningen från missbruk och kriminalitet. I dessa fall beskrev 

huvudpersonen den psykiska ohälsan som sitt primära problem. 

8.3 Teorins användbarhet 
En av studiens frågeställningar var hur teorin om den individuella återhämtningsprocessens 

fyra grundpelare skulle kunna bidra till kunskap om återhämtning från missbruk och 

kriminalitet. Även om Schöns teori inte hade utarbetats för individer med samsjuklighet och 

multiproblem, så visade den sig ändå överförbar till individer med missbruk och kriminalitet. 

Däremot saknades en reflektion hos Schön kring individer med samsjuklighet och 

multiproblem. Detta upplevdes anmärkningsvärt då statistiken visar att 30-50% av de som 

söker vård för missbruk eller beroende samtidigt lider av psykisk sjukdom (Myndigheten för 

Vårdanalys, 2015). Denna bild bekräftades även av huvudpersonerna i självbiografierna.  

Att betrakta huvudpersonernas berättelser från missbruk och kriminalitet utifrån teorin 

gav en grundläggande bild över de faktorer som samverkade och bidrog till huvudpersonernas 

återhämtning. Däremot bidrog teorin inte till att ge någon djupare kunskap om själva 

återhämtningsprocessen och dess gång. Teorin gav ingen förklaring kring vad som startade 

igång processen eller vilken motivation som låg bakom beslutet. Detta betraktades som en 

begränsning hos teorin. I forskning kring återhämtning från missbruk och upphörande av 

kriminalitet har avgörande situationer, så kallade vändpunkter, utgjort ett centralt 

forskningsämne (Koski-Jännes, 1998; Colman & Vander Laenen, 2012) Även i 

självbiografierna framhöll huvudpersonerna händelser, som de själva definierade som 

vändpunkter, som viktiga, betydelsefulla och bidragande till att skapa motivation nog att 

påbörja en förändring.  

8.4 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att studera den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och 

kriminalitet. Utifrån detta syfte ansågs en kvalitativ metod mest lämpad. Diskussioner fördes 

kring lämplig datainsamlingsmetod för att få tillgång till personliga erfarenheter utifrån 

studiens syfte. Den metod som slutligen valdes var textanalys av självbiografiskt material. En 

fördel med metoden var att självbiografierna gav tillgång till autentiska berättelser om 

livserfarenheter från missbruk och kriminalitet. Valet att studera självbiografier upplevdes 
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fördelaktigt då huvudpersonerna kunde reflektera över och beskriva sina upplevda erfarenheter 

med egna ord. 

Urvalet av det empiriska materialet utgjordes av sju aktuella självbiografier. 

Urvalsprocessen skedde i omgångar och det empiriska materialet utökades från fyra till sju 

aktuella självbiografier. Det går att betrakta som en brist att sökning enbart gjordes på 

internetbokhandlarna Bokus och Adlibris. En sökning hade även kunnat gjorts i 

bibliotekskatalogen Libris för att bättre täcka in allt utgivet i genren från 2017. Reflektioner 

kring urvalsförfarandet har kontinuerligt gjorts och vid ett flertal tillfällen har nya sökningar 

genomförts utifrån de uppställda inklusions- och exklusionskriterierna. Detta för att säkerställa 

att viktigt material inte har missats. Det slutliga antalet självbiografier var det material som 

hittades. 

Reflektioner har förts kring urvalets generaliserbarhet och den speciella möjlighet som 

huvudpersonerna fått till att berätta och publicera sin historia på grund av ett kändisskap. Flera 

av huvudpersonerna hade ett “kändisskap” sedan tidigare. Förmodligen påverkade deras 

kändisskap möjligheten till att berätta sin historia. Dessutom hade huvudpersonerna inte bara 

möjlighet att berätta, utan även en drivkraft att ta sig för och ro ett bokprojekt i hamn. Återigen 

bör förtydligas att meningen med studien inte var att generalisera något resultat, utan snarare 

att nå insikt och kunskap om de faktorer som bidragit till återhämtning, samt hur processen 

tagit sig uttryck för just dessa individer.  
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9. Slutsatser 
 

De självbiografier som vi har läst skildrar starka individer med många bra förmågor. De har 

visat genom sina självbiografier att de definitivt har kompetens och förmåga nog till att ro ett 

bokprojekt i hamn, även om några av dem haft hjälp av så kallade spökskrivare. Men 

framförallt har de även rott sin egen återhämtning i land. De har i sina självbiografier beskrivit 

återhämtningsprocessen från missbruk och kriminalitet som komplex och individuell.  

Det teoretiska perspektivet bidrog med en helhetssyn som betonade det sociala 

sammanhangets betydelse för individens återhämtningsprocess. Studiens resultat visade att 

samma fundament De fyra grundpelarna som var avgörande för återhämtningen från psykisk 

ohälsa, även var avgörande för huvudpersonernas återhämtning från missbruk och kriminalitet. 

Huvudpersonerna omdefinierade sig själva, de hade stöd från andra, de försökte att hantera sina 

symptom och de involverade sig i någon form av meningsfull aktivitet. 

             Att i vidare studier anlägga ett återhämtningsperspektiv på förändringsprocessen från 

missbruk och kriminalitet ser vi skulle kunna bidra med ytterligare betydelsefull kunskap till 

ett viktigt forskningsområde. 
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