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Abstrakt 
 

I denna uppsats unders undersöks de sociala bandens betydelse för självkänslan och 
identiteten hos fem f.d. brottslingar och fem brottsoffer som har intervjuats.. Jag ville ta reda 
på hur deras självförtroende och relationer har påverkats av att de är brottsoffer respektive f.d. 
kriminella. Det jag kom fram till var att deras relationer till sina familjer har stärkts efter att 
misshandeln mot respektive brottsoffer skett samt efter att de f.d. kriminella slutat med 
missbruk och kriminalitet. De f.d. brottslingarna har genom organisationen KRIS fått nya 
sociala band som har stärkt deras självkänsla. När det gäller brottsoffrena så har 
självförtroendet stärkts genom de relationer som utmärks av nära sociala band som var 
etablerade innan brottet, mendans i relation till främlingar så har självförtroendet sjunkit. 
Detta har i sin tur lett till hur informanterna ser på sig själva; f.d. kriminella har hittat en 
social identitet som de kan relatera till och är nöjda med, medan brottsoffrena påstår att deras 
identitet inte har förändrats men erkänner att de blivit mer tillbakadragna efter att blivit utsatta 
för brott.     
Nyckelord: Social identitet, självkänsla, sociala band, brottsoffer, f.d. kriminella 
 
Abstrakt 
In this essay the importance of social bonds when it comes to self-esteem and identity for five 
ex-offenders and five victims of crime has been examined. Further I wanted to understand 
how their self-esteem and relations have been affected by being a victim and ex-offender. The 
results showed that the bond to their families had been strengthened after each assault 
(victims of crime) or becoming sober and ending career as a criminal (ex-offenders). Ex-
offenders have, through the organization KRIS, received new friendships that have led to a 
strengthened self-esteem in each one of them. When it comes to the crime victims; self-
esteem in relation to their strong social bonds has been lifted, whilst in relation to strangers it 
has decreased. This in turn has led to how they view themselves; ex-offenders have found a 
social identity that they can relate to and are pleased to have, whilst victims of crime do not 
feel as if their identity has changed but do admit to being more reserved than before the 
assault.    
Key words: Social identity, self-esteem, social bonds, victims of crime, ex-criminals 
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Inledning 

I denna uppsats utförs en jämförande undersökning hur sociala band påverkar brottsoffers och 

f.d. kriminellas självkänsla och i förlängning identitetsskapandet genom tio intervjuer med 

brottsoffer och f.d. kriminella. Jag undersöker hur den sociala omgivningen har bidragit till 

identitetsskapandet hos dessa individer. Fokus är på hur deras sociala band har förändrats 

genom erfarenheten av att vara brottsling och att lämna den brottsliga banan respektive att ha 

drabbats av brott och hur detta påverkat självkänslan.  

Problematiken för f.d. kriminella och brottsoffer ser olika ut då f.d. kriminella ofta levt ett 

kriminellt liv under flera år och för informanterna i denna studie började den kriminella banan 

tidigt. De f.d. kriminella har lämnat sin kriminella umgängeskrets för att bygga upp tillit hos 

sina familjemedlemmar och de vänner som inte var kriminella. Brottsoffren i denna studie har 

utsatts för en kriminell handling som i vissa fall förändrat deras liv. Brottsoffren behöver 

bearbeta brottet de utsattes för. Olika känslor måste bearbetas vare sig man försöker upphöra 

med ett kriminellt liv eller om man har utsatts för brott. Vad brott orsakar för konsekvenser 

hos den kriminella om personen ifråga försöker bryta med sitt kriminella liv vid ett senare 

tillfälle eller som brottsoffer; är ett intressant fenomen som undersöks i denna uppsats.  

Att begå brott är något som förändrar individens sociala band och självkänsla samt påverkar 

individens identitetsskapande. På liknande vis kan individer som har blivit utsatta för brott 

uppleva en förändrad självuppfattning som i många avseenden har en negativ inverkan på 

individen. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv är det intressant att undersöka och jämföra 

hur dessa individers identitet, självkänsla och sociala band har förändrats genom att vara 

kriminell respektive brottsoffer. Jenkins (2004) förklarar att identiteten skapas i interaktion 

med andra människor och är på så vis ett socialt fenomen som karaktäriserar oss människor. 

Identiteten är något som är i kontinuerlig förändring och utveckling hos oss människor, där 

erfarenheter och livshändelser bidrar till skapandet av identiteten. Även de sociala banden vi 

knyter till andra människor är under förändring där de antingen förstärks eller försvagas 

beroende på vårt känslomässiga tillstånd i relationerna enligt Scheff (1994). Självkänslan 

fungerar som en passage mellan individen och andra människor; erfarenheter från möten 

människor i mellan påverkar individernas beteende i nästa interaktion som äger rum (Johnson 

2003). Beteende och identitet går hand i hand och bidrar till att individer ändrar sig över tid, 

vilket är relevant för min studie, då informanternas identitet är en pågående process precis 

som alla andra människors identiteter är. Fokus i denna studie ligger på identitet och för att få 
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en klarhet i vad identitet egentligen innebär bör ämnen som självkänsla och sociala band 

undersökas. De tre teorier, som nämnts ovan, är en bra grund att utgå ifrån, då jag vill förstå 

hur brottsoffer respektive f.d. brottslingar skapar sin identitet i förhållande till sin omgivning. 

För att ytterligare stärka länken mellan informanterna och dessa teorier använder jag mig av 

mer ämnesspecifika artiklar som belyser problematik som existerar för brottsoffer och f.d. 

brottslingar, samt en artikel om hur identitetsförändring sker. 

 Mitt intresse för ämnet uppkom i samband med min nyfikenhet för ämnet kriminologi, något 

som ligger långt ifrån min egen erfarenhet och blir därför spännande för mig att undersöka. 

Genom att undersöka både brottsoffer och f.d. kriminella ges ett bredare perspektiv på ämnet. 

Förståelse och empati väcks för kriminella samtidigt som konsekvenserna för brottsoffer 

framstår. Det ger en inblick i hur människor reagerar utifrån sin sociala omgivning beroende 

på om denne är f.d. kriminell eller brottsoffer. De gemensamma nämnarna för informanterna 

är brott och i denna uppsats även sociala band, självkänsla och identitet. Med denna 

ämnesfokusering vill jag förstå hur sociala band och självkänsla påverkar identitet i två 

kategorier, nämligen som f.d. kriminell och brottsoffer. Jag vill även betona att det är 

individernas subjektiva upplevelser och erfarenheter som kommer att ligga till grund för 

denna studie. 

Syfte/Problemformulering 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur sociala band påverkar självkänslan 

och hur detta i sin tur påverkar identitetsskapande hos brottsoffer och f.d. kriminella. F.d. 

kriminella har begått brott och brottsoffer har utsatts för brott, vilket gör de två grupperna till 

motpoler. Utifrån dessa två motpoler erbjuds perspektiv från varsin ände då det gäller hur 

kriminalitet påverkar sociala band, självkänsla och identitet. Studien utförs genom kvalitativa 

intervjuer med tio personer där fokus ligger på individernas individuella och subjektiva 

upplevelser och erfarenheter. Frågan som jag ska besvara i denna uppsats är: 

- Vilken betydelse har sociala band för f.d. kriminella respektive brottsoffers självkänsla 

och identitet?  

 

 

Bakgrund 
KRIS startade i oktober 1997 och har sedan starten ökat från elva medlemmar till ca 5000 
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medlemmar. KRIS är en ideell organisation som förutom i Sverige är etablerat i Danmark, 

Finland, Vitryssland och Ryssland. Syftet med KRIS är att hjälpa människor som suttit i 

fängelse eller haft drogproblem att återintegreras i samhället. Att ha suttit i fängelse eller haft 

drogproblem är också kravet för att få bli medlem i KRIS, men man kan också vara 

hedersmedlem eller stödmedlem. KRIS erbjuder sina medlemmar allt från samtal till kurser 

och utbildning. KRIS uppmuntrar sina medlemmar att prata om sina problem och därför 

svarade de ja till att bli intervjuade (Kris.a.se, 2016). 

Brottsoffren som var informanter för denna studie kom jag i kontakt med genom 

brottsofferjouren som är en ideell verksamhet och som finns över hela landet. 

Brottsofferjouren består av lokala jourer som finns över hela landet och Varbergs 

brottsofferjour var den jour som hjälpte mig att komma i kontakt med de brottsoffer som är 

informanter för denna studie. Brottsofferjouren finns på plats vid rättegångar och är där som 

stöd för de målsägande. FN:s konvention om mänskliga rättigheter är grunden för 

Brottsofferjourens arbete och med hundratals ideellt utbildade medmänniskor så finns 

brottsofferjouren som stöd för brottsoffer genom allt från telefonsamtal till vittnesskydd 

(Brottsofferjouren.se, 2016). 

Tidigare forskning 

Jag har valt fem artiklar för att underbygga denna studie. De tre teorierna jag valt att grunda 

studien på beskriver inte hur sociala band påverkar självkänslan och identiteten hos de 

berörda grupperna kan gå till därför ansåg jag det nödvändigt att utgå ifrån en artikel som tog 

upp ämnet. Rättsystemet påverkar huruvida informanterna känner och var därmed relevant att 

läsa sig in på. Artikeln om självkänsla förklarar relationen mellan begreppen självbild, 

självuppfattning och självkänsla vilket fördjupar Johnsons teori om självkänsla (2003). För att 

få en bättre förförståelse för de konsekvenser brottsoffer och f.d. kriminella kan få så har en 

artikel som fokuserar på brottsoffer och en annan som fokuserar på f.d. kriminella valts ut. 

Dessa fem artiklar är en bra grund för denna studie då de kompletterar varandra och de 

teoretiska begrepp som är utgångspunkten i denna uppsats. Artiklarnas används dels som en 

ingång till och som en jämförelse med informanternas utsagor.  
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1. Identitetsförändring - Identity Change av Burke  

En identitet är en uppsättning av olika betydelser som tillsammans utgör en individ och för att 

en identitetsförändring ska ske så finns det två olika teorier som Burke tar upp i sin artikel om 

identitetsförändringar (Burke 2006:81). 

Den ena är: Identity control theory (ICT) som innebär att en individs identitet förändras 

konstant men väldigt långsamt och detta beror på en inre mekanism som stävar efter att 

identitet och beteende ska motsvara varandra (Burke 2006). Ett stort eller växande gap mellan 

identitet och beteende innebär lidande för individen medan ett litet eller minskande gap leder 

till välmående som dessutom motiverar individen till att aktivt minska skillnaden (2006:83).  

Då samtliga individer har sin respektive uppsättning med meningar som utgör respektive 

identitet, så tas dem med i sociala sammanhang (2006: 84). Det innebär att vi alla utsätts för 

en press på våra identiteter varje gång vi socialiserar med varandra, dock så är denna press så 

liten att det tar väldigt lång tid för en identitetsförändring att ske, förutom i extrema 

förhållanden som i en sekt eller i ett koncentrationsläger.  

Den andra teorin som Burke tar upp lägger fokus på individer som har flera motstridiga 

identiteter som orsakar diskrepans vilket inte är önskat av den inre självreglerande 

mekanismen (2006:85). För att reglera detta kan utfallet vara så att dessa motstridiga 

identiteter kompromissar och rör sig närmre varandra eller om en identitet är starkare än den 

andre kan den förtränga denna och ”dominera” individen själv. Anledningen till att den 

starkare vinner är för att individen i fråga har mindre att förlora på att släppa den svagare 

identiteten, då flest människor i umgängeskretsen känner till den starka identiteten och skulle 

reagera på om den bytts ut.  

Båda dessa teorier kan förklara identitetsförändring och kompletterar varandra snarare än att 

överbevisar varandra. ”Changes occurs only slowly in response to persistent pressure.” 

(2006:92). Identitet representerar något konstans hos individen men som ändå utvecklas 

pågrund av att nya situationer kräver anpassning, vilket skapar diskrepans hos individen, och 

varje ny situation erbjuder individer flera möjligheter att agera på.  

I artikeln belystes även stimuli utifrån som påverkar identitet ofrivilligt: ”… disturbances in 

the situation: events that are beyond the control of individuals which change the self-relevant 

meanings in the situation.” (2006:94). Enligt båda teorierna ovan så inträffar 

personlighetsändringar för att passa in och därmed få positiv respons från omgivningen, men 
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om en misshandel sker exempelvis inträffar kan det ofrivilligt leda till en 

personlighetsförändring som inte alltid är till det positiva. Därför har jag använt mig av denna 

artikel då den går att applicera på både f.d. kriminella och brottsoffer. För f.d. kriminella sker 

identitetsförändringen över en längre tid, medan hos brottsoffer sker det mer abrupt. 

2. Effekter av att vara ett brottsoffer - Crime Victims av Green  

Denna artikel handlar om att social hjälp är nödvändigt för brottsoffer som vart med om både 

våldsbrott eller icke-våldsbrott för att de ska kunna må bra trots vad de varit med om (Green 

2008:97). Artikeln undersöker effekterna av upplevd och mottaget socialt stöd under den 

första tiden efter brottet. Denna artikel baseras på en tvärsnittsstudie som utfördes genom 

intervjuer med 175 brottsoffer som informanter. 

Mottagen social hjälp är den hjälp som man faktiskt får medan upplevd social hjälp är då 

offret känner sig älskad av familj och vänner och känner därmed att de skulle ställa upp för 

dem om det behövdes (2008:100). Att få hjälp i praktiken (mottagen hjälp) behöver inte alltid 

vara det bästa utan vetskapen att vänner och familj är där för att stötta kan vara tillräckligt och 

bör därför inte underskattas (2008:101). 

Huvudtesen i denna studie är att social hjälp och ”coping strategies” kan förbättra svårigheter 

och emotionella konsekvenser och hjälpa offer att vända det hon eller han blivit utsatt för till 

något positivt  

Resultatet visade att det fanns en länk mellan socialt stöd, smärta, bearbetning och välmående 

(2008:107). Upplevt stöd påverkar nivån av ilska medan mottaget stöd påverkar nivån av 

ångesten och blandningen mellan socialt stöd och aktiv bearbetning visar sig ha en otroligt 

viktig roll när det kommer till lyckad återhämtning (2008:108). Offer med mer socialt stöd 

tenderar att använda mer problemfokuserade strategier och resultatet visar att upplevt stöd är 

oerhört viktigt för återhämtningen av ett brott.  

Socialt stöd visade sig, generellt sätt, ha en positiv effekt på stresshantering i stressig 

livsskeenden och det verkade också förbättra mental och fysisk hälsa (2008:109). Denna 

studie påvisar de konsekvenser som uppstår i form av känslor hos brottsoffer, i samband med 

att ha blivit utsatta för brott. Den hjälper en att förstå att olika grader av brott ger olika 

konsekvenser och varför brottsoffer som blivit utsatta för tyngre brott (i denna studies fall; 

värre misshandel) får mer negativa känslor att bearbeta. Jag kan med hjälp av denna studie, 

bättre förstå hur brottsoffrenas identitet ändrats pågrund av respektive brott de blev utsatta för. 
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3. Att återskapa tillit - The restoration of trust: Bringing restorative justice from the 

margins to the mainstream av Ross  

Denna artikel handlar om huruvida rättsystemet tjänar ett annat syfte än att endast bestraffa de 

som brutit mot lagen (Ross 2008:175). ”Restorative justice theory” belyser problem i 

rättssystemet som att brottsoffer behöver mer än ekonomisk kompensation för det brott de 

blivit utsatta för samtidigt som inspärrning eller böter för gärningsmannen inte försäkrar att 

denne lever på rätt sida av lagen efter bestraffningen avtjänats (2008:176).  

Artikeln är baserad på USA:s rättsystem där brottsligheten ökade kraftigt under 80 och 90talet 

och deras kortsiktiga taktik var att låsa in och få bort brottslingar från gatorna (2008:176). Det 

otillfredsställande resultatet av rättsystemet ledde till debatt då straff och rehabilitering inte 

gav någon positiv effekt i längden och detta ledde till återupptäckten av rollen som 

brottsoffret spelar i åtalet, samt intresset för samhällstjänst steg i hopp om att förbättra 

rättssystemet och faktiskt ha en inverkan på den åtalade.  

Huvudsyftet med ”Restorative justice theory” är att läka de skador orsakade av brottet och då 

beskyllning och bestraffning inte hjälper brottsoffret att läka så tjänar det inte till att staten 

endast för sakens skull ska straffa gärningsmannen (2008:177). Kritiken mot detta synsätt är 

att samhällets befolkning fortfarande måste skyddas och förespråkarna för teorin håller med, 

om det är så att gärningsmannen inte är villig att acceptera ansvar och ångerfullhet 

(2008:178). Det som ska uppnås för att undvika bestraffning genom låsa in och inget mer är 

tillit till den som utförde brottet och för att det ska vara möjligt, så måste gärningsmannen ses 

som en människa med ett samvete, som förstår konsekvenserna av sitt beteende, som är 

kapabel att känna empati, som har gjort bäst han eller hon kunnat för att göra rätt för sig och 

slutligen genomgått en signifikant förändring (2008:179). Utan dessa villkor går det inte att 

lita på personen och återintegrationen har då misslyckats.   

”… we need something more: a sense of shame, a visible manifestation of conscience. We 

respond positively to contribution, and not the mechanical recitation of apologies...” (2008: 

180). Revansch ger inte brottsoffret någonting däremot vetskapen om att den tilltalade förstår 

vad han eller hon orsakat brottsoffret gör att brottsoffret kan förlåta. En ursäkt, ångerfullhet, 

ansvarsfullhet, rehabilitering, samhällstjänst är exempel som kan hjälpa brottsoffret att förlåta 

men rättsystemet ger inget utrymme för en ursäkt eller en chans för den åtalade att visa sig 

ångerfylld (2008:182). Medling kan också hjälpa gärningsmannen att se sig själva genom 
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brottsoffrets ögon, vilket kan få han eller hon att ändra bana och bli återintegrerad i samhället 

(2008:181).  

Slutsatsen av denna artikel var att fängelse behövs för att människor i samhället ska känna sig 

trygga men att flera aspekter av ”Restorative justice theory” borde införas vid sidan om; ett 

exempel var empatiträning i fängelserna.  

Denna artikel lyfter konsekvenserna av brott för både den kriminella och brottsoffret. 

Brottsoffret känner sig fortfarande otrygg efter rättegång och den kriminella får inga medel att 

bryta sig loss från sitt kriminella liv. Den sociala omgivningen borde vara mer effektiv i 

hanteringen i att bearbeta känslorna hos både f.d. kriminell och brottsoffer.                

 

4. Effekter av att vara en f.d. brottsling - Staying straight: lessons from ex-offenders 

av Kenemore  

Denna artikel baseras på en studie med syftet att upptäcka vad f.d. brottslingar kan lära oss i 

och med sina upplevelser, så artikelns problemformulering lyder följande: vad är upplevelsen 

hos f.d. brottslingar?  (Kenemore 2006:5-6). Problematiken kring ämnet är att dessa individer 

är generellt sätt är diskriminerade av samhället, genom användning av stereotyper och ett 

annat problem är att när straff avtjänats återgår dessa individer till samhället med uppenbara 

nackdelar i jämförelse med andra medborgare (2006:6).  

Studien är utförd i USA där rättsystemet utgår ifrån vikten på straff och separation från från 

samhället och därmed glöms rehabiliteringen bort, vilket borde vara syftet för en senare 

lyckad återintegration. 50 % av de intagna återvänder till fängelset pågrund av nya brott inom 

loppet av tre år efter frisläppning (2006:6-7). Drogproblemrehabiliteringsprogram har minskat 

samtidigt som mentala problem ökar och när de kommer ut ifrån fängelset har de oftast inga 

sparade pengar, inga jobberbjudanden, etc. Att bli frisläppt och lyckas med att återintegreras i 

samhället är därför en stor utmaning.  

En teori menar att för att lyckas leva på rätt sida av lagen så måste f.d. kriminella utveckla en 

anpassad och social identitet och för att kunna göra det, så måste de förstå varför de handlade 

som de gjorde under sin kriminalitet och förstå varför de inte är som då i nuläget (2006:8). 

Det har framgått i en annan studie, som Kenemore tar upp i sin artiekel, att f.d. kriminella som 

motsätter sig brott försöker inte att neka eller dölja sitt förflutna utan istället tenderar de att 
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vända det tragiska till något bra. ”… ex-offender’s wish to engage with and to contribute to 

their families, their communities, and other ex-offenders. /…/ … the relationships that women 

develop with their children upon release is important to their progress in transition.” (2006:8). 

Familjen definierar mycket av en individs identitet och genom den kan f.d. kriminella förstå 

sig själva och sin plats, exempelvis, ”mamma” i samhället.  

Informanterna hade generellt sett varit med om våld, kriminalitet och övergivenhet i tidig 

ålder men de flesta beskrev ändå sin uppväxt som normal fast än det var ovillkorlig acceptans 

som lockade dem till kriminaliteten (2006:11). ”Prison was typically characterized as a 

destructive, numbing experience. Negative experciences included continuation of 

involvements that had been destructive before prison.” (2006:13). Samhället mer eller mindre 

uppmuntra beteendet då fängelse, istället för rehabilitering, motiverade de intagna till 

destruktiva beteenden.  

Det som faktiskt verkade ha en inverkan på dessa individer var ”mentorer” som vart med om 

samma sak, som inte verkade bry sig om deras förflutna, utan istället var intresserade av deras 

framtidplaner och vad de skulle göra med sin ”nya chans” efter fängelsevistelsen (2006:13).  

Att återintegreras i samhället igen var beskrivet som väldigt traumatiskt och jobbigt då de inte 

visste hur livet utanför kriminaliteten eller anstalten fungerade (2006:14). ”I was afraid to get 

on the ’El” [elevated train] and the bus myself. I was afraid of people.” (2006:14) Dem hade 

behövt hjälp men de hade generellt sätt en väldigt negativ inställning till terapi, men en 

uttalade sig om att hon eller han hade velat ha hjälp från en som redan genomgått allt det där 

(2006:17). Positivts identitetsskapande för den f.d. kriminella hade kunnat uppnås snabbare 

med hjälp av personer som genomgått samma transformation.   

5. Självkänsla - Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental health promotion 

av Mann  

I artikeln”Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental health promotion” kommer 

Michal Man et al fram till att självkänsla är nödvändigt för mentalt och socialt välmående då 

den påverkar hur vi väljer att leva våra liv (Mann 2004:357). Dålig självkänsla kan leda till 

mentala och sociala problem i form av både självinriktade problem som depression, 

självmordstendenser, ätstörningar, ångest och utåtriktade problem som bland annat innebär 

våld och missbruk. ”The beliefs and evaluations people hold about themselves determines 

who they are, what they can do and what they can become.” (Mann 2004:357). Självkänsla 
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fungerar som en individs självupplevda profetia mer eller mindre då självkänslan begränsar 

eller underbygger individens möjligheter i livet.  

Självbild och självperception är samma sak som självkoncept och självkänsla i det här 

sammanhanget är då den verksamma och utvärderande delen av självkoncept, självkänsla är 

därför i sin tur samma sak som självuppfattning och hur man värderar sig själv osv. ”… it 

refers to a person’s global appraisal of his/herself in different roles and domains of life.” 

(Mann 2004:357). Självkänsla har därför en enorm inverkan på identiteten, då en dålig 

självkänsla kan leda till en diffus identitet som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa när en 

individ själv inte vet vem han eller hon är (2004:361). Att ens kropp eller fysiska utseende hör 

till ens identitet framkommer tydligt under skolåren och dålig självkänsla kan leda till 

ätstörningar men också under en uppföljningsstudie så visade sig att dålig självkänsla också 

kan inverka på läkningstiden på en sådan diagnos (2004:361).   

Forskare har funnit att självkänslan är central när det kommer till brottsförebyggande arbete, 

rehabilitering och beteendeförändring (2004:362).  Låg självkänsla har däremot visat sig 

korrelera med högriskbeteende som våld och gängmedlemskap. Barn som antingen mobbade, 

var mobbade eller både och hade signifikant lägre självkänsla än andra. Vuxna med låg 

självkänsla var mer benägna till ett brottsligt beteende.  

Människor i allmänhet med lägre självuppfattning är alltså mer benägna att begå brott eller 

har mer benägenhet till att bli utsatt för brott (2004:363, 264). Sammanfattningsvis: har man 

en bra självkänsla så är man i regel mentalt välmående, lycklig, framgångsrik, akademiskt 

framgångsrik och tillfredsställd med närvaron och dessutom läker man bättre efter sjukdom. 

Dålig självkänsla, å andra sidan, är förknippat med depression, ångest, ätstörningar, att hoppa 

av skolan och högriskbeteende. Det exkluderar dock inte möjligheterna att det är dålig 

självkänsla som är konsekvensen och inte det som ger konsekvenser (2004:368).  

Identitetsförändring sker på olika sätt hos f.d. kriminella och brottsoffer; den f.d. kriminella 

måste rannsaka sig själv om valen denne gjort och vad som krävs för att avhålla sig från 

kriminalitet. Hos brottsoffer är det en signifikant händelse som orsakar identitetsförändring, 

om en sådan görs beroende på graden av brott denne blivit utsatt för. För brottsoffer som varit 

med om lindrigare brott behöver inte en identitetsförändring ske alls men de som blivit gravt 

misshandlade, exempelvis, måste få hjälp utifrån om inte en negativ identitetsförändring ska 

ske. Ett sätt för brottsoffer att kunna återgå till att känna sig trygga är att de får en ursäkt av 

gärningsmannen, men då krävs det ett annat rättssystem än det vi har idag. De kriminella har 
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dessutom svårt att bryta sitt mönster då de inte får den hjälp de behöver. Den bästa hjälpen en 

f.d. kriminell kan få är att träffa någon annan som varit i samma situation. En annan faktor 

som spelar stor roll för både f.d. kriminella och brottsoffer är självkänslan. Då bra självkänsla 

för med sig ett hälsosamt livsbeteende och tvärt om.     

 

Metod 

I denna studie har jag undersökt och jämfört hur den sociala omgivningen har bidragit till 

självkänslan och identitetsskapandet hos individer som begått- respektive blivit utsatta för 

brott. Det innebär att jag intresserat mig för självkänslan betydelse för dessa individer när 

deras sociala band har förändrats. Den kvalitativa forskningsstrategin betonar och framhäver 

individens subjektiva berättelser och erfarenheter. Detta kräver således ett ömsesidigt samspel 

mellan mig och intervjupersonerna. Med hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats har 

jag fått förståelse för informanternas verklighet. Med denna metodologi har jag kunnat skapa 

mig en uppfattning om mina informanters upplevelser som jag strävar efter att förmedla på ett 

rättvist och förtroendegivande sätt, vilket förhoppningsvis bidrar till studiens kvalitet och 

tillförlitlighet.  

Val av metod 

Kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetod är olika tillvägagångssätt inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Några grundläggande skillnader mellan dessa är teorins 

roll i förhållande till forskningen och den kunskapsteoretiska inriktningen. Den kvantitativa 

forskningsmetoden innehåller ett deduktivt synsätt där tyngden läggs vid prövning av teorier 

och där forskaren många gånger har en objektiv uppfattning av den sociala verkligheten 

(Bryman 2002: 35). Den kvalitativa forskningsmetoden har ett induktivt synsätt och betonar 

istället individernas uppfattning av den egna sociala verkligen.  

En kvalitativ forskningsstrategi är fördelaktig för mig då jag söker efter att förstå, tolka och 

analysera de sociala företeelser jag studerar, där jag lägger vikt vid hur individerna själva 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Genom kvalitativa intervjuer närmar jag mig 

informanternas livsvärld och får en förståelse för deras sociala verklighet, något som 

förutsätter att jag ger dem tid och det utrymme som krävs. Jag använder mig av en semi-

strukturerad intervjuguide med frågor som är mer allmänt formulerade till skillnad från 

frågorna i en strukturerad intervju, vilket jag hoppas bidrar till en mer avslappnad stämning. 
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För att kunna uppnå syftet med studien utgår jag från en del förutbestämda ämnen med 

specificerade frågor som informanterna får prata fritt kring. Denna form av intervju hjälper 

mig att täcka de områden jag är intresserade av och ger samtidigt informanterna möjlighet att 

styra intervjun i den riktning de väljer (Bryman 2008: 413ff). Detta skapar även utrymme för 

mig att ställa följdfrågor och reda ut eventuella misstolkningar.  

Fördelen med semi-strukturerad intervju är att intervjuprocessen är flexibel vilket ger mig en 

bild av vad informanterna upplever vara viktigt att dela med sig av. Av dessa anledningar 

föredrar jag att använda mig av kvalitativ intervju som metod framför deltagande observation 

då jag vill få förståelse för individernas uppfattning av sin sociala verklighet. Jag menar att en 

deltagande observation, med dess fokus på observationsdata, inte hade gett ett empiriskt 

material som bidragit till förståelse och tolkning i denna bemärkelse. En deltagande 

observation ger forskaren möjlighet att närma sig ett studieobjekt eller fält och eventuellt bli 

en integrerad del av det, vilket generar kunskap och förståelse för det objekt eller fenomen 

som studeras. Forskaren kan komma att präglas av sin egen förförståelse och medverkan i för 

stor utsträckning, vilket inte är min utgångspunkt.  

Min utgångspunkt är således inte forskarens upplevelser utan intervjupersonernas egna 

subjektiva upplevelser och erfarenheter (Bryman 2002: 319ff). Syftet med mitt val av metod 

är att skapa en bredare tolkning och ökad förståelse av det sociala fenomenet jag studerar. 

Härigenom uppstår svårigheten kring tolkningsfrågan då jag tolkar informanternas 

beskrivning av deras upplevelser där risken finns att jag misstolkar deras utsagor. Jag avser 

dock att försöka förhindra detta i den mån det är möjligt genom att utgå från en utarbetad 

intervjuguide som ger mig utrymme till att reda ut missförstånd. Likt andra metodformer så 

har kvalitativa intervjuer dess brister där till exempel intervjupersonerna kan känna sig 

obekväma med att deras berättelser spelas in, vilket i sin tur kan hämma arbetets 

fortskridande. Jag upplever dock att detta går att motverka genom att försäkra dem om att de 

är anonyma och där frågor som upplevs som känsliga eller obehagliga inte behöver besvaras 

(Bryman 2008: 35,368). 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Min studie baseras på den kvalitativa forskningsstrategin som framhäver betydelsen av 

individens tolkning av den egna sociala verkligheten. Då jag söker efter att öka förståelsen för 

informanternas berättelser har jag tolkat och analyserat det empiriska materialet utifrån en 

hermeneutisk tradition (Bryman 2002: 25). Ödman (2007) beskriver att hermeneutiken strävar 
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efter att förstå människans värld och går således ut på att tolka, förstå och förmedla 

information där tolkning är den huvudsakliga forskningsmetoden. Med hermeneutiken i 

bakgrunden tolkar jag informanternas berättelser för att sedan undersöka hur processer som 

rör identitet kan ha förändrats av den sociala omgivningen, men även deras upplevelser av hur 

självkänslan och de sociala banden har förändrats. Då hermeneutiken tar hänsyn till varje 

individs subjektiva tolkning blir denna teoretiska utgångspunkt bäst lämpad för min 

undersökning (Ödman 2007: 42,48).  

Hermeneutiken som vetenskaplig tradition innebär både tolkning och skapande där jag genom 

ett språkligt samspel får möjlighet att gemensamt tolka det som sägs under intervjuernas gång 

för att sedan försöka finna mening i utsagorna, utifrån det perspektiv som informanterna haft. 

Språket är en väsentlig del inom tolkningsarbetet där forskarens roll inbegriper översättning 

av informanternas språkbruk på så vis att studien förmedlar en rättvis bild av informanternas 

utsagor. Att på ett ömsesidigt sätt kunna tolka informanternas erfarenheter och utsagor bidrar 

således till ett mer resultat med starkare validitet.  

Tolkning- och förståelseprocessen är något som kontinuerligt omformuleras, då ny kunskap 

tillför en annan typ av tolkning. En väsentlig del inom hermeneutiken är ”Verstehen” vilket 

innebär förståelse och är beroende av kontextuellt sammanhang, det inbegriper ett fokus på 

den sociala kontext och innebörden i det som sagts (Bryman 2002: 370). Förutsättningen för 

att uppfatta helheten är att förstå de respektive delarna samt deras relation till varandra, vilket 

benämns som den hermeneutiska cirkeln. Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln som 

fungerar som en förståelseprocess hoppas jag få ett bredare helhetsperspektiv och en ökad 

förståelse i förhållandet mellan del- och helheten, där del är informanternas individuella 

utsagor och helheten är sammanhanget utifrån studiens frågeställning (Ödman 2007: 98).   

Min förförståelse kommer att ändras och nyanseras under studiens gång vilket bidrar till 

skapandet av ett helhetsperspektiv men även möjligheten till att uppnå tillförlitlig kunskap. 

Tolkningsprocessen förutsätter att jag är medveten om min förförståelse och dess bristfälliga 

karaktär men även att den under studiens gång kan komma att ändras. Genom att först 

fokusera på varje enskild intervju var för sig för att sedan ur ett bredare perspektiv; jämföra 

intervjuerna emellan och ta in teoretisk förförståelse och tidigare forskning in i beräkningen så 

kan jag förstå helheten. 

Anledningen till att jag valt hermeneutisk ansats och kvalitativ metod är för att jag vill ta till 

vara på min förförståelse samtidigt som att jag är öppen för att den kan ändras. För att studien 
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ska kunna styras till den information som är väsentlig för mig som forskare att veta så krävs 

det utrymme för informanterna att få berätta fritt. Därför passar hermeneutisk ansats och 

kvalitativ metod bäst för den typ av studie som jag vill utföra.   

Förförståelse  

Vår förförståelse formas av samhället, vår bakgrund och våra erfarenheter vilket gör att alla 

individer bär på en unik förförståelse. Detta gör att vi tolkar på olika sätt eftersom våra 

tolkningar av världen är subjektiva och genererar unik förförståelse som vi bär med oss. Inom 

hermeneutiken är språket ett viktigt redskap för att uppnå förståelse och kunskap vilket är en 

central del i min undersökning, där jag tar del av informanternas utsagor och berättelser vilket 

ger mig möjligheten till att förstå deras tillvaro. För att kunna skapa en rättvis uppfattning av 

deras utsagor är det av betydelse för mig som forskare att tydligt förmedla informanternas 

språkbruk (Ödman 2007: 123,236).  

Genom ett språkligt samspel med våra informanter får jag en förståelse och uppfattning kring 

deras tolkningar och kan närma mig deras verklighet, språket blir på så vis ett tolknings- och 

förståelsesätt. Eftersom vi alla bär på en unik förförståelse och präglas av denna blir det en 

utmaning att förhålla sig öppet till den egna förförståelsen men även inför studien. Det är först 

när individen förhåller sig öppet till sitt studieobjekt som den egna förståelsehorisonten kan 

ändras. Hans- George Gadamer benämner detta som det öppna frågandets princip vilket 

tillåter vår tolkning att ändra betydelse. Öppenhet är på så vis ett villkor för ett bra samtal som 

är beroende av ett ömsesidigt samspel mellan mig som utför studien och informanterna. 

Gadamer belyser även innebörden av att vara medveten om vår egen kunskapsbrist och det 

öppna förhållningssättet (Ödman 2007: 26,30,237).  

Förförståelsen som jag har med mig i studien vägleder mig i mitt sökande och hjälper mig att 

avgöra vilken vetenskaplig orientering som lämpar sig för min studie (Ödman 2007: 102). Jag 

har genom dokumentärer, nyheter och sociala medier bildat mig en uppfattning kring 

brottsoffer och kriminella. Min uppfattning om människor som utsätts för brott är att de ofta 

framställs som svaga och hjälplösa medan förövare i många fall framställs som ett hot mot 

samhället. Hur individer handskas med konsekvenserna som uppstår efter att begått- eller 

blivit utsatt för ett brott tror jag kan bero på individuella egenskaper och hur man ser på dessa 

upplevelser. Mitt antagande är att brottsoffer får en försämrad självuppfattning och tappar 

förtroendet för människor vilket i sin tur kan skada deras relationer medan personer som utför 
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brott möjligen identifierar sig med rollen som ”kriminell”, något som kan skada deras 

självuppfattning.  

Min förförståelse för ämnet har väckt intresset för processer som rör identiteten och är 

anledningen till att jag vill undersöka detta. Då min förförståelse grundar sig i den generella 

bilden som sociala medier har målat upp av brottsoffer respektive kriminella så riskerar detta 

att färga min bild av informanterna. Jag är dock medveten om att förförståelsen kan komma 

att förändras och utvidgas genom tolkningsarbetet (Ödman 2007: 103). Genom att vara 

medvetna om detta och förhålla mig öppet inför både den egna förförståelsen och fältet så 

hoppas jag att studien inte påverkas allt för mycket av förförståelsen.  

Urval 

Jag har valt att göra en jämförande studie mellan f.d. kriminella och brottsoffer för att se vad 

likheterna och skillnaderna är när det gäller de sociala bandens påverkan på självkänslan och 

identiteten, förankrat i de lagöverträdelser de begått eller blivit utsatta för. Anledningen till att 

jag valt att göra en jämförande studie mellan dessa två samhällsgrupper; är intresset för denna 

process hos dessa två motpoler. Brottsoffrena och de f.d. kriminella som varit informanterna i 

denna studie, har levt helt olika liv och är inte kopplade till varandra på något vis. Min studie 

ger förhoppningsvis en inblick i båda ”sidors” perspektiv. På så sätt hoppas jag kunna förstå 

hur de ser sig själva kopplat till omgivningen.  

Mina informanter var tvungna att uppfylla vissa kriterier som grundar sig i min 

problemformulering. Eftersom detta är en jämförande studie begränsade jag urvalet till 

individer som begått och blivit utsatta för brott. I första hand sökte jag efter personer med 

kriminell bakgrund och med detta syftar jag på individer som begått någon form av 

lagöverträdelse. Jag beslutade mig för att intervjua fem medlemmar i KRIS och fem 

målsägare från Varbergs tingsrätt som blivit utsatta för någon form av brott. Det var viktigt 

för mig att informanterna uppfyllde en del kriterier för att kunna fullborda syftet med denna 

studie. Jag valde att avgränsa studien till våldsbrott när det gäller brottsoffren då vi anser att 

detta är en grövre form av brott som starkare förändrar individens självkänsla. Hade jag inte 

valt att avgränsa mig till våldsbrott så tror jag att studiens genomförande hade försvårats då en 

individ som exempelvis blivit utsatt för småstöld inte berörs i lika stor utsträckning av brottet.  

Gällande medlemmarna i KRIS valde jag att inte avgränsa brottshandlingen för att därigenom 

få ett bredare perspektiv av deras erfarenheter. Jag använde mig av snöbollsurval vilket är ett 
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vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativa studier. Snöbollsurvalet gjordes utifrån ovannämnda 

kriterier vilket innebär att detta inte var ett slumpmässigt urval. Jag som forskare tog kontakt 

med ett mindre antal människor som var relevanta för min studie för att sedan med hjälp av 

dessa individer få kontakt med ytterligare personer som kan vara relevanta för studien 

(Bryman 2008: 196). Dessa personer har fungerat som kontaktpersoner under arbetets gång 

och bidragit med information som behövts för arbetets fortskridande.  

Tillvägagångssätt 

Tidigt under arbetets gång upptäckte jag svårigheten med att etablera kontakt med personer 

som uppfyllde mina kriterier och som var villiga att intervjuas, något som jag tror beror på 

ämnets känsliga karaktär. Inledningsvis upplevde jag en del motgångar i arbetet då de 

anstalter och brottsofferjourer som jag kontaktade inte var särskilt mottagliga och nekade 

tillträde för utomstående i syfte att skydda de intagnas identitet. Jag sökte mig vidare till 

KRIS som jag kontaktade via mail, sedan valde jag även att presentera mig i person. Jag 

lyckades skapa kontakt med de närvarande personerna på KRIS där jag förklarade syftet med 

min studie vilket resulterade i intervjuer med dessa personer. Efter att ha intervjuat de första 

deltagarna hänvisades jag till andra potentiella informanter. Vidare tog jag kontakt med 

brottsofferjouren i Varberg som gav mig vägledning och information om aktuella offentliga 

mål i tingsrätten. Genom att närvara i tingsrätten innan rättegång kunde jag etablera kontakt 

med de målsägande, detta tack vare att brottsofferjouren fanns på plats och erbjöd stöd. Att 

medverka i rättegången var till fördel för mig då jag fick tillgång till bakgrundsinformation 

kring brottet som informanterna blev utsatta för och de behövde på så vis inte återberätta 

händelsen för mig. Under rättegången noterade jag även vilka informanter som var mer 

känsliga inför ämnet vilket jag tog hänsyn till inför intervjuerna.   

Jag valde att samla in det empiriska materialet genom kvalitativa intervjuer vilket var ett 

självklart val då jag ville ta del av informanternas upplevelser som jag på bästa sätt får genom 

ett möte i form av intervjuer. Inför förberedelser av intervjuerna utförde jag en intervjuguide 

som bestod av frågor baserade på olika teman för att täcka de områden jag var intresserade av. 

Intervjuguiden utarbetades på så vis att informanterna inte ska känna sig styrda i samtalet och 

inleds med öppna frågor för att skapa en bekväm atmosfär. Tanken var att ställa neutrala 

frågor som inte påverkar informanterna i en viss riktning och därmed även resultatet.  

Ett fåtal var aningen tillbakadragna, främst brottsoffer vilket kan bero på att de flesta av dem 

intervjuades strax efter rättegång. Jag var noggrann med att upplysa informanterna om de 
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etiska principerna (se ”etisk reflexion”) där jag talade om för dem att deras utsagor behandlas 

konfidentiellt, vilket kan öka tryggheten för informanterna att tala fritt. Intervjuguiden 

användes även med flexibilitet där de flesta besvarade en del frågor utan att jag behövde ställa 

dem medan andra frågor följdes av spontana följdfrågor som förde oss mot intressanta 

samtalsämnen (Bryman 2002: 305-306). De spontana följdfrågorna bidrog sedan till 

utvecklandet av mina teoretiska utgångspunkter. 

Då tillvägagångssättet i min studie inbegriper fokus på språket i form av kvalitativa intervjuer 

så är inspelning av intervju en obligatorisk del av denna process. Jag började med att skriva ut 

det transkriberade materialet för att sedan söka efter intressanta teman där vi antecknade 

återkommande mönster i informanternas utsagor.  Jag delade in dessa mönster i olika teman i 

syfte att skapa tydlighet och struktur i studien men även för att besvara studiens syfte. De 

teman jag fann blev även utgångspunkten för resultatets och analysens upplägg (Bryman 

2002: 311-312). Informanternas utsagor har jag formulerat om kortfattat vilket innebär att jag 

använder mig av meningskoncentrering där den huvudsakliga betydelsen av informanternas 

långa uttalande omformuleras till kortare meningar som minskar studiens komplexitet. Detta 

tillvägagångssätt har gjort det möjligt för mig att analysera det empiriska materialet där 

tanken var att ur informanternas perspektiv hitta centrala teman att analytiskt granska. 

Resultatet framställs med hjälp av citat för att framställa intervjumaterialet på bästa sätt och 

slutligen förs en diskussion kring resultatet för att öka förståelsen för mitt ämne.  

Tillförlitlighet 

Det finns en del kriterier att förhålla sig till när man genomför samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Då jag genomför en kvalitativ studie så är reliabilitet något svårare att uppnå 

än validitet. Reliabilitet handlar om att bedöma mått och mätningars pålitlighet samt 

följdriktighet (Bryman 2002: 86). Forskaren strävar efter ett resultat som kan reproduceras 

och bli detsamma om undersökningen görs på nytt. Detta för att avgöra om undersökningen 

påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga faktorer (Bryman 2002: 43). Forskarens 

huvudsakliga frågor är om måttet är stabilt eller inte och om resultaten som följer är 

följdriktigt.  

Jag undersöker en mindre grupp individer och analyserar informanternas unika berättelser 

vilket betyder att jag inte eftersträvar att generalisera, därmed är reliabilitet inte aktuellt för 

min undersökning. Till följd av det riktar jag fokus mot att uppnå validitet vilket intygar om 

hur sanningsenlig och välgrundad en undersökning är. Validitet kan även användas för att 
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bedöma huruvida en undersöknings slutsatser hänger ihop (Bryman 2002: 43-44). För att 

kunna åstadkomma goda forskningsresultat så gäller det att som forskare ha trovärdighet som 

präglar studien. Den teoretiska validiteten är viktig för mig eftersom den avser att bedöma 

huruvida mitt mått för mina begrepp faktiskt speglar det begreppet antyder. Detta innebär att 

min metod granskas för om den undersöker vad jag hävdar att den gör. De aspekter som jag 

tar hänsyn till är bland annat att forskningen utförs i förhållande till de regler som finns. 

Studiens kvalité ökar även genom att inta ett granskande och ifrågasättande synsätt till studien 

utifrån de teoretiska kunskaper jag har valt (Bryman 2008: 354ff).  

För att utföra intervjuer på bästa sätt har jag frågeställning och syfte i åtanke, detta för att 

undvika att gå in på irrelevanta teman för studien. Informanterna har dock fortfarande ett 

relativt fritt utrymme för att förmedla sina berättelser.  Vidare har jag varit noggrann med att 

inte vinkla intervjuerna till studiens fördel. Det är inte alltför ovanligt att söka efter svar som 

bekräftar forskarens utvalda teorier och det är något som kan resultera i att man missar viktiga 

aspekter av informanternas utsagor. Då jag arbetar induktivt så är teorierna baserade på 

forskningsresultaten vilket utesluter möjligheten för mig att leta efter svar som bekräftar våra 

teorier (Kvale & Brinkmann 2014: 295 ff) Det går dock alltid att ifrågasätta forskarens roll då 

mina valda teorier är en subjektiv tolkning från min sida av vad jag bedömer vara relevant ur 

materialet. Jag är medveten om att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i studien och 

jag strävar efter att min förförståelse eller personliga värderingar inte påverkar utförandet av 

studien. Genom att vara medveten om riskerna som finns för att ha inflytande på studien så tar 

jag hänsyn till den och förhoppningsvis förhindrar att inverka på studien. Jag anser det även 

kan vara betydelsefullt att förmedla en rättvis bild av informanternas upplevelser och åsikter 

vilket är något jag strävar efter (Ödman 2007: 103). 

Etisk reflexion  

Att genomföra kvalitativ forskning innebär att försöka tjäna vetenskapliga och mänskliga 

intressen genom att öka kunskapen om människans beteende såväl som hennes förståelse av 

sig själv och andra. Då min studie berör ett ämne som kan upplevas känsligt för många kan 

det uppstå svårigheter för mig i försöket att erhålla kunskap samtligt som man värnar om de 

etiska aspekterna. Med denna studie önskar jag fånga upp informanternas upplevelser och 

utförligt kunna ta del av deras utsagor vilket bidrar till det empiriska materialet jag söker 

efter. Detta är dock något som skulle kunna upplevas som inträngande från informanternas 

sida vilket är anledningen till att jag vill bemöta dem på ett respektfullt sätt, med risk för att få 
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ett empiriskt material som endast berör ämnet till ytan (Kvale & Brinkmann 2014: 98). Jag 

upplever att de flesta krismedlemmar inte upplevde det som känsligt att prata om sina tidigare 

livserfarenheter vilket kan bero på att de numera har en annan livsstil och distans till dessa 

erfarenheter eller att de är vana med att prata om detta genom sitt medlemskap i KRIS. 

Brottsoffer däremot var något känsligare inför ämnet vilket kan bero på att en del intervjuer 

utfördes efter rättegången. Att ta hänsyn till etiska riktlinjer är därmed behövligt för att inte 

inskränka på områden som anses vara alldeles för ömtåliga men även för att skapa ett 

förtroende mellan mig och informanterna.  

De etiska principer som jag ansåg vara av betydelse för studien är samtyckeskravet, där 

deltagarna informerades om att all medverkan sker på frivilliga villkor och att svara på 

frågorna sker frivilligt trots godkännandet till medverkan. Intervjuerna inleddes med 

informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna informerades om studiens ändamål till 

den grad att de är medvetna om varför de delger information men även förstår vår roll som 

intervjuare. Som tidigare nämnts kan det vara känsligt för informanterna att prata om sina 

upplevelser kring brott och då en del av våra informanter lever med skyddad identitet så var 

jag noggrann med konfidentialitetskravet. Detta innebär att jag försäkrade dem om att deras 

identitet är skyddad och att annan information som potentiellt skulle kunna avslöja deras 

identitet måste godkännas av dem för att vara med i studien. Deltagarna informerades även 

om att det empiriska materialet publiceras, det säkerställs dock att informanterna nämns under 

dold identitet. Efter genomförd transkribering har det insamlade ljudmaterialet raderats i syfte 

att förhindra obehöriga från att nå information kring deltagarna. Varje intervju avslutades med 

att informanterna fick möjlighet till att få det färdigställda materialet vilket jag tror har 

bidragit till att deras medverkan känns mer meningsfull. Vidare hoppas jag på att intervjuerna 

ökar informanternas medvetenhet kring frågor som rör identitet, självkänsla och sociala band 

(Bryman 2008: 131ff). 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå från tre teorier som är lämpliga för att besvara vår problemformulering. 

Jenkins (2004) sociala identitetsteori förklarar hur vår identitet formas i sociala interaktioner. 

Vi identifierar eller skiljer oss från andra människor, där vår egen självbild och omgivningens 

definition av oss bidrar till den sociala identiteten. Med denna teori undersöker jag vilken 

betydelse den sociala omgivningen har för f.d. kriminella och brottsoffers identitetsskapande. 

Thomas Scheff (1994) förklara vikten av upprätthållandet av sociala band som en 



 19 

fundamental del i vårt välbefinnande men även hur våra sociala band är direkt kopplade till 

känslor av skam och stolthet. Med Scheffs (1994) teori om sociala band undersöker jag vilken 

betydelse de sociala banden har för individernas identitet och hur individernas sociala band 

kan ha förändrats av att vara kriminell respektive brottsoffer. Maarit Johnson (2003) belyser 

självkänslans betydelse för individens välbefinnande och sociala relationer, där ökat 

självvärde och självkännedom generar god självkänsla. Med Maarit Johnsons (2003) teori får 

jag förståelse för hur självkänslan påverkar processer i individernas liv och hjälper mig att 

besvara hur individernas självkänsla har förändrats av att ha varit kriminell respektive 

brottsoffer. Samtliga teorier belyser vikten av sociala relationer och dess betydelse för 

individen. Med dessa teorier och begrepp hoppas jag få en helhetsförståelse kring hur dessa 

processer bidrar till individens identitetsskapande. 

Identitet 

Jenkins (2004) hävdar i ”Social identity” att vår identitet är socialt konstruerad och något som 

ständigt etableras i samband med sociala interaktioner, där vikten av den sociala kontexten för 

individens identifikationsprocess betonas. Då interaktion som identifieringsprocess sker på 

den sociala arenan hävdar Jenkins (2004) att alla mänskliga identiteter är sociala identiteter. 

Identiteten är essentiell för individen då den omfattar en förståelse av oss själva och andra 

vilket är en process som aldrig upphör eller blir slutligt fastställd eftersom vi människor 

ständigt omdefinierar oss själv och andra (Jenkins 2004: 4-6). En av grundstenarna i Jenkins 

(2004) teori är en modell som benämns ”internal-external dialectic of identification” (Jenkins 

2004: 18). Modellen redogör för etablerandet av sociala identiteter genom samspelet av 

interna och externa processer. Genom denna modell förklarar Jenkins (2004) individuell 

identitet som är individens reflexiva uppfattning av den egna identiteten. I interaktion med 

andra människor identifierar vi oss antingen med dem eller skiljer oss från dem, vilket ger oss 

en uppfattning om vilka vi är och hur vi bör agera. Den individuella identiteten betonar 

skillnader mellan individer men trots individens unika egenskaper så är självet socialt 

konstruerat. Detta innebär att den individuella identiteten som är gestaltad i självet endast är 

meningsfull i samspel med den sociala omgivningen. Det räcker inte enbart med att hävda 

identiteten, den måste även valideras av andra. Det är relationen mellan vår egen interna 

självbild och omgivningens externa definition av oss som under ständig växelverkan påverkar 

varandra och skapar den sociala identiteten (Jenkins 2004: 15ff). 
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Jenkins (2004) argumenterar dessutom för kollektiv identitet, som uppstår ur samspelet 

mellan likheter och skillnader människor emellan. Fokus ligger på de likheter människor 

föreställer sig att de ser mellan varandra. Dessa individer finner aningen likheter med 

varandra eller har liknande beteende och omständigheter gemensamt. Kollektiv identitet 

bygger således på att flertalet personer delar gemenskap och upplever samhörighet, även om 

samhörigheten är väldigt vag. Likheter med vissa förutsätter även skillnader med andra 

människor där dessa motsatser ger oss en reflekterande bild över vilka individer som tillhör 

kollektivet och vilka som inte gör det (Jenkins 2004: 79-80,108). Vidare förklarar Jenkins 

(2004) även kollektiv identitet genom den interna/externa modellen, något som förutsätter 

både gruppidentifikation och kategorisering. Den förstnämnda innebär att medlemmarna av 

kollektivet identifierar sig som sådana och vet vilka de är samt var de tillhör. Kategorisering 

däremot omfattar medlemmar som ovetandes kan tillhöra en viss grupp och är omedvetna om 

gruppens existens. Medan gruppidentitetens existens uppstår genom ett erkännande av sina 

medlemmar så uppstår kategorisering när människor utanför gruppen uppmärksammar dess 

existens. Jenkins (2004) hävdar således att gruppidentiteten utgör den interna definitionen av 

ett kollektiv medan kategorisering representerar dess externa sida (Jenkins 2004: 81-83). 

En grupp definieras genom relationer som finns mellan en grupps medlemmar där ett 

erkännande inte kräver att individerna har kännedom om varandra. Gruppidentiteter skänker 

oss meningsfullhet och social identitet som skapar ett ramverk för vad som är accepterat 

beteende för dess medlemmar. Gemenskapen som en grupp besitter skapar även kollektivt 

självförtroende där människor kan öka sin personliga granskning genom att uppvisa olikheter 

mot andra grupper. Vi skapar gränser för att definiera vilka som tillhör gruppen och gör 

åtskillnad mellan ”oss” och ”dem”, där vår självidentifikation påverkas beroende på om vi får 

tillträde till gruppen eller inte (Jenkins 2004: 80ff). Kategorisering är en del av alla grupper 

och kan skapas av utomstående vilket gruppens medlemmar inte alltid erkänner och 

identifierar sig med. Eftersom gruppens medlemmar inte alltid är medvetna om 

kategoriseringen och identifierar sig inte med gruppen så förekommer det inga relationer 

medlemmarna sinsemellan. Grupper kan komma att identifiera sig själva som sådana på grund 

av att de kategoriseras av andra, gruppidentifiering innebär på så vis alltid kategorisering detta 

gäller inte alltid omvänt. Alla relationer mellan medlemmar av en kategori involverar endast 

dem som individer, det är först när de ömsesidigt erkänner deras kategorisering som de tar 

första stegen mot en gruppbildning. Kategorisering är en nödvändig för att förutsäga 

människors beteende, det skapar en illusion av att veta vad vi kan förvänta oss av andra. För 
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att kategoriseras måste medlemmarna ha något gemensamt och många gånger är människor 

medvetna om att de kategoriseras men ovetandes kring kategoriseringens innehåll och följder. 

Även om individen inte är medveten om kategoriseringen så är det alltid potentiellt en 

intervention i deras liv (Jenkins 2004: 83-85). Kategorisering, precis som gruppidentifiering, 

genererar social identitet som medför sociala jämförelser och producerar positiv eller negativ 

självutvärdering. Att kollektivt identifiera sig är en del av människans liv där vi bedriver vår 

vardag i form av dessa identiteter som medför praktiska konsekvenser. Detta gäller både 

gruppidentifikationer och kategoriseringar då de båda är betoningar inom pågående processer 

för identifiering (Jenkins 2004: 88-89). 

Sociala band 

Scheff (1994) framställer människan som en social varelse vars grundläggande motiv är 

upprätthållandet av sociala band. I boken ”Microsociology” (1994) beskriver han att 

bevarandet av våra sociala relationer innebär att vi känner oss fullständiga och upplever 

emotionell samhörighet. De trygga sociala banden är på så vis av fundamental betydelse för 

det egna välbefinnandet. Ett välfungerande samhälle förutsätter således samspel mellan 

individer i syfte att upprätthålla sociala band. Våra sociala relationer inbegriper betydelsefulla 

emotioner där skam och stolthet ses som primära emotioner. Upplevelser av hotade sociala 

band frammanar skamkänslor medan stolthet, som är dess motpol, genererar trygga sociala 

band. Dessa känslor fyller således en signalfunktion där vi kan betrakta skam som ett 

relationellt larm som signalerar om hotade sociala band. Trygga sociala band inbegriper 

däremot ett ömsesidigt bekräftande av deltagarna som legitima medlemmar i relationen 

(Scheff 1994:4,15). Då vi ömsesidigt bekräftar varandras deltagande säkerställer vi våra 

sociala relationer och utesluter risken för någon att känna sig exkluderad, något som skulle 

frammana skam. Känslan av skam är olika för människor och kan upplevas vara nedtryckande 

och exkluderande. Det är en känsla som kan leda till obehag och som individen gärna inte 

bekantar sig med. Av den anledningen tenderar människan att trycka undan skam för att 

utesluta känslor som man inte kan hantera. De sociala banden vi har präglar även hur 

individen reglerar sitt beteende mot sin omgivning där individer som upplever hotade sociala 

band tenderar att ha en lägre självkänsla och litar mindre på sin egen förmåga, något som 

innebär att de är mindre mottagliga för skam. För dessa individer kan skam vara 

överväldigande smärtsamt och undviks därmed till varje pris. Detta grundar sig även i rädsla 

för att bli avvisad, som är en grundläggande källa till skam och inbegriper en negativ 

utvärdering av självet, antingen av andra eller individen själv (Scheff 1994: 86-87). Det är 
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anledningen till att dessa individer ”turn the world upside down, rather than turn themselves 

inside out” (Scheff 1994: 93). Intakta sociala band medför däremot en självständighet för 

individen som upplever större mottaglighet för skam och kan hantera känslan på ett sunt vis. 

För att upprätthålla intakta band krävs det att individen ständigt testar och förnyar de sociala 

banden. Då våra sociala band är i ständig förändring innebär detta att banden antingen byggs 

upp, säkras, återställs eller bryts ned vilket är vanligt förekommande vid konflikter med andra 

människor. Konflikter bland människor är något som innehåller både en konstruktiv potential 

där sociala banden utvecklas och involverar en ömsesidig förståelse men ger även utrymme 

för negativt samspel som hotar sociala band (Scheff 1994:7-8,93). 

Sociala band förutsätter social interaktion och involverar en balans mellan närhet och distans 

till andra individer för att upprätthålla dessa band. Detta innebär att man finner en balans 

mellan den enskilda människans behov och gruppens behov vilket benämns som optimal 

differentiering. Detta förutsätter närhet som kräver insikt om andras perspektivstagande men 

även distans som behövs för accepterandet av andra personers självständighet. Denna typ av 

förhållningsätt gentemot sin omgivning medför intakta sociala band som präglas av stolthet, 

förtroende och respekt. Optimal differentiering innebär även att människan har en högre grad 

av öppenhet gentemot andra människor och att individen förmår upprätthålla band med även 

de som skiljer sig från individen själv. Det förutsätter även att individen accepterar både 

samstämmighet och motsättningar i relationen med andra. Denna form av differentiering 

syftar till att förklara att människans välmående skulle vara som bäst ifall individen är lika 

öppen för andra människor och deras värderingar som sina egna och den grupp hon befinner 

sig i. På detta vis skulle människan bli mer öppensinnad och vara mer socialt och emotionellt 

rörlig eftersom öppenheten i det psykiska spektret ger henne en frihet att inte välja sida eller 

ge upp sin identitet för gruppens värderingar, vilket kallas underdifferentiering (Scheff 1994: 

4,14). Ett för stort distanstagande till omgivningen kan istället skada och lösgöra de sociala 

banden. Detta kan innebära att individens sociala kontakter går förlorade och 

överdifferentiering sker vilket innebär att varken tillit eller förtroende råder för övriga 

relationer. Då känslor av lojalitet och samhörighet saknas innebär det att de enskilda behoven 

är centrala och människan isolerad (Scheff 1994:4-5). 

Självkänsla 

I sin teori beskriver Maarit Johnson självkänslans betydelse för människans vardagsliv. I 

boken ”Självkänsla och anpassning” (Johnson 2003) förklarar författaren hur inre och yttre 
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självkänsla uppstår samt vad växelspelet däremellan innebär för individens välbefinnande och 

relationer. Johnson (2003) definierar självkänslan som vårt känslomässiga förhållande till oss 

själva vilket inbegriper självrespekt och inre tillfredställelse. Självkänslan inkluderar vår egen 

värdering av oss själva vilket medför personlig tillit och förtroende för en själv. Självkänslan 

formas på olika vis och individen kan införskaffa högre självvärde, vilket direkt bidrar till en 

ökad självkänsla. Vissa individer får ett högre självvärde genom exempelvis den egna 

kompetensen medan andra kan uppleva ett högre självvärde genom omgivningens emotionella 

bekräftelse. Det förstnämnda bidrar till det Johnson (2003) benämner som yttre självkänsla, 

vilket förvärvas genom andras beröm. Det andra är en inre självkänsla som framkommer 

genom omgivningens omdömen om oss och kärlek. Den inre självkänslan representerar även 

individens attityder gentemot sig själv och andra (Johnson 2003:14ff). Den yttre självkänslan 

innebär att få uppskattning och respons av andra människor genom prestationer där individen 

söker sig till utmaningar för att stärka sin självkänsla. Förutsättningen för individens 

välmående är en bra inre självkänsla, som även reglerar den yttre självkänslan. Individer med 

en låg inre självkänsla är i större behov av yttre bekräftelse och respons från yttre attribut och 

omgivning medan de med en god inre självkänsla är mindre beroende av yttre respons och 

attribut. En god inre självkänsla grundar sig vanligen i upplevelser och känslor av trygghet i 

tidig ålder, vilket kan bidra till en mer positiv grundsyn på livet. Den trygghet och stabilitet 

som formas ger oss ett inbyggt skydd mot de utmaningar vi möter i livet och genererar hopp 

under svåra omständigheter i livet (Johnson 2003: 39,41). Individer med en låg inre 

självkänsla tenderar att låta den yttre ta större plats och tjäna i kompensatoriskt syfte för att 

förvärva självkänsla och skydda sig från kränkningar, på så vis samspelar den yttre och inre 

självkänslan ständigt med varandra. Självkänslan har en funktion vars inverkan ständigt 

påverkar vårt beteende och vardagliga liv. Vi är på olika sätt utrustade inför krävande 

livshändelser där vi påverkas i olika mån beroende på om vi har resurser för att klarar av 

konsekvenserna av omständigheterna. Genom en bra inre, emotionellt betingad självkänsla 

kan individen i större mån skyddas från kriser och få en lättare återhämtning. En stabil och 

positiv grund medför även att vi försvaras mot ångest medan en låg självkänsla kan ligga till 

grund för ångest, depressioner och missbruk. 

Genom att känna till våra brister och goda egenskaper får vi bättre självkännedom och kan 

öka vår självkänsla. En god inre självkänsla kan på så vis genom självkännedom öka under 

livets gång där vi får insikt om vad vi är i behov av (Johnson 2003: 44ff). På liknande vis 

tenderar individer med lägre självkänsla att avvisa negativ information om sig själva. Detta 
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för att inte gräva i delar av sig själva som de gärna förtränger. För individen kan det vara 

tillfälligt gynnsamt men ökar risken för svårigheter i socialt samspel. Vanligt förekommande i 

sådana situationer är att försköna bilden av sig själv som i samband med en låg självkänsla 

tenderar att resultera i psykisk ohälsa (Johnson 2003: 35-36). Brister i självkänslan frammanar 

osäkerhet och rädslor inför olika livsområden, vilket kan påverka individens förhållningssätt 

till sig själv och sin omgivning negativt. Individer med en inre grundtrygghet har i större 

utsträckning positiva tankar om sig själva, vilket i sin tur även kan innebära att relationer till 

omgivningen präglas av positiva känslor. Vår relation och vårt förhållningssätt till oss själva 

är därför en viktig del av välbefinnandet (Johnson 2003: 73-74). 

Teorisammanfattning  

Social identitetsteori, sociala band och självkänsla; dessa tre begrepp kompletterar varandra 

på så sätt att antingen så genererar de sociala banden skam eller stolthet. Skam eller stolthet är 

i sin tur relaterat till självkänsla då stärkta sociala band får individen att må bra, vilket Scheff 

valt att kalla stolthet, och tvärt om får individen att må dåligt som då går under benämningen 

skam. Självkänslan styr en individs identitet då denne styr förhållningssättet till både sig själv 

och andra människor, val av umgänge påverkar då individen tillbaka och justerar 

personligheten fast än väldigt lite och över en lång tid. Dessa tre teorier kan appliceras på f.d. 

kriminella och brottsoffer för att se hur händelserna i deras liv har påverkat dem i sitt 

identitetsskapande och huruvida deras sociala band och självkänsla påverkats av att vara f.d. 

kriminell respektive brottsoffer.    

Dessa tre teorier handlar om individens identitetsskapande i förhållande till omgivningen, 

vilket också är min huvudfråga om: ”hur den sociala omgivningen bidragit till individernas 

identitetsskapande.”. Social identitetsteori förklarar hur identitet formas i sociala relationer 

och Scheff (1994) tar det längre och påstår att de sociala banden, i sin tur, också förändras i 

och med individens identitetsförändring. Hur förhållandet mellan individen och omgivningen 

ser ut beror indirekt på självkänslan hos individen, enligt Johnsom (2003), då självkänsla 

reglerar hur individen förhåller sig till sin omgivning. För att få ett helhetsperspektiv på 

identitetsförändring och vilken mån omgivningen spelar in på denne och hur, så behöver jag 

beakta dessa tre teorier. Dessa tre teorier är grunden för denna studie då min intention är att 

tolka informanterna.       

Presentation 
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Nedan följer en sammanställning av det material som kom fram i och med intervjuerna med 

informanterna, som är underlaget för denna studie. Jag presenterar f.d. kriminella och 

brottsoffer var för sig för att sedan sammanställa de två grupperna i en sammanfattning. Först 

presenteras ”individernas egen samt omgivningens uppfattning av dem”. Sedan följer: 

”relation till vänskapskretsen”, därefter ”betydelsen av relationer”. ”förlorad socialitet” tar 

upp vad som förändrats i och med en kriminell livsstil och därefter då den upphört, samt efter 

brott för brottsoffrens del. Till sist kommer kategorin ”att förändras som person” som 

fokuserar på identitetsförändring hos individerna i fråga.    

 

De informanter som har en förfluten kriminell bakgrund består av Ullrika, David, Filip och 

Anna (namnen fingerade). De alla är medlemmar i organisationen KRIS och via föreningen 

fick tag på informanterna. De alla är f.d. drogmissbrukare och har även begått andra brott 

främst för att underhålla sitt drogberoende. 

Brottsoffren, också fingerade namn, består av: Karl, Erik, Lina, Emma och Simon som jag 

kom i kontakt med via Varbergs brottsofferjour. De hade alla blivit utsatta för våldsbrott och 

då de gick med på att ställa upp för intervju valdes de ut som informanter för denna studie.  

 
Individernas egen samt omgivningens uppfattning av dem 
KRIS - medlemmar    

Ett tydligt mönster bland informanterna är att de har liknande upplevelser av sitt tidigare liv 

som kriminella. Deras så kallade ”vänner” bestod endast av människor som uppmuntrade 

deras missbruk, genom att de själva var missbrukare eller en väg att gå för att få tag på mer 

droger. ”Om jag hade en påse knark där och mig själv där, när det hade hettat till vad hade 

de valt liksom?”; Detta citat kommer från en av informanterna som vi valt att kalla Ullrika. 

Hon menar på att i sitt missbruk kunde hon inte lita på någon då hon inte ens kunde lita på sig 

själv. Samtliga andra krismedlemmar instämmer att missbruket gav upphov till misstro mot 

sin omgivning och hur de reagerade som konsekvens var också ett genomgående mönster 

bland dem. David förklarade sin reaktion genom följande citat: ”Du tycker att du är mer värd 

än alla andra o visade inte lika mycket respekt mot övrigt folk, tror ungefär att alla ska rulla 

ut röda mattan för dig”. Denna ”tuffa” attityd som visas utåt är nödvändig för att få respekt i 

denna typ av umgängeskrets menar samtliga på, men då detta yttre inte reflekterade vad de 

kände innerst inne blev det en inre konflikt.    
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Drogberoendet gjorde det väldigt svårt för dem att bryta med livsstilen, men också de 

negativa känslor som uppstått och eskalerat mot omgivningen spelade en roll. Identiteten de 

skapat sig inom missbruket var etablerad, de hade sin roll att spela och människor inom det 

kontaktnätet visste vilka de var. I den icke-kriminella världen hade de ingen plats, till att börja 

med, då samtliga började med sitt missbruk i tidig ålder.  

 

Filip berättade hur missbruket orsakat att han helt tappat fotfästet med samhället: ”… skulle 

börja ta ansvar och det va ju jättejobbigt allt det här med myndigheter o försäkringskassan, 

skatteverket, jag visste inte ju inte hur man skulle fylla i en blankett, jag kände mig dödum 

alltså!”. I detta citat framgår det tydligt att försök till att interagera med samhället under eller 

precis efter missbruket gjorde så att informanterna fick en negativ självbild av sig själva. 

Samtliga berättade också att det var utanförskapet de kände redan innan missbruket som fick 

dem att börja med droger då detta gav dem en gemensam plattform med anda människor och 

det, i sin tur, tog bort negativitet riktat mot dem som individer. Ulrika sa att andra människor 

lätt uppfattar henne som kall, men att det också hörde hemma i missbrukarvärlden att vara det. 

Det blev en stor kontrast för henne då hon gav upp droger och istället kände att hon var rädd 

för andra människor, hon visste inte hur hon skulle bete sig. Från att bli sedd som hård och 

leva upp till den rollen till att känna sig maktlös och rädd var hennes uppfattning av 

skillnaden på hur hon såg sig själv och omgivningen i missbruket respektive efter missbruket. 

 

Brottsoffer 

Brottsoffren, till skillnad från KRIS – medlemmarna, varierade något i hur de valde att 

beskriva sig själva. På så sätt att KRIS – medlemmarna endast beskskrev sig själva positivt, 

medan brottsoffren var mycket försiktigare med att försöka framställa sig själva som bra 

människor och tyckte dessutom att det var jobbigt att beskriva sig själva. Karl beskrev sig 

själv som: ”blyg, inte så mycket väsen av mig ganska lågmäld. Svårt att svara på.” Både Karl 

och Erik berättade att de hade blivit mycket restriktivare inför andra människor i och med att 

ha blivit utsatta för misshandel och att de numera tänkte sig för innan de pratade med okända 

människor eller stanna kvar på en plats när det egentligen var dags för hemgång. 

Huruvida brottet påverkat brottsoffrens uppfattning om sig själva, så varierade svaren något 

och korrelationen mellan att det hade det och graden av misshandel verkade vara ganska hög 

precis som Lina antydde: nää det är precis som innan, jag har inte hakat upp mig på det, jag 

har inte legat sömnlös om nätterna, sen fick jag inte så mycket stryk heller det kanske hade 
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vart värre om jag fått mer. Hon kände inte att brottet påverkat henne så pass mycket att det 

förändrat något i hennes liv från hur det såg ut innan brottet, men ändå så medger hon att 

brottet kanske hade påverkat henne mer om misshandeln hade vart grövre än vad den var. Då 

kanske hon hade fått dessa men hon tar upp i citatet som hon nu inte upplever sig ha. 

Ett mönster som fanns hos både KRIS – medlemmar och brottsoffer var att ingen av dem 

identifierar sig med respektive sociala kategori samhället tilldelat dem, nämligen som 

kriminell och brottsoffer. Erik: ”inte så man säger hej [namn] -brottsoffer”, vad han antydde 

till genom att säga så var att ingen uppmärksammar eller behandlar honom som ett brottsoffer. 

KRIS – medlemmarna såg sig först som kriminella då de i efterhand såg tillbaka på deras 

tidigare livsstil, medan brottsoffren än inte identifierar sig själva som brottsoffer. Karl menade 

dock att de kanske hade sett sig själva som brottsoffer om de träffat tillräckligt med andra 

brottsoffer.  

Brottsofferinformanterna har varit med om livsavgörande händelser som avgjort vilka 

individer de är idag. Dock så fanns det inga tydliga kedjehändelser som lett dem till att bli 

brottsoffer så som det fanns gällande hur KRIS – medlemmarna blivit kriminella. KRIS – 

medlemmarna började i tidig ålder med kriminella handlingar som fortsatte under många år 

tills det kom till sitt slut, vilket lett dem fram till att definieras som f.d. kriminella idag. Att 

vara en f.d. brottsling är en del av deras identitet då deras tidigare liv lett dem dit. Att vara ett 

brottsoffer å andra sidan är inte en del av identiteten då deras uppväxt eller tidigare liv inte lett 

dem till att bli utsatt för ett brott.   

Relation till vänskapskretsen 

KRIS - medlemmar    

Samtliga informanter berättade om hur relationer till vänner gått förlorade pågrund av 

missbruket. Drogerna och den tillhörande livsstilen tog över allt mer, vilket betydde att vänner 

som inte missbrukade fick lägre och lägre prioritet och tillslut så upphörde vänskapen att 

existera överhuvudtaget. David förklarade det såhär: 

”Det är klart att ja inte känner att jag har mycket gemensamt med en vanlig människa, vad 

ska ja o en person som lever ett vanligt liv prata om? Kan ju inte prata om mitt liv, den 

personen kommer ju bara bli rädd o inte vilja ha med mig att göra. I min värld är ju droger 

normalt, om jag går ut och tar en öl så ska jag också gå in o dra två liner kokain på toaletten. 

Det skulle ju aldrig gå ihop med vanliga människor, det är därför jag inte heller har normala 

vänner kvar.”    
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David förklarar hur en individ som inte har ett missbruksproblem skiljer sig från en person i 

missbruk och varför det skapar ambivalens mellan de två. Att välja bort de vänner som inte 

missbrukar var ett aktivt val för att skydda en själv från komplikationer och därmed negativa 

känslor, vilket var anledningen till att de tog till droger till att börja med för att undvika. 

Vänner ersattes med andra människor som uppmuntrade och accepterade informanternas 

missbruk och gav sken av att vara deras ”nya” vänner, men som nämnts tidigare så kan de se 

tillbaka nu i efterhand att det inte var så. Att anknyta sig till andra i samma sits var endast ett 

sätt att överleva och kunna fortsätta med att missbruka.  

 

De upplevde också att de skadat personer i sin närhet genom sin livsstil och då drogerna 

gjorde så att de fick ett tunnelperspektiv, var det lättare att själv ta avstånd från dessa 

individer än att ta itu med dem känslor som uppstod som konsekvens. Anna gav oss ett 

exempel på detta då hon berättade om hur hon förlorat kontakten med en barndomsvän. 

Barndomsvännen är nu polis och med tanke på Annas tidigare livsstilsval gjorde det omöjligt 

för dem att vara vänner nu. Anna har lyckats bli drogfri en gång tidigare i livet men fick ett 

återfall, vilket hon menar är inte en sådan lyckad vänskap att ha för en polis med en sådan 

person. Som polis måste barndomsvännen se till sitt bästa, menar Anna och det förstår hon 

mycket väl men samtidigt så är hon ledsen över att det skulle behöva bli som det blev.  

 

Organisationen KRIS har gett individerna nya sociala nätverk som, istället för negativa, är 

hälsosamma och genom den så har de funnit en ny identitet där deras tidigare liv som 

missbrukare är en del av vilka de är som personer idag. Vänskapskretsen har därmed skiftat 

från livet innan missbruk, till umgängeskretsen under missbruket och till nu efter missbruk.  

 

Brottsoffer  

En likhet mellan KRIS – informanterna och brottsofferinformanterna är att båda grupper valt 

umgängeskrets efter vilket behov de ansett sig ha. Dock så förändrades inte brottsoffrens 

vänskapskrets drastiskt av att de blivit utsatta för brott medan KRIS – medlemmarna har haft 

stor omsättning. För KRIS – medlemmarna så speglar umgängeskretsen väldigt mycket den 

”fas” de befann/befinner sig i medan brottsoffrens omsättning av vänner har med vardagliga 

skiftningar att göra som flytt eller liknande. Dock så har brottsofferinformanterna möjligtvis 

stött bort nya kontakter då de behövt människor runtomkring sig som de kan lita på och har 

därför inte haft att skaffa nya vänner som en prioritet.  
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Karl och Erik tillhör samma kompisgäng och båda misshandlades samma kväll av samma 

gärningsman och de övriga i kompisgänget var vittnen under rättegången. Karl och Erik 

målade upp en bild av dem som ett nära kompisgäng vilket de också var under den tid då 

misshandeln ägde rum, men enligt Karl och Erik har de glidit ifrån varandra fast det beror på 

flytt till olika orter eller andra liknande anledningar.  ”När jag vakna upp dagen efter tänkte 

jag: ”vafan har jag gjort nu?” sen fick jag höra att det inte var jag som orsakat det här.” Erik 

hade blivit medvetslös och vännerna hade fått ringa efter ambulans, vilket ledde till att han 

blivit inlagd på sjukhus och utifrån citatet ovan kan man se beroendeställningen Erik hade till 

sina vänner som kunde berätta för honom vad som hänt. ”Jag gillar inte riktigt när folk man 

inte känner ska fråga… säg att jag pratar med en kompis och så kommer någon man inte 

känner… han får visa respekt”. Genom detta citat visas att inte vem som helst kan agera som 

stöd utan att de endast hade förtroende nog till vännerna. De fick stöd från varandra och kände 

aggression gentemot gärningsmannen vilket syntes tydligt då de namngav denne som 

”idioten” eller ”IQ-[namn på gärningsmannen]”. Men i övrigt så tyckte dem att människor 

som fick berättat för sig vad som hänt förstod dem och tyckte att de hade blivit ”utsatta”.  

 

Betydelsen av relationer 

KRIS - medlemmar    

Informanterna har bytt ut vänskapskrets efter olika skeden i livet, som nämnt ovan, men 

familjemedlemmar har å andra sidan aldrig försvunnit för gott från informanternas liv. I vissa 

perioder har familjemedlemmar sagt ifrån och därmed har relationen ”lagts på is” under en 

viss tid, men efter då att informanterna blev drogfria så har relationerna åter etablerats. 

Samtliga informanter har tryckt på betydelsen för relationerna med sina familjemedlemmar i 

sitt tillfrisknande. Förtroende för informanterna från deras familjemedlemmar har fått byggas 

upp från grunden och det har vart väldigt jobbigt, då det framgår hur mycket skada 

informanterna orsakat respektive familj. Dock så har de kommit så pass långt nu att de lyckats 

etablerat en stabil grund för relationen och det har vart en otrolig kick och motivation för dem 

att fortsätta jobba på att bli vän med sig själva och vara en del av samhället.   

 

David berättade för oss att han träffade sin mamma som mest när han satt i fängelse, för så 

fort han kom ut så började han med droger igen och han skämdes för mycket för att träffa sin 

mamma när han var hög. Numera har David en jättebra relation med sin mamma och den är 

jätteviktig för honom, men i sitt missbruk kunde han inte se det. Han hade helt andra 
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prioriteringar och det gjorde att han förlorade kontakten med människorna som egentligen 

brydde sig om honom mest av alla.  

 

Anna och Ullrika har båda barn som också fick ta del av deras missbruk, de prioriterade bort 

barnen i missbruket men nu är det relationen till barnen som skänker dem mest lycka av 

allting. När de fick höra att barnen fått tillbaka förtroende för dem igen var det som den 

ultimata bekräftelsen. Skillnaden mellan vänskapskretsar och relationen till 

familjemedlemmar är den; att vänskap som gick förlorat under missbruket kom aldrig tillbaka, 

men det gjorde familjerelationerna. Anna poängterade dock att relationen till hennes själv 

måste prioriteras först, för hon kan inte se hur hon kan vara en bra mamma till sina barn om 

hon inte mår bra själv. Mår hon inte bra så kommer barnen märka av detta och kanske 

beskyller sig själva och ifrågasätta om hon ska börja missbruka igen och då går det ändå ut 

över hennes barn i slutändan. Så fast än relationen till familjen är jätteviktig i informanternas 

tillfrisknande så måste de se till sig själva först annars blir konsekvensen att det ändå slår ut 

över dem.  

Brottsoffer 

De redan existerande relationer brottsofferinformanterna har stärkts på grund av misshandeln, 

var och en blivit utsatt för, men har även fört med sig konsekvenser som att deras familj och 

andra människor som står dem nära känner oro över vad som hänt. Det är något som hämmat 

dem (familjen, sambo och nära vänner) i efterhand också. Rättegångarna ägde rum en tid efter 

brottet så att det hade gått en viss tid mellan misshandel och rättegångarna. 

Ett genomgående mönster som intervjuerna visat är att misshandeln av respektive brottsoffer 

har lett till att gränsen mellan vänner och okända är tydligare nu efter brottet än innan det 

ägde rum. Så samtidigt som att de relationer som redan existerade innan brottet blev starkare 

så blev de ”icke-nära” relationerna svagare eller opåverkade. De familjemedlemmar som inte 

stått dem nära innan misshandeln har därför heller inte etablerats nu efteråt. ”Tror inte pappa 

vet om att det hände, mamma är lite mer beskyddande, orolig” (Karl); varken Karl eller Erik 

har en vidare relation med sin biologiska pappa och pågrund av det så har de heller inget 

behov av att de borde veta. Båda har mamma och syskon som de dessutom har en nära 

relation till som istället stärkts i och med misshandeln.  

Emma tycker att misshandeln har bekräftat hennes vänskaper då de verkligen har ställt upp 

för henne nu när hon som mest behöver det, men att både vänner och familj också stöttade 
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henne i beslutet att ta emot hjälp i form av terapi för att hitta tillbaka tills sig själv, till den hon 

var, innan misshandeln ägt rum.  

Emma har behövt luta sig på sin familj mer efter brottet och det är nödvändigtvis inte positivt 

då hon känner sig mindre självständig, vilket hon dessförinnan haft ett stort behov av att vara. 

Hennes familj samt sambo har också blivit påverkade av Emmas misshandel på så sätt att de 

är oroliga för henne, både över hur hon mår, men också oroliga över att en sådan sak skulle 

kunna hända igen. Emma har som sagt en bra relation till sin familj men hon vill å andra sidan 

inte vara beroende av dem på det sättet eftersom hon är vuxen. Hon vill heller inte att hennes 

familj, sambo och vänner ska behöva oroa sig men att det antagligen lättar med tiden. 

Dessutom så tror hon att terapin ska hjälpa henne att hitta tillbaka till hur hon var innan och 

lyckas hon med att känna sig trygg så tror hon att det för med sig att hennes familj och sambo 

också känner sig tryggare.  

 

Förlorad socialitet 

KRIS - medlemmar    

Samtliga informanter har fått ökat förtroende för samhället genom organisationen KRIS, då de 

genom den lärt sig hur det fungerar med, exempelvis, försäkringskassa som Filip tog upp som 

exempel (se ovan). Dock så har samtliga upplevt bristande förtroende både innan och under 

missbruket. Anna gav oss följande exempel: ”jag blev tagen av polisen och de drar upp mig 

på vårdcentralen där jag brukar ta mina barn, de kunde skött det snyggare… jag kände mig 

jävligt kränkt.”. Anna hade en svår uppväxt med en mamma som inte prioriterade hennes 

barns välmående före sina egna emotioner. Hon fick även diagnosen ADHD i vuxen ålder 

efter att hon slutat med alkohol och drogmissbruk och hjälp att hantera det, men som ung fick 

hon aldrig sina behov mättade. Samhället misslyckades med att ge den hjälp och det stöd som 

hon hade behövt och istället blev hon sedd som ett problem. Samhället har, tidigare i hennes 

liv, alltid vart emot henne istället för att bistå med trygghet, vilket hon precis som alla andra 

behöver för att vårt system ska fungera. Poliserna behandlade inte Anna som en medborgare 

med samma mänskliga värde som alla andra, utan snarare som ohyra då de helt respektlöst 

eskorterar henne till vårdcentralen mitt på dagen utan någon som helst empati för hennes 

privatliv.  

 

Inställningen till samhället gjorde att KRIS - medlemmarna distanserade sig själva ännu mer, 

vilket gjorde det ännu svårare att sluta med missbruket då de inte kunde göra detta på egen 
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hand. Innan skulle jag tolka det som att folk ville skada mig, som att du ställer en fråga så kan 

jag bli defensiv för att jag tror du vill göra mig illa. Med detta citat menar David att han 

misstrodde alla, att alla var ute efter att göra honom illa. Det är någonting som organisationen 

KRIS jobbar med, nämligen att hjälpa före detta kriminella att få tillbaka tilliten till samhället. 

David är den enda som sa att han var redo att gå vidare från KRIS, att KRIS var nödvändigt 

för att han skulle lyckas med att hålla sig drogfri men att han nu känner sig redo att slussas ut 

i samhället igen. Grundtanken med KRIS är att alla ska komma till den punkten då de är redo 

för det, men så länge de är KRIS – medlemmar så är vägen tillbaka in i samhället en process. 

Missbruket och att stå utanför samhället har vart en stor del av deras liv och därför krävs det 

aktiv bearbetning för att kunna hantera att vara en del av samhället igen och må bra. Det är en 

stor skillnad mellan KRIS – medlemmarna och brottsoffren just att KRIS – medlemmarna får 

utomstående hjälp med att bearbeta sina känslor som uppstått i och med konflikten med 

samhället, medan endast en utav brottsoffren har tagit emot hjälp i form av terapi.   

 

Brottsoffer 

Väntetiden mellan brottet och rättegången har fått brottsofferinformanterna att undra över om 

misshandeln mot dem glömts bort. Karl och Erik fick vänta i två år på att deras rättegång 

skulle bi av, efter att ha blivit inställd två gånger. ”Om domen inte blir som jag vill kommer 

jag bli besviken… efter rättegången blev inställd den andra gången fick man inte höra något 

på ett halvår och då undrade man ”skiter dom i det?”. På frågan om huruvida de förlorat tillit 

till samhället eller inte så tyckte brottsofferinformanterna generellt inte det, men att den långa 

väntan på rättegång fått dem att undra och bli tveksamma.  

En uppenbar skillnad mellan Karl, Erik och Emma är att Karl och Erik ville att 

gärningsmannen som misshandlat dem skulle bli straffad hårt och inlåst; speciellt då de bor 

relativt nära varandra och sett honom efter brottet vid olika tillfällen. Ena vittnets pappa hade 

även sagt till gärningsmannen vid ett annat tillfälle då han hade druckit och satte sig bakom 

ratten, men att det inte stoppat honom från att köra iväg. Karl sa även i samband med 

rättegången, då vi talade om det, att han tyckte det var obehagligt att sitta i samma rum som 

gärningsmannen då han är lite rädd för honom.  Karl och Erik skulle inte känna sig riktigt 

säkra förrän gärningsmannen var inlåst, vad vi förstod det som, båda två, men speciellt Erik, 

utryckte beslutsamhet över att han skulle få ekonomisk kompensation.  
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De båda kände ilska gentemot gärningsmannen och vill att han ska känna ångest över att han, 

antagligen, hamnar i fängelse. Varken Erik eller Karl verkar tro att gärningsmannen är 

kapabel av att känna empati och han skulle därför inte kunna känna ångest för vad han orsakat 

sina offer, enligt Karl och Erik, utan endast ångest över att han själv gjort så att han hamnar i 

fängelse. 

Karl och Erik har också hört av andra hur gärningsmannen betett sig och han är tydligen känd 

bland dem som jobbar på krogarna i staden där misshandeln tog plats. De pratade alltså inte 

endast om hur illa de tyckte om honom själva utan även hur illa omtyckt han var av andra 

runtomkring. Det fanns inte mycket utrymme för att se gärningsmannen som en människa 

med negativa sidor så väl som positiva sidor. Tilliten till samhället står på spel i och med 

rättegången, då gärningsmannen representerar en defekt av samhället och om Erik och Karl 

känner sig skyddat mot detta så kan de heller inte ha full tillit till samhället. Gärningsmannen 

är en del av samhället inte sin egen individ, då Karl och Erik inte kan se hans mänskliga 

egenskaper. 

Emma å andra sidan sa att det inte skulle få henne att må bättre om hennes gärningsman fick 

fängelse, för henne kunde han lika gärna få samhällstjänst. Huvudsaken var att han inte skulle 

begå samma brott igen och det såg hon som samhällets skyldighet att göra något åt, om han 

fick insikt i vad han hade gjort och därmed inte skada fler människor i framtiden så spelar det 

ingen roll hur han kom dit bara att samhället gjorde något åt situationen som var.  

En likhet mellan KRIS – medlemmarna och brottsoffren är att brottsoffren efter brottet och 

KRIS – medlemmarna precis efter missbruket; är att båda grupperna är rädda för okända 

människor och är restriktiva. De känner sig inte som en del av samhället men förväntas ändå 

integrera med den. Båda grupper vill nå normalitet, vilket i detta sammanhang, innebär att 

kunna ta del av och vara en del av samhället utan att känna sig rädd och otrygg.  

Att förändras som person  

KRIS – medlemmar 

Samtliga informanter uppger att deras dåliga självkänsla var en avgörande faktor som ledde 

dem till missbruk. David berättade om hur han alltid sökte bekräftelse som liten, men när 

lärare eller liknande inte kunde ge honom det sökte han sig till kriminella gäng. 

Uppmärksamheten fick honom att utföra grövre brott för att få ännu mer bekräftelse från sina 

gängmedlemmar. Därför har förändring av självkänslan vart essentiellt i hans ansträngning att 
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bli ren från droger och återintegreras i samhället. Annas citat tycker jag sätter ord på vad 

samtliga KRIS – medlemmar genomgått för förändring: ”Jag är inte rädd för mina känslor 

idag som jag var innan/…/ jag tror inte på att jag är en genomrutten människa”. För att 

framgångsrikt kunna återintegreras i samhället så kan de inte skuldbelägga sig själva för allt 

de gjort och som hänt dem, utan snarare leva i nuet och få det att fungera; en dag i taget. Dock 

så sa de alla att de tar ansvar för sina handlingar, därmed lever de inte förnekelse över vad 

som vart och ser sitt tidigare liv som en del av vilka de är som individer idag.  

Samtliga menar att den person de är idag är den personen de alltid varit men att de levt i en 

roll som de kunde bära upp, till skillnad från att följa samhällets riktlinjer när samhället inte 

tog vara på dessa individer.”Man har ju lagt på en fasad att jag är fan coolast i världen/…/ 

men egentligen så var jag ju jätteledsen, nerbruten och jätterädd, det var ju den jag 

egentligen var, där kom denhär lilla, lilla rädda tjejen fram med låg självkänsla, rädd att inte 

duga, rädd att inte vara älskad.”. Fasaden utåt, samt drogerna, förklarade Anna var ett sätt att 

fly verkligheten och undvika de negativa känslor som omgav den. Det var också det som var 

jobbigast med att sluta med droger, att alla känslorna de lyckats undvika kom upp åter igen. 

Men nu fanns det inget sätt att undvika de uppkomna känslorna på, de var tvungen att ta itu 

med dem.  

Ullrika berättade om en händelse, efter att hon blivit fri från droger, då hon bråkade med sin 

dotter. Dottern skuldbelade Ullrika för hennes tidigare missbruk i stundens hetta och Ullrika 

sa att instinktivt ville hon bara gå därifrån och fly som hon alltid gjort, men hon kunde inte fly 

från sin egen dotter. Hon var tvungen att stanna kvar i situationen och prata med sin dotter, 

vilket slutade med att de löste problemet tillslut. För Ullrika var detta en seger; att hon 

lyckades stanna kvar och lösa problemet då detta var hel nytt för henne. Hon hade inte haft 

vårdnaden av hennes dotter under missbruket, men fått tillbaka den i och med tillfrisknandet 

och dottern var en stor motivation för henne att hålla sig nykter och drogfri.          

Den största förändringen KRIS – medlemmarna gjort är att jobba på sig själva, sin egen 

självkänsla och med varje förbättring har de lyckats få tillbaka kontakten med familj eller 

kommit till en insikt som gjort att de kunnat ta ytterligare steg mot att återintegreras helt i 

samhället. Den trasiga relationen de haft till sig själva har läkt eller håller på att läka och från 

att inte ha haft någon framtid har de nu möjligheter i sitt liv. Deras framtid ser ljus ut och de 

verkar upprymda över den, vilket Annas citat betonar: ”Alltså jag är så jävla nöjd med mitt liv 
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som de är idag!”. Brottsoffrens syn på framtiden är lite mer likgiltig än KRIS – 

medlemmarnas, vilket påpekas nedan.  

Brottsoffer 

En skillnad mellan KRIS – medlemmarna och brottsoffren är att KRIS – medlemmarna var 

och är beredda att aktivt jobba med sig själva för att nå ”normaliteten” som definieras ovan, 

vilket endast Emma var av brottsofferinformanterna då hon var den enda som ville få hjälp.   

Hur lätt man tar på saker och ting har förändrats för Erik och Karl då de ser på incidenter med 

andra ögon, Erik beskrev det som: ”… så fort jag hört om en kompis som vart i bråk, istället 

för att tänka att de inte är någonting, så tänker man tvärt om. Jag bryr mig mer tror jag.”. Karl 

uttryckte sig liknande om hur han nu blivit medveten om hur det är att vara med om en 

misshandel och därför kan förstå andra som blivit utsatta för det. 

Efter misshandeln ville inte Erik och Karl gå ut i staden där misshandeln hade skett, men med 

tiden har de förändrats då de kan tänka sig att göra det igen (två år efter misshandeln), dock så 

sitter fortfarande restriktiviteten mot nya människor i och verkar vara en mer permanent 

förändring hos dem båda. Karl visade förståelse för att vissa kan vilja genomgå terapi då det 

kan vara till hjälp för att bearbeta händelsen, men var ändå inte villig att testa på det själv då 

han inte ansåg sig själv behöva det. Erik å andra sidan var helt emot att ta emot hjälp och sa 

att ända anledningen till att han ringde brottsofferjouren var för att se hur mycket skadestånd 

han skulle begära i och med stämningsansökan mot gärningsmannen.  

Emma var den som var mest öppen med hur misshandeln hade påverkat henne och tryckte på 

att hon inte längre kunde behålla jobbet som hon innan brottet skötte utan svårigheter. Hon 

var dock fast besluten att aktivt jobba med sig själv med hjälp utifrån för att återfå eller 

aktivera de egenskaper hon en gång hade och kunde använda sig av i vardagslivet. Hon 

beskrev även hur hon längre inte vågade gå ensam på platser där det inte fans andra 

människor, speciellt på kvällstid i mörker. Gärningsmannen som angrep henne hade ett 

utländskt utseende och hon var så ledsen över att hon numera ofrivilligt var rädd eller på sin 

vakt mot andra människor med utländskt utseende, då hon själv inte identifierar sig som en 

sådan person som gör sådant och har heller inga rasistiska åsikter. Misshandeln hade endast 

lett till negativa konsekvenser för henne gällande hennes identitet, men var lättad över att 

rättegången var över. Hon kunde nu koncentrera sig på de andra problem istället, då hennes 
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terapisamtal mest gått ut på att förbereda henne inför rättegången fram tills nu; hur hon skulle 

komma ihåg att andas och ta det lugnt när hon talade inför rätten.  

Lina och Simon såg misshandeln som ett tråkigt minne men inte att det skulle ha påverkat 

dem mer än att de stressade upp sig inför rättegången. Lina sa ingenting som kan förstås som 

att hennes identitet förändrats på något sätt medan Simon menade att han var lite försiktigare 

nu än innan gällande att vara social mot nya människor, men inget som han såg som 

avgörande för sin identitet.   

Sammanfattning 

KRIS – medlemmarna har gått från att se sig själva som tuffa och hårda till tillbakadragna, 

men försöker även jobba bort restriktiviteten. Brottsoffren har, å andra sidan, blivit restriktiva 

efter brottet och Emma är den enda som är villig att aktivt jobba bort sin uppkomna 

restriktivitet, precis som KRIS – medlemmarna gör. Hos brottsoffren kunde vi se en 

korrelation mellan graden av misshandel och psykiska konsekvenser som uppstått hos 

brottsoffren, ju värre misshandeln var desto djupare psykiska spår; som att bli restriktiv och 

inte lita på människor. Hos KRIS – medlemmarna verkade de som att samtliga gått igenom 

olika faser i sitt tillfrisknande och därför hade alla vart restriktiva då de först gav upp 

missbruket. KRIS – medlemmarna och brottsoffren har korsat varandras vägar, då KRIS – 

medlemmarna har gått från att vara labila individer till att må bra medan brottsoffren har gått 

från att må bra till att må mindre bra än tidigare.   

När det kommer till social kategori så såg KRIS – medlemmarna sig själv som kriminella då, 

först efter att de slutat att vara det, men i missbruket så såg de sig inte som kriminella och 

brottsoffren såg sig heller inte som brottsoffer. Båda har vart med om händelser i sina liv som 

bidragit till vilka de är idag, men när det kommer till KRIS – medlemmarna kan man se en 

kedja av händelser som lett dem till där de är idag. För brottsoffren så finns inget som lett dem 

fram till att bli brottsoffer och alla människor är delvis ett resultat av vad de vart med om i 

sina tidigare liv. Både KRIS – medlemmarna och brottsoffren har haft en av vänner, dock så 

har KRIS medlemmarnas vänskapskrets varit beroende av vilken fas individerna befunnit sig 

i. När de började med missbruket försvann relationen till många vänner de haft och när de 

slutade med missbruket så försvann relationen till andra som missbrukade. Brottsoffrens 

omsättning av vänner är oberoende av respektive misshandel, men de har inte varit lika öppna 

för nya relationer efteråt.  
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Familjen har visat sig vara lika viktig för KRIS – medlemmarna och brottsoffren, speciellt 

efter det att missbruket upphörde för KRIS – medlemmarna och efter misshandeln för 

brottsoffren. När det gäller relationer så har KRIS – medlemmarna aldrig haft något 

förtroende för andra tidigare, utan det började etableras först efter att de slutat med droger och 

blivit medlemmar i KRIS. Brottsoffrens förtroende hänger på domen för gärningsmannen och 

huruvida samhället tar deras misshandel på allvar eller inte. KRIS – medlemmarna har 

förbättrat sin självkänsla och de ser hoppfullt på framtiden. Brottsoffren å andra sidan verkar 

vara dystrare än innan respektive misshandel.  

Analys 

Analysen kommer att besvara från frågeställningen: Vilken betydelse har sociala band för f.d. 

kriminella respektive brottsoffers självkänsla och identitet? Relationen mellan sociala band 

och självkänsla, Förändringar av de sociala banden, Kriminalitets påverkan på de sociala 

banden hos utövare och drabbade, Förändrad självkänsla och identitet hos informanterna, 

känslor informanterna tagit med sig från kriminaliteten de utövat eller blivit utsatta för. 

Anledningen till att jag valt dessa ämnen är för att de även besvarar problemformuleringen 

om hur den sociala omgivningen bidragit till individernas identitetsskapande, samt hur de 

upplever att deras självkänsla och sociala band förändrats av att vara kriminell respektive ett 

brottsoffer. Det första temat tar upp hur den sociala omgivningen påverkat informanternas 

självkänsla och identitetsskapande. Det andra och tredje temat fokuserar på omgivningens 

roll, d.v.s. de sociala band som individerna har och hur dessa påverkat eller påverkats av 

respektive identitetsförändring. Det fjärde temat fokuserar på identitetsförändring och berör 

informanternas identitetsskapande före och efter brott. Informanternas tillit berörs av rättsliga 

processer som brottsoffrens rättegångar eller hur KRIS - medlemmar ser på hur missbrukare 

bemöts av myndigheter. Därför berörs även hur omgivningen bidragit till informanternas 

identitetsskapande samt hur de sociala banden förändrats för informanterna. 

 
1. Relationen mellan sociala band och självkänsla  

Hos KRIS -medlemmarna finns det en tydlig koppling mellan sociala band, självkänsla och 

identitet. Drogerna hade större betydelse än de sociala banden de kriminella sinsemellan 

eftersom de individuella behoven var viktigare än gruppens. Detta kallar Scheff (1994:4-5) för 

överdifferentiering när individerna står i fokus snarare än gruppen och individerna blir 

isolerade som resultat. Fast än KRIS – medlemmarna när de var kriminella till en början sökte 
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sig till gruppen för bekräftelse så etablerades inte en egentlig gemenskap utan var och en hade 

sin egen agenda. Samtliga påstod att deras dåliga självkänsla var en stor anledning till att de 

tog droger, men att den personen de var i missbruket inte reflekterade den personen de var på 

insidan. När KRIS – medlemmarna befann sig i missbruket så gav andra missbrukare skenet 

av att vara deras vänner, vilket gav upphov till en falsk känsla av starka sociala band som i sin 

tur också skapade en falsk självkänsla. De kände att de fick positiv respons i den kriminella 

världen, vilket de inte fick i andra sammanhang. Anledningen att självkänslan var falsk var att 

deras identitet och beteende inte stämde överens. Dissonansen mellan vad de visade utåt och 

vad de kände inuti medverkade till att de inte mådde bra. Då personlighet och beteende måste 

koordinera med varandra för att människan ska vara välmående (Burke 2006).  

Enligt Johnson (2003) så finns det en yttre och en inre självkänsla; den yttre självkänslan blir 

mättad av positiv respons från omgivningen, medan den inre självkänslan innebär att 

individen själv vet att han eller hon är bra och litar på sin förmåga. Hade KRIS – 

medlemmarna haft en god inre självkänsla så skulle inte lika mycket bekräftelse från 

omgivningen behövts. Resultatet tyder alltså på att samtliga KRIS – medlemmar hade en låg 

inre självkänsla. 

Brottsoffren säger inte rakt ut att deras identitet eller självkänsla ändrats, men generellt så 

medger de att brottet mot dem satt sina spår. Att de gått från att vara sociala och utåtriktade 

till att bli tillbakadragna kan likställas med att sociala band gått förlorade, då bekantskaper 

runnit ut i sanden och nya relationer inte kommer lätt till någon av dem. Enligt Scheff (1994) 

så sänks självkänslan av sänkta sociala band och det påverkar, i sin tur, den sociala identiteten 

då brottsoffren/a/ fick bekräftelse genom att vara sociala och utåtriktade. Att gå från att vara 

social och utåtriktad till att blir tillbakadragen gör också att omgivningens respons på deras 

beteende ändras med följden att brottsoffren/a/ ser sig själva annorlunda. Jenkins (2004) 

menar att social identitet måste valideras av andra, för att individen själv ska kunna känna sig 

säker i den identitet som denne utger sig att vara. Om omgivningen slutade bekräfta 

brottsoffren/a/ som sociala och utåtriktade individer så startade en identitetsförändring. En 

identitetsförändring är en process vilket skapade dissonans mellan brottsoffrens inre och yttre 

identiteter, vilket betyder att förväntningar utifrån påverkade brottsoffrens beteenden (Burke 

2006). Precis som för KRIS – medlemmarna så gör denna dissonans mellan inre och yttre 

identitet att självkänslan sänks (Johnson 2003).  



 39 

Både KRIS- medlemmarna och brottsoffren/a/ har alltså genomgått identitetsförändring som 

påverkats av att samtliga har haft eller har låg självkänsla. Det som skiljer de två grupperna åt 

är att KRIS – medlemmarna har haft låg självkänsla från början, vilket satte igång processen 

av identitetsförändring då de påbörjade missbruket. För brottsoffren/a/ började 

identitetsförändringen i samband med brottet de utsattes för och ledde till en låg självkänsla 

då andra inte längre kände igen deras egna personlighetsdrag efter brottet. Omgivningen har 

fungerat som en spegel som individerna, i fråga, sett sig själva genom och försökt korrigera 

identiteten efter vad som visats för att finna en balans mellan inre och yttre identitet.      

2. Förändringar av de sociala banden  

Alla KRIS – medlemmar som ställt upp på att bli intervjuade för denna undersökning har haft 

en uppväxt med ett eller flera problem som är alkoholiserade föräldrar, emotionellt 

frånvarande föräldrar, odiagnostiserad ADHD och eller att en familjemedlem eller en person 

de haft en nära relation med har avlidit. Enligt Johnson (2003) så har en person med en stabil 

och positiv grund ett inbyggt försvar mot ångest. Saknas dock en stabil och positiv grund så 

kan detta istället leda till ångest, depression och missbruk. KRIS – medlemmarna saknar 

denna stabila och positiva grund och det har gjort att benägenheten att börja ta droger har vart 

starkare hos dem, än hos människor som haft grundtrygghet.  

En anledning till att KRIS – medlemmarna började med sitt missbruk, bröt gamla 

vänskapskontakter och började umgås med människor som tog droger, kan förklaras genom 

Scheffs teori om skam. Människan undviker skam och skam kan även vara hot om att känna 

sig exkluderad (Scheff 1994:4-5). Dödsfall bland närstående, känna sig annorlunda för att 

man har diagnosen ADHD eller frånvarande föräldrar, dessa faktorer, ledde till att KRIS – 

medlemmarna kände sig exkluderade och Scheff menar att trygga sociala band är 

fundamentala för individens välbefinnande. KRIS – medlemmarna hade stort behov att hitta 

trygga sociala band i ett försök att må bra. Hos en grupp människor var inträdesporten lätt att 

ta sig igenom nämligen att ta droger. Dock så fann inte KRIS – medlemmarna dessa trygga 

sociala band som de sökte efter, då drogerna var det enda de hade gemensamt och drogerna 

avskärmade dem från övriga samhället.   

Efter att ha missbrukat i många år så var det inte lätt att komma tillbaka till samhället igen då 

det enda KRIS – medlemmarna behövde göra för att behålla sin gamla umgängeskrets var att 

ta droger. I samhället finns det mycket som förväntas av en vuxen människa, men i KRIS - 

medlemmarnas frånvaro på grund av droger, så hade KRIS - medlemmarna missat 
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grundläggande saker som hur man fyller i en blankett. De behövde starka konstruktiva sociala 

band för att kunna hålla sig nyktra och tack vare organisationen KRIS kunde de tillägna sig 

dessa. KRIS som organisation erbjöd grundtrygghet och sakta men säkert kunde KRIS – 

medlemmarna börja förbättra sin självkänsla. KRIS – medlemmarna hade aldrig tidigare 

bearbetat sina känslor och istället haft en attityd som tuff och osårbar. Organisationen KRIS 

hjälper sina medlemmar med bearbetning, vilket innebär att KRIS – medlemmarna inte längre 

kan blunda för sina brister. Johnson (2003)  menar att genom att känna till brister så väl som 

goda egenskaper leder detta till en bättre självkänsla och självkännedom. KRIS – 

medlemmarna har till slut fått medel för att förbättra sin självkänsla. 

På frågan om de tyckte att den tidigare omgivningen påverkat dem så svarade alla KRIS - 

medlemmar att den hade det men att det slutgiltiga ansvaret låg hos dem själva, var och en. 

Brottsoffren svarade mer kort och koncist att den hade det men inte mer än så. KRIS – 

medlemmarnas svar är mer ett moraliskt ställningstagande och ödmjukt än brottsoffrens svar. 

Jenkins (2004) teori om social identitet innebär att människor fortlöpande jämför sig med dem 

i sin omgivning genom likheter och skillnader och alla KRIS – medlemmar har ett förflutet 

som knyter dem samman. Jenkins påstår också att en gruppidentitet ger meningsfullhet och 

eftersom KRIS – medlemmarna inte ville fortsätta umgås med sin gamla umgängeskrets, så 

blev organisation KRIS deras nya gruppidentitet. Då självet är socialt konstruerat så kunde 

KRIS- medlemmarna ändra uppfattning om sina egna identiteter då de nu ser sig själva med 

nya ögon. Andra KRIS – medlemmar kan ge bekräftelsen de behöver för att bygga upp 

självkänsla (Johnson 2003).  

En misshandel som sker en gång och inte upprepas har inte ett samband med om personen i 

fråga haft en stabil och positiv social gemenskap eller inte. Grundtryggheten för brottsoffren 

har samtidigt i någon utsträckning rubbats, vilket kan påvisas genom att de antingen helt 

ändrat vissa beteenden eller är oroliga och försiktiga i sammanhang med okända människor. 

Emma är den enda av brottsoffren som tar emot hjälp utanför familjen för att kunna återgå till 

hur det var före det att hon blev ett offer för brott. Dock är hennes terapi inte i form av 

gruppterapi och hon har därmed inte funnit en ny gruppidentitet som KRIS – medlemmarna 

har (Johnson 2003). Däremot kategoriseras Emma och de andra brottsoffren som brottsoffer 

som kan leda till följder som att omgivningen beter sig annorlunda mot dem (Jenkins 2004). 

Emma förklarade att hennes familj och närstående är oroliga för henne och eftersom en 

individs identitet speglar hur andra ser på en, så bidrar detta till att Emma känner sig mer 

hjälplös och rädd med stämpeln som brottsoffer.  
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KRIS – medlemmarna hade större förutsättningar att hamna snett i livet; ta droger och begå 

kriminella handlingar än människor med en starkare grundtrygghet. Dock så har KRIS – 

medlemmarna även förutsättningar att släppa taget om sitt förflutna och bearbetning visar sig 

viktigt för att leva ett fungerande liv och organisationen KRIS ger dem en gruppidentitet och 

starka sociala band. KRIS – medlemmarna tar hjälp av sin omgivning för att lyckas med 

bearbetningen medan brottsoffren i större utsträckning undviker sin omgivning. Brottsoffren 

är kategoriserade som brottsoffer av samhället, men ändå så har de ingen grupptillhörighet då 

de inte känner andra brottsoffer och utgör en grupp som har liknande erfarenheter.  

3. kriminalitets påverkan på de sociala banden hos både utförare och drabbade  

Ett mönster visar sig hos både brottsoffer och KRIS – medlemmar var att tiden efter att ha 

begått eller drabbats av brott gjorde att samtliga informanter från båda grupper kom närmare 

sin familj och att de sociala banden stärktes (Scheff 1994) vilket då naturligt leder till bättre 

självkänsla som i sin tur gör att ens egen identitet blir klarare för en själv.  

För brottsoffren så är det mer motsägelsefullt eftersom deras självkänsla sänktes i och med 

brottet då detta gjort dem mer vaksamma och tillbakadragna gentemot okända människor. 

Detta visar att självkänslan kan variera beroende på sammanhang. Är man enbart med 

människor man älskar och är älskad av finns det ingen anledning att vara tillbakadragen, då 

kärlek är det som ger oss människor en inre självkänsla som i sin tur också påverkar den yttre 

självkänslan (Johnson 2003). 

Optimal differentiering kan också förklara varför brottsoffrens självkänsla är bra i vissa 

sammanhang medan överdifferentiering förklarar varför det är lågt i andra sammanhang 

(Scheff 1994). I brottsoffrens familjer verkar det finnas en bra balans där varje 

familjemedlems behov är separerade från hela familjens behov. Brottsoffren känner sig som 

sina egna individer när de är med sina familjer, men känner fortfarande grupptillhörighet till 

familjen. När brottsoffren är med andra umgängeskretsar än sina familjer verkar det ha skett 

en överdifferentiering, efter att de blivit misshandlade. Brottsoffren ser till sina egna behov 

som till exempel att de inte vill stanna kvar fastän gruppen av vänner kanske hade velat att de 

stannat kvar. När en individ sätter sina egna behov före gruppen så känner sig människan 

isolerad enligt Scheff (1994).  

En tydlig gruppidentitet kan också vara svårt för brottsoffer att upprätta om de skiljer sig från 

resten gruppen och blir påminda om detta, som när Erik uttryckte att det var respektlöst om 
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någon han inte kände så väl frågade för många frågor. Att en person som Erik inte känner så 

bra har urskilt Erik från resten av hans kompisar kan leda till att Erik känner sig exkluderad 

från dem och då exkludering är en skamkänsla enligt Scheff (1994), så gör det att Erik drar 

sig tillbaka ännu mer som resultat. De sociala banden Erik har utanför familjen har försvagats 

sedan han blev utsatt för en misshandel.  

 Artikeln ”identity change” tar upp att en individ har flera olika identiteter. Efter respektive 

misshandel så hade brottsoffren mer utrymme att se sig själva som en son eller dotter, då de 

sociala banden till föräldrarna stärkts vilket gjorde att den delen av självkänslan också kunde 

styrkas. Identiteten som utåtriktad försvagades; på grund av en försvarsmekanism då den 

identiteten kan ha lett brottsoffren till att bli misshandlade, som i sin tur, sänkte självkänslan 

hos dem.  

KRIS – medlemmarna å andra sidan har endast stärkt eller återupptagit de sociala band som är 

bra för dem i deras liv och de har lämnat de människor som missbrukade och gjorde brott 

bakom sig, då dessa inte hade en förmåga att stärka de sociala banden och var därmed inte 

gynnsamt för KRIS – medlemmarna för att bevara nykterheten. De gamla kontakterna hade 

dessutom en bild av vem KRIS – medlemmarna var i missbruket och den stämmer inte 

överens med hur det är i dagsläget, vilket skulle skapa dissonans mellan beteendet som skulle 

förväntas av den umgängeskretsen och den inre identiteten (Jenkins 2004). Så förutom att det 

är ohälsosamt för KRIS – medlemmarna som f.d. narkomaner att umgås med människor som 

fortfarande befinner sig i ett missbruk, så är det påfrestande då deras nya identitet antagligen 

skulle bli ifrågasatt och som nämnt tidigare så behöver självkänslan positiv respons för att 

stärkas (Johnson 2003). Det skulle ge KRIS – medlemmarna väldigt lite, eller ingenting, att 

umgås med människor som har en helt annan uppfattning om vilken identitet de har. Det svårt 

för f.d. kriminella att sluta med brott just för att deras umgängeskretsar ofta består av andra 

kriminella; KRIS ger dock KRIS – medlemmarna ett hälsosamt alternativ med positiva och 

starka sociala band (Scheff 1994).  

För KRIS – medlemmarna har de sociala band som behövt stärkas stärkts medan negativa 

sociala band har kapats. Brottsoffren har också kommit sina familjemedlemmar närmre, dock 

så har de försvagat sina möjligheter till att skapa nya sociala band på grund av den 

tillbakadragenhet som brottet orsakade.  
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4. förändrad självkänsla och identitet hos informanterna 

KRIS – medlemmarna som har haft dåligt självkänsla hela livet, enligt vad de själva säger, har 

nu med hjälp av organisationen KRIS kunnat förbättra sin självkänsla vilket för med sig en 

bättre självuppfattning (Johnson 2003). Om de aldrig hade börjat med missbruk och 

kriminalitet så skulle de nog fortfarande behöva hjälp för att leva ett bättre liv med tanke på 

vad de har varit med om. Den hjälpen kanske de heller aldrig skulle ha fått då KRIS endast är 

till för f.d. kriminella. Det verkar inte vara så socialt accepterat att gå terapi, är den 

uppfattning jag fått från informanterna, då det inte anses seriöst. Därför hade sannolikheten 

varit mindre att KRIS – medlemmarna fått/ sökt hjälp om de inte gett efter för droger och 

kriminalitet.  

Ett tydligt mönster hos de brottsoffer som intervjuades var stress och ilska över vad som hänt 

dem och enligt Johnson (2003) så tenderar individer med lägre självkänsla att undvika att 

gräva djupare i de delar man gärna förtränger. Denna teori om självkänsla stämmer överens 

med brottsoffrens med tanke på att brottsoffren fått lägre självkänsla i och med misshandeln 

och vill inte ta emot hjälp genom terapi, ingen mer än Emma har tagit emot sådan hjälp. 

Johnson menar att det kan leda till svårigheter med socialt samspel och psykisk ohälsa till 

följd av det. Att bearbeta sig själv är därför mycket viktigt för att individen ska kunna må 

bättre. KRIS – medlemmarna gör det bästa av situationen och gör allt för att må bra för att 

kunna återanpassas i samhället.  

Brottsoffren upplever en försvagad självkänsla (Johnson 2003), åtminstone alla utom Lina, då 

de blivit mer tillbakadragna än före respektive misshandel. Som nämnt tidigare så frammanar 

låg självkänsla rädslor och osäkerhet inför olika områden och det kan vara en förklaring till 

varför Emma har förlorat andra förmågor också som att vara effektiv. Osäkerheten hämmar 

Emma att göra sitt jobb lika bra som tidigare, vilket medför att hon inte får lika mycket 

bekräftelse för sin arbetsinsats längre. Misshandeln utformade en nedåtgående spiral där 

självkänslan sänktes på vissa områden och det förde med sig att de sociala banden tog skada, 

vilket resulterar i skam som sänker självkänslan ännu mer. Emmas sociala identitet har alltså 

ändrats i och med misshandeln då omgivningen inte bekräftar hennes identitet på samma sätt 

som tidigare.  

 Emma, precis som KRIS – medlemmarna, gör något aktivt för att komma över vad som hänt 

henne och dess konsekvenser. Så hon har en god chans att återgå till hur hon brukade vara, 

eftersom hon tar emot ”mottagen hjälp” (Green 2008), då hon nämner många positiva 
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kvaliteter som hon nu saknar och vill återfå. Karl och Erik är bittra över två års väntetid på 

rättegång och det är svårt att säga om de kommer kunna återgå till hur de var innan, om 

gärningsmannen nu får det straff som de vill att han ska ha. Skulle gärningsmannen gå fri 

skulle de inte heller återfå sin tillit till samhället menar de, men enligt Ross (2008) så krävs 

det mer än ekonomisk kompensation för att brottsoffer ska komma över brottet de blivit utsatt 

för. De berättade under intervjuerna att de genomgått lite av en identitetsförändring i och med 

att de är mer tillbakadragna, men de ville inte tala om det mer ingående. De tyckte inte själva 

att de behövde söka hjälp. Deras attityd mot samhället verkade bero på domen mot 

gärningsmannen och därför är det intressant att ta upp deras, samt andra informanters syn, på 

rättssystemet och jämföra dem med Kenemores (2006) samt Ross’ (2008) artiklar som 

handlar om rättsystem och deras teorier runt det. Några av informanternas åsikter är i linje 

med Kenemores och Ross artiklar, medan andra inte är det. Genom att förstå resultatet av 

olika förhållningssätt till kriminalitet och jämföra dessa med informanternas åsikter kring sina 

egna rättsfall kan man förstå mer hur kriminalitet påverkat informanterna. 

5. känslor informanterna tagit med sig från kriminaliteten de utövat eller blivit utsatta för 

I resultatet togs det upp hur Emma inte brydde sig om ifall hennes gärningsman fick fängelse 

eller samhällstjänst, det viktigaste är att denne inte gör om brottet. Enligt Ross (2008) så 

måste gärningsmannen ångra sig och känna empati för att denne framgångsrikt ska kunna 

återintegreras i samhället igen. Fängelse är dock inte lösningen på problemet då det oftast inte 

finns någon form av rehabilitering, förutom drog eller alkoholavvänjning, som ingår i ett 

fängelsestraff (2008:175). Dock så påpekar restorative justice theory att om gärningsmannen 

inte ångrar vad han gjort eller känner någon empati, så måste han låsas in då det är en fråga 

om säkerhet för andra människor i samhället. Utgår man från denna teori så är människor 

skyddade från denna kriminella individ samtidigt som denne får självinsikt. Därmed är risken 

att brottet görs om mycket mindre än om ingen rehabilitering appliceras och att fängelse blir 

domen endast för sakens skull. Artikeln tar även upp att brottsoffret behöver en ursäkt för att 

påbörja läkning och att systemet vi har idag inte ger utrymme för något sådant (2008:176). 

Ekonomisk kompensation räcker inte till för att brottsoffret ska kunna återgå helt till hur det 

var tidigare, men skulle inte denne få en ursäkt så ska det ändå kunna gå med hjälp av terapi. 

Artikeln förespråkar medling mellan brottsoffer och gärningsman för bästa resultat för båda 

sidor. Denna artikel påvisar att Emmas förhållningssätt till misshandeln av henne och sin 

gärningsman är mer hälsosam än vad Karls och Eriks är, då deras bitterhet inte leder till något 

gott. Emma som redan påbörjat terapi har kanske fått hjälp att reflektera över vad som hänt 
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henne genom denna, vilket visar hur positivt det är att aktivt arbeta mot att nå dit man vill. 

Karl och Erik kan inte påverka domen mot deras gärningsman på något annat sätt än att visa 

sig i rättegången och ge sin bild av händelsen.  

Samtliga KRIS – medlemmar tog upp hur svårt det är att återintegreras i samhället på grund 

av att f.d. kriminella som ska in i samhället igen inte vet hur det fungerar. Det påpekades 

också att fängelse är destruktivt då kriminella inte förändras av att sitta i fängelse, de träffar 

endast andra kriminella och har möjlighet att skapa nya kriminella kontakter istället för att 

rehabiliteras. Organisationen KRIS är det som hjälpt dem mest av allt i återintegrationen då de 

får ett nytt socialt sammanhang och kan ta stöd från varandra. Detta liknar vad Kenemores 

(2006: 8,13) artikel tar upp att kriminella måste skapa sig en positiv social identitet men 

fängelsestraff leder till destruktivitet istället. Det bästa medlet har visat sig vara mentorer, 

andra f.d. kriminella som lyckats byta livsstil som stödjer de ”nya f.d. ” kriminella, då de nya 

har mer respekt för någon som vart med om samma sak. KRIS är med andra ord ett sådant här 

mentor – program som artikeln tar upp och samtliga KRIS – medlemmar var väldigt nöjda 

med organisationen.       

Sammanfattning och slutsatser 

I denna uppsats har syftet varit att ta reda på huruvida brottet som begåtts mot brottsoffer 

påverkat deras sociala band, självkänsla och identitet och hur f.d. kriminella skapat sig en 

social identitet efter att de lämnat det kriminella livet bakom sig. Den sociala omgivningen 

har stor betydelse för hur individerna förhåller sig till sig själva. Länken mellan omgivning 

och individ är självkänsla, då självkänslan reflekterar responsen från omgivning till individ. 

Att jag valde både brottsoffer och f.d. kriminella som informanter var för att se om det fanns 

några likheter såväl som skillnader mellan de två grupper och hur identiteten och självkänslan 

påverkats i samband med omgivningen. 

Slutsatserna är att den sociala omgivningen har vart delaktig i individernas identitetsskapande; 

då responslösheten från samhällets sida var en stor bidragande faktor till att KRIS – 

medlemmarna först gick in i missbruket, men sedan ändå bli tvungna att försonas med sitt 

förflutna efter att missbruken upphörde. KRIS – medlemmarna har blivit tvungna att anpassa 

sig till samhället för att kunna vara en del av det, vilket betyder att omgivningen har inverkat 

mycket. Då krav ställs på individer som vill vara en del av samhället men samhället i sig lever 

inte alltid upp till kraven.  
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 Brottsoffren har också blivit påverkade av sin omgivning, men när det gäller tiden efter 

brottet så har de snarare dragit sig tillbaka mer än tidigare. De har alltid vart en del av 

samhället, men det har också möjliggjort att de har mer möjligheter än KRIS – medlemmarna. 

Brottsoffren har inga skulder som KRIS – medlemmarna, de har fortfarande större delen av 

sina liv framför sig, etc.  

För att kunnat återintegreras i samhället har KRIS – medlemmarna vart tvungna att arbeta 

med sin självkänsla som var dålig innan de fick hjälp att hantera sina känslor gentemot sig 

själv. Den hjälpen kom i samband med nya sociala band genom andra KRIS – medlemmar 

som hjälpt dem att hitta en ny social identitet.  

En likhet mellan brottsoffer och KRIS – medlemmar var att båda grupper kom sina familjer 

mycket närmare efter brott och missbruk skett/ upphört. En skillnad var att KRIS – 

medlemmarna fann nya kontakter medan brottsoffren undviker nya människor. Brottsoffrens 

självkänsla har sänkts i relation till nya människor men till starka kontakter som fanns innan 

misshandeln så har den stärkts eller åtminstone inte förändrats.  

Reflektioner 

De artiklarna som jag använt mig av utgår inte ifrån förhållanden i Sverige och det kan 

ifrågasättas speciellt när det gäller artiklarna: ”The restoration of trust: bringing restorative 

justice from the margins to the mainstream” (Ross 2008) och “Staying straight: lessons from 

ex-offenders” (Thomas K. Kenemore et al 2006) som är baserade på studier utförda i USA. 

USA har annorlunda lagar och olika villkor när det kommer till kriminalitet, skilda från 

Sverige och det blir uppenbart i dem två artiklarna nämnda ovan då de f.d. brottslingar som vi 

intervjuat har organisationen KRIS att ta hjälp av för att återintegreras in i samhället och har 

tillgång till mer socialt stöd än i USA, vilket ger dem en bättre möjlighet. Trots att 

omständigheterna är svårare för f.d. kriminella i USA, så kan man ändå se de emotionella 

svårigheter de kriminella i Sverige ställs inför och på så sätt bidrar ändå dessa två artiklar till 

vår förståelse av identitetsskapande för f.d. brottslingar.  

När jag valde att göra en denna studie var jag inte medveten om hur svårt det skulle bli att ha 

med både KRIS – medlemmar och brottsoffer som informanter, i och med att KRIS – 

medlemmarna var mycket mer öppna och gav oss mycket mer material än vad 

brottsofferinformanterna gjorde. Brottsofferinformanterna var generellt sett mycket 

återhållsamma med att ge mig ett utförligt svar, utan ville snarare att intervjun skulle så pass 
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snart som möjligt). Jag tror att intervjuer med brottsofferinformanterna direkt efter rättegång 

var ett problem då mycket annat ockuperade deras tankar, vilket lämnade litet intresse för att 

svara på våra frågor. Att jämföra ett material med ett annat, när det ena är mycket mer 

omfattande än det andra gör det svårt att balansera resultatet. Jag behövde därför exkludera 

visst materialet från intervjuerna med KRIS – medlemmarna för att uppsatsen inte skulle 

utmynna till något annat än just en jämförande studie. 

 

En annan svårighet var också variationen på svar brottsoffren emellan, då jag inte tänkte på att 

den påverkan misshandeln orsakade verkar bero på graden av misshandel de blivit utsatta för. 

Brottsoffren blev därför inte en homogen grupp som komplicerade jämförelsen med KRIS – 

medlemmarna, som i motsats var en enhetlig grupp med svar som kompletterar varandra. Det 

enda sättet som jag kunde lösa denna komplikation på var genom att lyfta fram individerna i 

vissa sammanhang snarare än mönster då det inte finns ett tydligt mönster som var 

gemensamt för samtliga brottsoffer.     

När det gäller sociala förhållanden i samhället så påpekade flera KRIS – medlemmar att 

missbrukarvården är bristfällig då många hinner dö på vägen innan de får hjälp, eftersom 

processen tar så pass lång tid tills de blir intagna på ett missbrukarboende. I svenska fängelser 

finns det nykterhetsprogram och liknande för att bli nykter/ drogfri men en KRIS – medlem 

anmärkte att det även borde finnas program för hur man tar sig ur kriminaliteten. En kriminell 

som inte är alkohol eller drogpåverkad blir endast bli en bättre kriminell, men är fortfarande 

kriminell som innan nykterheten. KRIS har dessutom en dåligt ryckte om sig bland 

kriminella, enligt en av mina informanter, då många tror att endast ”tjallare” går med i KRIS. 

Om denna missuppfattning skulle ändras så kanske ännu fler skulle söka sig till KRIS, vilket 

hade bidragit till att fler återintegrerats in i samhället, istället för att återgå till kriminaliteten 

efter avtjänat straff.       

För brottsoffers del så tror jag att fler hade dragit nytta av terapi än de få som faktiskt tar emot 

hjälp, så även i detta fall kanske den generella uppfattningen behöver förändras. Att terapi är 

någonting positivt för alla och att individer inte behöver må jättedåligt för att ta emot hjälp. 

Det borde snarare anses som en styrka än en svaghet att ta emot hjälp för mental hälsa.  
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