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Abstract 
The essay wants to investigate how KRIS contributes to identity transformation with former 

criminals. To achieve this, we have referred to earlier research and key concepts, including 

the different concepts of identity formulated by Richard Jenkins, Erving Goffman's concept of 

stigma, normality and divergence, but also Thomas Scheff's concept of shame and 

conformity. The purpose of the essay is to increase understanding and reflect on how 

criminals joining the organization KRIS can get support to stop committing crimes and 

improve their living conditions. In order to achieve this goal, a reflection on authority’s 

support in connection with the KRIS organization should also be carried out, that is, the 

support that ex-criminals get to stop committing crimes. The questions thus state: How does a 

voluntary organization like KRIS contribute to identity transformation with former criminals? 

And what opportunities does KRIS give to its members to contribute to identity 

transformation? Through a qualitative approach, we have conducted semi-structured 

interviews with six members in KRIS, Gothenburg, to answer the questions. Our empirical 

data showed that our respondents find that authorities have not had the necessary 

understanding required for their life situation, but instead KRIS has contributed to their 

identity transformation through social support. 
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Abstrakt 

Uppsatsen vill undersöka hur KRIS bidrar till identitetsomvandling hos före detta kriminella. 

För att uppnå detta har vi hänvisat till tidigare forskning samt centrala begrepp, bland annat de 

olika identitetsbegreppen formulerade av Richard Jenkins, Erving Goffmans begrepp om 

stigma samt normalitet och avvikande men även Thomas Scheffs begrepp om skam och 

stolthet. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen och reflektera över hur kriminella som går 

med i organisationen KRIS kan få stöd att ta sig ur brottslighet och förbättra sina livsvillkor. 

För att uppnå syftet bör även en reflektion om myndigheternas stöd i samband med 

organisationen KRIS framföras, det vill säga det stöd som ex-kriminella får för att ta sig ur 

kriminalitet. Frågeställningarna lyder därmed följande: Hur bidrar en frivillig organisation 

som KRIS till identitetsomvandling hos före detta kriminella? Och Vilka möjligheter ger 

KRIS till sina medlemmar för att bidra till en identitetsomvandling? Genom en kvalitativ 

ansats har vi utfört semistrukturerade intervjuer med sex medlemmar i KRIS, Göteborg, för 

att besvara frågeställningarna. Vår empiri påvisade att våra respondenter upplever att 

myndigheter inte har haft den nödvändiga förståelsen som krävs för deras livssituation, utan 

det är istället KRIS som har bidragit till deras identitetsomvandling genom socialt stöd.  
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Förord 
Vi vill rikta ett stort och innerligt tack till samtliga inom KRIS, Göteborg, som gjorde det 

möjligt för oss att skriva denna uppsats. Det är tack vare er öppenhet om era livserfarenheter 

som denna uppsats har kunnat bilda en stomme i vårt arbete, utan er hade det inte varit 

genomförbart. Därför vill vi återigen tacka er och önska er stort lycka till i framtiden.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Christopher Kindblad som har funnits där för oss genom 

hela vårt uppsatsarbete. Vi vill även tacka familjemedlemmar som har givit oss mycket 

motivation och stöttning när det kändes tufft under processens gång.  
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer uppsatsen att inledas. Uppsatsen berör frågan om hur en 

frivilligorganisation, KRIS (som står för Kriminellas Revansch i Samhället), bidrar till 

identitetsomvandling hos före detta kriminella. KRIS är en kamratförening där före detta 

kriminella och missbrukare hjälper likasinnade att ta sig ur kriminaliteten samt att inte falla 

tillbaka i sitt tidigare destruktiva liv.1 Detta är ett aktuellt fenomen att undersöka då det i en 

rapport från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, anmäldes cirka 1 510 000 brott till polis, tull 

eller åklagare år 2017. Brotten fördelades efter statistik i olika brottstyper där det visade sig 

att de vanligaste anmälda brotten i Sverige under 2017 innefattade stöld och inbrott, följt av 

brott mot person.2 Att utföra brott skapar kriminalitet, och för att förtydliga kriminalitet 

kommer vi att hänvisa till Nationalencyklopedins beskrivning av fenomenet. Enligt NE är 

kriminalitet en sammanfattande benämning på utförda straffbelagda handlingar.3  

 

För att ytterligare relatera uppsatsen till den sociologiska relevansen vill vi lyfta fram två 

teman som studien bygger på, vilka är social sammanhållning och livsvillkor. Den sociala 

sammanhållningen är en nödvändig förutsättning i organisationen KRIS för att bibehålla en 

stabilitet hos de före detta kriminella medlemmarna. Livsvillkor är även ett nödvändigt tema 

för oss att arbeta utefter då identitetsomvandlingen även förändrar livsvillkoren från kriminell 

till ex-kriminell. Uppsatsen kommer därför att redovisa transkriberade intervjuer från 

medlemmar i KRIS med en kriminell historia bakom sig, vilket innebär att de har etablerat en 

kriminell identitet i sin kriminella historia. När dessa individer bestämmer sig för att lägga 

den kriminella karriären bakom sig så kan de med fördel kontakta frivilligorganisationen 

KRIS, vilket kommer att belysas. Med hänvisning till tidigare forskning av sociologen 

Katarzyna Celinska är frivilligorganisationen Exodus Group, som har samma syfte som KRIS, 

mycket betydelsefull för samhället.4 Detta är en rimlig ståndpunkt som med fördel går att 

relatera till uppsatsen, som redovisar hur KRIS som frivilligorganisation har bidragit till 

identitetsomvandling hos före detta kriminella.  

 

1.1 Problemformulering: 

För att lyfta fram den sociologiska relevansen i fenomenet, som främst bygger på 

                                                           
1 KRIS (2018) 
2 Brottsförebyggande rådet (2018) 
3 Nationalencyklopedin (2018) 
4 Celinska, Katarzyna (2000) 
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identitetsomvandlingen från kriminell till ex-kriminell, bör därför teoretiska poänger 

redovisas. Att vara kriminell innebär en stigmatisering av individen, vilket vi kan argumentera 

för utifrån Erving Goffmans teoriformulering.5 Detta resulterar i att fenomenet medför en 

sociologisk relevans. Att vara kriminell och stigmatiserad kan även bidra till att individen 

upplever en känsla av skam, vilket är det mest centrala begreppet i Thomas Scheffs 

hänsynsemotionssystem.6 Känslan av skam uppkommer eftersom individen inte passar in i 

den aktuella normen som följs i samhället och har sämre livsvillkor än majoriteten i samhället, 

vilket kan resultera till att individen vill förändra sin identitet. Denna omvandling kan betyda 

att individen som skiljer sig från normen gradvis utvecklar en likhet till övriga 

samhällsmedlemmar, vilket vi kan argumentera för utifrån Richard Jenkins som i sin teori 

lyfter fram identitet i relation till likhet och skillnad.7 Utifrån ovanstående resonemang blir 

problemet i uppsatsen sociologiskt intressant att undersöka då teoriernas ståndpunkter medför 

teoretiska poänger som successivt kan relateras till uppsatsens insamlade empiri. Vår studie är 

sociologisk relevant då den har utgångspunkt i att undersöka hur organisationen KRIS 

omvandlade den stigmatiserade individen. Denna individ upplevde en känsla av skam i sin 

tidigare identitet, men erhåller nu en identitet som bygger på likhet istället för skillnad i 

relation till de normer som är uppsatta av samhället och samhällsmedborgarna. Därför är vår 

studie sociologiskt relevant.  

 

Identitetsomvandlingen är en central utgångspunkt för en förändring hos den före detta 

kriminella individen8, som även bidrar till att återfall i brottslighet minskar eller rent utav inte 

förekommer överhuvudtaget.9  Problematiken med identitetsförvandling i KRIS är kärnan i 

denna uppsats som bygger på att individen måste vilja förändras för att kunna omvandla sin 

identitet med hjälp av KRIS. För att förtydliga problemet så är det värt att lyfta fram att 

föreningen inte kan förändra en persons livsvillkor, utan det krävs att personen själv vill 

förändra sin situation och därmed sina livsvillkor. Däremot så kan den före detta kriminella 

känna en trygghet till KRIS, då hen har någon att relatera till som har gått igenom samma 

process.10 Därför undersöker denna uppsats om den före detta kriminella förlitar sig mer på 

KRIS som organisation än en myndighet, då medlemmarna i KRIS själva har haft en kriminell 

                                                           
5 Goffman, Erving (2014) 
6 Scheff, Thomas (1994) 
7 Jenkins, Richard (2014) 
8 Ibid. 
9 Nilsson, Anders (2002)  
10 Celinska (2000) 
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livsstil bakom sig. Genom att undersöka hur identitetsomvandlingen går till inom KRIS, 

kommer denna studie härmed att fylla en kunskapslucka i relation till redan existerande 

forskning, då identitetsomvandlingen står i fokus i denna studie. Det som står i fokus är 

därmed hur individens process har utvecklat sig från kriminell till ex-kriminell, med hjälp av 

organisationen KRIS.  

 

1.2 Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen och reflektera över hur kriminella som går med i 

organisationen KRIS kan få stöd att ta sig ur brottslighet och förbättra sina livsvillkor. För att 

uppnå syftet bör även en reflektion om myndigheternas stöd i samband med organisationen 

KRIS framföras, det vill säga det stöd som ex-kriminella får för att ta sig ur kriminalitet. 

 

1.3 Frågeställningar: 

- Hur bidrar en frivillig organisation som KRIS till identitetsomvandling hos före detta 

kriminella? 

- Vilka möjligheter ger KRIS till sina medlemmar för att bidra till en identitetsomvandling? 

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats disposition kommer att inledas med två sammanfattade abstrakt varav ett är på 

engelska, det andra på svenska, vilket sedan leder in i ett förord. Därefter redovisas en 

inledning till uppsatsen följt av problemformulering, syftet med uppsatsen och 

frågeställningarna. Därefter kommer en bakgrund att beskrivas där vi redovisar KRIS som 

organisation samt vad de arbetar med, vi kommer även att redovisa tidigare forskning för att 

kunna styrka kommande empiri. För att kunna analysera vår insamlade data längre fram i 

uppsatsen redovisas därefter ett kapitel om teorier och begrepp, vilka innefattar Erving 

Goffman, Thomas Scheff och Richard Jenkins. Därefter framför vi metod i form av en 

kvalitativ forskningmodell genom intervjuer. Efter vårt metodkapitel kommer vi att framföra 

vårt resultat i form av tre olika teman, vilka belyser organisationen KRIS, socialt stöd och 

identitetsomvandling. Efter detta kommer vi att redovisa en analys av insamlad data. Till sist 

framför vi sammanfattande reflektioner av uppsatsen överlag och avslutar med en 

referenslista följt av en bilaga som visar intervjuguiden. 

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer en redovisning om KRIS som organisation att framföras, det vill säga 
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föreningens innebörd och vad de arbetar med. En redovisning av KRIS besvikelse när det 

kommer till missbrukshantering kommer även att presenteras. Det kommer även redovisas hur 

en ny identitet kan byggas utifrån Helen Rose Fuchs Ebaughs teori. 

 

2.1 KRIS  

KRIS, vars syfte är att förändra före detta kriminella, vill uppnå förändringen genom att 

erbjuda dess medlemmar ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. Föreningen KRIS 

skapades av en man vid namn Christer Karlsson, som själv suttit i fängelse i ett flertal år. 

Karlsson förklarar på KRIS hemsida att han var fast bestämd vid att förändra sin kriminella 

livsstil, men att han inte litade på myndigheter. Därför skapade Karlsson tillsammans med 

några andra personer kamratföreningen KRIS i syfte att förändra före detta kriminellas 

livssituationer. År 1997 började elva före detta kriminella skriva ner stadgar för den nybildade 

föreningen, och år 1998 hämtade de för första gången en frigiven blivande medlem vid 

fängelset. KRIS är idag ett av Sveriges mest lyckade behandlingsprojekt för kriminella och 

hjälper årligen hundratals interner att komma ur sin kriminella livsstil.11 Redovisningen av 

föreningen är relevant till denna uppsats då det är föreningen KRIS som är utgångspunkten i 

undersökningen i relation till identitetsomvandlingen. 

 

2.2 En kartläggning av KRIS 

För att förstå KRIS arbete och hur detta arbete utvecklar sig och reflekteras på samhället 

kommer en rapport vid namn ”KRIS – en kartläggning av Kriminellas Revansch i Samhället” 

att redovisas. Denna rapport är skriven av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och författaren 

till rapporten heter Åsa Frodlund. I rapporten beskrivs att besöken på KRIS genomfördes i 

flera veckor på vardera förening i syfte att få reda på hur KRIS samarbetspartners ser på 

verksamheten. Syftet med rapporten handlade bland annat om att skapa en bild av hur KRIS 

utför sitt arbete dels inom föreningen, dels hur arbetet uppfattas av dess samarbetspartners. 

Den grundliga målsättningen i undersökningen byggde på huruvida KRIS har lyckats att 

minska brottsligheten bland sina medlemmar, vilket inte gick att kartlägga då föreningen hade 

bristande dokumentationssystem i frågan. Därför fick en begränsad fråga belysas istället, som 

byggde på om styrelsemedlemmarna har upphört med brott i samband med att de tog åt sig 

uppdrag från KRIS. I rapportens resultat redovisas att kriminalvården i stora drag är nöjda 

med KRIS arbete. Något som dock visar sig är att vissa från kriminalvården antyder att KRIS 

                                                           
11 KRIS (2018) 
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som organisation är skör i och med att medlemmarna har olika drog- och brottsfri tid i sitt 

förflutna. Detta bidrar även till att höga krav ställs på föreningen då det krävs bedömningar 

kring vem som är lämplig för externa uppdrag eller inte. Däremot var skolor och företag 

positivt inställda till KRIS överlag. Det kom dock fram att vissa ifrågasätter representanternas 

jargong i samband med föreläsningarna, då personen inte påvisade tillräckligt tydligt att det 

gamla livet låg kvar i det förflutna. I dessa föreläsningar hade representanten för KRIS 

berättar om livet som missbrukare och kriminell men även om föreningens aktiviteter.12 

Denna rapport är relevant till studien då den kan öka förståelsen om hur KRIS arbetar samt 

föreningens styrkor och svagheter utifrån utomståendes perspektiv. Denna information kan 

med fördel reflekteras i relation till uppsatsens insamlade empiri. 

 

2.3 KRIS vädjan till en förändring i samhället 

I en debattartikel vid namn: ”Nu måste regeringen agera – Gabriel Wikström” på KRIS 

hemsida väcker ett flertal individer en politisk debatt i form av att vädja till en förändring 

inom regeringen då narkotikadödligheten har ökat. Poängen med denna artikel är att lyfta 

fram problemet kring missbruk och missbruksdödlighet. Detta vill de uppnå genom att vädja 

till staten så att de inser allvaret i dagens missbrukshantering. Texten redovisas av bland annat 

generalsekreterare inom Riksförbundet narkotikafritt samhälle, före detta narkotikapolitisk 

samordnare och en docent i socialt arbete. Debattörerna redovisar till Socialstyrelsens 

dödsorsaksregister som visar på att dödsfall inom narkotika har ökat drastiskt. 

Representanterna för artikeln vädjar om att införa naloxonprogram i Sverige, då de menar att 

denna metod är den mest effektiva insatsen när det kommer till att förebygga 

narkotikadödlighet och även behandla missbrukare. Naloxon är ett säkert och oskadligt 

motgift för individ, vilket innebär att programmet därför avgiftar individen från narkotika på 

ett säkert sätt. Debattörerna menar att narkotikadödligheten inte har väckt någon stor politisk 

debatt i Sverige. De påstår att varken riksdag eller regering har varit aktiv i frågan och därför 

har inga skarpa åtgärder tagit plats för att minska narkotikadödligheten. 13 Denna debattartikel 

är relevant till denna uppsats då den kan förklara myndigheternas bristande stöd till studiens 

urvalsgrupp.  

 

2.4 Att bygga en ny identitet 

För att kunna förstå hur KRIS bidrar till en förändring hos före detta kriminella refereras 

                                                           
12 Frodlund, Åsa (2003) 
13 Fries et al. (2016) 
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härmed till boken ”Becoming an ex” av Helen Rose Fuchs Ebaugh, som lyfter fram hur det 

går till när man bygger en ny identitet. När man enligt författaren blir ett så kallat ex, går man 

igenom fyra faser, men eftersom uppsatsen vill undersöka identitetsprocessen redovisas därför 

enbart den fjärde fasen, då det är i synnerhet denna fas som undersöks hos våra respondenter. 

I den fjärde fasen, som hon kallar bygga ny identitet, lyfter hon fram sex olika skeden som 

individen går igenom för att slutligen bli ett ex. Det första skedet handlar enligt Ebaugh om 

presentationen av sig själv, där individen vill visa att en ny identitet har utvecklats, vilket 

innebär att personen vill bli bemött på ett annat sätt än tidigare. I det andra skedet belyser 

författaren sociala relationer, där hon menar att det är av största vikt att individen får stöttning 

av omgivningen för att i sin tur bli accepterad i sin nya roll, vilket innebär att den nya 

identiteten stärks. Det tredje skedet bygger på förtroenden, vilket innebär att individen 

försöker bygga upp sitt förtroende för att i sin tur kunna stärka sociala relationer. I det fjärde 

skedet lyfter Ebaugh fram skiftande vänskap, där hon menar att den nya rollen resulterar i att 

individens sociala nätverk förändras drastiskt, då individen måste brytas från gamla mönster. I 

den femte fasen, som handlar om förhållningssätt till gruppmedlemmar och andra ex, delar 

individen med sig av sina tankar till likasinnade som har befunnit eller befinner sig i samma 

livssituation. Detta kan ske genom att individen söker sig till föreningar vars syfte är att 

likasinnade träffas och kan dela med sig av sina livserfarenheter. Det sista skedet kallar 

författaren för roll, rester. I detta skede kan individen påverkas av sin gamla roll, då hen 

fortfarande bearbetar ”resterna” av det gamla livet.14 Denna teori är betydelsefull till 

uppsatsen då den redovisar en väsentlig del av identitetsprocessen, vilket är kärnan i denna 

studie.   

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att redovisas i syfte att styrka uppsatsens empiriska 

material. Den tidigare forskning som kommer att redovisas kommer därmed belysa 

kriminalitet på makronivå för att förstå hur kriminalitet ser ut i samhället, men även varför 

individer avstår från brott, hur återfall i brottslighet ser ut, hur frivilligorganisationer arbetar 

med dessa individer samt hur återintegreringen i samhället fungerar. Dessa är viktiga 

beståndsdelar för att kunna analysera studiens empiri i relation till forskningsfrågan, som 

bygger på KRIS bidragande till identitetsomvandling hos ex-kriminella. 

  

                                                           
14 Elbaugh, H R F (1988) 
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3.1 Kriminalitet på makronivå  

Pat O’Malley, som tillhör disciplinen inom sociologi och kriminologi, förklarar kriminalitet ur 

ett samhällsperspektiv vilket därmed vidgar synen på fenomenet. Studien, som heter 

”Neoliberalism and risk in criminology”, behandlar berörda sociologiska områden som vårt 

uppsatsarbete kommer att belysa. För att förstå innebörden av neoliberalism kopplat till 

kriminalitet inleder O’Malley med att beskriva risksamhället och dess samhällskoncept. 

O’Malley tar upp Ulrich Becks teorier om riskasamhället då Beck menar att riskerna i 

samhället växer, individerna börjar förlita sig mer på sina egna resurser, ett 

informationsbehov växer och på så sätt bildar individerna ett riskmedvetande och därmed 

kräver de mer information om de risker de står inför. 15  

 

O’Malley tar även upp att den straffrättsliga sektorn präglades av privatiseringar av fängelser 

men även också bredare privatisering av tjänster inom institutionen. olika medel för att 

säkerställa sin egen effektivitet utökades, även på ställen där privatisering inte var nödvändig. 

Det skapades även ett fängelsesystem där brottslingar gavs ansvar för att själva förbättra sin 

livssituation, samt reparationssystem infördes där brottslingarna skulle kompensera sina offer 

för skador som de har orsakat dem. Detta skapade i sin tur en stor stress för brottslingarna 

som nu behövde ta personliga ansvar för sina områden. Man tillgodosåg inte de socio-

ekonomiska faktorerna som kan ha påverkat deras livsöde och fått dem att begå dessa brott. 

Man kan konstatera att hela rättsväsendet och dess institutioner ändrades till fördel av 

nyliberalismen och därmed kan man konstatera att de drabbade individernas livsvillkor 

försämrades. Detta fick ett flertal kriminologer att ta en kritisk hållning med hänsyn till att 

sådana terapier absolut inte går att reformera fångar.16 Denna forskning kommer vi att 

tillämpa i relation till vår empiri för att förstå hur kriminalitet ser ut på makronivå. Vi vill 

därmed få ett större perspektiv på kriminalitet och hur individerna påverkas av samhällets 

strukturer i relation till kriminalitet.  

 

3.2 Avstånd från brottslighet 

I artikeln vid namn ”Understanding Desistance from Crime” redogör John H. Laub och 

Robert J. Sampson, som är amerikanska forskare inom kriminologi, sin studie med 

utgångspunkt i att förstå före detta kriminellas avstånd från brottslighet. Studien utfördes 

genom både kvalitativa- och kvantitativa metoder, i relation till avstånd från brottslighet och 

                                                           
15 O’Malley (2009) 
16 Ibid. 
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andra problembeteenden. Det som leder individerna till att avstå från utförandet av brott kan 

bero på att man eftertraktar ett tryggt äktenskap, stabilt arbete, omvandling av sin identitet 

eller åldrande. De fortsätter med att beskriva huruvida flera teoretiska ramar kan förklara 

processen till avståndet, inklusive mognad och åldrande, utveckling, livslängd, rationellt val 

och socialt lärande teorier.17 

 

Vidare menar Laub & Sampson att om den före detta kriminella lever ett familjeliv eller 

arbetar, kommer dessa institutioners moral och värderingar att färgas av på personen. Detta 

leder i sin tur till att den före detta kriminella skapar en ny moral där begående av brottslighet 

kommer att strida mot de nya moraliska värderingarna. Detta ska, enligt författarna, göra att 

nya brott förhindras. De menar även att institutionernas rutiner som individen lär sig och lever 

efter förhindrar den före detta kriminella från att begå brott, då individen rent tidsmässigt inte 

hinner med det. Institutionerna som personen kommer i kontakt med och väljer att ingå i kan 

därför sägas ha två syften där det ena syftet förhindrar den före detta kriminella att begå brott 

rent tidsmässigt. Sedan finns det ett mer långsiktigt mål vilket handlar om att personen i 

interaktion med andra ska bli mer lik dem, vilket förändrar individens moraliska värderingar 

och livsstil. Laub och Sampson menar att den egna viljan är grundläggande i de val som 

konstruerar den kriminellas fortsatta livsbana. Laub och Sampson betonar därför även 

upphörande med missbruksbeteenden som en nyckelfaktor för att kunna avhålla sig från 

kriminaliteten, då både brotts- och missbruksbeteenden är beroende av den egna viljan.18 

Denna studie kommer att vara tillämpbar till vår empiri då den belyser varför individer avstår 

från brottslighet. Detta är en av aspekterna som även vi vill undersöka för att få en bredare 

uppfattning om identitetsomvandlingen hos våra respondenter.  

 

3.3 Återfall i brott 

I en studie av kriminologen Anders Nilsson behandlas och förklaras de mest grundläggande 

orsakerna till återfall i brottslighet. I undersökningen får man en närmare inblick på återfall 

samt vad som är kännetecknande för individer som återfaller i brott. Nilsson menar att ett 

fängelsestraff kan vara en faktor som minskar chansen till att kunna förstärka sina resurser, 

detta då ett fängelsestraff problematiserar införskaffandet av bostad och lagligt arbete. I 

undersökningen frågar Nilsson ett antal fångar om vad som skulle krävas för att de inte ska 

återvända till fängelset, där de vanligaste svaren innefattade ordnad ekonomi, arbete, 

                                                           
17 Laub & Sampson (2001) 
18 Ibid. 
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drogfrihet, bostad, ordnad familjesituation, egen vilja och sociala kontakter. Nilsson fortsätter 

med att redogöra för studier som har uppmärksammat levnadsförhållanden och återfall, där 

det är tydligt att bristande resurser har en stark påverkan på återfallsrisken. Ett exempel på 

detta är Ahlbergs studie som påvisar att individer som hade mer ordnade sociala förhållanden 

innan sitt första straff återfaller i lägre frekvens i jämförelse med de som hade mindre ordnade 

sociala förhållanden. I Nilssons studie, där han intervjuade 346 före detta fångar, visade det 

sig att 43 procent av dessa återfallit i brott. Studien visar även att återfallsfrekvensen är högre 

bland de som saknar arbete och/eller bostad. 19 Vi kommer att använda oss av denna forskning 

i relation till vår empiri då återfall i brott är något som våra respondenter arbetar aktivt med 

att hålla sig undan. Därför kan denna forskning belysa en viktig aspekt i 

identitetsomvandlingen.  

 

3.4 En frivilligorganisations arbete med före detta kriminella 

Sociologen Katarzyna Celinska har arbetat fram en studie som undersöker en 

frivilligorganisation vid namn Exodus Group i Salt Lake City som är beläget i Utah, USA. 

Studien behandlar huruvida åtgärder från frivilligorganisationen kan bidra till en förbättring 

hos före detta kriminella och deras familjers materiella- och känslomässiga liv. 

Undersökningen bearbetar även om den hjälp som Exodus Group bidrar med kan minska det 

stigma som fängelsestraffet skapar hos den före detta kriminella. Exodus Group är en 

frivilligorganisation som arbetar med att underlätta återintegreringen i samhället för ex-

kriminella. Något av det viktigaste som frivilligorganisationen arbetar med är att hjälpa före 

detta kriminella att skaffa sig ett yrke och få en anställning. Eftersom dessa individer ofta 

saknar tidigare arbetslivserfarenhet och adekvat utbildning, enligt Celinska, är deras 

möjligheter begränsade i frågan. Även deras bakgrund som före detta kriminella och stigmat 

som följer skapar problem i arbetssökandeprocessen. Studiens resultat påvisar att de frivilligas 

engagemang i organisationens arbete till att återintegrera före detta kriminella är av stor vikt i 

samhället. Detta eftersom arbetet bidrar till att många av de negativa effekter som 

fängelsevistelsen för med sig på så vis kan reduceras. Resultatet visar även på att 

återfallsfrekvensen i frivilligorganisationen är låg bland de före detta kriminella som har fått 

hjälp och stöd av Exodus Group. 20 Denna forskning är relevant och tillämpbar till vår empiri 

då vi, likt Celinska, vill undersöka en frivilligorganisations arbete med före detta kriminella. 

Därför kan denna forskning bidra med bredare kunskap över hur frivilligorganisationer på 

                                                           
19 Nilsson (2002)  
20 Celinska (2000) 
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bästa sätt kan arbeta med dessa individer.  

 

3.5 Återintegrering av ex-kriminella 

Sociologerna Heather Hlavka, Darren Wheelock och Richard Jones redovisar en vetenskaplig 

studie vid namn ”Explorations of ex-offenders own experiences of reentry”. Syftet med 

studien var att undersöka brottslingarnas erfarenheter från aktivt kriminella som suttit i 

fängelse, till ex kriminella som nu befinner sig i processen för återintegrering i samhället. 

Som metod tillämpades en berättande konstruktivistisk metod där deltagarna fick berätta fritt 

om sina livserfarenheter och livet efter deras kriminella historia. Författarna utförde 58 

djupintervjuer med 24 kvinnor och 34 män. Samtliga deltagare identifierades som före detta 

kriminella brottslingar som var aktivt deltagande i två frivillig-organisationer i Milwaukee. 

Det organisationerna främst arbetade med var att stödja individer med brottsregister. Hlavka 

et al. delade upp resultaten i deras studie i tre olika typer av återintegrering: vördnad, 

återförening och återuppbyggnad. Det framkom att det var just dessa tre typer av 

återintegrering som var centrala i de före detta kriminellas berättelser om återintegrering i 

samhället efter att ha suttit i fängelse. I forskningen presenterades även att många av 

respondenterna upplevde fängelsevistelsen som vägen ut från kriminalitet, de såg det som en 

början på deras självomvandling, vägen till självtransformationen. Många av respondenterna 

uppgav även att det värsta med fängelsevistelsen var den tid som de förlorade med sina nära 

och kära, särskilt barn, det var i sin tur då de började reflektera över hur deras destruktiva 

kriminella beteende har påverkat andra.21  

 

I forskningen demonstrerades även hur ett antal respondenter i studien övergick till att inta 

rollen som förebild för andra kriminella, hur de jobbade som förespråkare eller aktivister och 

föreläste om återintegrering. Därigenom skapade dem nya identiteter med hjälp av den nya 

rollen som de omfamnade i syfte att skapa nya karriärer och framtidsmöjligheter. Det som 

även framkom i deras empiriska forskning var att sysselsättningen var väldigt låg för den före 

detta kriminella, i synnerhet på arbetsmarknaden, då hen fortfarande hade svårigheter med att 

etablera sig på arbetsmarknaden och hitta legitima anställningsmöjligheter. Författarna lyfter 

även fram att återintegrering är en social process som pågår redan från livet innan, under och 

efter fängelset. Vidare demonstrerar författarna även för rollomvandling och ett ökat 

engagemang för familjen som betydelsefulla i processen då familjen speglar en viktig roll i 

                                                           
21 Hlavka et al. (2015) 
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just återföreningen. Författarna har sammanfattningsvis i sin studie belyst avsevärd empirisk 

forskning som syftar till att förstå återintegrering genom att med fördel relatera till faktorer så 

som: sociala nätverk, nya sociala roller, tillgängligt socialt stöd samt livsstil. 22  Denna studie 

kan vi successivt använda oss av för att belysa vikten av återintegreringen i samhället. Detta 

för att stärka vår empiri samt bilda en förståelse för vikten av återintegrering i förhindrandet 

av återfall.  

 

4. Begrepp & teorier 
I detta kapitel kommer en redovisning av begrepp och teorier att presenteras för att kunna 

analysera vår empiri. Dessa begrepp och teorier kan med fördel tillämpas för att förstå olika 

aspekter av identitetsomvandlingen. Dels för att teorierna belyser hur det är att avvika, hur 

emotioner påverkar vårt beteende samt hur identiteten ser ut och kan påverkas. 

 

4.1 Att avvika från normen 

Det man främst refererar till när det kommer till stigma är Erving Goffman och den 

avvikandes roll och identitet.23 Stigma som begrepp skapades av grekerna med avsikt att 

förtydliga avvikelser hos en person. Detta utfördes genom att man antingen skar eller brände 

tecken på den avvikande individens kropp, vilket därmed skulle belysa att individen var 

utstött.24 Idag kan man se olika typer av stigma, bland annat karaktärsstigman som exempelvis 

missbruk. Därmed behöver individen lära sig att leva med sitt stigma och som resultat 

konfronteras med diverse fördomar varje dag i olika situationer. Här definierar han stigma 

som ett kännetecken som är djupt misskrediterande för en individ och som även har en 

tendens till att förminska individen.25 Sedan finns det även osynliga stigman som däremot går 

att dölja, där individen även slipper konfronteras med det i hens vardagliga interaktioner med 

människor. Dessa situationer benämner Goffman för misskreditabla.26 När Goffman redovisar 

begreppet stigma nämner han även främlingen. Han hävdar att då en främling befinner sig i 

vår närhet och vi märker en olikhet från oss själva som är mindre önskvärt, anses främlingen 

vara utstött och därmed stigmatiserad.27 

 

                                                           
22 Ibid. 
23 Goffman (2014) 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Goffman talar om normalitet och avvikande där han kategoriserar de normala samt de som 

avviker.28 Enligt Goffman är begreppet normalitet något önskvärt i ett socialt sammanhang 

som skapas utifrån hur en grupp kategoriserar och skapar förväntningar på individer och 

grupper. Goffman kategoriserar därmed de normala som de individer som i sammanhanget 

inte avviker från förväntningarna som ställs på dem.29 När Goffman talar om begreppet 

avvikande menar han att den individ som inte följer de aktuella normerna bör kategoriseras 

som just avvikande. Goffman menar att avvikaren i gruppen inte får samma respekt som 

resterande gruppmedlemmar, då den avvikande gruppmedlemmen har tilldelats en speciell 

roll. 30 

 

4.2 Emotioners påverkan på identiteten 

De mest centrala begreppen som Thomas Scheff har konstruerat är skam och stolthet. I 

relation till andra sociologers analyser av förhållandet mellan föreställningar och 

förlägenheter har Scheff utvecklat hänsynsemotionssystemet. Scheff menar att skam och 

stolthet är människors grundkänslor och att emotionerna har en anknytning till våra sociala 

band. 31 Samhällen hålls samman genom stabila och trygga sociala band, vilket i sin tur får 

individen att känna sig komplett. De sociala banden består av en balans mellan individens och 

gruppens emotionella behov, närhet och distans.32 Skam kan även beskrivas som ett resultat 

av att individen värderar sig själv negativt. Skam och stolthet är en process som består av 

sociala och kulturella omständigheter, vilka beror på den givna situationen och den normativa 

struktur som behövs för den kulturen som gäller.33 Hänsynsemotionssystemet yttrar sig då när 

medlemmar upplever ett system vilket överensstämmer med de egna normerna vare sig de är 

formella eller informella.34 I hänsynsemotionssystemet kan du antingen bli belönad eller 

bestraffad beroende på yttre föreställningar och om relationen upplevs vara ömsesidig eller 

inte. Scheff påstår därför att om du har gjort ett bra intryck på en grupp eller en person blir du 

belönad i form av stolthet. Om du däremot har fått brist på respekt upplevs en känsla av skam 

då individen eller individerna visar att relationen inte är ömsesidig, vilket därmed resulterar i 

form av bestraffning.35 

                                                           
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Scheff (1994) 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Hänsynsemotionssystemet kan visa sig i formella och offentliga former, vilka kan 

åskådliggöra sig på olika sätt.36 När det kommer till offentliga former kan du tilldelas en stor 

ära när du blir respekterad och har gjort något bra, vilket kan yttra sig i en form av stolthet hos 

mottagaren. Den offentliga formen kan däremot ta motsatt effekt om du inte blir respekterad 

eller har gjort något dåligt, då utlöses istället en känsla av skam. Föreställningen av emotionen 

skam kan yttra sig i både offentliga och privata former, vilka är yttre emotioner och inre 

skam. Men enligt Scheff är formella belöningar och straff sällsynta.37 

 

4.3 Vår egna och andras uppfattning om vår identitet 

Richard Jenkins talar om olika teorier och begrepp som rör den sociala identiteten. Jenkins 

menar att inom begreppet identitet förekommer två kriterier som han kallar för likhet och 

skillnad.38 Jenkins antyder att identiteten är aktiv, det är inte något som bara finns utan det är 

något som alltid måste bli upprättat. Likhet och skillnad förstås inte utan varandra och 

identifikationen kräver båda begreppen, det finns alltså ett nödvändigt samspel mellan just 

likhet och skillnad. Jenkins beskriver vidare hur människor kommunicerar med sitt inre och 

yttre, han menar att vad människor tycker om oss har en lika stor betydelse som vad vi tycker 

om oss själva.39 Jenkins påstår att människor till viss del har kontroll över vilka signaler av 

dem själva som de skickar till andra men att vi däremot har svårt att läsa av hur dem blev 

mottagna av andra. Utifrån ovanstående bildas alltså självbilden och den offentliga bilden. 40  

 

Jenkins nämner vidare om begreppet som han kallar för identifikation. Han hävdar att 

identifikationen, vare sig det rör oss eller andra, är en process som handlar om att vi gör 

något. En konsekvens med identifikationen är att det kan gå fel i sammanhang då vi medvetet 

försöker påverka sättet som andra individer ser på oss.41 Vidare belyser Jenkins symboliserad 

tillhörighet där han nämner att gruppidentifikationer förutsätter att medlemmarna delar någon 

form av likheter till varandra, alltså att dem på ett eller annat sätt kan identifiera sig med 

varandra.42 Han menar vidare att kategoriseringen inom gruppen anses bero på att de som har 

kategoriserats uppfyller ett kriterium för att identifieras gemensamt med resterande 

                                                           
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Jenkins (2014) 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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medlemmar. Kategoriseringen är en yttre aspekt av processen som tilldelar oss 

identifikationen, det bidrar alltså till den vardagliga verkligheten där vi lär oss att kategorisera 

in människor i olika grupper.43 Jenkins påvisar att individuell och kollektiv identifikation 

överensstämmer på många komplexa sätt. Han börjar därför förklara dessa med att beskriva 

institutioner, vilka är en väsentlig del av världen där individer tar beslut och anpassar sina 

beteenden. På så sätt skapas institutionaliseringen av identifikationen, enligt Jenkins. 44 

 

4.4 Teori- och begreppsdiskussion  

Ovannämnda teorier har en analytisk roll i studien då de kan bidra till en ökad sociologisk 

förståelse för identitetsomvandlingen inom KRIS. För att förtydliga så kan vi använda 

Goffmans teori i analysen av organisationen KRIS. Detta för att förstå hur föreningen 

avstigmatiserar sina medlemmar. Scheffs teori om skam och stolthet är även relevant till 

analysen, då vi vill lyfta fram teorierna i hur dessa emotioner påverkar identitetsomvandlingen 

i analysen. Den tar därför sin analytiska roll i vårt andra tema, identitetsomvandling. När det 

kommer till begreppet identitet som är formulerat av Jenkins ser vi en tydlig relevans till 

studien. Detta eftersom vi måste förstå begreppet identitet för att kunna förstå 

identitetsprocessen som vi vill undersöka. Därför kommer denna teori att vara tillämpbar i 

vårt tredje tema i analysen, socialt stöd, för att förstå hur det sociala stödet påverkar 

identiteten. Ovannämnda teorier har även kopplingar sinsemellan då ett avvikande beteende 

och stigmatisering kan bidra till en känsla av skam, vilket påverkar individens identitet. Om 

den avvikande bestämmer sig för att förändra sin identitet och eliminera sitt stigma kan en 

upplevelse av stolthet att förekomma, då det avvikande beteendet försvinner och en ökad 

acceptans bildas. Det som därför bör eftersträvas genom ovannämnda teorier och begrepp är 

att få fler tolkningsmöjligheter till den empiri som samlas in och därför vända sig bort från 

ensidighet i tolkningen. Respondenternas sociala verklighet och livsvärld är komplex och 

ställer därmed höga krav på forskaren i tolkningsprocessen.45 

 

5. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redovisa hur vi har gått tillväga för att samla in vår empiri och 

vilka steg som tagits för att uppfylla syftet med studien och därmed besvara 

frågeställningarna.  

                                                           
43 Ibid. 
44 Ibid.  
45 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994) 
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5.1 Val av vetenskaplig ansats 

Inom vetenskaplig forskning finns olika typer av vetenskapsteorier. För att nå målet utifrån 

syftet samt svara på forskningsfrågorna kommer den hermeneutiska vetenskapsteorin att 

användas. Studien vill belysa och undersöka hur KRIS kan bidra till ex-kriminellas 

identitetsomvandling, därför bör vi förstå den före detta kriminellas verklighetsuppfattning, 

vilket således gör hermeneutiken mest lämplig. Utan att bilda en förståelse om deras 

verklighetsuppfattningar kan vi inte heller förstå vad det verkligen var som fick individen ut 

ur dessa banor. Hermeneutiken är relevant då studien inte bygger på att testa befintlig teori 

utan snarare att förstå de grundläggande faktorerna bakom beteendet. Studien är därmed inte 

ute efter att undersöka om de redan existerande teorierna stämmer. Det som studien vill få 

reda på handlar istället om att förstå en ex-kriminells identitetsomvandling samt hur KRIS var 

bidragande till detta.46 

 

Hermeneutikens historia handlar om metodlära till existentiell filosofi. Martin Heidegger var 

den som utifrån livsvärldsteorin transformerade hermeneutiken från metodlära till existentiell 

filosofi. Heideggers utgångspunkt är att förståelse inte bara är en metod utan det är något som 

är större och meningsfullt. Han menar att människan går igenom förståelseprocesser, hon 

tolkar och uppfattar sin omgivning och vill hitta meningen med den. Heideggers 

forskningsintresse är människan och den värld hen lever i frågor som: Hur relaterar vi till vår 

omvärld? etc. Vilket är vad den existentiella hermeneutiken handlar om. Detta har en stor 

relevans till studien då vi måste förstå våra respondenters omvärld för att i sin tur kunna förstå 

identitetsprocessen från kriminell till ex-kriminell. Inom denna vetenskapsteori finns även 

något som kallas för den hermeneutiska cirkeln som inte karakteriseras som en ond cirkel, 

utan snarare en god. Denna cirkel fokuserar på möjligheten att bilda en djup förståelse av 

meningen genom att träda in i cirkeln på rätt sätt, och på så sätt tolka meningen. 47 Detta är 

något som vi kommer att ha i åtanke i studien för att kunna bilda en djup förståelse för våra 

respondenters upplevelser. Vi måste därför ta hänsyn till hermeneutikens cirkel för att bilda 

bästa möjliga förståelser för våra respondenters upplevelser.  

 

5.2 Val av forskningsansats 

Vid genomförandet av den hermeneutiska vetenskapliga ansatsen krävs en tillämplig av 

                                                           
46 Aspers, Patrik (2011) 
47 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2015)  
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inriktning inom den kvalitativa- eller den kvantitativa forskningen, där den kvalitativa 

forskningsansatsen har tillämpats. Detta handlar främst om att vi vill få en fördjupad 

förståelse över hur KRIS bidrar till identitetsomvandling hos före detta kriminella. Valet av en 

kvalitativ forskningsmetod framför den kvantitativa forskningsmetoden beror på att vi vill 

fokusera på att få en ingående förståelse över identitetsomvandlingen, vilket försvåras då den 

kvantitativa forskningsmetoden bygger på precisa fakta. Vi tror att vi bäst kan uppnå målet 

som handlar om att få en djupare förståelse av ämnet med hjälp av en kvalitativ 

forskningsansats. 48 Med utgångspunkt i den hermeneutiska ansatsen, har vi jobbat med att 

förstå KRIS som ett organiserat sammanhang för identitetsomvandling. Därigenom har det 

samlats in kvalitativ data på ett noggrant sätt, för att påvisa en sådan process. Vi kommer att 

redovisa det insamlade materialet utifrån denna arbetsprocess, som grundar sig i 

hermeneutiskt kvalitativ forskning. Utifrån detta har vi försökt att redovisa vår empiri på ett 

lämpligt sätt. Det är utgångspunkten i hermeneutiskt kvalitativ forskning som har gjort det 

möjligt för oss att presentera materialet på ett passande sätt. 

 

Den kvalitativa forskningen handlar därmed om en typ av subjektivitet och fördjupning. Detta 

innebär att man lägger objektiviteten åt sidan och istället försöker förstå respondenternas 

upplevelser av forskningsämnet. Denna typ av forskning riktar oftast in sig på att undersöka 

ett färre antal individer och studien av ämnet sker steg för steg. Detta innebär alltså att urvalet, 

vilket innebär antalet försökspersoner, uppskattas vara färre i den kvalitativa forskningen. 

Resultatet forskaren är ute efter är ofta djupt och specifikt i den kvalitativa forskningen, där 

man kan använda sig av intervjuer eller observationer.49 Utifrån ovannämnda resonemang är 

den kvalitativa metoden mest tillämpbar i studien, eftersom undersökningen syftar till att 

undersöka identitetsprocessen hos våra respondenter och hur KRIS har varit bidragande till 

denna utveckling. Identitet är något som alltid bör undersökas ur en kvalitativ studie, då 

identitet är för komplext att undersöka ur kvantitativ forskning. Därmed krävs en subjektivitet 

för att kunna förstå våra respondenters upplevelser, vilket inte bygger på precisa fakta, utan 

istället på livserfarenheter och förståelse.  

 

5.3 Metodinstrument  

I undersökningen av detta problemområde har vi tagit hjälp av forskningsintervjuer för att 

kunna vara flexibla och samla in så mycket information som möjligt av KRIS-medlemmarnas 
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identitetsomvandling. Detta för att vi på bästa sätt kan förstå deras livssituation med hjälp av 

deras egna berättelser av sina livserfarenheter. Vårt empiriska data samlades därför in genom 

kvalitativa forskningsintervjuer. För att samla in denna empiri krävs en typ av struktur, där 

den semistrukturerade intervjun är tillämpad. Den semistrukturerade intervjun går ut på att 

forskaren förberett en guide med specifika frågor som ställs till respondenten, sedan ställs ofta 

följdfrågor på respondentens svar. 50  Våra semistrukturerade intervjuer har sin utgångspunkt 

från en halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilket innebär att vi försöker förstå olika teman 

utifrån respondenternas livsvärld. 51 Detta relaterar vi även till Heideggers forskningsintresse, 

det vill säga människan, den värld vi lever i samt hur vi relaterar till vår omvärld. Detta har 

som tidigare nämnts en relevans till studien då vi måste förstå våra respondenters omvärld för 

att i sin tur kunna förstå identitetsprocessen från kriminell till ex-kriminell. Med detta menar 

vi att vi försöker tolka innebörden av våra respondenters beskrivna upplevelser utifrån deras 

värld.  

 

En nackdel med forskningsintervjuer är dock att det finns en risk för att informationen tolkas 

på fel sätt. Detta då respondenternas ord är en viktig byggsten i den kvalitativa forskningens 

resultat. Om informationen har tolkats på fel sätt kan detta leda till att studien och dess 

resultat i slutändan verkas vara felaktig.52 Ytterligare en nackdel med den kvalitativa 

forskningsmetoden i form av intervjuer är att intervjun i sig kan vara manipulativ. Med detta 

menar vi att forskaren i intervjun kan ställa frågor som tvingar fram det svar som forskaren är 

ute efter, trots att detta egentligen inte är vad respondenten egentligen tycker eller känner. 

Forskaren kan alltså vinkla intervjun och respondentens svar till sin egen fördel. Därför är det 

viktigt som forskare under en intervju att föra en dialog med respondenten så att frågorna blir 

rättvist besvarade. Därmed är det viktigt i forskningsprocessen att beakta respondenternas 

berättelser och försöka att inte tolka dem på fel sätt, utan istället lyssna på respondenternas 

egna upplevelser av identitetsomvandlingen och hur KRIS har varit bidragande i denna. 

 

5.4 Utförandet av intervjuerna 

Vi arbetade fram en intervjuguide (se bilaga) som hade förberedda frågor som karakteriseras 

som intervjufrågor. Under intervjuerna deltog vi båda två under samtliga tillfällen. Den ena av 

oss höll i intervjun och ställde frågor medan den andra förde anteckningar för att underlätta 

                                                           
50 Aspers (2011) 
51 Ibid. 
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kommande transkribering. För att inleda behagligt för våra respondenter ställde vi öppna och 

enkla inledningsfrågor där syftet var att få respondenterna att känna sig bekväma. 

Intervjufrågor bör vara korta och koncisa för att respondenten ska förstå och kunna svara på 

frågan. Ytterligare något som är viktigt är att intervjufrågorna bör vara öppna och inte ledande 

i intervjuguiden, detta för att inte vinkla frågorna till forskarens fördel utan istället låta 

respondenten tala öppet om sina upplevelser, på så sätt blir resultatet opartiskt. Det finns 

därmed olika typer av intervjufrågor, exempelvis inledande frågor som ska framställa 

spontana svar från respondenten. Denna typ av intervjufråga tar plats i intervjuguiden för att 

få respondenterna till att berätta fritt om sina upplevelser. Även uppföljningsfrågor har 

tillämpats, som innebär att forskaren frågar vidare på ett svar från respondenten för att få 

respondenten att utveckla svaret på frågan.53 

 

Intervjuerna med respektive respondent tog plats på KRIS lokal i Göteborg. I utförandet av 

intervjuerna var målet att använda oss av inspelningsutrustning, vilket vi fick tillåtelse till att 

göra i fyra av våra sex intervjuer. Detta för att dessa respondenter inte gick med på att bli 

inspelade, för att det påminde dem om polisförhör. Vi respekterade deras önskningar och 

antecknade istället respektive respondenters svar. Dock så är det produktivt att använda sig av 

inspelningsutrustning i kvalitativa forskningsintervjuer, inte bara för att utveckla sina 

färdigheter som intervjuare, utan att man som intervjuare ordagrant kan återge precis vad som 

sades under intervjun och med fördel använda detta i sin analysfas. 54  

 

5.5 Urval 

När det kommer till urval i en forskningsprocess är det viktigt att avgränsa sig. Vi har därför 

valt det typ av urval som kallas för rollselektion. Att använda sig av rollselektion i sitt urval 

innebär att forskaren riktar in sig på en viss typ av roll, som ofta brukar handla om en 

yrkesroll. Vi riktade in oss på en specifik roll som vi ville undersöka, dock inte en yrkesroll 

utan i vårt fall KRIS-medlemmar från Göteborg. Detta för att forskningen inte ska bli allt för 

bred och sakna röd tråd. 55 Vi valde då att intervjua sex stycken före detta kriminella i 

organisationen KRIS som är belägen i Göteborg. Vi har använt oss av urvalet rollselektion för 

att avgränsa ämnet och få in information som går att reflektera ur denna typ av roll. 
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I resultatkapitlet kommer vi att benämna våra sex respondenter som: William, Erik, Frank, 

John, Henrik och Sebastian. Detta eftersom att våra respondenter är anonyma, vilket innebär 

att vi inte kommer att använda oss av deras riktiga namn. Vi kommer därför att referera 

löpande till dem som de fiktiva namn vi nämnde ovan.  

 

5.6 Tillförlitlighet   

I uppsatsen har vi arbetat aktivt med tillförlitlighet i forskningen, detta för att presentera ett 

gediget insamlat material på ett tillförlitligt sätt. Vi är medvetna om att validitet och 

reliabilitet är vanligast inom forskning när det kommer till att samla in ett trovärdigt material. 

Dock är trovärdigheten låg på kvalitativa studier när det kommer till reliabilitet och validitet. 

Validitet må vara mer relevant i frågan, dock är metoden inte utformad på ett sådant sätt att 

man kan säga att resultatet har en hög validitet. På grund av ovanstående argumentation och 

medvetenhet om validitet och reliabilitet har vi istället valt att uppfylla den metodik för vår 

kvalitativa forskning med tillförlitlighet formulerat av Bryman. Enligt Bryman skapas 

trovärdighet bland annat då man i forskningen meddelar de personer som har deltagit i studien 

om resultatet samt att forskning utförs enligt de regler som gäller. Våra respondenter hade en 

önskan om att vi skulle sända vårt empiriska material till dem innan uppsatsen publiceras, 

vilket vi även tycker är viktigt för att skapa tillförlitlighet i vårt resultat. I studien har vi 

arbetat utefter metodlitteratur och vetenskapsrådets forskningsetiska principer, även detta för 

att ge ett trovärdigt resultat.56 Bryman menar att tillförlitlighet inte enbart skapas i relation till 

trovärdighet utan kompletteras även med överförbarhet och pålitlighet. Med överförbarhet 

menas hur pass överförbart det empiriska materialet är. Vi anser att vårt empiriska material är 

överförbart till KRIS eller andra frivilligorganisationer som arbetar för samma mål, detta 

eftersom den tidigare forskningen i USA som undersökte en liknande fråga visade på ungefär 

samma resultat som vår studie. När det kommer till pålitlighet i en studie krävs en granskning 

av uppsatsen. Genom handledning har uppsatsen blivit kontinuerligt granskad av både 

handledare samt handledning av studenter som ingår i samma handledningsgrupp. Vi menar 

därför att uppsatsen har blivit granskad under hela processens gång, vilket därmed gör den 

pålitlig. 57 Bedömningen av generaliserbarhet i vår forskning är dock i grunden låg. Vårt 

resultat har präglats av en mycket positiv bild av KRIS och deras arbetssätt, frågan är dock 

om resultatet hade blivit detsamma om vi hade haft ett annat urval. Det finns en risk att vårt 

resultat kan vara något vinklat på grund av att vårt urval grundar sig i KRIS medlemmar. Om 
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vi däremot hade intervjuat andra före detta kriminella om deras upplevelser av 

identitetsomvandlingen eller KRIS insats i denna fråga, hade resultatet möjligtvis sett 

annorlunda ut. Därför anser vi att vårt resultat enbart är tillämpbart för vår urvalsgrupp och 

forskningsfråga, och inte kriminella generellt.  

 

5.7 Äkthet 

När det kommer till vetenskaplig forskning bör man tillämpa äkthet för att ge en rättvis bild 

av studien och dess resultat. Detta främst för att bygga upp en opartisk bild av 

respondenternas uppfattningar och livserfarenheter som de har uppgett i studien. Därför har vi 

i studien tagit hänsyn till de olika perspektiven som kommit fram under processens gång. De 

respondenter som vi har valt till studien har fått ta lika stor plats, inte för att bygga vidare på 

vår förförståelse eller på våra förhoppningar om resultatet, utan enbart för att vi antyder att 

informationen har bidragit med stor relevans i relation till vår forskningsfråga. Inom kriteriet 

äkthet finns även ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk 

autencitet. Dessa fyra kriterier belyser huruvida respondenterna har fått en medvetenhet om 

sin sociala situation i samband med forskningen. Kriterierna belyser även om deltagarna i 

forskningen med hjälp av studien har kunnat förändra sin livssituation.58 Vi kan dock inte med 

säkerhet antyda att våra respondenter har fått en större medvetenhet om sin livssituation eller 

att studien har bidragit till att de kan förändra sin situation. Vi kan dock hoppas på att studien 

har bidragit till ett ökat medvetande och en större vilja till att fortsätta sin förändringsprocess. 

 

5.8 Etiska reflektioner 

På det vetenskapliga rådet för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra 

huvudkrav att följa när det kommer till etik inom forskning, vilka beskrivs i allmänna 

huvudkrav på forskningen som utförs. Dessa krav benämns följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav redovisas noggrant i 

ett flertal regler. Det första kravet, informationskravet, handlar om att forskaren har en 

skyldighet att informera de som deltar i forskningen om vad syftet är bakom arbetet. 

Samtyckeskravet bygger på att de som deltar i forskningsprocessen själva har bestämt att de 

vill medverkan och hur materialet av deras medverkan ska behandlas. Konfidentilitetskravets 

innebörd är att de uppgifter som forskaren får till sig av deltagarna i forskningen ska förvaras 

så att obehöriga inte kan komma åt dem. Deltagarna måste också få möjlighet till 
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konfidentlialitet i största möjliga mån. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren 

har fått till sig av deltagarna enbart får nyttjas för forskningsändamål.59  

 

En stor vikt har lagts på dessa fyra krav under uppsatsskrivandet och även tillämpats i 

forskningen. Därmed har det centrala varit att visa stor respekt för respondenterna och försökt 

få dem trygga i forskningen då vi ser det som ett essentiellt krav för att få sanningsenligt 

resultat.  Detta har utförts genom att informera respondenterna om syftet med uppsatsen, samt 

genom att de själva har fått välja att vara en del av forskningen. Vi har därmed försökt att inte 

pressa någon i att delta i intervjuerna, utan valet låg i deras egna händer. Vi har även förvarat 

information från intervjuerna som inte redovisas i uppsatsen så att obehöriga inte kan komma 

åt dem, vilket innebär att den information som vi har fått ta del av enbart används för 

forskningsändamål. 

 

5.9 Metodanalys 

För att analysera den vetenskapliga ansats och forskningsmetod som tillämpats vill vi 

framhäva att dessa har resulterat till att vi har kunnat uppnå målet med uppsatsen. 

Hermeneutiken var ett givet val då vi ville bilda en förståelse över identitetsprocessen för att 

sedan kunna analysera och reflektera över våra respondenters livsvärldar. Eftersom 

identitetsbegreppet även är komplex och individbaserat, går det endast att undersökas med 

den kvalitativa metoden. Vi är även nöjda med valet av forskningsintervjuer, då andra 

metodinstrument, exempelvis observationer, inte hade kunnat medföra samma empiri eller 

bidra till att besvara våra frågeställningar. Detta eftersom vi ville undersöka hur 

respondenterna upplever sin identitetsomvandling vilket inte hade kunnat undersökas med 

andra metodinstrument. Vårt utförande av intervjuerna lyckades få oss att uppnå syftet med 

uppsatsen, dock hade vi säkerligen kunnat få ett mer nyanserat resultat om vi vore mer erfarna 

inom semistrukturerade forskningsintervjuer. Vi anser att urvalet var optimalt för att kunna 

besvara våra frågeställningar, däremot hade vi kunnat få ett mer tillförlitligt resultat om vi 

hade haft fler respondenter. Vi har även lyckats uppnå en äkthet i uppsatsen då vi inte har 

vinklat materialet till vår fördel. Även etiska reflektioner har varit något som vi har haft i 

åtanke under hela uppsatsprocessen, då det är viktigt att beakta etiska principer för att få ett 

sanningsenligt resultat.  
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6. Resultat 
I följande kapitel kommer vårt empiriska resultat att framföras. Kapitlet har delats in i olika 

teman där delar av vårt empiriska resultat kommer att presenteras, vilka är organisationen 

KRIS, identitetsomvandling och socialt stöd. I det första temat kommer vi att belysa KRIS 

arbete, i det andra temat kommer vi att belysa hur våra respondenter har förändrats och i det 

sista temat kommer vi att belysa det stöd de har fått i identitetsprocessen. Som vi nämnde i 

vårt metodkapitel är våra respondenter anonyma och vi har benämnt dem med fiktiva namn 

och kallar dem för William, Erik, Frank, John, Henrik och Sebastian. 

 

6.1 Organisationen KRIS 

I detta tema kommer vi att redovisa hur KRIS fungerar som organisation samt den identitet 

som våra respondenter hade innan de kom i kontakt med organisationen. KRIS är som ovan 

nämnt en organisation vars syfte är att hjälpa kriminella och missbrukare att inte falla tillbaka 

i kriminalitet eller droger. Organisationen uppnår detta genom att erbjuda de före detta 

kriminella ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. Under intervjuerna framkom det att 

KRIS erbjuder boende för de medlemmar som är i behov av det. Vår respondent Erik, som 

jobbar på föreningen idag, tycker att KRIS har en betydande roll i samhället då de hjälper och 

stöttar individer med en kriminell bakgrund. Han beskriver att KRIS hjälper individerna att 

samarbeta med olika företag för att komma ut i samhället igen. Detta gör alltså KRIS genom 

att rekrytera medlemmar till föreningen. Vår empiri visar på att majoriteten av våra 

respondenter hade kommit i kontakt med KRIS genom att de hade gemensamma vänner som 

redan jobbade eller var medlemmar i föreningen. Intervjuerna visar även på att vissa kommer 

till KRIS frivilligt och andra icke frivilligt. I vår empiri framkom det även att KRIS är ute och 

föreläser i bland annat fängelser och skolor, vilket Frank förklarar i följande citat: 

 

”Dom lämnar information på fängelse, häkten och sådant, sedan så kan man ringa. Sen så åker 

dom upp och pratar där frivilliga sitter och lyssnar i fängelse vet jag. Några fastnar för det och 

då får dom ju hjälp, det tycker jag är rätt smidigt.” (Frank) 

 

Utifrån det vår respondent, Frank, beskrev om KRIS rekrytering anser vi att det är 

betydelsefullt att belysa sin organisation på detta sätt då det öppnar upp ögonen för de 

individer som faktiskt vill förändras. Detta eftersom samtliga av våra respondenter ser på sitt 

medlemskap i KRIS som en positiv upplevelse. De menar att KRIS kräver att dem ska dyka 
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upp på daglig basis, och William berättar att de ska skriva i en dagbok om sina tankar och 

känslor. Detta för att sedan dela med sig av sina tankar med resterande medlemmar. Erik 

berättar även att KRIS har fyra uppsatta regler, vilka är: ”Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap 

och Solidaritet.” Dessa regler måste alla medlemmar i KRIS följa om de vill fortsätta med sitt 

medlemskap. John beskriver att han har blandade känslor, men mestadels positiva känslor 

kring sitt medlemskap i KRIS. Genom sitt medlemskap fortsätter han att hålla sig drogfri och 

får i sin tur bättre hjälp för det. Han berättar exempelvis att de ställer upp på intervjuer och att 

de har i uppgift att sköta räkningar. Vår empiri synliggör att KRIS har nolltolerans gällande 

droger och alkohol, vilket innebär att alkohol inte får brukas i KRIS lokaler. Denna 

nolltolerans innebär även att man inte får vara alkoholpåverkad på själva föreningen, medger 

Sebastian. 

 

För att förstå hur våra respondenters identitet såg ut innan de kom i kontakt med KRIS 

kommer vi genom vår empiri bland annat att redovisa om missbruk, våld och 

fängelsevistelser. I frågan om missbruksrelaterade problem medgav majoriteten av våra 

respondenter att de missbrukade antingen droger eller alkohol under deras tid som kriminella. 

Vi fick däremot också beskedet att ingen av våra respondenter i nuvarande tillstånd brukar 

droger. Vissa, exempelvis Henrik, berättade att de ibland kan ta en öl eller två i särskilda 

sammanhang. För att blicka tillbaka på deras kriminella tid beskrivs av samtliga respondenter 

att det är högst individuellt i frågan om varför man vänder sig till kriminalitet. Vår empiri 

visar att majoriteten av våra respondenter inte har haft det tryggt från början. Det visade sig 

även att flertalet av våra respondenter såg upp till de äldre killarna som sysslade med 

kriminella handlingar. Detta resulterade i att de kände en tillhörighet och upprymdhet när de 

blev en del av de äldre killarnas umgängeskrets, vilket slutligen resulterade i kriminalitet. 

 

Vår empiri demonstrerade varierande svar när det kommer till hur våra respondenter ser på 

sin tid som kriminella. William angav att han upplever sin tid som kriminell både positivt och 

negativt. Han menar att kriminaliteten har format honom till den han är idag. Han beskriver 

även det kriminella livet som mycket våldsamt, innefattande mycket misär och elände. Han 

menar även att det inte är ”tufft” att vara kriminell, i hans mening kanske det är det i början 

men inte i längden. William beskriver sig själv som en väldigt våldsam person, han har 

hamnat i fängelse, blivit av med sin lägenhet etc. Erik däremot berättar om sin drivkraft som 

kriminell: 
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”Jag var rätt driftig som kriminell, det är tragiskt för man slänger bara bort livet. Till slut 

bestämde jag mig för att prova ett år utan kriminaliteten och jobba, få körkort och så där. Det 

andra livet finns ju alltid kvar om de inte skulle ge mig något.” (Erik) 

 

Erik insåg att det finns fler och bättre möjligheter till att leva ett stabilt liv. Han var därför 

villig att ta avstånd från kriminalitet för att leva ett bättre liv. En annan respondent, Frank, 

menar att han kunde utöva impulsiva handlingar utan att tänka på konsekvenserna eller få 

skuldkänslor för sitt beteende. Henrik däremot har en annorlunda syn som skiljer sig från våra 

andra respondenters kriminella förflutna. Han upplevde sin kriminella period som en rolig tid, 

då det hände mycket saker på en och samma gång. Han beskriver att han blev jagad av polisen 

och fick sitta häktad, vilket skapade en upprymdhet hos honom. Detta resulterade i att 

majoriteten av våra respondenter har haft en fängelsevistelse, vissa även flertalet gånger. Vi 

fann då ett mönster i vår empiri, vilket var att majoriteten av våra respondenter fann det 

jobbigt att sitta i fängelse och identifierade inte vistelsen som något positivt. Däremot tyckte 

William att han hade det mycket bra i fängelset. Han angav till och med att han ville tillbaka 

till fängelset istället för att leva på utsidan, då han förmedlade för oss att myndigheterna hade 

svikit honom med de sociala förutsättningarna när han släpptes ifrån fängelset. Utifrån 

ovannämnda resonemang kan vi antyda att KRIS har en betydande roll i samhället när det 

kommer till att omvandla ex-kriminellas identiteter. Detta för att åstadkomma en större 

stabilitet i vederbörandes liv och minska återfall i brottslighet. Detta eftersom föreningen 

bidrar med exempelvis bostad, ser till så att medlemmarna är drogfria, stöttar upp och låter 

sina medlemmar bearbeta sina känslor gradvis.  

 

6.2 Identitetsomvandling - Från kriminell till ex-kriminell 

När det kommer till att avstå från kriminaliteten vill vi främst undersöka hur 

identitetsomvandlingen har förändrat våra respondenter från kriminell till ex-kriminell. För att 

göra detta måste vi först förstå hur våra respondenter uppfattade sig själva innan de kom i 

kontakt med KRIS. Vår empiri visar på att majoriteten av våra respondenter såg sig själva 

som ”misslyckade”. Vissa beskrev sig själva som aggressiva och våldsamma, andra beskrev 

sig som missbrukare utan någon framtidsuppfattning. Deras kriminella liv präglades därför av 

destruktivitet och misär, men de fann ändå något inom kriminaliteten som gav dem en känsla 

av tillhörighet. Vår ena respondent, Erik, benämnde detta som ett mönster som var svårt att ta 

sig ur.   
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När det kommer till vad som fick våra respondenter att avstå från kriminaliteten visade vår 

empiri många delade meningar. William menar att han strax efter att han kom ut ifrån 

fängelset kollapsade och gick in i väggen. När han gick in i väggen fick han upp bilder på sin 

uppväxt och familj, vad som har skett samt de vänner han har förlorat. Det var då han insåg 

att en förändring var tvungen att ske, det vill säga att sluta upp med kriminaliteten. Han menar 

att kraften kommer inifrån och att det är den glöden han kämpar för. John menar att han 

avstod från kriminaliteten när han började tänka efter och fick ett samvete. Han beskriver att 

det har med åldern att göra och att han började tänka mer på sin son än sig själv. Även Henrik 

menar att åldern och barn har med hans avstånd från kriminalitet att göra, vilket innebar att 

han tog på sig ett ansvar. Vår empiri visade på att alla våra respondenter hade gemensamt 

gällande vad som fick dem att avstå från kriminaliteten var den egna viljan. Detta eftersom 

alla våra respondenter medgav att man är tvungen att bestämma sig själv för att kunna komma 

ur kriminaliteten på riktigt. Studiens empiri åskådliggjorde att det som förde samtliga av våra 

respondenter dit dom är idag har en tydlig röd tråd, vilket var att alla hade tröttnat på sin 

kriminella bakgrund och sitt eventuella missbruk. Det framkom exempelvis att Frank skämdes 

över sitt missbruk inför sin familj. De alla kände sig redo för att blicka framåt, vilket William, 

likt Erik, beskriver när de berättade att de ville ha en förändring i livet.  

 

När det kommer till att avstå från kriminaliteten vill vi främst undersöka hur 

identitetsomvandlingen har förändrat våra respondenter från kriminell till ex-kriminell. När 

det kommer till hur våra respondenter ser på sig själva och sin livssituation idag fann vi 

tydliga likheter. Vår empiri synliggjorde att samtliga av våra respondenter medgav att de idag 

sköter sig och är förhoppningsfulla inför framtiden. De angav att de är rena från narkotika och 

att de håller det kriminella livet bakom sig, mycket på grund av KRIS. För att vi ska kunna 

förstå våra respondenters identitet samt deras identitetsomvandling frågade vi dem om hur de 

tror att andra uppfattar dem. Frank tror att andra uppfattar honom som nonchalant. Däremot 

förklarar John hur han tror att andra uppfattar honom på följande sätt: 

 

”De har nog inte speciellt höga tankar om mig, men jag har dock märkt på familjen att de idag 

pratar med mig som en vuxen människa som tar sitt ansvar. Även min son och jag har bättre 

kontakt idag.” (John) 

 

John menar därför att hans identitet har förändrats genom att han vill förändra sina 

familjeförhållanden. Det framkom även att majoriteten av våra respondenter trodde att de 
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uppfattades som glada och sociala idag, vilket är en tydlig skillnad gentemot hur dem trodde 

att de tidigare uppfattades av andra. De medger därmed att både dem själva och sättet som 

andra ser på dem har förändrats sedan de slutade med sitt kriminella beteende. Enligt vår 

empiri som kommer att redovisas kan vi styrka att det är då man inser att man vill lägga 

kriminaliteten bakom sig, som identitetsomvandlingen börjar på riktigt. 

 

För att förtydliga hur processen från kriminell till ex-kriminell såg ut hos våra respondenter 

kan vi konstatera att de som kriminella uppfattade sig själva på ett negativt sätt, vilket 

slutligen förde dem till att avstå från brottsligheten. Även om deras upplevelser av vad det var 

som fick dem att avstå från kriminaliteten skiljer sig, så fick vi ändå liknande svar när det 

kommer till vad som förde dem dit dem är idag, det vill säga att de alla hade tröttnat på sin 

kriminella levnadsstil. Detta bidrog till att de ville förändras och kom i kontakt med KRIS, 

vilket har gjort att de sköter sig idag och uppfattar sig själva som positiva och 

förhoppningsfulla. Även om de själva uppfattar sig på ett mer positivt sätt idag än innan, 

verkar det som att vissa har svårt att tro att andra ser dem som bra människor. De tror dock att 

andras syn på dem har förändrats i samband med deras identitetsomvandling. Utifrån dessa 

resonemang visar vår empiri på att identitetsomvandlingen har varit en krävande och stor 

process, som alla våra respondenter kontinuerligt arbetar med. För att återknyta till 

frågeställningarna som bygger på att förstå hur KRIS har bidragit till identitetsomvandling, 

kan vi konstatera att det är genom det sociala stöd som föreningen har tillfört våra 

respondenter som har gjort identitetsomvandlingen möjlig. Detta kommer vi att redovisa i 

nästa tema.  

 

6.3 Socialt stöd 

Vår empiri visar på att majoriteten av våra respondenter har identifierat KRIS som ett socialt 

stöd för dem i frågan om att avsluta sin kriminalitet eller påbörja en identitetsomvandling. 

Därför verkar KRIS vara det största stödet hos våra respondenter, då det visade sig att de 

flesta av våra respondenter är arbetslösa. Detta visar på att det är inom KRIS som de lägger 

majoriteten av sin tid, vilket innebär att de inte kan söka socialt stöd i arbetet.  

 

Vår empiri exponerar även att familjelivet är något som kan vara en bidragande faktor till att 

kriminaliteten upphör hos vissa personer. Våra respondenter har däremot relativt olika 

familjeförhållanden. Vår empiri synliggjorde att majoriteten av våra respondenter har barn, 

däremot visade det sig att två av våra respondenter inte är föräldrar. En av våra respondenter, 
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William, saknar kontakt med sin familj helt och hållet idag. Vad som även påvisades i vårt 

resultat var att enbart en av våra respondenter är gift. Alla utom William angav att de idag har 

en bättre relation till sina familjemedlemmar än de hade under deras tid som kriminella, 

mycket på grund av KRIS. Vår empiri klargjorde att det är familjen som har varit den största 

drivkraften i att ta sig ur kriminaliteten hos våra respondenter, främst med fokus på våra 

respondenters barn. I följande citat förklarar John hur KRIS har bidragit till att han återtog 

kontakten med familjen: 

 

”Jag hade inget familjeliv innan jag åkte till KRIS. Det är familjen som håller mig ren från 

mitt tidigare missbruk, hade jag inte haft någonting hade det varit svårt att hålla mig ren. Min 

son är min största motivation.” (John) 

 

Utifrån citatet ovan kan vi skildra att familjelivet är nyckeln för John när det kommer till att ta 

sig ur sitt missbruk, vilket han har kunnat stabilisera genom KRIS. Vår empiri synliggör ett 

tydligt mönster när det kommer till alla respondenters umgängeskretsar. Det visade sig att 

dessa har förändrats från deras kriminella tid till idag. Samtliga av våra respondenter menar 

att de idag inte umgås med gamla vänner från den kriminella tiden, främst för att de inte vill 

falla tillbaka i gamla mönster. Deras tidigare vänner bestod av individer som antingen 

sysslade med kriminella handlingar eller narkotika, vilket även präglade deras liv under den 

tiden. Idag har de dock inte samma sociala nätverk som då, då deras sociala nätverk idag 

mestadels består av KRIS medlemmar utöver släkt och familj.  

 

När det kommer till socialt stöd och upphörande med brottslighet kan myndigheter vara ett 

stort stöd för individen. I vår empiri framkommer det dock att samtliga av våra respondenter 

känner att myndigheterna inte har tagit sin roll på största möjliga allvar, då våra respondenter 

menar att de har blivit illa behandlade av myndigheterna. Resultatet visar även på att samtliga 

av våra respondenter upplever att de inte har fått bra stöd från myndigheter när det kommer 

till att ta sig ur kriminaliteten. William berättar att de satte honom på ett dåligt boende och att 

han inte ville leva på socialbidrag. Han beskriver därför en stor besvikelse över hur 

myndigheterna har förhållit sig. En annan av våra respondenter menar att han inte heller har 

fått något stöd från myndigheter då han menar att de satsar på fel saker. Han förespråkar att 

myndigheterna ska satsa mer på ungdomar och att skapa fler jobbmöjligheter till dem. När 

ungdomarna blir rastlösa och inte arbetar börjar de med kriminalitet, enligt Henrik. Även John 

menar att myndigheter inte har hjälpt honom särskilt mycket. Detta då han menar att 



28 
 

socialassistenter inte har den rätta förståelsen för att kunna hjälpa en ex-kriminell. De kan inte 

riktigt förstå eller komma nära, enligt John. Inte heller vår respondent Sebastian tycker att 

myndigheter har bidragit till någon hjälp. Vi frågade om myndigheter har varit till något stöd 

och fick då till svar att myndigheterna har svikit honom: 

 

”Kriminalvården, frivården och så vidare har inte varit till någon hjälp. Jag vill påstå att dem 

många gånger inte har någon livserfarenhet alls på vad vi har gått igenom.” (Sebastian) 

 

Utifrån ovannämnt citat menar Sebastian att sociala myndigheter inte har tagit sin roll på 

största allvar gentemot honom, då han finner att de inte innehar rätt förståelse för hans 

situation. 

 

Som vi nämnde i föregående tema, så visar vår empiri på att det med största sannolikhet är det 

sociala stödet som KRIS har medfört våra respondenter, som har resulterat i 

identitetsomvandlingen. Detta genom att de har stöttat och funnits där för våra respondenter 

när alla andra sociala nätverk, innefattande myndigheter, har svikit dem under påbörjan av 

processen. När det har varit tungt för våra respondenter har de kunnat luta sig mot KRIS, som 

har kunnat erbjuda stöttning och motivation till att fortsätta sin identitetsomvandling, för att i 

sin tur bli en fullbordad ex-kriminell.  

 

6.4 Resultatsammanfattning 

I vår resultatsammanfattning kommer vi att lyfta fram det centrala som har framkommit i våra 

empiriska data. Det som vi främst vill lyfta fram är att det är essentiellt för före detta 

kriminella att ha ett tryggt och stabilt nätverk att luta sig mot. Detta är av största vikt, främst i 

början av processen, när det kommer till att bryta med kriminaliteten och påbörja sin 

identitetsomvandling. Det kräver en mental styrka att gå från kriminell till ex-kriminell, vilket 

våra respondenter har belyst under uppsatsens gång samt att KRIS har haft en stor medverkan 

i denna process. Av vad som framgår i vår empiri så har KRIS även fungerat som ett socialt 

stöd för våra respondenter, vilket KRIS eftersträvar. Vi kan därmed antyda att de uppfyller 

föreningens syfte när det kommer till att fungera som ett stöd i identitetsomvandlingen. Vår 

empiri visar på att KRIS har varit en viktig del i deras identitetsprocess från kriminell till ex-

kriminell hos våra respondenter. Detta då de beskrev att föreningen var något som de kunde 

komma till och luta sig mot för att få stöd från likasinnade som har varit med om liknande 

erfarenheter. I studien har det även framkommit att myndigheter inte har haft en stor roll i 
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våra respondenters identitetsomvandling. Vår empiri visar att våra respondenter upplever att 

myndigheterna har svikit dem i denna fråga. Eftersom de inte fick det stöd som de behövde 

hos myndigheterna hamnade de i en frivilligorganisation, det vill säga KRIS, som istället fick 

bidra till denna identitetsomvandling. 

 

7. Analys 
I detta kapitel kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras som lyder: Hur bidrar en 

frivilligorganisation som KRIS till identitetsomvandling hos före detta kriminella? Och vilka 

möjligheter ger KRIS till sina medlemmar för att bidra till en identitetsomvandling? Dessa 

frågeställningar vill vi besvara genom att påvisa varför KRIS har haft en större roll än 

myndigheter, annat socialt stöd och ytterligare faktorer som kan påverka identitetsprocessen. 

Vi kommer att besvara frågeställningarna genom att framföra vårt material i tre olika teman. 

Det första temat, som vi benämner KRIS som organisation, belyser vår empiri relaterad till 

Goffman och stigma, men även till Celinskas och Nilssons tidigare forskning. I det andra 

temat, vid namn identitetsomvandling, kommer vi att relatera vår empiri med Scheffs teori om 

skam och stolthet i relation till Hlavka et al. tidigare forskning. Det tredje och sista temat 

benämner vi socialt stöd. I detta tema kommer vi att lyfta fram resultatet i samband med 

Jenkins med fokus på framväxande identitet, i relation till Laub & Sampson samt O’Malley. 

 

7.1 Kris som organisation 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och uppfylla syftet kommer härmed KRIS 

som frivilligorganisation att synliggöras, samt hur denna förening skapar förutsättningar för 

en identitetomvandling hos före detta kriminella. För att återkoppla till kriminalitet kommer 

fenomenet att redovisas som en sammanfattande benämning på utförda straffbelagda 

handlingar. Detta är något som alla våra respondenter har utfört i någon mening, vilket har 

skapat en kriminell identitet hos dem. Detta har bidragit till att de har sökt sig till KRIS för att 

förändra sin kriminella identitet och bli ex-kriminell. På organisationsnivå så har KRIS 

speglat en stor roll i samhället. KRIS syfte är att hjälpa kriminella och missbrukare från att 

inte falla tillbaka i kriminalitet eller droger, vilket skapar en identitetsomvandling hos dess 

medlemmar. För att analysera respondenternas kriminella identitetsomvandling i 

organisationen KRIS kommer Goffmans teori om stigma att lyftas fram, där han menar att det 

finns karaktärsstigman, som exempelvis missbruk, vilket avviker från normen.60 Därför bar 
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våra respondenter på ett stigma som kriminella då de flesta av dem sysslade med narkotika på 

ett eller annat sätt, vilket innebär att stigmat även finns kvar som ex-kriminell. Föreningen 

arbetar därför på ett sätt som ger individerna en ny chans till att leva ett hederligt liv, vilket 

innebär att medlemmarna har förväntningar på sitt medlemskap.  

 

För att ytterligare styrka att KRIS bidrar till att avstigmatisera sina medlemmar vill vi även 

lyfta fram Goffmans teori om att avvikaren i en grupp inte får samma respekt som resterande 

gruppmedlemmar. Detta på grund av att den avvikande gruppmedlemmen har tilldelats en 

speciell roll. 61 Något som alla våra respondenter hade gemensamt i vår empiri var den 

självklara delen i att alla har varit avvikare, vilket organisationen KRIS försöker bryta. KRIS 

skapar därför förutsättningar för att avstigmatisera sina medlemmar, då det är föreningen som 

till största del har gjort identitetsomvandlingen möjlig genom att tillföra stöd. Vi kan därför 

antyda att KRIS har skapat förutsättningar som har gjort det möjligt för våra respondenter att 

omvandlas från avvikare till normalitet, vilket borde inkludera dem och ge dem samma 

respekt i samhället som alla andra. Goffmans teori om stigma och avvikare har därför en 

tydlig analytisk roll relaterat till vår empiri, detta för att dessa begrepp bidrar till en förståelse 

för våra respondenters tidigare stigma och hur de avvek från samhället. Vidare bidrar de även 

till en förståelse av hur KRIS arbetar för att avstigmatisera sina medlemmar och föra dem in i 

vad Goffman kallar för normalitet.  

 

För att vidare analysera KRIS som organisation vill vi jämföra vårt resultat med vår bakgrund 

och tidigare forskning. För att förstå och förklara hur identitetsprocessen har utvecklat sig på 

organisationsnivå kommer kartläggningen av KRIS att redovisas. Enligt vår empiri har KRIS 

en mycket betydande roll i samhället, det som dock visade sig i Frodlunds kartläggning var att 

det inte gick att kartlägga huruvida KRIS har lyckats att minska brottsligheten bland sina 

medlemmar på grund av bristande dokumentationssystem. Detta gör att det blir svårt för 

KRIS som organisation att styrka sin betydande roll då det finns bristande bevisning av deras 

arbete, enligt Frodlunds rapport.62 Vår empiri åskådliggör att medlemmarna i föreningen har 

olika drog- och brottsfri tid i sitt förflutna, vilket även kan styrkas med denna rapport. För att 

däremot bekräfta att KRIS som organisation bidrar till att avstigmatisera och 

identitetsomvandla sina medlemmar kommer härmed vår empiri att jämföras med Celinskas 

och Nilssons forskning. Som tidigare nämnts undersökte Celinska en frivilligorganisation vid 

                                                           
61 Ibid. 
62 Frodlund (2003) 



31 
 

namn Exodus Group. Vår empiri synliggör att KRIS engagemang att återintegrera före detta 

kriminella är av stor vikt i samhället. Detta kan vi identifiera som en likhet med Celinskas 

forskning, vars frivilligorganisation arbetar mot samma mål som KRIS. 63 Ytterligare en likhet 

är att engagemanget i båda organisationerna bidrar till en identitetsomvandling då 

kriminaliteten hamnar i det förflutna och återintegreringen står i fokus. För att identifiera en 

skillnad mellan vår empiri och Nilssons forskning vill vi lyfta fram bostad och arbete. I vår 

empiri har det framkommit att KRIS arbetar med att erbjuda bostad till de som behöver samt 

att de försöker få ut sina medlemmar på arbetsmarknaden, vilket har resulterat i att en av våra 

respondenter tilldelats bostad och erbjudande till arbete efter sitt fängelsestraff. Därför kan vi 

uppvisa att vår empiri inte styrker Nilssons forskning som hävdar att ett fängelsestraff 

problematiserar införskaffandet av bostad och arbete.64 

 

7.2 Identitetsomvandling 

Scheff har som tidigare nämnts utvecklat hänsynsemotionssystemet, som är ett informellt 

system för sanktion, där man antingen kan bli belönad eller bestraffad beroende på yttre 

föreställningar och om relationen upplevs vara ömsesidig eller inte.65 Vår empiri påvisade att 

den kriminella identiteten i många fall inleds genom att flertalet av våra respondenter såg upp 

till de äldre killarna som utövade kriminella handlingar. De ansåg detta beteende vara ”tufft”. 

När de inkluderades till de äldre killarna och deras grupp fann de en tillhörighet hos dem fann 

de en upprymdhet, det vill säga stolthet. Vi påstår även att vissa av våra respondenter, 

exempelvis Frank, skämdes över sin kriminella identitet under tiden som kriminell inför sin 

familj. Skammen var dock inte tillräckligt påtaglig för att få våra respondenter att sluta med 

kriminalitet. Vi konstaterar därför att deras kriminella identitet var påverkad av skammen, 

men den var inte tillräckligt påfrestande för att få dem att sluta med sitt kriminella beteende 

förrän gränsen var nådd och de bestämde sig för att ansluta sig till KRIS. 

 

För att ytterligare svara på våra frågeställningar om hur KRIS bidrar till identitetsomvandling 

hos före detta kriminella kan vi identifiera att hänsynsemotionssystemet har en påverkan på 

hur kriminella individer beter sig samt varför de blir medlemmar i en frivilligorganisation som 

KRIS. Detta eftersom stoltheten har visat sig vara något som har uppkommit hos 

respondenterna desto längre in i identitetsomvandlingen som dem har kommit. Vi har kunnat 
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identifiera att de känner sig stolta över sin drogfrihet och den förändring som de har 

åstadkommit med hjälp av KRIS. Därför menar vi att medlemskapet i KRIS och deras 

stöttning har bidragit till att våra respondenter känner sig stolta över sin förändring, vilket 

driver dem vidare i processen för sin identitetsomvandling. 

 

För att analysera vidare om våra respondenters identitetsomvandling vill vi lyfta fram Ebaugh 

och hennes teori om hur man blir ett ex. I hennes teori lyfts sex olika skeden fram i den fjärde 

fasen, vilka vi kan relatera till vår empiri. Detta eftersom våra respondenter likt hennes 

presentation utvecklar en ny identitet, där de även medgav att de var i stort behov av stöd. 

Ebaugh menar dock att detta stöd kommer i form av sociala relationer, vilket våra 

respondenter fick i form av KRIS. Hon lyfter även fram att det är viktigt att skapa förtroende 

för sina medmänniskor för att kunna stärka sina sociala relationer. Vi kan konstatera att våra 

respondenter har skapat ett förtroende för KRIS och därmed stärkt sina sociala relationer inom 

föreningen. Något som vi även fann relevant var skiftande vänskap som Elbaugh lyfter fram, 

där vår empiri visade på att våra respondenter har bytt ut hela sin tidigare umgängeskrets för 

att inte hamna i samma destruktiva spiral. Även förhållningssättet till gruppmedlemmar och 

andra ex har varit en viktig beståndsdel för våra respondenter, då det var där de identifierades 

med organisationen. Det vi även fann relaterbart var att individen påverkas av sin gamla roll, 

då de flesta medgav att deras tidigare identitet än idag präglar dem. 66  

 

En av våra respondenter arbetar som en förespråkande förebild inom KRIS för ex-kriminella. 

Detta då han exempelvis föreläser på fängelser om sin återintegrering i samhället med hjälp 

av KRIS. Detta kan vi styrka med stöd av tidigare forskning gjord av Hlavka et al. Författarna 

demonstrerade hur ett antal respondenter i studien övergick till att inta rollen som exempelvis 

förebild för ex-kriminella, därigenom skapade dem nya identiteter med hjälp av den nya roll 

som de omfamnade i syfte att skapa nya karriärer och framtidsmöjligheter.67 Något som dock 

skiljer vår empiri från Hlavka et al. och deras studie är att vår empiri visade på att 

fängelsevistelsen inte hade så stor påverkan på våra respondenter i frågan om avstånd från 

kriminaliteten. Hlavka et al. kom däremot fram till att fängelsevistelsen var nyckeln till 

förändring.68 Vi finner dock andra likheter med Hlavka et al. och deras forskning, när det 

kommer till rollomvandlingen och ett ökat engagemang för familjen. Vår forskning visar på 
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att familjen är betydelsefulla i identitetsomvandlingen. Detta styrker även Hlavka et al. som 

menar att familjen speglar en viktig roll i just ”återföreningen”.69 Vår empiri påvisar även att 

det är KRIS som har varit essentiell när det kommer till att återförenas med sin familj.    

 

7.3 Socialt stöd 

För att ta sig ur kriminalitet är det givet att man behöver någon typ av stöd, då det är en 

process som kräver mycket av individen. Vilket stöd är då det mest effektiva stödet i en sådan 

process? Vi vill härmed kartlägga det väsentliga stöd som har präglat identitetsprocessen från 

kriminell till ex-kriminell. För att analysera det sociala stödet vill vi lyfta fram Jenkins, som 

menar att begreppet ”identitet” förekommer i två kriterier som han kallar för likhet och 

skillnad.70 Vi kan relatera Jenkins teori till föreningen och dess arbete då det finns klara 

likheter mellan medlemmarna i KRIS vilket i sin tur har fört dem samman. Genom att de har 

fått det stödet som de behövt, så har de kunnat omvandla sin identitet från en negativ riktning 

till en positiv identitet. Enligt vårt resultat så är det tillförligheten, i likheten till varandra, som 

har bidragit till identititetsomvandlingen. För att kunna analysera kring huruvida våra 

respondenter har fått socialt stöd vill vi indikera till Jenkins, som påstår att människor till viss 

del har kontroll över vilka signaler av dem själva som de skickar till andra. Därigenom bildas 

alltså självbilden och den offentliga bilden. 71 En viktig byggsten i sociala relationer är att man 

får en positiv respons av den andra i relationen för att känna att man har en bra självbild samt 

en bra offentlig bild. En av våra respondenter har dock ingen relation till varken familj eller 

vänner idag. Detta visar på att han har sänt ut tecken på fel signaler till sin familj i hans 

kriminella beteende, vilket gjorde att de övergav honom. Detta påverkar därför både 

självbilden och den offentliga bilden. Våra respondenter uppgav även att de inte längre har 

samma kontaktnät som de hade under deras tid som kriminella. Detta är ytterligare något som 

påverkar självbilden och den offentliga bilden, då de inte längre vill sända ut samma signaler 

som de tidigare gjorde.  

 

Utifrån dessa resonemang kan vi konstatera att varken respondenternas familj eller vänner har 

varit något speciellt stöd i början av identitetsprocessen, detta då de inte har funnits med 

under själva processens inledning. Att som individ sända ut negativa signaler under en tid som 

kriminell, till att sedan sända ut positiva signaler och bli ex-kriminell är en stor förändring hos 
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individen. Detta kräver ett socialt stöd från olika håll som däremot inte har funnits tillgänglig i 

processens början att omvandla identiteten. Något som vi också kan konstatera är att flertalet 

av våra respondenter har återtagit kontakt med sin familj efter att de kom i kontakt med KRIS. 

Vi vill därför klargöra att det är KRIS som har varit det mest betydande sociala stödet i våra 

respondenters identitetsprocess. Detta för att det är föreningen som har fått våra respondenter 

att återta kontakt med sin familj, klippa bandet från gamla negativa kretsar och skapa nya, 

hållbara vänskapsrelationer med medlemmarna inom föreningen. Vi kan därmed fastställa att 

det ligger stor vikt i att det är ex-kriminella som hjälper varandra, vilket i sin tur fått 

föreningen att växa i den höga utsträckning som den har gjort. Detta för att de är likasinnade 

och därmed kan lita på varandra. 

 

Vi kan fastställa att våra respondenters moral och värderingar förändrades i samband med att 

de kom i kontakt med KRIS. KRIS som institution har som vi nämnde i resultatet fyra regler, 

vilka är hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet, som deras medlemmar måste leva 

efter. Vi kan därför styrka att våra respondenters moral och värderingar har förändrats i 

samband med medlemskapet i KRIS. Något som samtliga våra respondenter hade gemensamt 

är att den egna viljan är grundläggande när det kommer till att avstå från brottslighet. Detta 

kan vi styrka med Laub & Sampsons forskning som lyfter fram familj och arbete inom socialt 

stöd, samt att dessas moral och värderingar färgas av på personen. Författarna beskriver även 

den egna viljan är grundläggande i de val som konstruerar den kriminellas fortsatta livsbana.72 

Vårt resultat visade även på att exempelvis åldrande var en av anledningarna till att vissa av 

våra respondenter avslutade sin kriminella karriär. Det som samtliga hade gemensamt var att 

de ville omvandla sin identitet och bli en mer hederlig medborgare.  

 

Utifrån vår empiri kan vi därför konstatera att den egna viljan var det som förde våra 

respondenter till KRIS, som i sin tur påbörjade deras identitetsomvandling. Detta kan vi 

styrka med Laub & Sampsons forskning som menar att avstånd från brottslighet kan bero på 

att man eftertraktar en omvandling av sin identitet eller att åldrandet påverkar att man avstår 

från brott.73 Myndigheter bör därför vara ett stort socialt stöd i identitetsprocessen från 

kriminell till ex-kriminell, detta för att förebygga missbruk, kriminalitet och i värsta fall 

dödlighet i narkotikasammanhang. Det är värt att lyfta fram att det är myndigheterna som 

representerar staten och dess värderingar. De har därför ett stort ansvar när det kommer till att 
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ge hjälp och stöd till individen i dess utveckling och inkludering i samhället. På både 

samhälls- och individnivå besitter myndigheterna därmed en betydande roll. I vårt resultat kan 

vi däremot konstatera att myndigheterna inte har haft en stor medverkan i våra respondenters 

identitetsutveckling och återintegrering i samhället. I vår empiri åskådliggjordes att 

respondenterna inte litar på myndighetspersoner, då de inte innehar den förståelsen som krävs 

för att behandla kriminella och leda dem i god riktning. Därför anser vi att KRIS har en 

betydelsefull roll i arbetet för identitetsomvandling. Vår empiri styrker att KRIS är missnöjda 

med myndigheternas arbete då en artikel som är publicerad på deras hemsida hävdar att 

regeringen och riksdagen bör ta narkotikadödligheten på största allvar och göra något åt 

saken.74 Vi kan styrka detta vidare då föreningen är skapad just för bristande tillit till 

myndigheter.75 

 

Våra respondenters upplever att de inte har fått tillräckligt med information om hur de ska ta 

sig an risksamhället som ex-kriminella av myndigheter. Ett informationsbehov har vuxit och 

de kräver mer hjälp av samhället, som däremot brast. Detta gjorde i sin tur att KRIS roll blev 

ännu mer betydande i deras process mot en ny identitet i risksamhället, vilket vi kan styrka 

med O’Malleys forskning som påvisar att riskerna i samhället växer och att ett 

informationsbehov växer.76 Vår empiri visade på att samhället och myndigheter inte tog 

ansvar för våra respondenter, utan att det största ansvaret låg på individernas egna axlar. Detta 

kan vi åter styrka med O’Malleys forskning, som påvisar att det skapades ett fängelsesystem 

där brottslingar gavs ansvar för att själva förbättra sin livssituation. Detta skapade i sin tur en 

stor stress för brottslingarna som nu behövde ta personliga ansvar för sina områden.77 

 

8. Avslutande sammanfattning och reflektion 

I detta kapitel kommer uppsatsen att sammanfattas. Härmed kommer det empiriska materialet 

att reflekteras över i samband med teorier, begrepp och tidigare forskning. 

Sammanfattningsvis är uppsatsens syfte att öka förståelsen och reflektera över hur kriminella 

som går med i organisationen KRIS kan få stöd att ta sig ur brottslighet och förbättra sina 

livsvillkor. För att uppnå syftet bör även en reflektion om myndigheternas stöd i samband 

med organisationen KRIS framföras, det vill säga det stöd som ex-kriminella får för att ta sig 
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ur kriminalitet. Utifrån detta syfte påvisar uppsatsen att det är essentiellt för före detta 

kriminella att ha ett tryggt och stabilt nätverk att luta sig mot. Detta är av största vikt, främst i 

början av processen, när det kommer till att bryta med kriminaliteten och påbörja sin 

identitetsomvandling. Det kräver en mental styrka att gå från kriminell till ex-kriminell, vilket 

våra respondenter har belyst under uppsatsens gång samt att KRIS har haft en stor medverkan 

i denna process.  

 

För att sammanfatta denna uppsats vill vi även lyfta fram KRIS funktioner och deras 

arbetssätt som har lyft våra respondenter ur en destruktiv livsstil. KRIS har fungerat som ett 

socialt stöd för våra respondenter och vi anser att syftet med föreningen styrks i samband med 

vår empiri. Våra respondenter menar att KRIS har varit en viktig del i deras identitetsprocess 

från kriminell till ex-kriminell. Detta då de beskrev att föreningen var något som de kunde 

komma till och luta sig mot för att få stöd från likasinnade som har varit med om liknande 

erfarenheter. Vidare framgår det i vår empiri att våra respondenter anser att KRIS har haft en 

betydande roll genom att de har varit till stor hjälp till andra som har varit utsatta i samhället. 

Vi kan även hävda att samtliga respondenter har genomgått en identitetsomvandling, detta 

eftersom alla våra respondenter medger att sättet som de ser på sig själva samt det sätt som de 

tror att andra uppfattar dem har förändrats i takt med att de kom i kontakt med KRIS. Men 

vad är det som driver identitetsomvandlingen och hur bidrar KRIS till denna? Genom att ge 

stöd till kriminella individer som har bestämt sig för att ta sig ur en kriminell livsstil skapar 

föreningen förutsättningar för en identitetsomvandling. Detta gör föreningen genom att 

erbjuda stöttning och motivation genom hela processen. Detta har vi även styrkt med hjälp av 

tidigare forskning och sociologiska teorier och begrepp vårt tidigare kapitel. 

 

I uppsatsen har våra respondenter målat upp KRIS som en mycket positiv förening med bra 

moral och värderingar. Även i Frodlunds rapport har det framkommit att andra skolor, 

föreningar samt Kriminalvården har tyckt positivt om KRIS. I rapporten redovisas dock kritik 

mot KRIS och ett ifrågasättande av representanternas jargong i samband med föreläsningarna, 

då de inte påvisade tillräckligt tydligt att det gamla livet låg kvar i det förflutna. Rapporten 

visade även på att KRIS hade bristande dokumentationssystem när det kommer till att 

redovisa huruvida föreningen har lyckats minska brottsligheten bland sina medlemmar, vilket 

vi även finner kritiskt. Detta eftersom det är nödvändigt att dokumentera och kunna bevisa att 

man utför ett meningsfullt arbete, vilket KRIS påstår sig göra. Vår empiri har dock visat på att 

en frivilligorganisation som KRIS kan bidra till identitetsomvandling hos före detta kriminella 
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genom att ge ett socialt stöd till dessa. Vårt resultat har även präglats av en mycket positiv 

bild av KRIS och deras arbetssätt, frågan är dock om resultatet hade blivit detsamma om vi 

hade haft ett annat urval. Det finns en risk att vårt resultat kan vara något vinklat på grund av 

att vårt urval grundar sig i KRIS medlemmar. Om vi däremot hade intervjuat andra före detta 

kriminella om deras upplevelser av identitetsomvandlingen eller KRIS insats i denna fråga, 

hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Därför anser vi att vårt resultat enbart är 

tillämpbart för vår urvalsgrupp och forskningsfråga, och inte kriminella generellt. Däremot 

anser vi att resultatet har skapat en vetenskaplig relevans, dels för att mycket av vår empiri går 

att styrka till tidigare forskning, dels för att vi har kommit fram till ny sociologisk empiri. 

Detta har vi kunnat komma fram till med hjälp av vår tillämpade forskningsansats som lät oss 

gå in på djupet. För att vi skulle kunna besvara vår forskningsfråga anser vi att våra valda 

teorier och begrepp har varit bärande i uppsatsens kärna. Vi anser att vi har kunnat uppfylla 

uppsatsens syfte och vi anser även att frågeställningarna successivt kunde besvaras med hjälp 

av valda teorier och begrepp. De valda teorierna har med fördel bidragit till högre 

vetenskaplig relevans genom att de har ökat vår förståelse och bidragit till fördjupad kunskap 

inom sociologisk empiri.  

 

Avslutningsvis har vi i vår studie funnit det beklagligt att myndigheter inte har haft en större 

roll i våra respondenters identitetsomvandling. Däremot kan vår empiri som tidigare nämnts 

vara något vinklat, vilket vi vill poängtera. Myndigheter kanske gör mer än vad som har 

framgått under våra intervjuer, men det kan också vara så att de är begränsade av gällande 

lagstiftning och professionalitet kring vissa aspekter. Myndigheter kan exempelvis inte stödja 

ex-kriminella på fritiden, som KRIS faktiskt kan. Därför kan KRIS spegla en mer stöttande 

roll i samhället när det kommer till ex-kriminella, vilket även framkommer i vårt resultat. 

Därför anser vi att det behövs fler organisationer liknande KRIS, som kan hjälpa och vårda 

dessa människor i deras sårbara livssituationer. KRIS har därmed agerat som ett stort stöd i 

arbetet mot återintegrering av ex-kriminella genom dess sociala stöd och motivationsarbete 

för våra respondenter, vilket slutligen har resulterat i deras transformation från kriminell till 

ex-kriminell. 
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Bilaga: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur skulle du beskriva dig själv och din livssituation idag? 

- Vad var det som förde dig hit? 

 

Rekrytering 

- Hur kom du i kontakt med KRIS? 

- Är du medveten om hur KRIS rekryterar sina medlemmar, och i så fall hur gör dom det? 

 

KRIS roll i samhället 

- På vilka sätt har KRIS en betydande roll i samhället, enligt dig? 

 

Medlemskap och identitet 

- Vad kräver KRIS av dig som medlem? 

- Hur uppfattade du dig själv innan du kom i kontakt med KRIS? 

- Hur uppfattar du att du har förändrats i samband med medlemskapet i KRIS? 

- Hur uppfattar du dig själv idag? 

- Hur tror du att andra uppfattar dig? 

 

Missbruk  

- Hur ser din relation till missbruk ut idag? 

- Hur såg din relation till missbruk ut under din tid som kriminell? 

 

Kriminell karriär 

- Vad var det som fick dig att bli kriminell? 

- Vad fick dig att avstå från kriminalitet? 

 

Socialt stöd 

- Hur skulle du beskriva dina sociala umgängeskretsar innan du kom i kontakt med KRIS? 

- På vilket sätt har dina sociala kretsar förändrats efter att du kom i kontakt med KRIS ? 

- Hur skulle du beskriva att KRIS har hjälpt dig att komma ur kriminaliteten? 

- Hur ser dina umgängeskretsar ut idag? 
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