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Abstrakt 
Denna uppsats behandlar sex olika livsberättelser om före detta fängelsedömda narkomaner. 

Vi har genom intervjuer valt att ta del av individernas subjektiva upplevelser gällande deras 

väg in i missbruk och kriminalitet, tiden där och hur deras väg tillbaka till en drogfri och icke 

kriminell tillvaro sett ut, samt deras livssituation idag. Samtliga av våra intervjupersoner har 

ett tungt och långt missbruk bakom sig och de är alla dömda till minst ett fängelsestraff, flera 

av dem har dock avtjänat åtskilliga år i fängelse. Syftet med vår uppsats är att förmedla 

intervjupersonernas berättelser vidare med önskan om att öka förståelsen och minska 

fördomarna gentemot före detta missbrukare och kriminella i samhället. Vi tycker det är 

viktigt att fokusera på människor som visar en vilja till förändring och tycker de förtjänar en 

andra chans i livet. Anledningen till att vi valde människor med missbruksproblematik och ett 

kriminellt förflutet är för att det först och främst intresserar oss men vi anser också dessa 

områden aktuella och värda att diskuteras. Något som vi kommit fram till i vår uppsats är att 

missbruk och kriminalitet ofta går hand i hand.         
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Abstract 
This composition contains life stories of six people with previous criminal convictions and 

drug addictions. They all have several years of serious drug abuse and most of them have 

spent a large number of years in prison. We have, through interviews, taken part of their 

individual experiences; during their way towards drug addiction, their time as addicts, their 

way back to a drug free and non criminal existence and their life situation today. The purpose 

with this composition is to evolve our respondents statements furthermore and our wish is that 

this will help to increase understanding and decrease prejudices towards former criminals and 

drug addicts. We think it is important to put focus on people who wish to make a change in 

their lives. Our belief is that these people deserve a second chance. The reason we chose to 

work with this area is because we find it interesting and we also think it is current subject 

worth discussing. One thing we have found out, during the work with this composition, is that 

the use of drugs often goes side by side other criminal acts. 
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1 Inledning 
Våren 2007 genomförde vi tillsammans med en annan tjej ett projekt på kvinnoanstalten 

Sagsjön i Göteborg. Projektet gick ut på att kartlägga fyra kvinnliga interners planerade 

frigivning, vi ville ta del av kvinnornas subjektiva upplevelser gällande frigivningsprocessen. 

Projektet var både intressant och givande och när vi nu skulle välja ämne till vår C-uppsats så 

ville vi gärna fortsätta inom samma område, kriminalvården. Kriminalvården är ett brett och 

stort område och vi har i vår uppsats valt att fokusera på män och kvinnor som avtjänat ett 

eller flera fängelsestraff, har ett drogmissbruk bakom sig och hur dem upplevt sin väg 

tillbaka. Vi ville genom kvalitativa intervjuer undersöka frågor som; hur man tar sig tillbaka 

in i samhället när man suttit inne? Vilka hinder stöter man på och vilken hjälp finns att tillgå? 

Finns det fördomar? Etc. Vi valde att vända oss till KRIS, kriminellas revansch i samhället för 

att finna våra intervjupersoner, detta eftersom föreningen riktar sig speciellt till dem som 

friges från fängelse.  

 

När vi utfört våra intervjuer så insåg vi att vi fått sex omfattande livsberättelser. Dessa 

innefattade livet som missbrukare och kriminell och hur livet kan se ut när man valt att lämna 

kriminalitet och missbruk bakom sig. När vi började planerandet av vår C-uppsats så var vi 

medvetna om att kriminalitet och missbruk ofta går hand i hand. Dock vi hade vi inte räknat 

med att samtliga av våra kommande intervjupersoner skulle ha ett så långt och tungt missbruk 

bakom sig som dem alla hade. Frågeställningen som vi valt att använda oss av är: hur 

upplever tidigare fängelsedömda narkomaner vägen tillbaka? 

 

1.1 Bakgrund 

År 2006 dömdes totalt 14 598 personer till fängelse i Sverige, av dessa avtjänade 10 428 

personer sitt straff på anstalt. Av de som avtjänade sitt straff på anstalt var 711 kvinnor. Dessa 

siffror är bruttoredovisade vilket betyder att en och samma person kan förekomma fler än en 

gång under samma år (www.bra.se). Vi är medvetna om att inte alla av dessa har 

missbruksproblem och behöver därför inte gå samma väg som våra intervjupersoner gjort. Vi 

tycker ändå det är relevant att påvisa hur många personer som döms till fängelse varje år då 

missbruk och kriminalitet ofta går hand i hand. Under våra intervjuer så framkom det att 

samtliga intervjupersoner på ett eller annat sätt var involverade eller hade kontakt med både 

Anonyma Narkomaner och KRIS. Vi märkte ganska snart att dessa organisationer betyder 
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eller har betytt mycket för flera av våra intervjupersoner, därför tänkte vi nedan kort 

presentera vad dessa står för och vad organisationerna gör för människor med drog- eller 

alkoholberoende och ett kriminellt förflutet. Vi blev också medbjudna av en intervjuperson 

för att delta på ett NA-möte.  

 

1.1.1 Anonyma Narkomaner (NA) 

NA är en frivillig organisation och står för Narcotics Anonymous, (på svenska Anonyma 

Narkomaner). Organisationen är uppbyggd på samma sätt och fyller samma funktion som 

Anonyma Alkoholister. NA är idag verksam i över 60 länder. Organisationen är till för vem 

som helst som vill sluta använda droger och det spelar ingen roll vilken drog man är beroende 

av. En av grunderna i NA är anonymitet, detta gör det möjligt för den beroende att närvara på 

möten utan rädsla för juridiska eller sociala följder. Medlemmarna i NA deltar i möten av 

olika form, det finns två grundläggande slags möte, ett som är öppet för allmänheten och ett 

som är stängt för allmänheten (det sistnämnda är endast till för beroende). På mötena talar 

man med andra beroende om sina erfarenheter och sitt tillfrisknande från drogberoendet. De 

flesta NA-möten hålls regelbundet, på samma tid och plats varje vecka, vanligen i en offentlig 

lokal. Kärnan i NA: s program är de tolv stegen. Dessa ”steg” är en uppsättning praktiska 

riktlinjer som skisserar ett sätt att i praktiken närma sig tillfrisknandet. Genom att följa dessa 

riktlinjer och ha nära samarbete med andra medlemmar lär sig beroende att sluta använda 

droger och möta vardagslivets utmaningar. Tillfrisknande i NA är inte en mirakelkur som sker 

inom en given tidsrymd utan en fortgående och personlig process där medlemmarna fattar 

individuella beslut att gå med och tillfrisknar i egen takt (www.nasverige.org).  

 

1.1.2 Kriminellas revansch i samhället (KRIS) 

Vi har valt att gå genom KRIS för att finna våra intervjupersoner, detta eftersom KRIS riktar 

sig speciellt till dem som friges från fängelse. KRIS är en ideell förening startad av kriminella 

och/eller drogmissbrukare och vänder sig till människor som har en bakgrund med 

kriminalitet och/eller drogmissbruk. KRIS har funnits i 10 år och finns på många orter i 

Sverige men håller på och etableras i andra länder. KRIS har fyra honnörsord, vilka är: 

hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Organisationen genomför ett medvetet 

arbete på anstalter, skolor och behandlingshem. På anstalter och behandlingshem är 

huvuduppgiften att presentera KRIS, vad organisationen gör och står för. Detta kan motivera 

människor att ta hjälp av KRIS när de kommer ut för att bevara sin drogfrihet och hederlighet. 
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KRIS styrka är att de som representerar KRIS har samma erfarenhet som dem som befinner 

sig i fängelse och på behandlingshem. En individ kan bli medlem i KRIS och delta i 

studiecirklar eller de aktiviteter som bedrivs i KRIS-lokalen. Exempelvis bedrivs Internetcafé, 

luncher, biljard, träning och filmvisning, individen kan också delta i ett öppenvårdprogram 

som drivs av specialutbildade KRIS-medlemmar med egen erfarenhet av missbruk och 

kriminalitet. KRIS öppenvårdsprogram för vuxna pågår under minst sex månader. Ytterligare 

ett alternativ är att man har en praktikplats hos KRIS-föreningen. Detta kan innebära uppgifter 

i till exempel reception, kök, KRIS-lokalen mm. Som ny deltagare eller medlem hos KRIS 

kan du på många ställen också få hjälp med stödbonde och andra myndighetskontakter. Alla 

nya medlemmar blir en del av KRIS madder/fadder-system. Varje individ får en madder 

(tjejer) eller fadder (killar) som fungerar som ett kamratstöd 24 timmar om dygnet. En 

madder/fadders uppgift är att på olika sätt ge stöd vid till exempel myndighetskontakter, och 

att följa med på olika aktiviteter. Efter ett års obrutet medlemskap har en medlem rätt att bli 

förtroendevald, rätt att informera om KRIS på skolor samt rätt att besöka häkten och 

fängelser. Ett krav som finns inom organisationen är total avhållsamhet från kriminalitet och 

droger, inklusive alkohol. Det genomförs rutinmässiga urin- och utandningsprov inom 

organisationen (www.kris.a.se). 
 

1.2 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ta del av våra intervjupersoners upplevelser gällande tiden som 

aktiv missbrukare och kriminell, vi vill också ta del av hur deras väg till en drogfri och icke 

kriminell tillvaro sett ut. Vi hoppas att vi genom vår uppsats kan förmedla våra respondenters 

berättelser vidare. Detta för att andra ska få upp ögonen för frågor angående 

missbruksproblematik och kriminalitet. Vi anser att detta är frågor som är aktuella i dagens 

samhälle och behöver diskuteras.  

 

1.3 Disposition 

I kapitel två kommer vi att presentera den metod som vi har valt att använda oss av. Vi 

kommer bland annat att berätta om den förförståelse vi hade innan vi började vårt 

uppsatsskrivande och lite om vårt urval och våra intervjuer. I kapitel tre så presenterar vi vårt 

val av teori. Vi har valt att använda oss av Erving Goffman (2005) och hans teori om den 

avvikandes roll och identitet. Vi har också använt oss av Beckers (2006) teori om hur och 

varför någon blir en avvikare. I kapitel fyra så presenterar vi vårt resultat. Denna del är den 
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största i uppsatsen då vi valt att bygga vår uppsats på den empiri vi fått. För att underlätta 

läsandet av resultatet så har vi delat in det i olika teman som avslutas med en kort 

sammanfattning. I kapitel fem presenterar vi vår analys i vilken vi har valt att knyta samman 

vår empiri med de teorier vi använt oss av. Vi avslutar vår uppsats med ett sjätte kapitel som 

omfattar en avslutande diskussion och de slutsatser vi kommit fram till.  

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av kvalitativ metod och har utfört sex stycken 

intervjuer, dessa har vi sedan analyserat och tolkat. Valet av metod var för oss självklart 

eftersom vi anser att denna tillämpas bäst på vår frågeställning då vi vill ta del av våra 

intervjupersoners åsikter och upplevelser gällande deras egen livssituation. Vi anser det svårt 

att via en kvantitativ metod få fram personliga och individuella upplevelser. Enligt Trost 

(2005) så anses kvalitativ metod vara mindre värd än kvantitativ metod, detta för att det som 

är mätbart eller det som går att räkna, av många anses som mer tillförlitligt. Upplevelser kan 

anses som mer spekulativt och därmed kan kvalitativ metod av vissa ses som förstadier till 

kvantitativa undersökningar. Vi anser dock att båda studierna är av lika värde och tar fasta på 

det som Trost (2005) skriver:  

”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ 
studie rimlig” (Trost 2005 sid.14).  

 

2.2 Förförståelse  

Då vi tidigare gjort ett projekt på en behandlingsanstalt så anser vi oss ha lite kännedom om 

hur kriminalvården är uppbyggd, hur livet på anstalt kan se ut och hur en frigivningsprocess 

kan gå till. Under projektets gång fick vi även en rundvandring på anstalten och fick då se hur 

en anstaltsmiljö kan se ut. Exempelvis fick vi se vart internerna arbetar någonstans och hur 

rastgården och cellerna ser ut. Vi har tidigare tagit del av olika litteratur inom exempelvis den 

psykologikurs vi läst, vi har i denna kurs läst om vad droger kan ha för påverkan på hjärnan 

etc. Vår förförståelse hjälper oss därför att till viss del förstå delar av våra intervjupersoners 

situation.  
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2.3 Urval 

Vår önskan var från början att få tillgång till 7-10 intervjupersoner, ytterligare ett önskemål 

gällande respektive intervjuperson var att denne skulle ha en dom på minst ett år eller 

sammantaget fått flera domar som gav minst ett år i fängelse. Detta för att personen i fråga 

ska ha upplevt hur det kan vara att komma tillbaka till tillvaron utanför fängelset. En person 

som endast haft ett kort fängelsestraff, på exempelvis två månader, tror vi inte har varit 

utanför samhället tillräckligt länge för att kunna ge en bild av vilka möjligheter som finns och 

vilka eventuella hinder som man kan tänkas stöta på. I sista änden fick vi tillgång till sex 

intervjupersoner och dessa uppfyllde vårt önskemål gällande fängelsevistelse. För att finna 

tillgängliga intervjupersoner så valde vi att vända oss till föreningen KRIS. Ordförande i 

föreningen hjälpte oss att finna våra intervjupersoner och detta kan så som vi tolkar Trost 

(2005) ses som ett bekvämlighetsurval. Trost (2005) beskriver det som en vanlig och praktisk 

urvalsmetod och vi anser att urvalet på detta sätt underlättade för oss. Trost (2005) skriver: 

”Urvalet skall vara heterogent inom en given ram; där skall finnas variation men inte så att 
mer än någon enstaka person är extrem eller ”avvikande”. Urvalet skall helst vara 
heterogent inom den givna homogeniteten” (Trost 2005 sid. 117).  
 

Vi uppfattar vårt eget urval såsom Trost (2005) beskriver ovan och vi ser inget negativt med 

detta. Vi är medvetna om att urvalet av våra intervjupersoner kan påverkas när vi valt att gå 

via ordförande. Vi anser dock att detta inte behöver påverka vårt resultat då ordförande inte 

vet vad vi tänkt ställa för frågor och denne kan därför inte välja ut ”passande” 

intervjupersoner.  

  

2.4 Etik 

Innan vi utförde våra intervjuer så gav vi löftet till våra intervjupersoner att dem skulle förbli 

anonyma. Detta löfte gav vi till dem både skriftligt och muntligt. När man talar om 

anonymitet så kan detta enligt Trost (2005) inte förekomma så länge vi som intervjuare 

känner till namnet på intervjupersonen, Trost (2005) menar att man då istället pratar om 

konfidentialitet. Att något är konfidentiellt innebär att ingen utomstående någonsin kommer få 

ta del av något som gör att den intervjuades identitet kan röjas eller igenkännas. Vi 

informerade våra respondenter om att dem när som helst under intervjun kunde välja att 

avbryta om det inte kändes bra. Vi talade också om att frågorna var frivilliga att svara på och 

att banden med de inspelade intervjuerna kommer att förstöras. Vi har i vår uppsats valt att 

anonymisera våra intervjupersoner. 



 11

2.5 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes under vecka 44 och 45 i KRIS lokaler. Anledningen till att vi valde att 

vara i KRIS lokaler var dels för att vi fick tillgång till ett avskiljt rum där vi kunde sitta 

ostörda och dels för att våra intervjupersoner ofta vistades och fanns på plats i lokalen. Vi tror 

också att våra intervjupersoner kände en viss trygghet i lokalen vilket kunde underlätta när vi 

utförde intervjuerna. Vi gjorde sammanlagt sex intervjuer och varje intervju varade i ca 1-2, 5 

timma. Vår önskan var från början att göra några fler intervjuer men eftersom intervjuerna 

gav oss mer information än vad vi från början trodde så valde vi att stanna vid sex stycken. Vi 

tyckte det kändes viktigare att göra färre men väl utförda intervjuer istället för att göra fler 

och mindre väl utförda. Risken med att göra fler intervjuer hade kanske varit att vårt material 

blivit ohanterligt då vi fått för mycket information, även tiden hade blivit knapp. Vi är 

medvetna om att vi hade kunnat utelämna material om det hade blivit för mycket data, dock 

anser vi inte det vara rättvist mot våra intervjupersoner och vi tycker inte heller att det är en 

lätt uppgift att välja vad som ska utelämnas. Under våra intervjuer närvarade vi båda, en av 

oss koncentrerade sig på att anteckna medan den andre såg till att alla områden i 

intervjuguiden berördes och besvarades. Risken med att vara två när man intervjuar är enligt 

Trost (2005) att respondenten kan känna sig underlägsen, detta var dock inget som vi 

upplevde att våra intervjupersoner kände. Trost (2005) beskriver också att det krävs samspel 

mellan dem som intervjuar för att intervjun ska bli bra, då vi tidigare tillsammans genomfört 

flera intervjuer anser vi oss vara samspelta. Vi valde att använda bandspelare under våra 

intervjuer, detta anser vi underlätta både för oss och för intervjupersonen. Vi fick medgivande 

från samtliga respondenter att banda intervjun. En nackdel med bandspelare kan vara att 

intervjupersonen tycker det är obehagligt att bli inspelad, det kan till och med vara så att 

intervjupersonen avstår att ställa upp på grund av att den blir bandad, dock var detta inget 

problem vi stötte på. Ingen av våra intervjupersoner upplevdes besvärade eller hämmade av 

att bli inspelade. Vi valde att inte styra intervjuerna för mycket utan lät informanten prata, vi 

följde dock upp med frågor när det behövdes och ställde frågor för att bekräfta att vi förstått 

rätt. Detta ledde till att vi fick långa intervjuer, vi tror också att våra respondenter hade vanan 

att berätta om sin livshistoria, vilket underlättade. Vi tror inte att det faktum att vi båda är av 

det kvinnliga könet spelade någon större roll, vi tror snarare att våra intervjupersoner såg 

intervjun som en chans att berätta sin historia vidare och på ett eller annat sätt få andra 

människor att få upp ögonen kring frågor angående missbruksproblematik och kriminalitet. 
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2.6 Intervjuguide  

Vår intervjuguide bestod av punkter med sex frågeområden som vi ansåg vara relevanta för 

att få ut så mycket information som möjligt av våra intervjupersoner. Områden vi ville beröra 

var: 

• Bakgrund 

• Fängelsestraff 

• Livssituation efter muck 

• Vägen tillbaka 

• Kontakt med KRIS 

• Livssituation idag 

 

Under dessa sex områden använde vi oss av stödord för att inte missa viktig information, 

under bakgrund stod exempelvis ord som: uppväxt, familjeförhållanden, vägen in i 

kriminalitet etc. Intervjuguiden användes i huvudsak som checklista snarare än frågeformulär.  

 

2.7 Tillvägagångssätt  

Vi kontaktade ett av KRIS kontor i Sverige och presenterade vår idé gällande vår uppsats, vi 

bestämde sedan ett möte med ordförande på lokalföreningen. Under mötet med ordförande 

kom vi överens om att vi skulle skriva ett kort informationsbrev i vilket vi förklarade syftet 

med vår uppsats och gav exempel på vilka frågeområden vi valt att fokusera på. Dessa brev 

skickade vi till ordförande som i sin tur skulle dela ut dem till våra kommande 

intervjupersoner.  Vi skickade också med en lista med olika tider då vi kunde utföra våra 

intervjuer och intervjupersonerna fick sedan själva välja vilka tider som passade dem bäst. 

Nästa steg var att sammanställa en intervjuguide som skulle ge oss information och hjälpa oss 

att besvara vår frågeställning. När vi skulle utföra våra intervjuer så uppstod en del problem, 

vid ett tillfälle så fanns ingen på plats i KRIS lokalen, varken vår intervjuperson eller annan 

personal. Detta ledde till att vi fick flytta intervjun till en annan dag. Under några tillfällen 

blev intervjuerna inställda, detta berodde på att situationer uppstod orsakade av både oss 

själva och informanten i fråga. Vi gick dock inte miste om någon intervju utan 

intervjutillfället flyttades. När vi skrev ut våra intervjuer så valde vi att sammanställa 

respektive intervju till en livsberättelse. Vi skrev inte ut intervjuerna ordagrant, detta dels för 

att göra materialet mer hanterbart och dels för att utelämna vad vi anser vara irrelevant, så 
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som vissa pauser, fraser etc. Något som skulle kunna vara negativt med vårt val är att vi i 

resultatdelen inte kan använda oss av citat från våra intervjupersoner, detta hade kunnat göra 

resultatet mer levande. Vi anser dock att vi fått med allt av vikt i våra utskrifter och vi har inte 

utelämnat något som skulle få intervjupersonens berättelse att framstå annorlunda.      

 

3 Teori 
Vi kommer i detta kapitel att presentera de två teorier vi valt att använda oss av. Vi har valt 

Goffmans (2005) teori om den avvikandes roll och identitet. Goffman (2005) beskriver vad 

det är som utgör en avvikare i samhället och hur denne på olika sätt stigmatiseras. Vi har 

också valt att använda oss av Beckers (2006) teori om utanförstående. Denna teori är på 

många sätt lik Goffmans (2005) men vi anser att de stärker varandra och tycker därför det är 

relevant att använda oss av båda. Båda teorierna beskriver i stort sett samma sak men på olika 

sätt. Vi anser Becker (2006) vara tydlig när han förklarar vad som utgör en avvikare medan 

Goffman (2005) är mer beskrivande och bredare i sitt resonemang om en avvikares roll och 

identitet.        

 

3.1 Goffman – den avvikandes roll och identitet 

Teorin handlar om den avvikande individens roll och identitet och vi tycker denna kan 

tillämpas bra på vår empiri. Vad är det egentligen som kännetecknar en avvikare? Enligt 

Goffman (2005) kan man se det som:  

”Om vi utgår ifrån en mycket allmän konnotation för en grupp av individer som har vissa 
värden gemensamma och som håller på vissa sociala normer beträffande uppträdande och 
personliga attribut, så kan man sedan beteckna varje individuell kategorimedlem som inte 
rättar sig efter normerna som en avvikare och beteckna hans egenhet som avvikelse” 
(Goffman 2005 sid. 145). 
 

De som ses som avvikare kan dock inte placeras in i en och samma grupp då deras sätt att 

avvika skiljer sig åt. Goffman (2005) menar att när man möter en främmande människa så är 

första åsynen av denne tillräcklig för att vi ska bilda oss en uppfattning om vilken kategori 

individen tillhör och därmed fastställer vi egenskaper hos denne. Denna bedömning kallar 

Goffman (2005) för att man tillskriver en främling en social identitet och detta är något som 

man gör omedvetet. Vi tolkar det som om man exempelvis möter en människa som uppträder 

på så sätt att man kan tro den är påverkad av något samt har ett yttre som uppvisar stora 

pupiller och dåliga tänder kan man placera in denne i kategorin missbrukare. Man kanske då 
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tar för givet att individen är farlig, fattig och kriminell. Dock kan ens bedömning vara helt 

felaktig. Goffman (2005) menar att man inte blir medveten om sin bedömning förrän 

individen visat att denne inte besitter de egenskaper man först tillskrivit honom eller att denne 

bekräftar det man först trott. Då främlingen uppvisar en mindre önskvärd egenskap som gör 

att denne skiljer sig från andra människor inom samma kategori menar Goffman (2005) att 

individen i vårt medvetande blir en avvikare. Att stämplas på detta sätt innebär enligt 

Goffman (2005) ett stigma och han beskriver hur man kan urskilja tre olika typer av stigma: 

”För det första har vi kroppsliga missbildningar av skilda slag. För det andra olika fläckar 
på den personliga karaktären vilka uppfattas som viljesvaghet, allt uppslukande eller 
onaturliga lidelser, förrädiska eller stela trosföreställningar, eller bristande hederlighet; folk 
sluter sig till dessa egenskaper utifrån vederbörandes förflutna, nämligen i den mån detta 
har givit prov på psykiska rubbningar, fängelsevistelse, underliga böjelser, alkoholism, 
homosexualitet, arbetslöshet, självmordsförsök eller radikalt politiskt uppträdande. För det 
tredje har vi ’tribala’ (stambetingade) stigman som ras, nation och religion; dessa stigman 
kan förmedlas från generation till generation och i lika mån drabba alla medlemmar i en 
familj” (Goffman 2005 sid. 14). 

 

Vi anser att samtliga av våra intervjupersoner är socialt, fysiskt eller psykiskt avvikande och 

därmed stigmatiserade på olika sätt. De tillhör alla den kategori som skiljer sig från det 

”normala”. Vissa av dem bär på fler än ett stigma och är därmed avvikande på fler än ett sätt i 

samhället. Dock är våra intervjupersoner inte avvikare i alla miljöer och situationer. Det vi 

beskrivit ovan och som Goffman (2005) benämner som social identitet förutsätter att de som 

interagerar med varandra inte känner varandra personligen, därmed blir stigmat väldigt tydligt 

i en sådan relation. Goffman (2005) använder sig också av begreppet personlig identitet vilket 

innebär att dem som interagerar känner varandra, han beskriver;  

”Det är en vanlig föreställning att opersonliga kontakter mellan främlingar är särskilt utsatta 
för stereotypa reaktioner, men att dessa kategoriska attityder går tillbaka när folk kommer i 
närmare kontakt med varandra och att de då efter hand ersätts av sympati, förståelse och 
realistisk bedömning av personliga egenskaper” (Goffman 2005 sid. 59). 
 

Våra intervjupersoner uppfattas därför inte som avvikare i gemenskap med andra som 

befinner sig i samma situation, inom till exempel NA eller KRIS så är de ”normala” medan de 

i många andra sammanhang ses som avvikare. Goffman (2005) menar att man kan välja att 

dölja sitt stigma, dock i viss utsträckning. En narkoman kan exempelvis försöka dölja sitt 

stigma för polisen medan han för langaren öppet kan visa sitt stigma. Som vi tolkar det så ser 

polisen narkomanen som en avvikare då han är medveten om hans stigma medan langaren 

troligtvis inte gör det, eftersom de tillhör samma kategori. Våra intervjupersoner kommer 

aldrig att kunna dölja sina stigman helt. Detta eftersom de alla suttit i fängelse och därmed 

finns i olika register etc. Många har också kontakt med olika institutioner såsom socialtjänst 

och försäkringskassa. De flesta av de är också igenkända av polis då dem under många år 



 15

ägnat sig åt kriminalitet. Goffman (2005) beskriver också hur individer kan hjälpa varandra 

att dölja sina stigman. Exempelvis så kan en före detta intern stöta på en vårdare från 

anstalten, då mötet sker på en offentlig plats kan vårdaren välja att inte visa något tecken på 

igenkänning av internen. Detta för att inte avslöja att de känner till varandra och andra kan då 

inte förutsätta att individen är en före detta intern. Goffman (2005) beskriver hur det också 

kan vara så att individen själv väljer att visa sitt stigma. Genom att lämna ut information om 

sig själva (vissa av dem föreläser om sitt liv som missbrukare) och genom att bära vissa 

stigmasymboler som till exempel den bricka man får i NA när man varit drogfri en viss tid så 

anser vi att samtliga av våra intervjupersoner öppet väljer att visa sitt stigma. Goffman (2005) 

ställer sig också frågor som; ska en individ medge sitt stigma och därmed kanske riskera att 

stöta bort människor denne kommer i kontakt med eller ska individen göra allt för att dölja sitt 

stigma? Skall en avvikare eftersträva anpassning till det normala i samhället? (Goffman 

2005). Detta är frågor som vi kommit i kontakt med under vårt uppsatsskrivande. Våra 

intervjupersoner ser sig som avvikare på ett eller annat sätt men menar att dem valt att vara 

öppna med sin situation om det på något sätt kan hjälpa någon annan.  

 

3.2 Becker – avvikandets sociologi  

Becker (2006) menar att det är de som inte följer gruppens normer som klassas som avvikare 

och att avvikelser bland annat är en följd av andras reaktioner på en individs handlande och 

därför är avvikare inte en homogen grupp. Till exempel så kan en individ uppföra sig på ett 

visst sätt i en grupp och gruppen kan acceptera beteendet. Om individen sedan befinner sig i 

en annan grupp så kan samma beteende vara oacceptabelt och individen ses där som en 

avvikare. Becker (2006) beskriver hur avvikare ofta försvarar sitt beteende, detta eftersom de 

själva inte varit med och satt upp de regler, normer och lagar gällande vad som är okej eller 

inte. Becker (2006) beskriver:  

”I extremfallen bygger somliga avvikare (homosexuella och drogberoende är goda 
exempel) upp hela ideologier som förklarar varför det de gör är rätt och varför de som 
ogillar och bestraffar dem har fel” (Becker 2006 sid.18).  
  

Becker (2006) beskriver hur det kan vara så att det kan räcka med att begå ett enda brott för 

att sedan betraktas som kriminell. Exempelvis om någon gör ett inbrott så anses denne sedan 

vara benägen att även begå andra slags brott eftersom personen visat sig vara någon som 

”saknar respekt för lagen” (Becker 2006). I och med att en person behandlas som att denne är 

generellt avvikande så blir det enligt Becker (2006) en självuppfyllande profetia. Becker 

(2006) beskriver: 
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”Att vara homosexuell behöver till exempel inte påverka ens förmåga att utföra 
kontorsarbete, men att på ett kontor vara känd som homosexuell kan göra det omöjligt att 
fortsätta sitt arbete där. Och trots att effekterna av opiater inte behöver inkräkta på ens 
arbetsförmåga, leder det sannolikt till avsked om man blir känd som beroende. [---] Den 
drogberoende finner sig tvingad till andra illegala former av aktivitet som rån och stöld, 
eftersom respektabla arbetsgivare vägrar att ha med honom att göra” (Becker 2006 sid. 41). 
 

Vi tolkar det som att Becker (2006) menar att om man bryter mot en regel så kan det leda till 

att man oönskat och oavsiktligt blir avvikare även i andra sammanhang. Becker (2006) 

beskriver också hur svårt det kan vara att bryta ett avvikande beteende, exempelvis ett 

drogmissbruk. Becker (2006) menar att även om en person lyckas ta sig ur sitt missbruk så ser 

andra människor fortfarande denne som en missbrukare och behandlar personen som om den 

vore beroende, en gång missbrukare alltid missbrukare.  

 

Becker (2006) beskriver att studier om avvikare och avvikande beteenden är svårstuderade 

och därför finns det inte tillräckligt med studier inom detta område. Han menar att det är på 

grund av att avvikare ses som svårtillgängliga och vem är det egentligen som bestämmer vad 

som kännetecknar en avvikare? Vi menar att avvikare och avvikande livsstilar är något som 

alltid kommer att förekomma, detta så länge människor definieras som utanför i olika 

samhällen, klasser och grupper.  

 
 

4 Resultat 
Vi har valt att bygga vår uppsats utifrån den empiri vi fått och resultatet kommer därför att 

utgöra störst del i arbetet. Då vi fått sex livsvärldsintervjuer så har vi valt att presentera de 

under olika teman, dessa är: bakgrund, missbruk och kriminalitet, domar och 

fängelsestraff, vägen tillbaka efter missbruk och fängelsestraff, kontakt med KRIS och 

NA samt livssituation idag. Efter varje tema har vi gjort en kort sammanfattning. 

Anledningen till att vi valt just dessa teman är för att vi vill se om det går att tyda när våra 

intervjupersoner började ses som avvikare av andra och när de själva började uppleva att de 

avvek från det ”normala”. Vi vill också se hur deras avvikarkarriär sett ut och hur deras 

situation ser ut idag. Vi har valt att göra en tematisk presentation för att tydliggöra och 

underlätta hanteringen och läsningen av vårt material och vi vill att vårt resultat skall ha en 

genomgående röd tråd. Våra intervjupersoner är: IP-1 52 år, IP-2 55 år, IP-3 50 år, IP-4 48 år, 

IP-5 39 år och IP-6 48 år gamla. Den först- och sistnämnda är kvinnor.   
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4.1 Intervjupersonernas bakgrund 

IP-1 växte upp i en storstad tillsammans med sin familj. Hon beskriver att hon var duktig i 

skolan och allting funkade bra tills familjen flyttade till en förort. Hon beskriver att hon under 

sin uppväxt gjorde en form av ”revolution”, trots att hon hade normer och värderingar 

hemifrån så var det enligt IP-1 på denna tid så att inga vuxna fick säga till barnen någonting. 

Hon beskriver att hon hotade med att anmäla sina föräldrar om dem la sig i hennes liv.  

 

IP-2 är uppväxt i en storstad som enda barnet i familjen. Han beskriver det som att han är 

uppväxt i en bomullstuss och han fick inte lära sig att ta ansvar för någonting under sina 

uppväxtår. Hans mamma dog när han var 12 år och han beskriver det som att han aldrig fick 

någon chans att sörja henne eftersom han under sin barndom inte lärt sig att få kontakt med 

sina känslor. Hans pappa träffade en ny kvinna och hon var i sin tur avundsjuk på IP-2 då han 

och pappan stod varandra nära. I och med att pappan blev mer fäst vid den nya kvinnan så 

släppte han taget om IP-2 som då kände sig övergiven. Pappan och hans nya kvinna fick fler 

barn och flyttade till en annan stad. IP-2 bodde då till och från hos sin farmor. Farmodern 

kände en skyldighet att ta hand om IP-2, detta eftersom hans mamma alltid sagt att om det 

skulle hända henne något så skulle farmor alltid finnas där.  

 

IP-3 är uppväxt i en storstad tillsammans med sin mamma, yngre syskon och en man han 

trodde var hans pappa. När IP-3 var 11 år så fick han reda på att mannen i familjen inte var 

hans riktiga pappa och detta var inget som mamman var villig att prata om. Denna händelse i 

samband med att familjen flyttade till annan ort gjorde att IP-3: s liv förändrades. IP-3 

beskriver hur han i skolan blev hårt ansatt och fick tidigt lära sig att slåss och ta för sig. 

Samtidigt beskriver han sig som ödmjuk och omtänksam mot andra. IP-3 säger att när han 

fick reda på att mannen i familjen inte var hans pappa så kände han sig sviken och förrådd. 

Han beskriver hur han tappade tilltron till vuxenvärlden, inte bara till sina föräldrar utan till 

alla vuxna, han började ifrågasätta deras auktoritet. När han var 14 år så började det gå sämre 

i skolan. Han tillsammans med några andra var jävliga mot alla lärare, de testade gränser och 

betedde sig illa. Han beskriver hur han redan som ung drogs till ytterligheter som exempelvis 

att skaffa sig långt hår. Han menar att detta var ett sätt för honom att revoltera. När det efter 

något år flyttade in nya ungdomar till orten så bildade IP-3 och dessa ett gäng som han 

beskriver var som hans familj.  
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IP-4 är uppväxt i en storstad med sin mamma och två syskon. Han blev vid sex års ålder 

fosterhemsplacerad då hans mamma inte orkade med honom. Han beskriver hur han led av 

koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet mm. Han bodde på olika 

fosterhem fram tills han var 16 år. Han beskriver sin tid på fosterhem som ett rent helvete och 

slutligen rymde han där ifrån. Han flyttade då hem till sin mamma igen men kunde inte bo 

kvar med henne på grund av att han ansågs ohanterlig. Trots detta så gjorde myndigheterna 

under denna tid ingenting för att hjälpa familjen.  

 

IP-5 är uppväxt i mellanöstern tillsammans med mamma, pappa och fyra syskon. Han 

beskriver sin familj som skötsam men han var det svarta fåret i familjen. När han var 19 år 

kom han som flykting till en storstad i Sverige. Han blev placerad på ett vandrarhem innan 

han flyttades till en liten by i mellersta Sverige, där bodde han i tre månader och flyttade 

sedan till en storstad. Han började jobba och säger att han inte kunde språket, endast ytterst 

lite engelska.  

 

IP-6 beskriver sin barndom som jätte klassisk och väldigt bra, det fanns inga missbruk i 

familjen. Hon är uppväxt i en storstad med mamma, pappa och en yngre bror. När hon kom 

upp i tonåren började saker och ting gå fel, hon skolkade och slutade skolan när hon gick i 

sjuan. 

 

Sammanfattning: fem av intervjupersonerna är uppväxta under 60-talet och tidigt 70-tal. Tre 

av intervjupersonerna uttrycker att dem haft en bra och ”normal” barndom medan de tre andra 

påvisar att händelser i deras barndom haft betydelse för dem på ett eller annat sätt. Ett 

exempel på en händelse är hur en av intervjupersonerna i tidig ålder blev fosterhemsplacerad. 

Fem av intervjupersonerna är uppväxta i storstäder i Sverige. Ingen av intervjupersonerna 

uttrycker att det funnits någon form av missbruk inom familjen, ingen säger sig heller ha 

blivit mobbad eller utstött på något sätt. Fem av våra intervjupersoner har under sin barndom 

eller under sina tonår flyttat, tre av dem ihop med sin familj till en annan stad och de andra två 

tvingades flytta ifrån sin familj av olika anledningar. Fem av respondenterna uttrycker inte att 

det funnits någon kontakt med myndigheter under deras uppväxt. 
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4.2 Missbruk och kriminalitet 

IP-1 började missbruka när hon var 17 år, hon beskriver att hon träffade fel kille, han var äldre 

än henne och missbrukade själv. Hon bad honom om att få prova, drogen det gällde var 

amfetamin och hon fick testa en spruta. Hon beskriver hur det sedan var ”kört” och att känslan 

av drogen var som att hon hade ”nått gud”. Hon gick på amfetamin tills hon var 20 år. Hon 

rökte även hasch men slutade med detta då det inte var någonting för henne. Hon hade sedan 

ett uppehåll från drogerna, detta varade i 8 år, hon hade då jobb och var gift med en annan 

missbrukare. Dock tröttnade hon på detta livet och valde självmant att återigen börja 

missbruka. IP-1 hade efter några år ytterligare ett uppehåll, denna gång varade det i fem år. 

Återigen gifte hon sig, även denna gång med en missbrukare och hon beskriver att hon ”hade 

allt” (jobb, hus, bil etc.). Dock säger hon att hon inte hade hjärtat med sig och valde återigen 

att ta ett återfall. Detta varade i 13 år. Hennes huvuddrog har hela tiden varit amfetamin. Hon 

säger att ingen någonsin har tvingat i henne narkotika, dock tror hon att hon hade klarat sig 

bättre om hon levt själv. I hennes förhållanden stöttade och peppade de varandra när de hade 

uppehåll och sänkte varandra när de knarkade. IP-1 har finansierat sitt missbruk genom 

kriminella handlingar såsom bedrägerier och prostitution. Idag håller IP-1 sitt sug efter 

drogerna sovande, detta för att hon vet hur hon ska göra. Hon beskriver att beroendet och 

suget finns där hela tiden och det kommer när man minst anar det. Suget finns en stund sedan 

släpper det. När IP-1 var aktiv tog hon amfetamin dagligen. Hon tog det varje morgon för att 

komma upp, varje natt för att kunna sova och mitt på dagen för att komma upp i den nivån 

hon ville vara i. Det handlade om ca ett par gram/dygn och det kostade henne ca 1000 kr 

dygnet. Hon har varit drogfri sedan 2005. 

 

IP-2 började missbruka när han var 14 år, han började sniffa thinner och rökte även hasch och 

drack sprit. Han beskriver det som att han sökte en identitet då hans pappa mer och mer 

övergivit honom. Han säger också att han fick lära sig ta ansvar (då för sina droger), vilket 

han aldrig tidigare fått. När IP-2 var 17 år så var han med och rånade en kille, han hade också 

då tagit sin första spruta amfetamin, detta var enligt IP-2 bara något han gjorde vid ett par 

tillfällen. Under ett år gick han på LSD innan han sedan började injicera igen. När IP-2 var 

runt 20 år så träffade han en tjej, hon blev gravid men han ville inte ha barn. Han bröt med 

henne och var under hela hennes graviditet ute och knarkade. Han beskriver hur han då bara 

vägde 52 kilo och han berättar att han tog sikte på sina kindknotor, när de började bli för 

tydliga så var det dags att äta. Han gick dock tillbaka till tjejen och levde familjeliv under ett 



 20

par år. Han bytte då knarket mot sprit och även barnets mamma drack. Han tyckte dock att 

detta livet var långtråkigt och saknade knarket, han lämnade familjen och började missbruka 

igen. Under en tioårsperiod så drack han på dagarna och knarkade på nätterna. Han 

finansierade sitt missbruk genom att vara med andra missbrukare och där gällde ”alla för en”. 

Under dessa år gjorde han lite ”småsaker” så han fanns i polisens register. Han valde att sluta 

med alkoholen och missbrukade enbart amfetamin, detta gjorde han under en 15 års period. 

IP-2 var under flera perioder bostadslös och i utbyte mot knark så fick han hos andra 

missbrukare tak över huvudet. Han finansierade sitt missbruk genom sin sjukpension och 

genom att ha bra kontakter där han fick billigt knark. IP-2 säger att han under en period också 

sålde lite och därmed så blev hans eget missbruk finansierat. IP-2 berättar hur han under ett 

tillfälle i sin ungdom försökte mörda sin pappas fru, han var vid detta tillfälle påverkad. Han 

säger att hon pratat skit om honom och han kände sig kränkt av hennes agerande. Pappan 

stoppade dock IP-2 från att skada henne. IP-2 har varit drogfri sen 2004.  

 

IP-3 började dricka alkohol när han gick i sjätte klass. När han var 13 år så började han sniffa 

thinner och trikloretylen. IP-3 beskriver hur många av hans idoler under denna tid dog och 

många av dessa dödsfall var narkotikarelaterade. Mannen i familjen (”pappan”) tyckte dessa 

människor saknade människovärde och han tyckte illa om narkotika. Detta gjorde att IP-3 

drogs till de illegala drogerna. Han beskriver hur han ville sätta sig emot ”pappan”. Av en 

slump så hittade IP-3 hasch, detta testade han. När han var 15 år så köpte han och hans vänner 

mellanöl och hasch och han kom i kontakt med amfetamin första gången. Detta beskriver han 

som en ödesdag, han trodde att han hade mött ”guds granne”. När han var 16 år så rökte han 

hasch nästan varje dag, han började också ta amfetamin mer och mer. Sin första spruta tog 

han när han var 18 år (innan hade amfetaminet varit i tablettform), då hade amfetaminet också 

blivit dyrare så han började begå brott för att finansiera sitt missbruk. IP-3 hade även sin 

lägenhet öppen för andra missbrukare, genom att dem fick vistas där så fick han knark. IP-3 

började med att göra ett inbrott med två erfarna, äldre tjuvar men tyckte detta var för 

obehagligt och ville inte ägna sig åt denna typ av handlingar. Han började istället med 

bedrägerier. Han köpte stulna legitimationer, checkar och bankböcker. Han hämtade sedan ut 

pengar på dessa. Detta fungerade så länge han inte var så nergången. När IP-3 var 23 år så 

fick han en jobbig skuld och var tvungen att gå under jorden. Då skrev han in sig på en form 

av behandlingshem. Där träffade han en kvinna, de flyttade därifrån tillsammans, förlovade 

sig, köpte hus, utbildade sig och fick jobb. För att förhållandet skulle fungera sexuellt så 

började han dricka mycket alkohol och rökte även hasch. Han beskriver det som att livet var 
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tråkigt och han stod inte ut med livet, han fick också psykoser av haschet. Han valde att flytta 

ifrån kvinnan och staden och började återigen ta amfetamin. Han träffade en prostituerad 

kvinna och inledde ett nytt förhållande med henne, han berättar hur hon under fruktansvärda 

omständigheter blev mördad av en av sina kunder. IP-3 började knarka ännu mer, träffade en 

ny kvinna och bodde ihop med henne och hennes son, båda dessa missbrukade. Med dessa 

levde han i tio år och han beskriver hur familjen var ett brottssyndikat. Familjen 

specialiserade sig på att stjäla antikviteter. När IP-3 är 38 år så anser han sig för gammal för 

att leva ett sådant liv som han gör. Han bestämmer sig därför för att kontakta en knarklangare, 

han frågar denne om han kan få börja sälja åt honom. Detta får han och beskriver att det är 

först då som han i sin kriminella karriär börjar tjänar pengar. Knarklangaren sålde knarket till 

IP-3 för 80 000 kr/kg och IP-3 sålde sedan detta vidare för 120 kr/g, han gjorde då en vinst på 

50 000kr/kg. Han höll på med detta till och från i tio år. Han säger också att han under denna 

tid ägnade sig åt stölder etc. Detta gjorde han för skoj skull och såg det mer som en hobby. IP-

3 har varit drogfri sedan 2005. 

 

IP-4 beskriver att han vid 10 års ålder kom in i kriminaliteten, han ägnade sig åt ”småsaker” 

som stölder etc. Han började även dricka alkohol då. IP-4 höll främst på med kriminella 

handlingar mellan att han var 15-20 år, under dessa år rökte han också hasch, tog amfetamin 

och drack alkohol. Han beskiver amfetaminet som sin huvuddrog och sin stora kärlek. När IP-

4 var mellan 25 och 30 år drack han alkohol, han började också träna och ta steroider, han 

beskriver att han ville ha snabba effekter. Han hade ett förhållande med en tjej men festade 

mycket och levde stökigt. IP-4 lider av neuropsykiatriska funktionshinder och beskriver hur 

detta präglat hela hans liv, från att han var sex år och mamman inte orkade ta hand om 

honom, tills han fick sin diagnos vid 46 års ålder. Han beskriver hur han hela sitt liv sökt efter 

lugnet inombords, detta gjorde han med bland annat droger och kriminalitet. IP-4 försörjde 

delvis sitt missbruk genom socialbidrag. IP-4 har varit drogfri sedan 2004. 

 

IP-5 kom i kontakt med hasch första gången i sitt hemland, det var när han låg i lumpen. När 

han sedan flyttade till Sverige så började han röka hasch, först köpte han bara men sedan 

insåg han att han kunde köpa mer och dela med sina vänner och på så sätt finansiera sitt eget 

missbruk. Han säger att det hela eskalerade och när IP-5 var 21 år så flyttade han till sin syster 

i England, han beskriver det som att allt gick åt skogen, han hade inte kommit till Sverige för 

att bli langare. Efter 3,5 år flyttade han tillbaka till Sverige, dock till en annan storstad. Han 

träffade en tjej och på en fest kom han i kontakt med opium, han berättar att han bara skulle 
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testa. Dock blev det mer och mer och han var snart fast i missbruket. Från början rökte han 

bara opium när han skulle på fest och innan konserter etc. Han beskriver hur man blir både 

piggare och gladare av opium och till slut använde han det dagligen. IP-5 finansierade sitt 

missbruk genom att jobba, han blåste även försäkringsbolag etc. Han beskriver det som att 

han levde ett dubbelliv, hans tjej visste vad han sysslade med men för alla andra så var han en 

skötsam kille. Han beskriver hur han skötte sitt jobb, hade ett snyggt yttre och var glad och 

trevlig mot grannar. År 2000 köpte IP-5 opium av en kille som hade ”span” på sig och åkte 

fast. IP-5 har varit ren sedan nio månader tillbaka, sedan början av 2007. 

  

IP-6 kom i kontakt med droger när hon var 12-13 år, detta var något hon själv valde att söka 

sig till. Hon började då sniffa och beskriver det som att det var ”jätte inne”. Senare blev det 

hasch och amfetamin vilket hon höll på med från och till fram tills hon var ca 20 år, då 

började hon med amfetamin dagligen, detta höll hon på med i 25 år. IP-6 finansierade sitt 

missbruk genom att ägna sig åt bedrägerier, hon fann även en njutning i det och säger att hon 

blev bra på det. IP-6 säger att hon har flyttar runt mycket i sitt liv, dock har hon alltid bott fint 

och varit mån om sitt hem, under en treårsperiod flyttade hon 28 gånger. Hon har bott i både 

hus, radhus och olika lägenheter. Hon säger att hon inte vet vad hennes flyttande berodde på, 

men hon tror att det kanske handlade om att hon försökte flytta ifrån sina problem. Det blev 

som en sjuk grej för henne. Så länge hon kunde få en bostad så kände hon att hon var socialt 

accepterad, det blev som en sport för henne. Hon berättar att hon har tre barn och att dessa 

bodde med henne i början. När hon började gå ner sig ordentligt och kände att hon tappat 

kontrollen på barnuppfostran så valde hon att lämna ifrån sig sina två yngsta barn till ett 

fosterhem, äldsta barnet bodde kvar hos henne. Det äldsta barnet har hon ihop med en icke 

missbrukande man medan de två andra barnens pappa är tungt kriminellt belastad. Hon levde 

ihop med honom i tio år. Han var tungt kriminellt belastad redan när de träffades, hon 

beskriver hur hon valde att ”kliva på det tåget” vilket han egentligen inte ville men hon säger 

att hon fann en lockelse i det kriminella livet. IP-6 har varit drogfri i snart nio år.  

 

Sammanfattning: samtliga intervjupersoner kom i kontakt med droger i tonåren och dem 

uttrycker att detta var något de själva valde av olika anledningar. Flera av dem beskriver hur 

dem drogs till droger av ren nyfikenhet. Huvuddrogen har för fem av dem varit amfetamin 

och i många fall har denna kombinerats med andra droger såsom hasch och alkohol. Tre av 

respondenterna har sålt knark för att finansiera sitt eget missbruk, detta ihop med andra brott. 

Alla sex har ett tungt missbruk bakom sig och dem har ägnat sig åt någon form av 
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kriminalitet. Samtliga intervjupersoner har haft parrelationer till och från under deras tid som 

missbrukare och tre av dem har även fått barn under denna tid. Fyra av dem har hela tiden haft 

kontakt med någon ur sin familj. Samtliga intervjupersoner är idag drogfria.  

 

4.3 Domar och fängelsestraff  

IP-1 har varit häktad åtskilliga gånger men säger att det inte har skrämt henne, hon beskriver 

att det aldrig blivit några påtagliga konsekvenser för henne. Detta tror hon kan bero på att hon 

haft tur eller kanske för att hon är tjej och att de gick på hennes oskyldiga utseende, hon säger 

att polisen alltid tyckt synd om henne. Två gånger har hon blivit släppt vid rättegång. Hon är 

dömd till skyddstillsyn och har vid ett tillfälle haft fotboja en kort period. Hon har blivit dömd 

till fängelse två gånger, första gången blev hon dömd till åtta månader för stöld och 

narkotikabrott, det var år 2000 och hon satt av fem månader och tio dagar på anstalten 

Sagsjön. Under denna tid fick hon ingen behandling. Hon säger att hon inte upplevde tiden på 

Sagsjön som avskräckande, hon tyckte häktet var värre. Hon beskriver att hon under denna tid 

var ganska sliten och behövde vila upp sig, vilket hon gjorde på anstalten. 2004 brann hennes 

hus ner till grunden, hon och hennes dåvarande pojkvän levde i total misär. De stal för att få 

ihop till knark och hon beskriver hur hon hamnade allra längst ner på skalan. Via 

socialförvaltningen fick de bo i en ”semesterby”, små stugor. Polisen kom dock och tog dem 

och IP-1 fick sig då en tankeställare. Hon häktades och tog hjälp av personalen på häktet för 

att söka behandling. Hon blev för andra gången dömd till fängelse, denna gång till fyra 

månader men behövde bara sitta två och en halv månad på häktet eftersom hon aktivt sökte 

behandling. Hon kom på behandling och avslutade den i maj 2005.  

 

IP-2 blev häktad första gången när han var 14 år för att ha gjort inbrott i en affär. När han var 

17 år rånade han och två kompisar en person, det blev rättegång men han gick fri på grund av 

att hans pappa i rätten lovade att ta hand om honom och ge honom jobb i en annan stad. Från 

att IP-2 var ca 28 år har han suttit i fängelse 18 gånger. Han har blivit dömd för stölder, 

snatterier, inbrott, olovlig körning etc. Han säger att de tio senaste gångerna han suttit inne har 

berott på vad missbruket fört med sig. Under de 15 åren som IP-2 missbrukade amfetamin 

åkte han in i fängelse ca en gång/år, ibland fler. Sista gången han satt inne var det för 15 

olovliga körningar, drogfylla och ett annat tillgrepp, han satt då fem månader. Ett tag innan 

han fick sitt sista fängelsestraff så hade han haft ett gäng efter sig, dessa rånade honom vid ett 

flertal tillfällen och han beskriver hur rädd han var. När han senare blev häktad så kände han 
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en lättnad och befrielse. IP-2 fick ingen behandling för sitt missbruk under fängelsetiden. Han 

beskriver att han inte tror på behandling och om man ska lägga av så ska man vilja det själv, 

ingen annan kan påverka ett sådant beslut. IP-2 beskriver hur han sista gången i fängelset fick 

gå en köksutbildning. Han säger att det är enda gången fängelsevistelsen gett honom något. 

 

IP-3: s första allvarliga möte med polisen var när han var i tjugoårsåldern. Han blev tagen av 

polis i Norge och häktades där, blev sedan förflyttad till Sverige. Han blev dömd till 8 

månaders fängelse men satt 5månader och 20 dagar. IP-3 fortsatte missbruka när han kom ut. 

Under en tioårsperiod så åkte han in och ut i fängelse 10-15 gånger, det var korta 

fängelsestraff (mellan 6-18 månader) och han satt oftast av två tredjedelar av tiden. Oftast 

blev han dömd för olika antikvitetsstölder etc. Under denna tid var IP-3 väldigt känd hos 

polisen och dem sökte honom aktivt hela tiden. När IP-3 var i 35 årsåldern så blev han sjuk, 

han led av både hepatit C och A. Inget fängelse vågade ta emot honom då de var rädda att 

hans kroppspulsåder skulle spricka. Dock fanns ett fängelse som ville ta emot honom, han 

hamnade på en avdelning som han själv beskriver som ”de döende fångarnas avdelning”. Här 

fanns fångar med olika sjukdomar som exempelvis cancer. Han säger att kriminalvården här 

räddade hans liv. Fram tills IP-3 var 46 år åkte han in och ut i fängelse. Hans sista brott fick 

mycket uppmärksamhet, både lokalt och medialt, han var 46 år när han greps sista gången och 

hade då hållit sig undan polisen i 10 månader. IP-3 blev dömd till 3 år och 9 månaders 

fängelse. Han berättar att han under sin sista permission tog ett återfall, han hade druckit 3 

flaskor öl och beskriver hur det ”triggade” igång hans narkomani. Han satte sig och körde 25 

mil för att få tag i en spruta amfetamin som han tidigare gömt i skogen. Dock fick detta inga 

konsekvenser för honom. IP-3 har sammanlagt suttit inne 22 gånger. Sista gången han satt 

inne så hade sedan en tid tillbaka ett förhållande med en tjej som också missbrukade. Han 

beskriver hur han bestämde sig för att lägga av med droger och kände att eftersom strafftiden 

var så lång så var det nu det gällde. Han sökte sig till en behandlingsanstalt och där fick han 

hjälp med sitt missbruk, hans tjej valde också att sluta och klarade detta på egen hand.  

 

IP-4 har alltid strävat efter att sitta i fängelse, han beskriver hur han i tonåren hade dem 

absolut värsta som förebilder. Han har en fängelsedom, blev år 2002 dömd till två år för 

misshandel och satt 16 månader. Han beskriver sin dom som att han fullständigt flippade 

över, vid denna tid hade IP-4: s missbruk helt spårat ur. Han har även varit häktad och 

anhållen tidigare men det är inget som har lett till fängelse. Han beskriver hur det då har gällt 

stölder och andra ”smågrejer”. Han säger att han inte fick någon behandling i fängelset och 
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uttrycker att det är kriminalvården i ett nötskal, att bara bli inlåst. När han muckade så ville 

han fortsätta knarka och det gjorde han. Han hade ingen bostad när han lämnade fängelset, 

dom försökte hjälpa han med detta men han säger att han inte var intresserad av det. Tre 

månader efter att IP-4 lämnat fängelset så hade han gått ner 40 kilo, detta på grund av sitt 

missbruk.  

 

IP-5 har ett fängelsestraff, han dömdes till två år för grovt narkotikabrott, detta var år 2000 

och IP-5 var då i trettioårsåldern. Han fick ingen behandling för sitt missbruk i fängelset, han 

beskriver det som att han bara var i förvaring. Han beskriver hur han fick lämna urinprov ca 

en gång i månaden. Under två tillfällen lyckades IP-5 få in opium i fängelset, han beskriver att 

det var omständligt och det var därför inte värt det. Däremot var det lätt att få tag på heroin 

och han beskriver hur det fanns tillgängligt på anstalten. IP-5 muckade 2002, han hade då 

suttit 25 dagar extra, detta för att han vägrade lämna urinprov. 

  

IP-6 kom i kontakt med polisen första gången 1984, då gjorde hon sitt första fängelsestraff 

och blev dömd till 3 månader för bedrägeri. Hon beskriver hur hon var ung, oförstörd och 

oskyldig och hur man som tjej kunde ”glida” på detta.  IP-6 har suttit inne ett otal gånger, hon 

säger att hon sammanlagt gjort över 6 år på anstalten Hinseberg. Strafftid har då varit allt från 

några månader till 1 år. Utöver detta så har IP-6 suttit häktad ett antal gånger och då ibland 

åtta till nio månader, oftast har det handlat om bedrägerier när hon blivit häktad. Hon 

beskriver hur hon också varit inblandad i ett bankrån (hon var chaufför). Hon levde med en 

tungt kriminellt belastad man och dom ihop var inblandande i en del härvor. Sista gången satt 

IP-6 inne ett år, hon hade även innan detta straff suttit ett år och bara varit ute tre veckor innan 

hon sen fick sitt sista straff. Hon beskriver att det var ganska illa med henne då. Hon muckade 

1999 och åkte då på behandlingshem. Hon fick ingen behandling i fängelset, hon beskriver att 

hon inte ens fick permission i fängelset då dem ansåg henne allt för kriminellt belastad. Hon 

sågs som en säkerhetsrisk. Detta på grund av att hon bland annat rymt från Hinseberg och 

hotat folk. Hon fick alltså vänta tills hennes straff var slut innan hon fick åka på behandling.  

 

Sammanfattning: fem av informanterna har avtjänat fler än ett fängelsestraff. Dem flesta av 

dem har blivit dömda för narkotikabrott och stölder men även andra brott har förekommit, 

exempelvis misshandel och bedrägeri. Fem av intervjupersonerna har inte fått någon form av 

behandling under deras fängelsestraff. De kvinnliga respondenterna beskriver att de tror dem 

behandlats annorlunda av olika myndighetspersoner på grund av att de är kvinnor och säger 
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att dem ofta har kunnat dra fördel av det. Två av intervjupersonerna uttrycker tydligt sitt 

missnöje med kriminalvården, de säger att fängelse bara är en form av inlåsning där man hålls 

i förvaring.  

 

4.4 Vägen tillbaka efter missbruk och fängelsestraff  

IP-1 hade fått plats på ett behandlingshem, dock var det ett glapp på ett dygn mellan att hon 

blev släppt från häktet tills hon skulle på behandling, ett dygn som hon inte hade någonstans 

att ta vägen. Detta beskriver hon som tufft. Eftersom hon inte förrän dagen innan fick veta att 

det skulle bli ett glapp på ett dygn så bad hon om att få stanna ett dygn extra på häktet men 

fick inte det. Hon fick inte heller tag i socialen för att få hjälp under dygnet. För att ha 

någonstans att ta vägen under dygnet innan behandlingen så hittade hon en bekants mamma 

som hon fick sova hos. Hon åkte sedan på behandling, detta var år 2005. Genomsnittstiden på 

behandlingshemmet låg på 7 månader, dock tyckte kommunen som IP-1 tillhörde att hon var 

färdigbehandlad efter tre månader och dem erbjöd henne öppenvård och ett boende. 

Problemet var att i samma boende så bodde hennes knarklangare och hennes före detta sambo 

som hon tidigare anmält för misshandel. Kommunen såg inte detta som ett problem eftersom 

dem skulle bo i var sitt rum men med gemensamma utrymmen. IP-1 insåg att detta inte skulle 

fungera och valde att flytta till en annan stad. Hon hamnade i detta läge mitt emellan två 

kommuner som av olika anledningar inte ville ta emot henne. Hon kände under detta tillfälle 

att dem dribblade med hennes liv. Efter ett antal telefonsamtal och brev så trodde hon att det 

var kört men fick till slut tag i länsstyrelsen. Länsstyrelsen tvingade kommunens socialnämnd 

att ta hand om henne och hon säger att hon då hamnade hos en underbar socialsekreterare. 

Hon fick inte helt vad hon ville men blev behandlad med respekt, hon beskriver att hon fick 

hjälp, detta utan krångel och med snabba beslut. IP-1 beskriver hur allt sedan gick som på räls 

och hon fick ett referensboende i 18 månader, denna lägenhet låg i ett ”vanligt” hus med 

”vanliga” grannar. Hon beskriver hur hon hela tiden hade räddningsmissionen bakom sig. Två 

gånger i veckan under två års tid fick IP-1 göra drogtester för att visa att hon var drogfri. Hon 

säger att hon tyckte det var bra och har kunnat använda sig av resultaten för att bland annat 

kunna ta nytt körkort. IP-1 beskriver hur det svåraste med att komma tillbaka till ett drogfritt 

och icke-kriminellt liv var att lämna den ort som hon älskade i hjärtat. Hon säger att hon är 

osäker på om det verkligen var orten hon älskade eller om det var det liv hon levde, hon 

beskriver det som ett totalt ansvarslöst liv. IP-1 beskriver också att hon tror hennes missbruk 

hade varit i full gång om hon inte hade lämnat orten. Detta för att hon hade ouppklarade 
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affärer, folk var skyldig henne pengar och hon hade själv skulder. Hon beskriver också att det 

enda kontaktnät hon hade på orten var människor hon knarkade med. 

 

IP-2 beskriver att han ville ha någonstans att bo när han muckade och ett par dagar innan 

frigivningen fick han ett ställe och bo på, ett så kallat Altbo (alternativt boende som drivs i 

social regi). Han hade dock bestämt träff med en aktiv missbrukare när han muckade, denne 

kom aldrig vilket IP-2 idag tycker var lyckosamt. IP-2 säger att om personen dykt upp så hade 

han idag varit ”körd”. IP-2 tog sig till boendet, det var ett kollektivt boende med nio personer 

på varje avdelning och dem delade kök. Han säger att han upplevde den nya tillvaron tråkig, 

han beskriver hur missbruket tog mycket tid och även om han hade knark hela tiden så skulle 

det göras andra saker. På boendet fick han också nytta av köksutbildningen han gick i 

fängelset, han organiserade och lagade mat till alla nio i boendet. På detta sätt fick han något 

att göra på dagarna och såg även en chans att vidareutveckla sig. Detta höll IP-2 på med i åtta 

månader.  Efter tiden på Altbo flyttade IP-2 till ett eget boende, ett så kallat Provbo (en etta 

som man får bo i, i sex månader). Efter detta flyttade han vidare till en större lägenhet 

(fortfarande Provbo), där han bor idag.  

 

IP-3 beskriver hur anstalten tillsammans med socialtjänsten gick med på att han skulle få en 

mjukstart och i november 2005 kom han till ett utslussningshem. Han säger att personalen där 

var grymt bra. Efter att han muckat så bodde han på boendet i nio månader. Han beskriver hur 

han var rädd för att flytta hem direkt. Dessutom så behövde hans tjej tid att vänja sig eftersom 

hon hade varit ensam så länge. Han beskriver att det under vägen tillbaka var många 

komponenter som turligt nog sammanföll för att det skulle gå bra för honom. Hans långa 

straff ihop med att han hamnade på en anstalt som var drogfri var avgörande för honom men 

även att han fick en socialassistent som trodde på honom och gick in med en 

betalningsansvarig när han muckade. Efter nio månader valde han att flytta hem till sin tjej.  

 

IP-4 säger att han kom till ett plan då det handlade om att knarka eller dö, detta var i maj 

2004. Han träffade då en underbar socialsekreterare som bara väntade och undrade när han 

skulle ge upp. Han beskriver hur han stod fallfärdig och att han knappt kunde stå upp, botten 

var nådd och han orkade inte mer. Socialen hjälpte honom och han kom till ett boende för 

dem som har samma problematik som han själv har. Han fortsatte dock att knarka och till slut 

hade han ingenstans att ta vägen, ingen ville längre ta emot honom. Han beskriver hur dem 

inte ens ville ta emot honom för avgiftning och han vet inte heller själv vilken vård han skulle 
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ha haft. Han fick hjälp att söka sig till en annan stad och kom till ett utslussningshem för 

missbrukare, detta var i juni 2004. IP-4 Bodde på utslussningshemmet i 2,5-3 månader, sen 

fungerade det inte så bra längre. Han beskriver hur han ville växa in i stan och komma in i 

andra gemenskaper. Han valde då att flytta till ett annat utslussningshem, mer centralt. Där 

bodde han i 9 månader och under denna tid så gjordes en utredningen på IP-4, detta var 2005. 

Man kom då fram till att han lider av grav ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

Han beskriver att han hade tur eftersom han hade vänner och genom dessa fick han kontakter 

som hjälpte honom att få en utredning. Han träffade en läkare som hade den rätta kunskapen 

och som var villig att hjälpa honom. Han beskriver att om han fått hjälp tidigare så hade hans 

liv förmodligen sett annorlunda ut. IP-4 beskriver att det svåraste i hans väg tillbaka har varit 

väntan på att få rätt medicin, det skulle inte ha tagit så lång tid som 2,5 år. IP-4 beskriver att 

man till personer med ADHD ger amfetamin som medicin, detta fungerar bäst för sjukdomen. 

Han beskriver det därför som väldigt tufft och som ett fruktansvärt motstånd för honom. Efter 

dom nio månaderna flyttade han till en egen lägenhet där han bor idag. IP-4 anser sig inte ha 

fått någon hjälp av myndigheterna, han beskriver att det känts som att dem velat att han skulle 

ha knarkat ihjäl sig. Han säger att han inte är någon myndighetsälskare.  

 

IP-5 hade bestämt sig för att festa en vecka när han 2002 frigavs. Dock höll festandet i sig 

fram till 2006. Under dessa år hade han inget arbete och han beskriver att han inte brydde sig 

om någonting, han använde droger och försörjde sig på att sälja. Han blev inte tagen av 

polisen någon mer gång. IP-5 beskriver att han varje gång fick samma resultat av drogen men 

säger att han alltid var ute efter ett bättre resultat, det är ett tvångsmässigt beteende. Han säger 

att det egentligen inte är någonting man vill, man bara gör det. Får man inga droger så blir 

man sjuk. IP-5 berättar att han mådde dåligt både när han tog droger och när han inte tog 

droger, han var helt enkelt inte glad längre. 2005 valde han därför att frivilligt lägga in sig på 

avgiftning, han låg då inne i 2 veckor men trillade återigen dit efter kort tid. 2006 blev han 

återigen trött på droger och tyckte inte det var roligt att missbruka längre. Han beskriver hur 

han åkte till ett sjukhus och pratade där med en läkare, denne såg att han var i akut behov av 

avgiftning men kunde inget göra då det inte fanns några lediga platser. IP-5 beskriver hur det 

då väcktes någonting inom honom och han beslutade sig för att hjälpa sig själv. Han var då 

hemma i 10 dagar och avgiftade sig själv med hjälp av tabletter. Under dessa dagar så kunde 

han inte ens gå upp ur sängen för att hämta vatten. IP-5 beskriver att han de första tre 

månaderna inte visste hur han skulle hantera sin drogfrihet. Han beskriver hur han blev 

mycket ensam då hans vänner lämnat honom. Han blev också fattig och det uppkom en massa 
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nya känslor och tankar som han under många år stängt av och dessa var han inte van vid. IP-5 

beskriver att han upplever detta som det svåraste under sin väg tillbaka. Tidigare när IP-5 har 

beslutat sig för att försöka sluta missbruka så har det bara varat i 1-3 veckor. Denna gång 

säger han sig veta hur han ska hantera det. 

 

IP-6 bestämde sig för att sluta knarka sista gången hon satt häktad. Hon bestämde sig för detta 

då hon såg sin äldsta dotters skolkamrater i häkteskorridoren och tyckte då att hon blivit en 

patetisk gammal knakarkärring. På hennes sista fängelsestraff sökte hon behandling, hon var 

där i sex månader och flyttade sedan till en annan stad där hon fick ett års eftervård och hjälp 

att finna bostad. IP-6 fick flytta in på stadsmissionen och i deras lägenheter då hon under tiden 

i fängelse valt att släppa allting eftersom hon visste att hon inte ville tillbaka till det livet. I 

stadsmissionens lägenhet bodde hon lite över ett år. IP-6 beskriver hur hennes egna sociala 

handikapp (att vara nykter i verkligheten) har varit det svåraste med att ”komma tillbaka” 

efter tiden i fängelse, hon säger att det har varit jätte jobbigt. Hon säger att om man inte haft 

en nykter dag på över 20 år och varit bedövad i huvudet så är det oerhört svårt att klara sig ute 

i samhället. Hon beskriver att saker som att åka spårvagn, gå ut mitt på dagen, gå in på en 

bank och inte veta vart nummerlapparna finns eller att vara bland massa människor är både 

svårt och jätte jobbigt. Hon beskriver att man som narkoman fungerar men inte bryr sig, man 

är totalt avskärmad. IP-6 valde att utbildade sig till alkohol och drogterapeut. Hon ringde till 

sitt gamla behandlingshem, var där nere i två år och utbildade sig, arbetade senare aktivt som 

terapeut. IP-6 valde sedan att komma tillbaka till staden och började gå ut på anstalterna och 

arbeta. Samtidigt jobbade hon på ett halvvägshus och gjorde det i ca 1,5 år. För ett år sen fick 

IP-6 för sig att flytta till Spanien. Dock fick hon komma hem efter några månader då hon har 

en son som missbrukar. Hon började då jobba på halvvägshuset igen.  

 

Sammanfattning: samtliga intervjupersoner har själva valt att komma ur sitt missbruk och 

lägga det kriminella livet bakom sig. Alla sex uttrycker hur dem tröttnade på att leva ett liv 

som missbrukare och kriminell. Fem av intervjupersonerna har fått hjälp med bostad efter sitt 

fängelsestraff, det har varit bostäder i form av olika slags lägenheter och utslussningshem. De 

kvinnliga respondenterna har båda två bott på behandlingshem efter sina fängelsestraff, 

därefter har de bott i lägenheter. Samtliga har gått i någon form av terapi och jobbat med sig 

själva. Alla sex anser sig bli bra bemötta i samhället idag, dock med vissa undantag. De har 

alla någon form av kontakt med olika institutioner som exempelvis socialförvaltning och 
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sjukhus. Samtliga intervjupersoner uttrycker visst missnöje men ger också en positiv bild över 

hur dem blivit hjälpta och bemötta av olika institutioner i samhället efter deras tid i fängelse.   

    

4.5 Kontakt med KRIS och NA 

IP-1 gick på NA-möten varje dag under tiden hon bodde på referensboendet. Där fick hon 

både vänner och stöd. Hon förstod att om hon gav upp och började knarka igen så straffade 

hon ingen annan än sig själv. Hon beskriver det som en tuff tid med många tårar och mycket 

hopplöshet. IP-1 kom i kontakt med KRIS via en man som även han gick på NA-möten. Han 

tyckte hon skulle utveckla sig lite och inte bara gå hemma och dra. Tack vare mannen så gick 

hon på KRIS morgonmöte och blev mer och mer delaktig i föreningen och idag arbetar hon 

där. IP-1 beskriver hur KRIS betyder allt för henne, hon har ett ansvarsfullt arbete som hon 

växer in i mer och mer och hon har mycket rädslor som släpper. Det sista återfallet som IP-1 

tog har tagit mycket stryk på henne, mer än vad hon själv trodde. Hon beskriver hur hon 

tappat koncentrationsförmågan och tron på sig själv. Hon har blivit glömsk och har svårt att 

lära in nya saker. Trots att hon tidigare haft liknande jobb så tvekade hon ändå när hon fick ett 

uppdrag på KRIS, även om hon kände att hon kunde arbetet. Idag har hon vänner inom både 

KRIS och NA som hon aktivt umgås med.  

 

IP-2 kom i kontakt med NA när han bott på Altbo i två månader. Till boendet flyttade en kille 

som var med i NA. IP-2 beskriver hur killen tjatade på honom om att han skulle gå med på 

NA-möten. Efter fem månader så följde IP-2 med och han säger att om han inte gått med till 

NA hade han efter ytterligare en månad blivit slussad till eget boende. Han säger att han då 

troligtvis börjat knarka igen och menar att han antingen suttit i fängelse eller varit död idag. 

IP-2 beskriver det som att det var i sista stund han kom med i NA. NA-mötena hölls i kyrkan 

och detta var IP-2 kritisk till, han säger att han hade en fasad mot sina kompisar och om han 

började vara i kyrkan så kunde dem tro att han skulle bli präst. Idag är IP-2 kassör i sällskapet 

och har egen nyckel till lokalen. Han berättar att han insett hur stort NA är och säger att det 

bygger på attraktion snarare än marknadsföring. Genom NA så har IP-2 kommit till insikt om 

att han inte är ensam om sina tankar och problem. Idag pratar han om sina känslor och det gör 

att han mår bättre. Han pratar bland annat om gamla minnen och tar i tu med känslor som han 

tidigare inte varit i kontakt med. Han säger att han haft väldigt roligt under sitt missbruk men 

det är ingenting som går upp mot det som han möter i NA. IP-2 säger att NA har räddat livet 

på honom och idag har han varit med i 3 år och 4 månader. IP-2 berättar att dem inom NA har 
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sponsorer, dessa är personer som varit i samma sits och dem fungerar bland annat som 

vägledare. IP-2: s sponsor har varit med i NA i 8 år och jobbar som materialförvaltare åt en 

idrottsförening. Denne vill att IP-2 börjar jobba som kock på föreningen. Kontakten med 

KRIS kom ett halvår efter att han blivit nykter, han kom i kontakt med föreningen via en tjej 

som jobbade på KRIS och även gick på NA-möten. Chefen på KRIS tyckte att IP-2 skulle 

börja jobba i köket på föreningen vilket han gjorde i ett par månader. Idag umgås IP-2 bara 

med drogfria människor.  

 

IP-3 kom i kontakt med KRIS under sitt näst sista fängelsestraff, dock tog han inte till sig det 

dem sa. Under tiden på utslussningshemmet så ville han ha en sysselsättning. Han hade sedan 

32 års ålder pension och kunde därför tänka sig att göra något ideellt, bara det var vettigt. Han 

kom då till KRIS där han började diska och städa och han är fortfarande kvar än idag, dock 

inte i samma utsträckning eller med samma sysslor. IP-3 kom i kontakt med NA under tiden 

på utslussningshemmet, det var då NA-möten två gånger om dagen. Han säger att det fungerar 

men beskriver sig inte som någon ”NA-kille”. Han vill inte påstå att NA räddat hans liv. Han 

beskriver hur det finns dom som nästan blir besatta av NA. Idag går han inte längre på NA-

möten utan går till KRIS istället. Han säger att det är hans drogfria miljö och han anser att han 

där får det tillfrisknande han behöver. Han får också olika uppdrag via KRIS, bland annat att 

gå ut i skolor och möta elever, han föreläser mycket.  

 

IP-4 kom i kontakt med KRIS genom NA Det fanns kontakter i halvvägshuset där han bodde 

som välkomnade honom till föreningen. Han är även med i andra gemenskaper såsom NA och 

Attention (intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder). IP-4 

beskriver att dessa föreningar betyder massor för honom, han säger att utan dessa hade det 

inte gått. 

 

IP-5 kom i kontakt med NA via en radiokanal. Detta var under tiden som IP-5 var hemma och 

avgiftade sig själv. På radion pratade en kille som IP-5 uppfattade som en ”flummare” (en 

missbrukare), han hörde det på hans röst och sättet att prata. Killen pratade om NA och 

berättade att han använt heroin i 20 år men att han nu varit ren i fem år. IP-5 blev nyfiken på 

killen och hur han klarat av detta? IP-5 kollade upp NA på nätet och började sedan gå på 

möten, idag går IP-5 på NA-möten ungefär varannan dag och han pratar mycket med folket 

där ifrån, han har idag varit ren i 9 månader och 16 dagar. IP-5 kom i kontakt med KRIS via 

NA, idag jobbar han extra på KRIS och han berättar att han umgås med folk från föreningen. 
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Han beskriver att både KRIS och NA betyder mycket för honom idag. Dock säger han att han 

bara är på KRIS tillfälligt medan han tänker stanna i NA.  

 

IP-6 kom i kontakt med KRIS då hon bodde i stadsmissionens lägenhet. KRIS fanns ännu inte 

i den staden som IP-6 bodde i utan ”KRIS folket” kom från en annan stad. När IP-6 satt på 

Hinseberg så träffade hon en kvinna från KRIS som IP-6 tyckte var skithäftig. Senare när det 

var konvent i staden så kom kvinnan dit och föreläste. Kvinnan från KRIS föreslog att IP-6 

skulle starta KRIS i staden. IP-6 började aktivt arbeta med att starta upp KRIS och hon tror att 

det var detta som gjorde att hon höll sig drogfri, hon beskriver det som skithäftigt och jätte 

roligt. IP-6 beskriver det som att KRIS är största skälet till att hon är drogfri idag, hon fick 

chansen att göra någonting och det är det som är viktigt när man kommer ut menar hon. När 

IP-6 startade KRIS (2000) så var det tillsammans med en annan kille, hon började med att gå 

ut på de anstalter som tillhörde hennes egen region och informerade där om KRIS, detta för 

att få folk till föreningen. Hon värvade folk och lanserade KRIS som vilket varumärke som 

helst. Detta ägnade hon mycket tid till. När IP-6 och hennes medarbetare sedan visade att de 

var seriösa så gav kontakterna mer o mer. Dom visade att dem skötte sig och fick hålla 

föreläsningar för bland annat dem som skulle bli övervakare. Detta höll IP-6 på med i ca 3,5 

år, dygnet runt. 

 

Sammanfattning: samtliga intervjupersoner är idag aktiva inom både NA och KRIS, dock i 

olika utsträckning. Dem beskriver att detta är betydelsefulla föreningar för att kunna leva ett 

drogfritt och icke kriminellt liv.    

 

4.6 Livssituation idag 

IP-1 anser sig bli väldigt väl bemött överallt i samhället idag, detta även när folk är medvetna 

om hennes bakgrund. Hon har inte varit ute på någon ”vanlig” arbetsplats än, så där vet hon 

inte hur man skulle bemöta henne. Hon säger att hon bland familj och släkt blir väl bemött. 

IP-1 arbetar idag ideellt på KRIS och försörjer sig via ett sjukbidrag som hon kommer att få 

fram till 2009, därefter ska beslutet omprövas. Hon beskriver att hon känner att det på ett sätt 

kan vara orättvist att hon som tidigare missbrukare har det mycket lättare för sig än vad 

många andra i samhället har. Hon anser att hon kan glida på en ”räkmacka” med sitt missbruk 

bakom sig och menar att alla nu därför är villiga att betala för träningsarbete etc. Hon anser att 

hon i stort sett kan få pröva på vad hon vill. IP-1 är nöjd med bostadsbiten och den hjälp hon 
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fått. Hon anser att om man visar framfötterna så får man den hjälp man vill ha. Hon känner 

också att folk tror på henne. IP-1 beskriver att hon idag trivs med att leva själv, hon har 

mycket högre krav när det gäller att träffa en partner och hon tror inte att hon skulle kunna 

leva ihop med en före detta missbrukare. IP-1 har inte någon kontakt med sina gamla vänner 

förutom en väninna som hon känt i trettio år. Hon vågar dock inte hälsa på väninnan som är 

aktiv missbrukare, detta mycket på grund av att hon inte vill återvända till orten där hon 

tidigare levt eftersom detta då kan dra igång hennes beroende. Framtidsplanerna för IP-1 är att 

flytta ut på landet. Hon skulle också vilja starta upp ett KRIS någonstans och kanske skaffa 

sig en sommarstuga.  

 

IP-2 bor idag i egen lägenhet i ett hyreshus där det finns personal. Vanligtvis brukar man bo 

där i ett år. Man får sen söka lägenhet med eget kontrakt. IP-2 har dock bott i sin lägenhet i 

två år snart och säger att han vägrar flytta därifrån. Han trivs bra och har en låg månadshyra. 

Det finns även aktiviteter i anslutning till boendet och de boende gör saker gemensamt. IP-2 

säger att han trivs väldigt bra med sin tillvaro nu. Förut har han haft tankar om att han knarkat 

bort 35 år av sitt liv men han är idag stolt över att vara en nykter narkoman. Han skulle inte 

vilja ha sitt liv ogjort och säger att det ger honom glädje, att kunna sprida budskapet vidare, 

att berätta sin historia. IP-2 säger att han ska söka en utbildning som motivatör, han får i så 

fall göra sin praktik på KRIS. Han vill också köra upp för B-körkort och säger att han kan 

tänka sig att börja jobba som kock på idrottsföreningen. Han har kvar sin pension. IP-2 säger 

att han har tagit upp kontakten med sin dotter och fick förra året träffa sina barnbarn. Han har 

även sökt upp sin pappa och genom ett brev bett honom om ursäkt för vad han genom alla år 

ställ till med. Han har dock inte hört av sig. IP-2 har ingen kontakt med sina halvbröder och 

deras mamma är död.  

 

IP-3 håller idag på med en cellgiftsbehandling mot sin hepatit C. Han har haft sjukdomen 

såpass länge att det finns risk för att få både cancer och skrumplever. IP-3 säger att han svarar 

bra på medicineringen och att han håller på att bli frisk. Han berättar om hans bror som har en 

målarfirma och denne vill gärna att IP-3 ska börja måla med honom. Detta har IP-3 gjort 

under våren och sommaren och säger att han inte har haft så roligt någon gång. IP-3 har 

fortfarande kvar sin pension och säger att han får känna efter hur mycket han kommer orkar 

jobba i framtiden. Under cellgiftsbehandlingen så har han gjort uppehåll i jobbet. Han säger 

att han idag trivs bra med livet. IP-3 bor idag ihop med sin fru och hennes dotter i en lägenhet. 

Han får också uppdrag av KRIS. IP-3 säger att det inte är suget efter knark som är det svåra 
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idag, utan han tycker det stora problemet är att handskas med lite pengar och att se pengars 

egentliga värde. IP-3 menar att när man tjänar mycket pengar på kriminalitet så är de inte 

värda mer än pappret de är tryckta på. Han är oerhört glad över att han överlevt sin hepatit, 

han kan nu gå ut i skolor och berätta sin historia och han ser en chans att ge ungdomarna 

beredskap inför ett möte med droger. IP-3 säger att det inte händer så mycket i hans liv längre, 

tidigare hände det hela tiden nya saker det var nya människor och nya erbjudanden. Han säger 

att han nu kan sakna känslan av att vara omtyckt och behövd och den positionen han hade när 

han sålde knark.    

 

IP-4 bor idag i egen lägenhet, där har han bott i 2,5 år. Idag får han behandling för sin 

diagnos, både genom medicinering och genom kognitiv terapi. Han beskriver att det inte 

räcker för honom att vara nykter och drogfri, utan säger att han har mycket inom sig som han 

måste rensa bort och acceptera. IP-4 beskriver hur han har ett kriminellt förflutet och ett 

beroende som han också måste jobba med. Han jobbar med sitt tankesätt eftersom han alltid 

tänkt kriminellt. IP-4 beskriver hur drogerna kom in senare i hans liv, dessa sökte han sig till 

för att få lugnet inombords men även spänning. Han beskriver att om man har hans diagnos så 

gillar man spänning och action därför har han alltid sökt efter lugnet. Att han sökte sig till 

droger och kriminalitet för att finna lugn är något som han kommit till insikt med idag. IP-4 

försöker få kontakt med sin son och dennes mamma, men dock är det tvärstopp. Han säger 

också hur han skall använda sin erfarenhet och kunskap till att hjälpa andra och han föreläser i 

skolor och ska utbilda sig inom Attention till föreläsare. Idag försörjer sig IP-4 via ett 

sjukbidrag. Han säger att han aldrig mått såhär bra i hela sitt liv. IP-4 menar att alla som idag 

är i behov av hjälp ska få detta, hjälpen ska vara individuell eftersom alla individer är olika. 

Han menar att alla som är i behov måste få en utredning. IP-4 insåg under resans gång att han 

hade problem, först var det kampen mot nykterhet och drogfrihet men han insåg senare att det 

stora problemet var sökandet efter det inre lugnet och att finna en plats i samhället.    

 

IP-5 har idag en egen lägenhet, han jobbar extra på KRIS och har A-kassa. Han berättar att 

han ska utbilda sig till terapeut och säger att han i framtiden vill jobba med att hjälpa andra 

som har problem. IP-5 ser det som ett plus att han kan förstå andra med invandrarbakgrund 

eftersom han själv är invandrare och suttit i fängelse. Han beskriver hur han förut skämdes 

över sitt tidigare missbrukarliv och att han inte ville berätta för folk. Nu säger han att han får 

acceptera det han gjort och tycker att det är det han gör idag som räknas. IP-5 säger att han 

inte vet vad han gör i morgon men han vet vad han gör idag, han tar inga droger och han 
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köper inget stöldgods. IP-5 vill inte gå i terapi, han anser att terapeuter gräver ner allt i livet 

och det ger honom ångest. Han anser sig inte heller ha tid med terapi. IP-5 har en massa 

böcker att läsa och skriva i, han säger att han hittat en ny dörr till världen. IP-5 anser att 

psykologer etc. inte förstår sig på hans sjukdom (hans beroende). Dem förstår inte på samma 

sätt som dem på NA gör, läkarna kan exempelvis inte förstå suget efter drogen, dom har bara 

läst allt på papper och inte själva upplevt ett missbruk. IP-5 beskriver att man inte får ett 

återfall, man tar ett återfall. IP-5 menar att missbruk kan drabba vem som helst och han säger 

att han har en beroendepersonlighet, denna kan visa sig hos vem som helst och det betyder 

inte att man är en sämre människa. Beroendepersonligheten kan visa sig på olika sätt, han 

menar att man kan vara spelberoende, sexberoende etc. Men i hans fall så visade det sig 

genom droger. IP-5 har idag förstått varför han började missbruka och säger att han fokuserar 

på sig själv.     

 

IP-6 ska idag starta upp någon form av öppenvård för kvinnor, detta är precis i startgroparna 

men hon hoppas kunna dra igång i januari. Hon har fullt upp men tycker det är jätte roligt. 

Hon säger att hon vill arbeta för och med kvinnor i och med att hon själv kan identifiera sig 

med dem. IP-6 upplever att hon fått ett bra bemötande från människor i samhället. Detta tror 

hon enbart har att göra med att hon har varit öppen och gjort något bra av sin situation genom 

att hon startade KRIS i en ny stad. Hon säger att hon på detta sätt visat att man kan ”komma 

tillbaka” och menar att hon glidit på detta, alla får inte samma chans. Hon säger att det är jätte 

jobbigt att komma ut i samhället (från fängelset) utan KRIS. Detta är något som hon själv 

försöker hjälpa folk med idag (via KRIS). Hon menar att man lätt blir dömd om man har en 

kriminell bakgrund och hon tror att det handlar om okunskap och rädsla. Sen säger hon att 

”dem” är ju faktiskt gamla tjuvar och patrask så det är väl inte så konstigt det heller? Hon 

önskar att man kunde ge folk fler chanser, speciellt sådana människor som inte haft samma 

uppbackning via föreningen som hon själv haft. IP-6 önskar att det var bättre samarbete 

mellan olika instanser i samhället, detta mellan polis, socialtjänst, KRIS etc. Hon önskar att 

det skulle finnas mer kommunikation mellan myndigheterna. Hon säger att alla gör ett bra 

jobb var för sig men att dem inte pratar med varandra och då brister det. Hon säger också att 

det inte ska vara lättare för narkomaner i samhället men det ska finnas förståelse för dem, dem 

ska få en normal plats i samhället och känna sig delaktiga.  

 

Sammanfattning: samtliga respondenter är idag drogfria och har lämnat det kriminella livet 

bakom sig. De bor alla i egen lägenhet (dock skiljer sig boendeformen sig åt när det gäller 
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eget kontrakt etc.). Fem av intervjupersonerna försörjer sig genom någon form av bidrag eller 

pension. Alla sex har också ägnat sig, eller ägnar sig åt någon form av ideellt arbete. Tre av 

dem har på senare tid uppsökt familjemedlemmar, två har dock inte fått kontakt ännu. 

Samtliga respondenter uttrycker hur dem på något sätt vill dela med sig av sina erfarenheter i 

hopp om att kunna hjälpa andra. Detta gör dem idag på olika sätt, bland annat så föreläser 

vissa i skolor medan andra utbildar sig inom missbruksrelaterade områden.  

 

5 Analys 
Vi har i detta kapitel knutit samman vår empiri med de teorier vi valt att använda oss av. Vi 

har tolkat våra intervjupersoners livsberättelser och valt att framhålla det vi anser mest 

betydelsefullt och relevant. Vi är medvetna om att våra intervjupersoner kan ha tillrättalagt 

sina berättelser. Med detta menar vi, då samtliga har ett tungt och långt missbruk bakom sig 

och det var längesedan de debuterade så kan det vara så att det uppkommit luckor i deras 

berättelser. Dessa luckor kan ha fyllts i genom ett återskapat minne av de själva eller så är det 

bitar som av någon anledning helt fallit bort. Vi tror också att intervjupersonernas berättelse 

kan ha påverkats av att de exempelvis gått i terapi och då kommit till insikt med händelser 

som spelat roll för dem i deras liv och på så sätt färgat deras livsberättelse. 

 

5.1 Att kategoriseras som avvikare 

Goffman (2005) beskriver att varje samhälle bestämmer vad som utgör en avvikare och vilka 

egenskaper och egenheter som i de olika samhällena uppfattas som ”normala”. Bland annat 

beskriver Goffman (2005): 

”De butiker som är belägna i omedelbar närhet av mentalsjukhus utvecklas till ställen som 
utmärks av hög tolerans gentemot psykotiskt beteende. De som bor i grannskapet till vissa 
sjukhus utvecklar en stor förmåga att fullständigt oberört kunna bemöta personer med 
missbildningar i ansiktet vilka undergår plastikoperationer. I städer där blindskolor är 
belägna lär sig människorna att hjälpa blinda elever som övar sig med att följa med medan 
de håller sig i en hundsele som har applicerats på en seende instruktör, allt medan de då och 
då ropar åt denne som en hund” (Goffman 2005 sid. 60).  
 

Vi tolkar det som att Goffman (2005) menar att det i olika samhällen finns olika tolerans för 

skilda beteenden. Exempelvis förväntas det i ett invandrartätt bostadsområde finnas 

människor med utländsk bakgrund och det är troligtvis ingenting som förvånar en individ som 

kommer dit (en individ med vetenskapen om att området är invandrartätt).  
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När vi ser på våra intervjupersoners barndom och uppväxt så tycker vi att man redan i detta 

tidiga stadium kan se hur de på olika sätt avviker. Det är dock inget de själva i detta stadium 

valt att göra och Becker (2006) förklarar det som att vissa personer ses som avvikare trots att 

dem inte brutit mot någon regel. Det kan räcka med en sådan enkel sak som att någon är 

vänsterhänt för att denne skall ses som en avvikare. Becker (2006) menar att detta är den 

enklaste formen av avvikelse eftersom man definierar allt som skiljer sig för mycket från 

genomsnittet som avvikande. Då de flesta enligt statistiken är högerhänta så blir de 

vänsterhänta automatiskt sedda som avvikare. Våra intervjupersoner avviker på så sätt att till 

exempel IP-4 redan som sexåring fosterhemsplacerades, IP-2 förlorade i tidig ålder sin 

mamma och IP-3 flyttade till en ort där han inte passade in bland sina jämnåriga kamrater. 

Dessa olika händelser tolkar vi som att de på något sätt avviker från det ”normala” och det är 

omgivningen som bestämmer vad som är ”normalt” i ett samhälle. Vi menar att våra 

intervjupersoner genom sina olika händelser sågs som avvikare av bland annat dåvarande 

jämnåriga kamrater då exempelvis fosterhemsplacering inte hör till det ”normala”.  

 

5.2 Att frivilligt avvika 

Becker (2006) beskriver att det första steget i vad han kallar en avvikarkarriär är att begå en 

medveten handling som bryter mot en viss uppsättning regler. Här är individen medveten om 

att handlingen kommer att leda till avvikelse, detta till skillnad från en individ som ses som 

avvikare trots att denne själv inte valt det. Då samtliga av våra respondenter själva valt att 

börja använda narkotika så menar Becker (2006) att dem följt impulsen till att avvika. Vi 

tolkar det som att när våra intervjupersoner gjorde valet att börja använda narkotika så var 

dem också medvetna om att de skulle avvika. Becker (2006) menar att de flesta människor 

någon gång får en impuls att begå en avvikande handling, dock är det långt ifrån alla 

människor som valt att följa denna impuls. Vi ställer oss då frågan; vad var det som gjorde att 

våra intervjupersoner valde att börja använda narkotika? Ingen av dem ”skyller” på något som 

kan förklara deras val utan de säger att det var av ren nyfikenhet som dem sökte sig till 

droger. Becker (2006) menar att man lika väl kan ifrågasätta vad det är som gör att inte alla 

följer sina impulser till avvikande handlingar. Vi tolkar det som att Becker (2006) menar att 

de individer som motstår impulsen (att använda narkotika) har lärt sig vad som av samhället 

ses som rätt och fel och de är medvetna om vad deras handlande skulle kunna få för negativa 

konsekvenser i deras liv. De vill alltså inte riskera att hamna i ett drogmissbruk då de värderar 

andra saker i livet som exempelvis att skaffa ett arbete eller en utbildning. De är också 
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medvetna om att deras mål under ett missbruk kanske inte kan uppfyllas och väljer därför att 

inte börja missbruka. Becker (2006) beskriver: 

”Medelklassynglingen får inte hoppa av skolan eftersom hans yrkesframtid är beroende av 
att han får ett visst mått av utbildning. En konventionell person får inte ge efter för sitt 
intresse för exempelvis narkotika, eftersom mycket mer står på spel än tillfredsställandet av 
en omedelbar drift: hans jobb, hans familj och hans rykte i grannskapet kan för honom 
uppfattas som beroende av att han fortsatt avvisar frestelsen” (Becker 2006 sid. 36). 

 

Vi tror det skulle kunna vara så att våra intervjupersoner även de har lärt sig vad som anses 

vara rätt och fel i samhället. Däremot har de gett vika för de impulser som kan leda till en 

avvikande handling. Becker (2006) beskriver: 

”... När vi betraktar fall av avsiktlig nonkonformitet, måste fråga hur personen ifråga lyckas 
undgå inflytandet från konventionella engagemang. Han kan göra det på ettdera av två sätt. 
För det första kan han under uppväxten på något sätt ha undgått insnärjande allianser med 
det konventionella samhället. Han kan därmed vara fri att följa sina impulser. Den som inte 
har ett rykte att bevara eller ett konventionellt jobb kan följa de impulser som han får. Han 
har inte satsat något på att fortsätta verka konventionell” (Becker 2006 sid. 37).  

 

Vi menar att några av våra intervjupersoners uppfostran och/eller uppväxt kan ha haft viss 

betydelse för deras senare val. En del av dem blev också tidigt sedda som avvikare och 

därmed hade de inget ”fint” rykte att bevara. Exempelvis sågs IP-4 som ett problembarn och 

var fosterhemsplacerad och därmed har han, som Becker (2006) beskriver, undgått de 

insnärjande allianserna med det konventionella samhället. Becker (2006) beskriver också att i 

en individs avvikarkarriär så kan det när denne av andra avslöjas som avvikare och blir 

behandlad som en sådan leda till en växande avvikelse. Exempelvis så kan en missbrukare ses 

som en individ med svag karaktär eftersom denne givit efter för sitt beroende och i och med 

detta så blir han utstött av omgivningen. Vi menar att detta gäller även andra beteenden såsom 

överviktiga människor som inte kan motstå impulsen att äta. Becker (2006) menar då att 

beteendet är en följd av andras reaktioner på avvikelsen och han beskriver: 

”… Att behandlingen av avvikare förvägrar dem de medel för att följa vardagslivets rutiner 
som står till buds för de flesta. På grund av denna förvägran måste avvikaren utveckla 
illegitima rutiner” (Becker 2006 sid. 42).   
          

Vidare beskriver Becker (2006): 

”Han förbjuds att använda droger. Eftersom han inte kan komma över droger legalt måste 
han skaffa sig dem på olaglig väg. Detta tvingar marknaden under jorden och driver upp 
priset långt över det rådande legitima marknadspriset, till ett läge där få har råd med dem på 
en vanlig lön. Behandlingen av den beroendes avvikelse placerar honom alltså i en position 
där det förmodligen blir nödvändigt att ta till bedrägeri och brott för att underhålla vanan” 
(Becker 2006 sid. 42).    

 

I och med detta så anser vi att det blivit ännu mer tydligt att de klassas som avvikare och 

utanförstående i samhället. Samtliga av våra intervjupersoner har finansierat sitt missbruk 
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genom att begå olika brott, ingen av dem har kunnat finansiera sitt missbruk genom att endast 

ha ett ”vanligt” jobb. Becker (2006) beskriver att det avslutande steget i en avvikarkarriär är 

att individen blir medlem i någon form av organiserad avvikargrupp. Här får denne ihop med 

andra avvikare en tillhörighet då de tillhör samma grupp med ett gemensamt beteende. 

Individen får också lära sig hur man genomför sin avvikande aktivitet, exempelvis så lär sig 

oerfarna tjuvar av erfarna hur man begår brott och gör sig av med stöldgods. IP-3 beskriver 

hur han första gången var med på ett inbrott för att bli upplärd av mer erfarna, äldre tjuvar.    

 

Något som fem av våra intervjupersoner har gemensamt är den tidsperiod dem missbrukade 

under. Dessa kom i kontakt med narkotika första gången under sent sextiotal eller tidigt 

sjuttiotal och har missbrukat in på tjugohundratalet. När de gjorde sin missbrukardebut så tror 

vi att det sågs som mer okej än vad det gör idag (exempelvis under hippietiden på sjuttiotalet). 

Vi tror inte heller man då var lika medveten om de risker som finns med narkotika som man 

är idag.  

 

5.3 Att ofrivilligt avvika 

Vi anser att samtliga av våra intervjupersoner idag på något sätt ofrivilligt fortfarande ses som 

avvikare. Dom bär på kroppsliga stigman som är ett resultat av det liv de tidigare levt, 

exempelvis har flera av dem sönderstuckna armveck efter långvarigt sprutmissbruk. Just 

kroppsliga stigman menar vi kan leda till att människor ifrågasätter våra intervjupersoners 

bakgrund. Vill de då inte dela med sig av information gällande deras tidigare liv så anser vi att 

de i mångas ögon riskerar att ofrivilligt ses som avvikare. Även Goffman (2005) beskriver hur 

en individ med ett annorlunda förflutet kan välja att inte dela med sig av information om sin 

bakgrund. Han beskriver: 

”… Om den som har ett säreget förflutet lever sitt liv som vanligt inför sådana som är i 
okunnighet om hans förflutna och som han inte heller har orienterat om det, beter han sig 
olämpligt…” (Goffman 2005 sid. 71).  

 

Vi tolkar det som att individen alltså av dem oinformerade människorna ses som en avvikare 

eftersom dessa människor inte får en förklaring till de stigman som individen uppvisar. Några 

av våra respondenter bor kvar i samma stad som dom tidigare missbrukat och begått brott i. 

Detta är något som de själva valt och vi menar att de på detta sätt ofrivilligt kan ses som 

avvikare. Exempelvis måste våra intervjupersoner ha med i räkningen att de när som helst kan 

stöta på människor från förr. Om någon av våra intervjupersoner är ute på stan med en person 
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som är ovetande om dennes bakgrund så kan ett möte med någon som intervjupersonen 

tidigare suttit i fängelse med utgöra en risk för att behöva avslöja sitt förflutna. En enkel sak 

som en hälsning kan få den ovetande att fråga: vem var det där? Intervjupersonen får då välja 

att antingen avslöja sin bakgrund eller ljuga. Goffman (2005) menar, för att undvika detta så 

måste man byta stad. Man måste komma till en stad där ingen har biografiska uppgifter om en 

och där ens uppträdande endast återspeglar den sociala identiteten. Inte sagt att risken för att 

bli igenkänd utesluts oavsett vart man tar vägen och är man dessutom märkt med kroppsliga 

stigman så försvåras möjligheten att undanhålla ens förflutna.   

 

6 Diskussion och slutsats 
Frågor som vi under vårt uppsatsskrivande funderat över är varför vissa människor hamnar i 

missbruk och kriminalitet. I analysen har vi med hjälp av vår teori försökt att finna vissa 

förklaringar till varför en del människor väljer att gå in i ett missbruk. Vad är det då som gör 

att en människa blir kriminell? Vi tror att kriminalitet oftast är en följd av missbruk, en 

individ måste ofta begå brott för att kunna finansiera sitt beroende. Våra intervjupersoner 

berättar samtliga hur dyrt det är att hålla sitt missbruk igång. Det kan kosta uppemot 10 000 kr 

i veckan och detta enbart för att finansiera missbruket (andra omkostnader som mat, hyra etc. 

tillkommer). Vi tycker därför det är tydligt att kriminalitet och missbruk oftast går hand i 

hand. Enligt brottsförebyggande rådet så finns det hos en del barn vissa riskfaktorer som kan 

leda till en kriminell utveckling och dessa faktorer är sådana som vi kan utläsa hos några av 

våra intervjupersoner. Bland annat så nämns vissa beteende- och uppmärksamhetsstörningar 

såsom aggressivitet och koncentrationssvårigheter, även svårigheter i den känslomässiga 

utvecklingen ses som riskfaktorer för att senare i livet hamna i kriminalitet (www.bra.se). Här 

kan vi peka på olika riskfaktorer som förekommit i våra intervjupersoners barndom och som 

vi (och även de själva) till viss del tror kan ha spelat roll för deras kriminella utveckling. 

Exempelvis tror vi att IP-4: s beteendestörningar kan ha påverkat hans liv och de val han 

gjort. Han beskriver också själv hur han hela livet sökt efter lugnet och genom att begå brott 

och dämpa sitt inre kaos med hjälp av droger så har han försökt finna det. Även IP-2 beskriver 

hur han aldrig fick lära sig att hantera och visa sina känslor. Vi tror också att den tidiga 

förlusten av modern kan vara en riskfaktor. Vi menar att det inte enbart är en faktor som är 

avgörande för att du ska bli kriminell utan det är flera faktorer som samspelar och avgör. Inte 

heller sagt att alla barn som uppvisar några former av riskfaktorer blir kriminella.  



 41

Även att motsätta sig vuxenvärldens regler och förväntningar kan, som IP-3 och IP-1 

uttrycker, vara ett tydligt tecken på att någonting inte är som det ska. IP-3 beskrev hur han 

ville ta droger för att hans styvpappa var emot det, han kände sig också sviken av sin mamma 

och hade tappat tilltron till alla vuxna. IP-1 beskrev hur hon gjorde som hon ville, de vuxna 

kunde inte bestämma över henne, hon gjorde en form av revolution. Att som barn eller 

ungdom sakna stöd från exempelvis föräldrar och inte ha tillit till att det de vuxna gör är rätt 

tror vi kan få vilken osäker tonåring som helst att skapa sina egna regler. De kan då på sitt sätt 

visa sig vara vuxna och därmed ta ansvar för sig själva. Att testa droger och begå kriminella 

handlingar menar vi kan vara ett sätt. 

 

Något vi också funderat kring under vårt uppsatsskrivande är vad drogerna gör med en som 

individ, alltså själva effekten av drogen. Då fem av våra intervjupersoner haft amfetamin som 

huvuddrog så var vi intresserade av att veta vad det är som gör att våra intervjupersoner just 

fastnat för denna typ av drog. På tullverkets hemsida kan man läsa att amfetamin är en 

centralstimulerande drog som påverkar kroppens centrala nervsystem. Drogen kan både ätas, 

sniffas, drickas eller injiceras (www.tullverket.se). Våra intervjupersoner har i huvudsak 

injicerat. På hemsidan kan man även läsa vad som händer med kroppen (både psykiskt och 

fysiskt) när man tar amfetamin.   

”Den som missbrukar amfetamin är ofta rastlös, stressad, aggressiv och hyperaktiv. 
Sömnproblem är vanliga. Omdömet avtrubbas och hämningar minskas. Ofta stegras 
sexualdriften inledningsvis för att sedan minska”.  
(http://www.tullverket.se/se/Om_oss/Droginformation/drogfakta/amfetamin.htm) 
 

Två av våra intervjupersoner beskriver den känsla dem upplevde första gången dem tog 

amfetamin, dem beskriver det i ord som ”jag trodde jag mött gud” och ”jag trodde jag mött 

guds granne”. En annan av våra intervjupersoner beskriver amfetaminet som sin bästa vän och 

sin stora kärlek i livet. Dem beskriver också vad följderna av amfetaminanvändandet blev och 

hur drogen styrde deras liv. IP-3 beskriver att han var tvungen att vara drogpåverkad för att 

kunna ha sex. Han beskriver hur hans sexualitet var såpass förknippad med droger att lusten 

avtog då han inte var påverkad, han beskriver också att han var som besatt av sex när han tagit 

amfetamin. IP-6 beskriver att hon var fruktansvärt rastlös och under en treårs period flyttade 

hon 28 gånger. IP-1 beskriver hur hon tog amfetamin varje morgon för att komma upp, varje 

natt för att kunna sova och mitt på dagen för att komma upp på den nivån hon ville vara. 

Eftersom en av amfetaminets effekter är att omdömet avtrubbas och ens hämningar minskar 

så är det kanske därför lättare att ägna sig åt vissa typer av brott när man är 

narkotikapåverkad, detta kan vara brott som exempelvis våldsbrott.    
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Vi har i vår uppsats försökt att se vem som kan ses som en avvikare och hur denna 

klassificering går till, detta anser vi oss nu ha fått en bild av. Vi har nu i efterhand reflekterat 

över huruvida det går att sluta bli sedd som en avvikare eller inte. Exempelvis en individ som 

bryter ett drogberoende och försöker anpassa sig till det som av samhället anses vara 

”normalt”. Vi tror dock att det kan vara svårt, och näst intill omöjligt, att inte bli sedd som 

avvikare om man en gång fått den stämpeln. Vi menar att en individs förflutna följer denne 

genom hela livet och även om individen i fråga vill dölja eller undanhålla någonting som 

denne en gång gjort så kan det vara svårt. Har någon till exempel en gång blivit dömd för ett 

brott så finns denne i polisregistret och detta brott kommer uppdagas om individen 

exempelvis söker jobb. Ett annat exempel är då någon blir en offentlig person, ofta görs det 

efterforskningar i dennes förflutna för att se om individen någon gång har gjort en handling 

som skulle klassas som avvikande. Om individen har avtjänat ett fängelsestraff eller blivit 

dömd till böter så är detta information som allmänheten då får ta del av. Det vi menar är att 

om en individ har bestämt sig för att bryta exempelvis ett missbruk så behöver denne känna 

att det finns en tro på att den kommer klara av det. Individen behöver minst av allt är att bli 

påmind om sitt tidigare liv, då genom andra (det blir den ändå hela tiden troligtvis av sig 

själv). Genom att döma någon utifrån tidigare handlande så menar vi att denne inte får en 

andra chans och det stöd som krävs för att klara av att bli en ”normal” människa. 

 

En bild vi hade innan vi började vårt uppsatsskrivande var att vägen tillbaka från missbruk 

och kriminalitet kan vara svår. Denna bild bekräftades i samband med våra intervjuer. 

Samtliga intervjupersoner framhöll tydligt att vägen tillbaka på något sätt inte varit lätt. Detta 

när det gäller kontakt med myndigheter, vård, människors fördomar etc. De har dock 

framhållit att det går att förändra sitt liv och samtliga är levande bevis på detta. Våra 

intervjupersoner menar att det däremot krävs en enorm vilja från en själv och att man får stöd 

från något håll för att kunna förändra sin situation. De har alla fått stöd på olika sätt, 

exempelvis genom familj, vänner eller en genom en socialsekreterare. De påpekar alla hur 

viktigt det är att någon tror på och uppmuntrar en till förändring. Vi upplever att det krävs mer 

samarbete mellan olika instanser i samhället. Vi menar att de alla gör ett bra jobb var för sig 

(polis, sociala myndigheter etc.) men genom att samarbeta mer tror vi att det hade fungerat 

ännu bättre. Exempelvis så anser vi att situationer som våra intervjupersoner hamnat i kunnat 

undvikas om mer samarbete mellan de olika instanserna funnits. 
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I det stora hela så är vi väldigt nöjda med vår uppsats, framförallt när det gäller den empiri vi 

fått fram. Dock har vår empiri bidragit till att resultatet blivit en stor del i vår uppsats, detta 

kanske kan uppfattas som negativt av vissa. Vi menar däremot att vårt resultat stärker vår 

uppsats och ger oss ett tydligt svar på vår frågeställning. Som vi tidigare nämnt så har vi inte 

velat korta ner våra intervjupersoners berättelser för mycket, detta delvis på grund av att de då 

inte kommit till sin rätt. Det vi kommit fram till i vår uppsats är att det krävs mycket av en 

individ för att ta sig ur ett missbruk och lämna ett kriminellt liv bakom sig. Det är en lång 

process med många inblandade (myndigheter, familj etc.) som måste fungera för att minimera 

risken att individen tar ett återfall eller återgår till att begå brott. Vi har också kommit fram till 

att missbruk och kriminalitet ofta går hand i hand. Detta var något vi antog redan innan vi 

började vårt skrivande men vi trodde inte att det skulle vara så tydligt som det visade sig vara. 

Samtliga av våra respondenter är idag nyktra narkomaner och har lämnat det kriminella livet 

bakom sig. De är medvetna om att de måste hålla sitt beroende under kontroll för att inte falla 

tillbaka i ett missbruk. Idag jobbar de alla med att på något sätt hjälpa andra i samma 

situation.  
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Bilaga – intervjuguide 
• Bakgrund  

Uppväxt, familjeförhållanden, kriminalitet – när, vad, hur? 

 

• Fängelsestraff 

Tid för straff och dom, domar som inte lett till fängelse? 
 

• Livssituation efter muck 

Jobb, bostad, socialt nätverk etc. 

 

• Vägen tillbaka 

Svårast i arbetet med att komma tillbaka? 

Vad skulle du önska hade kunnat göras annorlunda? 

Möjligheter till återanpassningen? Jobb, bostad mm. 

Bemötande i olika situationer? Exempelvis på arbetsförmedlingen. 

 

• Kontakt med KRIS 

När, var, hur? 

KRIS roll. 

 

• Livssituation idag 

Boende, sysselsättning, familj/umgänge, fritid. 

 

 

 

 

 

 

 

            

     

 


