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Abstract 
 
Titel: ”Ett präglat liv” En studie om tio före detta kriminella, aktiva inom KRIS 

Författare: Charlotte Thageson & Frida Lundby 

 

Hur ser en persons livshistoria ut bakom etiketten kriminell? Vi har i denna uppsats ämnat 

söka svaret hos personer som levt ett kriminellt liv men som i dagsläget lever ett liv inom 

samhällets förespråkade normer. Vår önskan har varit att lyfta fram individernas egna 

berättelser om sina erfarenheter med förhoppning om att få en tydligare bild av deras 

livshistoria. Vi har genom kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer samlat in 

vårt empiriska material som vi senare har analyserat och arbetat med i samverkan med en 

hermeneutisk utgångspunkt. Vårt syfte har varit att genom våra tio intervjupersoners egna 

berättelser få insikt i hur vägen in i och ut ur deras kriminella leverne har sett ut samt vilken 

betydelse de tillskriver KRIS och deras arbete. Vi har använt oss av Scheffs teorier för att 

tydliggöra vikten av att skapa sociala band till sin omgivning då vår studie visar att de flesta 

av intervjupersonerna beskriver bristande hemförhållanden där föräldrarna inte har axlat det 

ansvar som krävs för att bidra med en trygg uppväxt. Genom stämplingsteorin har vi fått en 

djupare insikt i hur en avvikarkarriär kan te sig samt påvisa vad det innebär att leva ett liv 

utanför de förespråkade normerna. Då de intervjuade sökte sig till äldre förebilder tycks de ha 

blivit mer inneslutna i en gemenskap som förmedlar en kriminell livsstil. Den kriminella 

livsstilens grepp om intervjupersonerna har för många av dem bidragit till att de haft det svårt 

att lämna det kriminella livsmönstret bakom sig. En trötthet till följd av ett destruktivt leverne 

beskrivs emellertid av de flesta som en avgörande faktor för att ta steget till att leva ett liv 

inom samhällets konventionella normer. Då intervjupersonerna bestämde sig för att lämna det 

kriminella livet har KRIS för samtliga varit en ovärderlig källa till positiv gemenskap där de 

nyknutna sociala banden tycks kännetecknas av stolthet och solidaritet. 

 
 

 Nyckelord: Gemenskap, sociala band, avvikelse, kriminalitet, KRIS. 
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Abstract 
 
Title: ”Ett präglat liv” En studie om tio före detta kriminella, aktiva inom KRIS 

Author: Charlotte Thageson & Frida Lundby 

 

The aim with this essay has been to examine ten individual stories about their way in and out 

of a criminal lifestyle. The aim has also been to study the importance of the organisation 

Criminals’ Return Into Society (CRIS) for these individuals that has chosen a drug-free and 

law-abiding life. We have applied qualitative (semiformal) interviews to sample data and 

adopted the hermeneutic circle to analyse the material. Our study shows that the majority of 

the interviewed individuals, according to themselves, have defective home conditions and that 

the parents have not taken the responsibility that is needed for a pleasant adolescence. When 

they entered school many of the interviewed seem to focus on making friends instead of 

putting effort into their studies. They searched attention among older pupils who became their 

significant others and role models. To illustrate the importance of social bonds we have 

adopted Scheffs terminology that gives a possible explanation for the continuously searching 

after these bonds. The wish of making social bonds among their role models did that the 

interviewed individuals became included in a community that contained a criminal and 

destructive way of living. The criminal lifestyle seems to have them in a grip that takes them 

further and further away from the conventional society. In most cases they seem to have 

difficulties to leave the criminal way of living, many of them says that they were overcome by 

tiredness and therefore choose a life within the conventional societies expectations. When the 

interviewed decided to not be a part of a criminal lifestyle they all, in one way or another, 

came to CRIS. CRIS has for all of them been an invaluable organisation that provides healthy 

social bonds and confidence to start a new life within the advocated norms. 

 

 Key word: Solidarity, social bonds, deviance, criminality, CRIS               
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Förord 
Vi vill allra främst rikta ett stort tack till Er intervjupersoner som genom modiga och generösa 

berättelser möjliggjort denna studie. Vi önskar Er lycka till i framtiden. Vi vill även tacka vår 

handledare Veronika Burcar för stort engagemang, goda råd och vägledning under uppsatsens 

gång. Ett sista tack riktar vi till våra vänner och familjer för ert stöd från början till slutet, ni är 

underbara.  

 

Charlotte Thageson och Frida Lundby 

Halmstad 20100107 
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1. Inledning   
Vi kontrolleras ständigt så att vi beter oss inom de allmänt rådande normerna för hur man ska 

uppföra sig som en civiliserad människa - granskande och kritiska ögon kontrollerar att vi 

följer samhällets lagar och förordningar. Rätt och fel är inte givet, det är människor i vårt 

samhälle som bestämmer om ett beteende är accepterat eller ej.  Bra och dåliga handlingar 

finns alltså endast i relation till andra människor. I vårt samhälle har det alltid funnits 

individer och grupper som inte följer de givna normerna. Genom att samhället ständigt har ett 

övervakande öga på dess aktörer blir vi utpekade om vi gör minsta övertramp. Om man inte 

följer strömmen är det svårt att vara en i mängden, för att bli accepterad ska man vara 

konform. En person som tänjer på gränserna och ställer sig utanför ledet ska man snabbt fånga 

upp så att personen förhoppningsvis kan komma in i ledet igen. De allra flesta väljer att 

acceptera och därmed följa den väg i livet som förespråkas. Det finns dock vissa som ställer 

sig utanför, som inte låter sig föras med i det vardagliga livets lunk. Dessa människor söker 

något annat. Vad söker de och varför? Vi har genom intervjuer tagit del av tio människors 

livshistorier; deras sökande efter något annat har kommit att prägla deras livsstil. Vår uppsats 

kommer att skildra dessa tio människors resa från ett liv i kriminalitet till en tillvaro inom 

samhällets förespråkade normer med hjälp av Kriminellas Revansch I Samhället, (KRIS). 

KRIS fungerar som en social länk i denna övergång från ett kriminellt liv till ett liv utan 

kriminalitet. Genom att lyssna på människors berättelser kan man få en större inblick i den 

bakomliggande problematik som gör att individer gör vissa val i livet som inte förespråkas av 

övriga samhället.  

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera och analysera tio individers 

berättelser kring deras väg in och ut ur kriminalitet samt undersöka vilken betydelse KRIS har 

haft för vägen till ett liv utan kriminalitet.  

Med hjälp av semistrukturerad intervju som metod studerar vi: 

• Hur beskriver intervjupersonerna sin bakgrund och sin väg in i kriminalitet? 

• Hur skildrar intervjupersonerna sin väg ut ur det kriminella livet? 

• Vilken betydelse tillskriver intervjupersonerna KRIS? 
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2. Disposition  
Uppsatsen inleds med en bakgrund där vi skriver om organisationen KRIS samt tidigare 

forskning och studier kring kriminalitet. Här redogörs bland annat för familjens betydelse för 

utvecklandet av en identitet samt bakomliggande faktorer för inträdet och utträdet ur en 

kriminell livsstil. Nästkommande avsnitt behandlar vårt metodval, dvs. kvalitativ intervju som 

tillvägagångssätt för insamlingen av det empiriska materialet samt hermeneutiken som vårt 

analysredskap. Vi tar även upp tillvägagångssätt, urval, genomförande och etiska dilemman 

som uppstår när man ska intervjua människor om deras livshistoria. Efterföljande kapitel 

innehåller den teoretiska referensram vi använt oss av; här tar vi upp de teorier som ska ligga 

till grund för den kommande analysen. I nästföljande kapitel presenterar vi vårt empiriska 

material vilket består av tio intervjuer. Därefter följer en socialpsykologisk analys av det 

empiriska materialet. Uppsatsen avrundas med en sammanfattande avslutning samt 

reflektioner kring vårt arbete. 

 

3. Bakgrund  
I detta kapitel kommer vi att ge en beskrivning av KRIS, den organisation som samtliga 

intervjupersoner är medlemmar i. Vi ger även en inblick i hur kriminalitet kan definieras och 

förklaras samt olika förklaringsmodeller kring varför en individ blir kriminell och vilka 

faktorer som spelar in för att lämna ett kriminellt liv1. Som underlag för detta kapitel har vi 

valt att använda oss av KRIS hemsida, Gunnar Bergströms bok ”Kriminalitet som livsstil” 

(2006), boken ”Människan Brottet Följderna” (2006) skriven av Thomas Ekbom, Gunnar 

Engström och Birgitta Göransson samt Pawel Chylickis doktorsavhandling i sociologi ”Att 

upphöra med brott, Vägar ur den kriminella karriären” (1992). Chylickis avhandling finner vi, 

åren som har passerat sedan den publicerades till trots, relevant då vi tycker att hans 

undersökningar och slutsatser än idag upplevs tillämpliga och betydelsefulla. De andra 

böckerna finner vi relevanta för att ge en djupare inblick i den bakomliggande problematiken 

kring ett kriminellt beteende.   

                                                
1 Vi har sökt efter forskning vid olika databaser för att kartlägga och få en överblick över kunskapsläget inom 

vårt ämnesområde. De databaser som vi främst har använt oss av är Halmstads högskolebiblioteks interna 

sökdatabas Hulda, Göteborgs universitetsbiblioteks interna sökdatabas GUNDA samt den externa 

fulltextdatabasen LIBRIS.   
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3.1 KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället 
KRIS står för Kriminellas Revansch I Samhället och är en ideell förening som vänder sig till 

individer som tidigare varit fast i kriminalitet och/eller drogmissbruk och som vill förändra sin 

livssituation och återgå till ett normalt liv. KRIS fungerar för de här individerna som en social 

länk mellan det förflutna och en framtid utan kriminalitet och missbruk. KRIS huvudsakliga 

vision är att erbjuda olika former av insatser för att förebygga återfall i brottslighet och 

drogmissbruk. När fängelsevistelsen är över och ett liv utanför fängelsets murar står och 

väntar vill KRIS vara där för individen genom att direkt erbjuda stödinsatser och gemenskap i 

ett liv utan kriminalitet. KRIS startade 1997 och hade då 11 medlemmar, idag har föreningen 

5500 medlemmar varav 900 är stödmedlemmar. Föreningen finns representerad i 26 städer 

runt om i Sverige samt i bl.a. Danmark, Finland och Ryssland (KRIS, Internetkälla). KRIS 

kräver total avhållsamhet ifrån kriminalitet och droger och de arbetar utifrån de fyra 

honnörsorden hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Dessa fyra kriterier måste 

vara uppfyllda för att få vara en fullvärdig medlem. Hederlighet innebär att man tar avstånd 

från ett liv innehållande kriminalitet samt att man ska vara ärlig mot sig själv och andra. 

Strävan skall vara att bli ett föredöme för andra i samma situation.  Drogfrihet innebär att man 

ska sträva efter ett liv utan droger och visa hänsyn gentemot de andra medlemmarna genom 

att inte dyka upp berusad eller påverkad av andra preparat till aktiviteterna inom 

organisationen. Genom att visa sina medmänniskor respekt och välvilja uppfylls kriteriet 

kamratskap. Kriteriet solidaritet uppfylls genom att man ständigt är tillgänglig för sina 

kamrater och ställer upp för föreningen och dess medlemmar (ibid.). Varje förening har en 

mötesplats i form av en lokal dit alla medlemmar är välkomna. Centrerna finansieras av 

statliga bidrag samt bidrag från respektive kommun. KRIS är ingen ersättning för andra 

insatser utan är ett komplement till statens övriga insatser, exempelvis Statens 

institutionsstyrelse (SiS). Inom organisationen arbetar både anställda och ideella arbetare, alla 

tidigare kriminella eller drogmissbrukare. Föreningen består både av aktiva, mindre aktiva 

och ”passiva” medlemmar. De aktiva är de som arbetar i föreningen, de mindre aktiva är de 

personer som deltar i sociala aktiviteter och besöker centret emellanåt och de passiva 

medlemmarna (stödmedlemmarna) är de som gynnar föreningen men som inte nyttjar sitt 

medlemskap genom att besöka centren eller delta i aktiviteter (Frodlund 2003).  

KRIS viktigaste målsättning är att erbjuda en normal tillvaro för de individer som är fast 

i ett destruktivt beteende fyllt av kriminalitet och/eller drogmissbruk. KRIS vill väcka intresse 

för föreningen genom att besöka anstalter och häkten och där berätta om organisationen för de 

intagna, deras ambition är att nå ut med budskapet om att det går att förändra sitt liv. Om en 
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person som friges är motiverad till förändring vill KRIS finnas där för att direkt möta upp 

honom eller henne. Föreningen kan då hjälpa till med att kontakta myndigheter, hjälpa till 

med bostad och andra nödvändiga åtgärder som krävs för att inte riskera ett återfall. De som 

arbetar i föreningen är personer som tidigare varit fast i kriminalitet och/eller drogmissbruk 

och som nu vill hjälpa andra i liknande situationer. Fängelsestraff är inget kriterium som 

behöver uppfyllas för ett medlemskap utan även personer som inte är dömda och vill bryta sitt 

kriminella livsmönster är välkomna. En annan verksamhet som föreningen bedriver är att 

föreläsa på skolor för att upplysa om konsekvenserna av droger och kriminalitet. Tidigare 

kriminella berättar då sin livshistoria om vägen in och ut ur kriminaliteten och om de 

stödinsatser KRIS bedriver.  Förutom anstaltsgruppen som informerar om KRIS på anstalter 

och häkten och ungdomsgruppen som föreläser på skolor, besöker ungdomsanstalter och SiS-

institutioner bedriver organisationen kurser och utbildningar för sina medlemmar och 

anställda. De kurser och utbildningar som erbjuds är föreningsteknik, data, ledarskap, 

projektledning, föreläsningsteknik och en terapeutisk utbildning. Man har även en Madder- 

och Fadderverksamhet som syftar till att varje ny medlem tilldelas en madder eller fadder som 

ska vara tillgänglig dygnet runt den första tiden. Denna insats bedrivs för att ge individen det 

direkta stödet för att senare förhoppningsvis nå lyckade resultat utan återfall (KRIS, 

Internetkälla). 

3.2 Studier kring kriminalitet som livsstil      
Pawel Chylicki diskuterar i sin doktorsavhandling i sociologi ”Att upphöra med brott. Vägar 

ur den kriminella karriären” (1992) olika förklaringsmodeller kring varför en människa blir 

kriminell, där han fokuserar på forskningsobjekt i åldersgruppen 24-25 år. Det har länge 

debatterats huruvida en människas väg in i kriminalitet beror på ärftliga faktorer eller 

miljömässiga faktorer och hur mycket samhällets insatser är avgörande för utvecklandet av en 

kriminell identitet. Chylicki (1992) skriver exempelvis om den svenske barnpsykiatrikern och 

forskaren Gustav Jonsson som framhållit att det så kallade ”sociala arvet” är den största 

bidragande orsaken till ett liv i kriminalitet. Jonsson har kommit fram till att kriminalitet går i 

arv från generation till generation. Föräldrarna förmår inte att skapa andra uppväxtvillkor för 

sina barn än de själva haft som barn. Detta leder till en ond spiral som är svår att bryta 

(Chylicki 1992).               

Gunnar Bergström som har skrivit ”Kriminalitet som livsstil” (2004) har mångårig 

erfarenhet av behandlingsarbete när det gäller narkomaner och människor med en kriminell 

livsstil. Han menar att det inom kriminologin ofta förekommer en strid mellan sociologiskt 
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och psykologiskt inriktade kriminologer. Sociologerna har ofta förklaringar som läggs på en 

övergripande samhällsnivå medan den psykologiskt inriktade kriminologen är mer intresserad 

av den enskilda individen (Bergström 2004). Genom att se en samverkan mellan dessa 

variabler kan man se fenomenet ur ett socialpsykologiskt perspektiv och studera vilka faktorer 

som spelar roll för utvecklandet av en kriminell karriär. Hur en människa samspelar med 

andra och vilka han eller hon umgås med har en avgörande betydelse för hur livet efter 

barndomen ter sig. Man blir som man lär, antisociala kamrater och antisociala attityder är en 

hög riskfaktor för att individen ska anta en avvikande identitet (ibid.). Bergström (2004) har 

tittat på studier som gjorts kring kriminella och menar att familjesituationen spelar en 

betydande roll för hur en människa sedan tar sin roll i samhället. Han menar att det finns ett 

uttalat samband mellan kriminalitet och föräldrarnas negativa eller avvisande hållning 

gentemot barnet. Även uppfostringsmetoder har ett starkt samband med brottslig verksamhet. 

Studier som har gjorts kring detta visar enligt Bergström (2004) att en oengagerad och 

bristfällig uppfostran kan leda till kriminalitet. Bergström (2004) visar även på att det finns ett 

visst samband mellan splittrade hem och brottslighet, dock vet man inte om det är det dåliga 

klimatet inom familjen eller att barnet känner sig övergivet som är den starkaste orsaken 

(ibid.). Chylicki (1992) har genom att studera tidigare undersökningar kring 

uppfostringsmetoder kommit fram till att en uppfostran som kännetecknas av inkonsekvens 

och låga krav från föräldrarnas sida ofta leder till kriminalitet senare i livet. I dessa relationer 

där tillsyn, kontroll och omvårdnad ej finns i hög grad är oftast de emotionella relationerna 

inom familjen dåliga och stämningen aggressiv.   

Den ständigt pågående debatten huruvida det är ärftliga eller miljömässiga faktorer som 

gör att man utvecklar ett kriminellt beteende och en beroendesjukdom har bidragit till ett brett 

forskningsspektrum. Bergström (2004) hänvisar till de mer biologiskt inriktade forskarna som 

hävdar att kriminellt beteende beror på en rubbning i serotoninhalten i hjärnan. Bergström 

(2004) menar att det idag är klarlagt att genetiska anlag har betydelse för utvecklandet av ett 

kemiskt beroende. Det finns även andra ärftliga faktorer, exempelvis det inslag i 

personligheten som man benämner ”sensationssökande”. Om man har låga halter av enzymet 

monoaminooxidas (MAO) tycks man söka sig till upplevelser och stimulans i högre grad än 

vad andra människor med en normal MAO-halt gör (ibid.). Dessa individer tycks vilja att det 

hela tiden ska ske något nytt, inget får bli slentrian. Då dessa individer ständigt är på jakt efter 

nya äventyr kan vardagens tristess bli för mycket. Skolk, avbruten skolgång, låg prestation 

samt ointresse för yrke och framtid är vanliga företeelser för personer som begår kriminella 

handlingar. Genom att söka sig till situationer där det ständigt händer något blir vardagens 
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bestyr mer ointressanta. Vännerna får större betydelse då det kan ses som mer exalterande att 

umgås än att anpassa sig till de rådande normerna inom skolvärlden. Bergström (2004) menar 

att det finns ett klart uttalat samband mellan kriminalitet och umgänge med kriminella vänner. 

Uppgifterna går dock isär huruvida det är familjesituationen som är den primära orsaken eller 

om det är umgängeskretsen som har störst inverkan på individen. Olika studier pekar åt olika 

håll och det kan även vara skillnader mellan nationer huruvida det är grupptillhörigheten som 

är den starkaste och mest betydelsefulla faktorn eller om det är familjefaktorn som är den 

enskilt mest väsentliga (ibid.). 

Thomas Ekbom, Gunnar Engström och Birgitta Göransson har alla erfarenhet av arbete 

inom kriminalvården. I boken ”Människan Brottet Följderna” (2006) skriver de om 

kriminalitet i ett samhälls- och individperspektiv. Författarna menar att beskrivningen ”igår 

offer - idag gärningsman” stämmer in på många brottslingar. För ett spädbarn gäller det att 

alla primära behov blir tillfredsställda av den vuxne. Under denna period grundläggs barnets 

misstro och tillit i förhållande till omgivningen. Om barnet får sina behov tillfredsställda, 

såsom mat, dryck, omvårdnad, trygghet och tröst utvecklas ett samspel mellan barnet och 

vårdaren, där barnets grundläggande tilltro till andra, självkänsla och självkärlek grundläggs. 

Denna kommunikation mellan barn och vårdare är avgörande för hur barnet upplever 

omvärlden. Om barnet bemöts nyckfullt, likgiltigt eller aggressivt påverkar detta barnets 

förväntningar på och upplevelser av andra (Engström et al. 2006). Bergström (2004) refererar 

till amerikansk spädbarnsforskning som har funnit att den empatiska förmågan måste väckas 

och tränas för att utvecklas hos barn. För att utveckla den förmågan krävs en stabil relation 

mellan vårdare och barn. När den vuxne ska tolka barnet är han beroende av hur han själv 

blev behandlad som barn och hur hans föräldrar tolkade honom. På så sätt går brister i 

uppfostran från generation till generation (ibid.). Barnets förmåga att uttrycka känslor, få 

kunskap om sig själv och sina egenskaper övas i de närmsta relationerna. Barnet härmar den 

vuxne i det som sägs och i det som inte sägs, normer och regler grundläggs i dessa tidiga 

relationer. Hur den vuxne reagerar på barnet och dess beteende styr vilken självuppfattning 

och självförtroende barnet får. Barn som lever i en dominant, avvisande och straffande miljö 

får en lägre självkänsla. Etik och moral lär man sig genom identifikation, om man som barn 

aldrig själv blir behandlad med respekt kan man inte behandla andra människor respektfullt. 

Vissa individer dras därför lättare in i kriminalitetens kretsar och ställer sig utanför samhällets 

lagförordning (Engström et al. 2006). 

Bergström (2004) beskriver brottsligheten som en livsstil med vissa grunddrag, dessa är 

allmän ansvarslöshet, njutningslystnad, kränkande hållning gentemot andra människor samt 
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upprepade brott mot lagar, normer och moral. Det som ligger till grund för en sådan livsstil är 

ofta rädsla; den kriminella har ofta en bristande självkänsla. Om personen känner en ständig 

skuld över sig själv söker han eller hon sig ofta till nederlag. Den kriminella bär ibland med 

sig en känsla av att han inte får lyckas, att han inte är värd ett annat liv (ibid.). Bergström 

(2004) uttrycker det som att man omedvetet har antagit en identitet som förlorare. Det leder 

till att en kriminell person inte tror på sig själv och sina möjligheter att klara av att leva utan 

droger och kriminalitet. En ung kriminell är ofta inriktad att på ett dramatiskt och effektivt 

sätt gå mot ett nederlag, detta är något som sker omedvetet. Detta beteende bottnar ofta i skam, 

man känner sig förödmjukad och misslyckad. Skam kan ses som en känsla av att vara 

fullständigt tillintetgjord eller otillräcklig som människa. När en människa växer upp är det 

viktig för honom eller henne att få möjligheter att sätta upp gränser mot omvärlden, detta blir 

dennes integritet. Om man som barn inte fått sätta sina gränser i en respektfull och hälsosam 

miljö vet personen inte hur han ska handskas med olika situationer. Detta kan, enligt 

Bergström (2004), i vissa fall längre fram i livet utvecklas till en beroendesjukdom där det 

vardagliga ansvaret med arbete, räkningar och förpliktelser ses som en omöjlighet. Ett 

beroendetillstånd kännetecknas av kontinuerlig, eller periodisk kontrollförlust, tankebesatthet, 

omedelbar behovstillfredsställelse, fortsatt bruk trots upprepade negativa konsekvenser, störd 

tankeförmåga, förnekelse och skam (ibid.). 

3.3 Att upphöra med brottslighet 
Pawel Chylicki diskuterar i sin doktorsavhandling (1992) främst vilka faktorer som har en 

betydelse för upphörandet av brottslighet. Chylicki (1992) skriver att det i 

rapporten ”Criminal Careers of Habitual Felons” som utkom 1978 framgick att förekomst av 

alkohol- och eller narkotikamissbruk har en stor roll i att personerna i undersökningen 

fortsatte med sina kriminella karriärer. ”Maturing out”-idén har ibland använts för att förklara 

upphörande av kriminalitet. Den går ut på att kriminella, på grund av ständig oro och 

spänning, till sist tröttnar och slutar sin kriminella karriär i 35-40årsåldern. Chylicki (1992) 

menar att processen när man väljer att avsluta sin kriminella karriär kan delas in i tre faser. 

Den första fasen är att individen blir medveten om och motiverad för upphörande, 

efterföljande fas inträder när individen meddelar sin omgivning att han tänker upphöra och 

den tredje fasen infaller när individen försöker skaffa sig ett nytt socialt nät där han försöker 

integrera sig. När personen tar beslutet att upphöra föregås det ofta av många negativa sociala 

sanktioner på grund av missbruk. Chylicki (1992) skriver om en undersökning som 

Socialhögskolan i Göteborg genomförde år 1980 med personer dömda till skyddstillsyn som 
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inte hade återfallit i brott. Av undersökningen framgick att upphörande med 

narkotikamissbruk var den viktigaste omständigheten bakom upphörande av brott. Chylicki 

(1992) menar även att en förekomst av sociala förbindelser med den ickekriminella världen 

avgör om avsikten att upphöra med brott lyckas eller ej. 

 Chylickis (1992) egna undersökningar visar att individerna ur gruppen som upphört med 

brott vid 24 års ålder har haft en förekomst av alternativa vuxenrelationer, även om 

föräldrarelationen har varit bristfällig. Individerna ur gruppen som fortsätter med brott kunde 

inte hänvisa till några positiva normbildare i vuxenvärlden som de hade relationer till. I 

Chylickis (1992) undersökning refererar de flesta tillfrågade till störningar i relationen till sina 

föräldrar eller i föräldrarnas förhållande till varandra. Få av dem som Chylicki intervjuat har 

haft en positiv fadersrelation och det verkar, enligt hans egna studier, vara av stor betydelse 

att fadern är närvarande i uppväxten för att skapa en bestående trygghet. Normerna i 

uppväxten verkar hos många av de kriminella varit oklara och vaga, det var svårt för 

respondenterna att veta vad som var ett accepterat beteende. Bristfälliga hemförhållanden med 

föräldrar som är frånvarande anger många av Chylickis respondenter som en förklaring till 

sökandet efter kompisgäng. Ur gruppen som inte fortsätter med brott har flertalet av dem haft 

positiva relationer med någon i skolpersonalen medan de som fortsätter vara kriminella inte 

har haft någon positiv relation med någon i skolpersonalen. För att en person ska kunna bryta 

sin kriminella karriär behöver de signifikanta andra bestå av människor som förmedlar 

annorlunda normer än de i kriminella och missbrukande kretsar. Människor med bättre 

uppväxtförhållanden har större chans att upphöra med brott tidigare än de med sämre 

uppväxtförhållanden. Chylicki (1992) kunde i sin undersökning se att de personer som 

återfaller i brott efter 24 års ålder i större utsträckning har vistats på institutioner, utsatts för 

andra samhällsingripanden, ägnat sig åt missbruk före 16 års ålder, fått byta bostadsort 

och/eller haft dålig kontakt med vuxna människor under sin uppväxttid. Val för tidpunkten av 

det samhälleliga ingripandet och bedömningen av individens förmåga att knyta relationer är 

viktiga för beslut gällande formen för ingripandet (ibid.). 
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4. Metod  
I detta kapitel redogör vi för de metodval som ligger till grund för vår studie. Eftersom vi var 

intresserade av att intervjua människor rörande berättelser kring utvalda delar ur deras liv 

kändes det naturligt för oss att välja kvalitativ intervju för insamlingen av vårt material. Ett 

hermeneutiskt synsätt hjälper oss att få en djupare förståelse kring vårt uppsatsområde och att 

se de intervjuades berättelser som meningsfulla delar som kan ge en större mening åt helheten. 

Vi beskriver även hur urval, tillvägagångssätt och genomförande har gått till och reflekterar 

kring etiska dilemman som uppstår i dessa faser.     

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Som forskare går vi in med olika perspektiv och förförståelse i forskningsprocessen som 

resulterar i olika sätt att tolka materialet. Genom att hitta ett personligt sätt att tolka sitt 

material kan man ge det liv och få det som kan verka trivialt och meningslöst att bli 

spännande och livfullt. Hur vi ser på världen kommer att spegla det resultat vi presenterar. 

Vårt vetenskapliga förhållningssätt tar ansats i ett etnometodologiskt tänkande kring hur 

människan konstruerar sin verklighet. Grundtanken i detta förhållningssätt är att människan 

skapar och formar sin sociala verklighet. Inom etnometodologin menar man att det inte finns 

någon verklighet att studera förrän man har skapat verkligheten. De förespråkar ett synsätt där 

man ska se på världen med ett ”worlding-perspektiv”, dvs. att man bör se till skapandet av 

världen istället för att prata om världen som given (Gubrium & Holstein 1997). Då vi är av 

uppfattningen att alla människors berättelser är konstruerade verkligheter kan vi inte bortse 

från att intervjupersonerna själva väljer att konstruera och framställa sin livsberättelse som de 

önskar. Deras konstruerande är vår studie. Människors berättelser är inga absoluta sanningar, 

det kommer alltid att finnas olika tolkningar att göra. En sanning för någon kan vara osanning 

för någon annan. Hur de väljer att framställa sina berättelser är inget vi kan bortse ifrån ty det 

är deras sanning, istället ser vi till hur intervjupersonerna konstruerar och förstår sin egen 

verklighet. Vi har framför allt inspirerats genom en öppenhet i intervjuerna och genom en 

undersökande inställning till materialet där vi som intervjuare är delaktiga i den berättelse 

som presenteras. Carolyn Baker (2004) menar att man som forskar ständigt måste reflektera 

och ta hänsyn till den inverkan man som forskare har under studiens gång. Som forskare är 

man medskapare till den bild som ges, tillsammans med intervjupersonerna skapar vi den data, 

det material som ligger till grund för den här studien. Likt Baker (2004) förhåller vi oss till 

den tro att man som forskaren på ett eller annat sätt alltid påverkar fältet med sin blotta 

närvaro. Det går inte att vara helt neutral. Forskningsprocessen kommer att vara färgad av vårt 
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sätt att se på saker, vår bakgrund och vår sociala tillhörighet, detta är faktorer som inte går att 

bortse från (ibid.). 

4.2 Val av metod 

4.2.1 Kvalitativ intervju 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som arbetsmetod för att samla in vårt 

empiriska material då vi önskar få en djupare inblick i våra intervjupersoners kriminella bana. 

Trost (1997) menar att kvalitativa intervjuer är mest lämpade när man försöker att förstå eller 

hitta ett mönster i det man studerar. Då vår ambition är att få en tydligare förståelse för 

helheten tror vi att vår valda metod är den mest gynnsamma för vår undersökning. Eftersom 

vi ber om en livsberättelse där delarna av deras berättelser bidrar till en djupare förståelse för 

helheten kan vi förvärva en större förståelse för deras handlande. Denscombe (2006) menar 

att intervjuer erhåller forskaren mer djupgående insikter om det ämne man vill studera än vad 

exempelvis enkäter skulle frambringa. En kvalitativ intervju ger utrymme för att lyfta fram 

intervjupersonernas upplevelser, tankar och åsikter (Kvale 1997). Utifrån vårt syfte och våra 

problemformuleringar är kvalitativ metod i form av intervju mest lämplig då vi ämnar söka 

efter djupingående information om intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser kring sin 

kriminalitet. Vi är medvetna om att vi inte kan generalisera kring bakgrunden till kriminella 

personers livsöde över lag, våra intervjupersoner är unika individer med unika livsberättelser 

och det är deras berättelser som kommer att ligga till grund för vår studie. Genom kvalitativa 

intervjuer kommer vi att lyssna till vad som sägs i berättelserna kring deras avvikande karriär 

i livet. Då vår ambition är att se om berättelserna kan tillföra något till varandra för att skapa 

en helhet strävar vi efter att inte bli för emotionellt engagerade i berättelserna. Detta skulle 

försvåra processen att se på berättelserna på ett nyanserat sätt och upptäcka eventuella 

mönster. Trots att vi i våra intervjuer strävar efter att hålla en viss distans vill vi komma nära 

de vi intervjuar och skapa en bra stämning så att intervjuerna blir givande, både för deras och 

vår egen del. Om vi känner oss trygga i varandras sällskap blir det sannolikt en bättre intervju 

där de delar med sig av sina erfarenheter, sina innersta tankar och känslor.       

Våra intervjufrågor har vi utformat efter vårt syfte och våra problemformuleringar. Vi 

har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer utgår 

från en intervjuguide med på förhand valda teman och frågor som ska besvaras. Intervjun 

tillåter flexibilitet i den redan utformade intervjuguiden till skillnad från helt strukturerade 

intervjuer och det ges utrymme till möjligheten att ställa följdfrågor. Intervjupersonerna ges 

även utrymme att fördjupa sina svar och att prata fritt (Denscombe 2006). Vårt mål med 
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intervjuerna var att efterlikna en form av samtal. Ett samtal kan, enligt Catrin Norrby (2004), 

beskrivas som en aktivitet där det finns två roller att besätta, rollen som talare och rollen som 

lyssnare där dessa växlar när samtalet fortskrider. Trots att våra intervjupersoner är de som 

hörs mest under våra intervjuer innehar vi som lyssnare ett ”aktivt lyssnarskap” (ibid.). Alla 

intervjuer är aktiva i den bemärkelsen att det sker en interaktion mellan intervjuns deltagare, 

det är en tvåvägskommunikation där både intervjuperson och intervjuare är medskapare till 

berättelsen (Holstein & Gubrium 2004). Vi nickar, skakar på huvudet och gör små 

hummanden som hjälper intervjupersonerna framåt i deras berättelse, detta kan kallas för 

returord eller stödsignaler. Vi har under våra intervjuer utgått från ”respekt- och 

hänsynsstilen”, detta innebär att intervjuerna kännetecknas av ett lugnt samtalstempo där 

intervjupersonerna får tala till punkt och pauserna blir en aning längre eftersom vi artigt 

inväntar varandra (Norrby 2004).   

4.2.2 Hermeneutisk analysansats   
I vår studie har vi fått lyssna till våra intervjupersoners berättelser kring specifika teman där vi 

till stor del har fått ta del av deras livshistoria, skildringar där vi senare ska förvandla den 

muntliga intervjun, via transkriptioner, till texter som vi ska tolka.  Till vår hjälp har vi använt 

oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken syftar till att förstå en texts mening 

och traditionellt handlar det om att studera litterära, religiösa och rättsliga texter. För 

samhällsvetare handlar det vanligtvis om att tolka andra människors tolkningar, i form av 

transkriberat tal (Johansson 2007, Kvale 1997). Ett hermeneutiskt förhållningssätt förutsätter 

antagandet att vår upplevelse av världen alltid härrör från våra tolkningar av den. Detta gör att 

det tolkande subjektets upplevelser sålunda alltid hamnar i fokus då metoden avser att förstå 

hur subjektet konstruerar och förstår sin sociala verklighet (Lundin 2008). Intervjuer 

innefattar både skapandet och tolkningen av en text, vi som intervjuare och våra 

intervjupersoner påverkar således den slutgiltiga texten som vi senare ska tolka. 

Intervjupersonerna styr vad de vill dela med sig av medan vi som intervjuare är medskapare 

till intervjun, materialet uppkommer således ur ett mellanmänskligt möte mellan intervjuare 

och intervjuperson (Johansson 2007, Kvale 1997).  

Med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt har vi för avsikt att skapa förnyad och 

fördjupad förståelse kring de berättelser vi tagit del av; vår uppgift blir att frambringa nya 

tolkningar av det som skildras (Lundin 2008). Till vår hjälp använder vi oss av den 

hermeneutiska cirkeln där det hermeneutiska cirkeltänkandet nyttjas som ett verktyg för att nå 

djupare förståelse av den text man analyserar. När vi erhållit en överskådlig bild av 
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materialets helhet tolkas de enskilda delarna för att senare återkopplas med helheten, det är en 

process som ständigt växlar mellan del och helhet. Vi har utgått från helheten för att senare 

söka och utveckla teman i vårt material. De intervjuades berättelser är betydelsefulla delar där 

vi ämnat se varje del av berättelsen som en pusselbit. Pusselbitar som senare sammanstrålas 

till en helhet där vi förhoppningsvis kan få en större förståelse över hur deras respektive liv 

har tett sig samt se de tio berättelserna som en helhet och spåra eventuella sammanhang. En 

hermeneutisk texttolkning är ett oändligt arbete som aldrig tycks ha något egentligt slut, det 

finns alltid nya infallsvinklar att angripa materialet på. Det finns ingen absolut sanning, 

genom att använda ett hermeneutiskt synsätt gör man en tolkning av verkligheten (Kvale 

1997). Det material vi presenterar kommer att vara vår tolkning av den verklighet vi får 

berättad för oss.  

4.3 Förförståelse 
Förförståelse innebär att vi inte endast uppfattar verkligheten genom våra sinnen, utan allt vi 

upplever, tänker, ser och hör innehåller en viss tolkning. Våra sinneintryck förutsätter en form 

av kunskap och den förförståelse vi bär med oss präglar vårt sätt att se på verkligheten. Vår 

förförståelse påverkar således vår tolkning av materialet; med hjälp av erfarenheter kan vi 

revidera vår förförståelse och förvandla fördomar till kunskap (Thurén 2007). Den 

förförståelse vi har inför vårt uppsatsskrivande bygger på den ständiga information vi får ta 

del av, från exempelvis media och all den litteratur som lyfter fram uppväxtens betydelse för 

att ett barn ska växa upp till en trygg individ. Det är inte bara familjen som påverkar sina barn, 

genom hela uppväxten kommer vi i kontakt med andra människor som kommer att påverka 

oss i vårt identitetsbyggande. Eftersom vi blir matade med vetskapen om hur viktiga sociala 

band är har vi med oss en förförståelse om att personer med otrygga sociala band löper en 

större risk att utveckla en avvikande identitet. Vi har själva ingen erfarenhet av kriminalitet 

eller missbruk och har levt relativt avskärmade från det. Men, vi har båda alltid intresserat oss 

för problematiken kring detta, vilka faktorer går att spåra bakom ett kriminellt leverne och vad 

avgör när man väljer att lämna det bakom sig och starta om. Det ska tilläggas att vi hyser stor 

respekt inför den här problematiken och vi menar att det finns en unik berättelse bakom varje 

individ med en kriminell bakgrund.   

4.4 Urval och tillvägagångssätt  
För att komma i kontakt med möjliga intervjupersoner blev vårt första steg att kontakta tre 

stycken KRIS-centra i södra Sverige för att presentera oss själva och vårt syfte med studien. 

Vi blev bemötta med positiv respons till studien och kontaktpersonerna var villigt inställda 
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inför ett samarbete. Med hjälp av kontaktpersoner på respektive KRIS-centra blev vi lovade 

tio intervjupersoner, dessa var i åldrarna 19-50 år varav två var kvinnor och resten män. Vi 

har själva inte haft någon inverkan på urvalet av intervjupersoner förutom en önskan om 

intervjupersoner över 18 år. Under våra intervjuer valde vi att medverka båda två, dels för att 

göra oss båda delaktiga i det material vi senare ska analysera, dels för att kunna 

uppmärksamma och observera intervjupersonerna för att känna av stämningen under intervjun 

samt att läsa av vilka följdfrågor som kan vara lämpliga att ställa. När vi bokade intervjuerna 

kontrollerade vi med våra kontaktpersoner att intervjupersonerna givit sitt godkännande till att 

vi både skulle medverka under intervjun. Samtidigt informerade vi om vår önskan om att 

banda intervjun, vilket samtliga samtyckte till. Tillsammans med våra kontaktpersoner på 

respektive KRIS-centra beslutade vi att låta intervjuerna äga rum i KRIS egna lokaler där 

intervjupersonerna förhoppningsvis känner sig trygga och hemma.  

4.5 Genomförande 
Vi genomförde våra tio intervjuer under tre dagar med två respektive fyra dagars mellanrum, 

vilket vi i efterhand kunde se både för- och nackdelar med. Fördelen var att vi var inne i 

intervjuandet och att vi snabbt kunde få oss en inblick i vad materialet skulle ge oss. 

Nackdelen var att det blev mycket information och intryck att sortera och ta till sig, men efter 

varje intervjutillfälle förde vi en diskussion där vi ventilerade tankar och upplevelser av 

respektive intervju. Intervjuerna pågick mellan 30-80 minuter, varav flertalet av dem var 60 

minuter. Vår upplevelse av intervjuerna var att intervjupersonerna var generösa med att dela 

med sig av sina livsberättelser. Det blev som planerat ett samtal, där flertalet av de intervjuade 

själva förde dialogen framåt utan att vi behövde ställa frågor utifrån vår intervjuguide. Detta 

bidrog till att stämningen mellan oss och de tillfrågade upplevdes som positiv trots att 

intervjuerna berörde känsliga perioder av deras liv. Efter att samtliga intervjuer var 

genomförda transkriberades intervjuerna vilket innebär att talspråk transformeras till 

skriftspråk (Kvale 1997). Vi transkriberade intervjuerna inom en veckas tid för att inte gå 

miste om den känslan vi bar med oss efter intervjuerna. Vi har återgett intervjuerna ordagrant 

men utelämnat pauser och intonationer. Vid upprepningar har vi i vissa fall använt oss av 

meningskoncentrering som innebär att de uttryck som formuleras skrivs mer koncist. 

Utskrifter från bandade intervjuer är inte någon direkt representation utan en konstruktion av 

den verkliga berättelsen, samtalet blir avskilt från sin verkliga kontext där mimik och gester 

utesluts. Man bör därav bära med sig att transkribering från tal- till skriftspråk i sig är en 

tolkning av intervjun och ingen absolut sanning (ibid.).  



 19 

4.6 Etiska överväganden 
Under studiens gång har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (VR) fyra forskningsetiska 

principer inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet (Vetenskapsrådet, 

Internetkälla). De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Informationskravet innebär att för den 

intervjuade redogöra för studiens syfte samt tydliggöra att intervjupersonernas deltagande är 

frivilligt och att de närhelst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet understryker att 

samtycke skall finnas från deltagarnas sida. Konfidentialitetskravet innebär att vi måste 

garantera våra intervjupersoner konfidentialitet i form av att avidentifiera allt material samt 

förvara materialet oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet avser att materialet endast får 

lov att användas till det forskningsändamål som det är avsett för (ibid.). I vår studie berör vi 

känsliga ämnen då vi tar del av människors gripande livsberättelser och för att erbjuda våra 

intervjupersoner anonymitet är det viktigt att vi intar ett etiskt förhållningssätt och skyddar 

deras identiteter genom att tilldela dem fingerade namn i uppsatsen. Vi är medvetna om att 

vår närvaro och de ämnen vi berör kan vara påfrestande för de personer vi intervjuar, därav 

har det varit av stor vikt att samtliga intervjupersoner har samtyckt och medverkat frivilligt 

samt godkänt att vi bandat intervjun. Vi har muntligt informerat intervjupersonerna om 

uppsatsens syfte, intervjuguidens fyra olika teman, deras anonymitet i studien samt att 

materialet endast används för studiens syfte och att obehöriga ej tar del av informationen. 

Intervjupersonerna har informerats om att de närhelst kan avbryta intervjun om det inte känns 

bra, något vi tycker vore oetiskt att utelämna då vi kommer att beröra känsliga episoder av 

deras liv.   

5. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras vårt teoretiska perspektiv där vi definierar de teoretiska begrepp 

som vi valt att utgå ifrån i analysen av vårt empiriska material. Vi utgår från George Herbert 

Meads begrepp signifikanta andra och den generaliserade andre för att klarlägga hur normer 

internaliseras. Därefter använder vi oss av Thomas Scheffs teorier för att illustrera vikten av 

sociala band till sin omgivning eftersom dessa är av väsentlig art för hur en individs roll i 

samhället ter sig. För att belysa det utanförskap en individ kan möta om hon eller han beter 

sig på ett sätt som ej överrensstämmer med samhällets rådande normer använder vi oss av 

Erving Goffmans och Howard S Beckers teorier kring stämplingsperspektivet. Anthony 

Giddens teorier kring valet av livsstil och dess inverkan på vårt beteende finner vi relevant att 

använda för att belysa den kriminella livsstilen.  
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5.1  Signifikanta andra och den generaliserade andre 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som syftar till att förstå det sociala livet 

och det innefattar två skilda fält. Det är dels ett teoretiskt synsätt som avser att analysera 

samhället och dess grupper, dels ett socialpsykologiskt perspektiv som främst behandlar 

teorin om socialisationsprocessen. Socialisationsprocessen är den process som människan går 

igenom för att internalisera samhällets normer och värderingar allt eftersom hon blir äldre och 

mer social (Trots & Levin 2004). George Herbert Mead, amerikansk sociolog och 

socialpsykolog, räknas till en av de främsta grundgestaltarna inom symbolisk interaktionism. 

Hans begrepp signifikanta andra och den generaliserade andre har kommit att bli 

betydelsefulla bidrag till perspektivet. Mead (1976) menar att ingen upplevelse finns av ett jag 

enbart för sig självt, det är i upplevelsen av en annan som det verkliga jaget framträder (ibid.). 

Begreppet signifikanta andra avser att beskriva de människor som är medskapare till att ett 

barns jag utvecklas, det åsyftar de människor som är mycket betydelsefulla för individen och 

som finns i deras direkta närhet (Hewitt 1981). Signifikanta andra är människor som barnet 

ser upp till och lyssnar till, exempelvis föräldrarna, syskon eller andra nära vänner som finns i 

familjens sociala nätverk. Föräldrarnas inverkan på ett barns jagutveckling är till en början 

mest betydelsefull eftersom barnet är i behov av deras fysiska vård samt den emotionella 

omsorgen. Av de människor barnet senare kommer att interagera med kommer vissa att vara 

mer betydelsefulla emotionellt sett än andra och det rollövertagandet som sker i relation med 

dessa signifikanta andra kommer att ha en stor inverkan på jaget. Jagets utveckling är en lång 

process och när barnet senare kommer i kontakt med förskola och skola kommer även lärare 

samt kompisar fungera som signifikanta andra och vara medskapare till en individs 

identitetsskapande. Påverkan av dessa olika signifikanta grupper såsom familjen, lärare och 

kompisar bidrar till att jaget blir mer sammansatt och differentierat som objekt, barnet får fler 

intryck och fler roller att överta och internalisera till sina egna (ibid.).  

 En individ skapar inte bara ett jag tillsammans med sina signifikanta andra utan hela 

samhällets normer och värderingar är medskapare. Mead (1976) använder sig av begreppet 

generaliserande andre för att beskriva det samhälle eller sociala grupp som bidrar till att en 

individs jag blir enhetligt, den generaliserade andres attityd kan likställas med samhällets 

attityd.  Den generaliserade andre påverkar inte bara individers beteenden utan även dennes 

åsikter eftersom individen, på ett vis, lever i symbios med det samhälle hon figurerar i. Det 

krävs inte bara av henne att urskilja andra individers ståndpunkter utan hon måste även 

urskilja den generaliserade andres åsikter, normer och förväntningar och omforma dem till 
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sina egna. Jagets utveckling är en ständig resa efter att ställa sig kritisk och granskande till 

alla de intryck hon får genom sina signifikanta andra samt den generaliserade andre (ibid.).   

5.2 Sociala band 
Människan är en social varelse som från födseln ingår i en gemenskap vilken under årens lopp 

utvidgas till att bli olika sociala nätverk. Thomas Scheff, amerikansk sociolog och 

socialpsykolog, menar att människans främsta motiv för socialt välbefinnande är skapandet 

och bevarandet av sociala band (Scheff 1990). Scheff (1990) menar att säkra sociala band är 

kraften som håller ihop samhället, det krävs en balans mellan närhet och distans för att 

individen ska trivas och få ut så mycket som möjligt av sina relationer med andra individer. 

Att skapa goda och trygga sociala band förutsätter att det råder en god samklang av delad 

förståelse av tankar, emotioner och drivkraft inom gruppen. Om en individs sociala band är 

skadade eller hotade leder detta till intensiva känslor som gör att man mister 

samhörighetskänslan till samhället. Det sociala bandet mellan individ och grupp belyser hur 

god samklangen är. Grupper kan både vara över- och underdifferentierade där individen 

antingen blir för individuell eller för konform gentemot gruppen. Att finna balans mellan 

individens behov och gruppens behov innebär optimal differentiering vilket är eftersträvbart 

för lyckade relationer och trygga sociala band (ibid.). Scheff (1990) menar att en grupp 

svetsas samman av en serie ändlösa reproducerande för varandra och situationen man befinner 

sig i. Jag håller exempelvis med min vän om att det är okej att stjäla, jag vet att han håller 

med, han vet att jag håller med och jag vet att han vet att jag håller med och så vidare. På 

detta sätt reproducerar gruppen ett och samma beteende som ses som det givna och 

accepterade. Detta gör att gruppkonstellationer ofta håller sig kompakta och att människorna i 

gruppen ibland har svårt att se saker från utomståendes synvinkel.  

 Scheff (1990) menar att vårt samhälle ignorerar de två primära känslor som har med 

sociala band att göra; dessa är stolthet och skam. Stolthet signalerar starka intakta band medan 

skam signalerar hotade och svaga band människor emellan. De sociala banden tar form från 

födseln, om barnets vårdare lyckas att skapa en ömsesidig känsla av stolthet där båda parter 

känner sig trygga och tillfreds formas ett säkert band. Om kontakten dem emellan signaleras 

av skam då vårdaren inte klarar att ge barnet tillräckligt med närhet, värme och kärlek bildas 

det istället ett svagt och osäkert band där ingen av parterna känner sig trygga. Våra sociala 

band inkluderar inte endast banden mellan enskilda personer, det existerar även sociala band 

mellan samhällets olika roller. Vi uppfyller olika funktioner i exempelvis familjen som gör att 

man lär sig hur förhållandet bör vara konstruerat mellan make och maka eller mellan förälder 
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och barn. Scheff (1990) menar att individer som har erfarenheter av tidiga separationer senare 

i livet får ett ambivalent förhållande till relationer med andra människor.  

 Känslor av skam och stolthet bygger upp ett subtilt system av sociala sanktioner, många 

av samhällets invånare är konforma för att det leder till belöning, man vill undvika känslor av 

skam och gör därmed de handlingar som förespråkas. Känslan av skam är institutionaliserad, 

vi får tidigt lära oss hur man ska gå till väga i olika situationer för att undvika känslor av skam 

och förlägenhet. Om man inte får lära sig att hantera skamkänslor kan det leda till en känsla 

av kronisk skam som är så smärtsam att bära att man gör allt för att undvika dessa känslor. De 

individer som begår handlingar som inte förespråkas av samhället kan fastna i en ond cirkel 

där skam och ilska blir de primära emotionerna. Denna ilska tar plats både inom individerna 

och mellan grupperingar som har olika värderingar, dessa spiraler av ilska och skam kan bestå 

under en hel livstid och kan gå i arv från generation till generation. Skam uppkommer genom 

negativa upplevelser och tankar om sig själv. Genom att se sig själv med andras ögon 

upplever individen skam om det inte finns några säkra sociala band att tillgå. Om en individ 

inte uppför sig enligt reglerna för den normativa kulturen blir detta ännu en orsak till 

skamkänslor som gör att individen kan fastna i negativa tankemönster om sig själv och sitt 

beteende. Detta gör att individen får en låg självkänsla som reproducerar sig själv och ger 

ytterligare skamkänslor. Människor söker sig oftast till likasinnade, de som har en lägre klass 

i samhället får ofta möta ett ogillande från samhällets sida, genom att se sig själv från andras 

synvinkel betraktar man sitt leverne på ett sätt som leder till skamkänslor (ibid.).  

5.3 Avvikelse och stigmatisering  
Stämplingsteorin är en rad sammanfogade idéer som syftar till att försöka förstå hur ett 

beteende blir identifierat som avvikande. Avvikelse ses inte som en egenskap utan det som 

utmärker stämplingsteorin är att avvikelsen uppstår mellan avvikare och icke-avvikare 

(Becker 1963/2006). Vi kommer att belysa perspektivet sett ur Howard S Becker synvinkel 

kring avvikelse samt Erving Goffmans teorier om stigma. 

 Erving Goffman, amerikansk sociolog och antropolog, definierar stigma som ett djupt 

misskrediterande attribut hos en individ. Vid varje möte med nya människor skapar vi oss ett 

första intryck som vi senare formar om till normativa förväntningar. Den karaktär vi 

tillskriver personen bildar hennes sociala identitet. Besitter personen någon egenskap som vi 

anser vara mindre önskvärd reducerar vi henne i vårt medvetande till en utstött individ med ett 

stigma, hon avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar (Goffman 1972).           

Goffman (1972) beskriver den ”normala individen” som en person som inte avviker på ett 
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negativt sätt från allmänhetens förväntningar utan följer rådande samhällsregler. Det är i 

relation till det som anses vara normalt som ett stigma uppstår. Howard S Becker, amerikansk 

sociolog, talar om begreppet ”utanförstående”, dvs. det avvikande som syftar till att beskriva 

den individ som bryter mot sin grupps normer och regler (Becker 1963/2006). Vi ingår alla i 

olika sociala gruppsammansättningar där vi förväntas att agera och vara på ett visst sätt. Inom 

dessa grupper skapas ”riktiga” och ”felaktiga” beteenden utifrån de normer och regler som 

gruppen själva konstruerat (ibid.).  

 
”Det är de sociala grupperna som skapar avvikelsen genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör 

avvikelsen” (Becker 1963/2006:22). 
 

Ur Beckers (2006) perspektiv handlar inte avvikelse om en egenskap i själva handlingen som 

personen utför utan avvikelsen uppstår i interaktionen mellan den som utför handlingen och 

den person som reagerar på den (ibid.). Det som kännetecknar den avvikande gruppen är att 

de delar etiketten och erfarenheten av att klassas som utanförstående utifrån den allmänt 

accepterande normen (ibid.). Becker (2006) skiljer på rent avvikande och hemligt avvikande, 

rent avvikande är när man synligt överträder regler medan hemligt avvikande är när man 

bryter mot normerna men inte synliggör detta för omvärlden (ibid.). Många hemliggör sitt 

stigma inför sina närmaste för att inte riskera att mista kontakten med dem, man intar olika 

roller och försöker hålla isär dessa genom att leva ett såkallat dubbelliv. Man håller sitt 

avvikande hemligt (Becker 1963/2006, Goffman 1972).  
 Goffman (1972) menar att de normalas tilltro till de personer som bär ett stigma är 

underdifferentierad, att de inte ses som fullt lika mänskliga. Det bidrar till att diskriminerade 

åtgärder tilltas och effekten av det blir att en stigmatiserads persons livsmöjligheter begränsas 

i hög grad (ibid.). Vanligtvis är det genom inträdet i skolvärlden som barnet tvingas inse vad 

det innebär att vara bärare av ett stigma, man blir exempelvis kallad öknamn eller hamnar i 

slagsmål (ibid.). I relation till normala individer har i allmänhet personer med ett stigma en 

känsla av att vara ifrågasatt; att varje steg hon tar studeras och utvärderas.  När en individs 

egenupplevda identitet inte överrensstämmer med den sociala identiteten, när diskrepansen 

blir uppenbar, urholkas den sociala identiteten (ibid.). Det bidrar till att hon avskärmas från 

samhället och sig själv, hon är ensam i en värld som inte accepterar henne. I dessa fall är det 

vanligt att man finner stöd bland de personer som bär samma stigma i en gemenskap som 

erbjuder stöd, utbyte av erfarenheter, chans till handledning och tillgång till moraliskt stöd.  
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”… i deras ömsesidiga relationer med varandra kan de lägga av den vanliga masken av ansträngd anpassning.” 

(Goffman 1972:29) 
  

 Avvikarkarriärer ger oss en bild av de olika stegen en avvikare kan antas gå igenom. I 

de flesta fall handlar det första steget om att begå en handling som bryter mot regelverket, 

exempelvis snatteri (Becker 1963/2006). Alla människor drabbas av avvikelseimpulser men 

det som avgör att en individ avstår från att utagera sina impulser är ofta att man tänker på 

konsekvenserna. De flesta individer är rädda att mista exempelvis sin familj eller sitt arbete 

medan en avvikande person ser vinsterna framför förlusterna av sitt handlande. Redan i tidig 

ålder socialiseras vi in i samhällets konventionella normer och institutioner och en normal 

utveckling till vuxen innebär att man blir mer indragen i dessa konventioner. En konventionell 

person har byggt upp sin identitet kring att uppfattas som normal och ett övertramp skulle 

resultera i att den bilden raseras. Att en individ avsiktligt väljer en nonkonform väg kan 

grunda sig i att personen under sin uppväxt inte blivit allierad med samhällets konventioner 

eller inte har ett konventionellt anseende att leva upp till. Hon är därmed fri att utagera sina 

impulser eftersom hon inte har lika mycket att förlora (ibid.). Det som skiljer en 

engångsavvikare från en ihållande avvikarkarriär är utvecklandet av motiv och intressen. 

Många avvikelser är socialt inlärda i den bemärkelsen att i interaktionen med erfarna avvikare 

lär man sig fördelarna av avvikelsen. Individen lär sig njutningen och vinsterna i den 

subkultur som finns runt en specifik avvikande grupp - man utvecklar inget behov av 

exempelvis snatteri förrän man har testat det. Blir beteendet synligt för omvärlden etiketteras 

individen och behandlas därefter. Lyckas personen hålla sin avvikelse hemlig och kan 

fortsätta att utföra brott utan att bli ertappad kan utfallet bli att grövre brott utförs tills det sista 

steget tas i avvikarkarriären där personen ansluter sig till en organiserad avvikargrupp och 

därmed intar en öppen identitet som avvikare. Som avvikare i en grupp får individen stöd och 

avvikelserna ses som naturliga där rentav de konforma blir sedda som de avvikande (ibid.). 
Endast ett enda brott, eller misstanke om brott, kan resultera i att man etiketteras som 

kriminell. Formellt sett är det den identifikationen som utomstående relaterar till, vad som 

finns bakom den kriminella identiteten negligeras. Identifikationen som kriminell kan bli som 

en slags självuppfyllande profetia där individen formar sin självbild utefter den bild andra har 

om henne. Man tenderar att avskärmas från de mer konventionella grupperna trots att 

följderna efter en avvikande handling aldrig hade medfört ett utanförskap om handlingen 

aldrig hade offentliggjorts eftersom ingen hade haft chans att reagera på den (ibid.).  
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5.4 Livsstilar och Livsplaner 
Förr i tiden levde människan i större utsträckning i sociala miljöer där arbete, fritid och 

familjeliv var mer bundna till varandra. I dagens samhälle har det blivit en större åtskillnad 

mellan det offentliga och det privata (Giddens 1991). Det senmoderna samhället har gjort att 

människan tvingas till handling och engagemang, det kräver att individen själv väljer mellan 

de alternativ som finns eftersom traditionens, förr självklara, vägledare inte finns i lika stor 

utsträckning i vårt globaliserade samhälle. Anthony Giddens, brittisk sociolog och 

samhällsteoretiker, menar att moderniteten konfronterar dagens individ med en mångfald av 

val som denne förväntas ta ställning till (ibid.). I vårt senmoderna samhälle serveras vi ett 

stort utbud och en valfrihet, detta kan ses som en positiv förmån och privilegium, men det kan 

även leda till oro och ångest då individen varje dag ställs inför nya potentialer och val som ska 

göras (ibid.). Vårt samhälle genomgår en stor förändring där det som var nytt igår kan ses som 

omodernt imorgon, vi lever i ett reflexivt samhälle där vi ständigt måste göra revideringar mot 

bakgrund av ny information eller kunskap. Mitt i allt detta försöker varje människa hitta sin 

plats, sitt jag, sin identitet; livet är ett reflexivt sökande efter ett själv. Allt är i ständig 

förändring. De val vi gör uttrycker en livsstil som har en dominans över individen, det är svårt 

att genomföra handlingar som inte stämmer överens med de normer man identifierar sig med. 

Att följa en livsstil är något vi mer eller mindre tvingas att göra menar Giddens (ibid.). Han 

definierar en livsstil som en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ 

följer. Dessa praktiker tillfredsställer inte endast nyttobehov, de ger även en materiell 

inramning till en speciell berättelse om självidentiteten. Livsstilar kan därmed ses som 

rutinartade erfarenheter där rutinerna införlivas i matvanor, klädvanor, handlingssätt och 

umgängesmiljöer. Alla val som man gör under en dag handlar om vem man vill vara. En 

livsstil utgörs av de vanor och orienteringar en individ har, de bildar därmed ett slags ordnat 

mönster som behövs för att individen ska kunna bevara känslan av så kallad ontologisk 

trygghet (ibid.). Den ontologiska tryggheten syftar till en känsla av att det finns kontinuitet 

och ordning i händelserna, även i det som sker utom synhåll för individen (ibid.).  

 En person som hänger sig åt en speciell livsstil betraktar vissa möjligheter som totalt 

oförenliga med den, denna uppfattning delas även av de personer han eller hon integrerar med. 

Giddens (1991) menar att valet eller skapandet av en livsstil påverkas av grupptryck, synliga 

förebilder och socioekonomiska förhållanden. En livsstil är knuten till och uttryck för en 

speciell handlingsmiljö, man blir en del av en miljö på bekostnad av andra tänkbara alternativ. 

Detta gör att individen kan känna sig illa till mods i de miljöer som på något sätt ifrågasätter 

dennes egen livsstil. Det är livsmöjligheterna som bestämmer livsstilsvalen, om en individ 
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lever i förtryckande situationer måste individen utvidga livsstilsmöjligheterna för att ta sig ur 

det destruktiva levernet. Motståndet av att leva på ett visst sätt och att ha en livsstil man inte 

känner sig tillfreds med gör att livsstilsvanor konstrueras, detta blir ett medvetet utarbetande 

av en speciell kulturell stil och handlingssätt (ibid.). 

6. Empiri 
I detta kapitel redogör vi för vårt empiriska material som ligger till grund för vår analys. Vi 

återberättar intervjupersonernas berättelser genom att redovisa deras skildringar kring olika 

episoder av deras liv, deras erfarenheter och upplevelser. För att berika materialet använder vi 

oss av citat där vi redogör för deras egna ord. Detta belyser och förstärker intervjupersonernas 

närvaro i texten. Samtliga personer vi intervjuat är medlemmar i KRIS och är fria från 

kriminalitet och droger. Fem av dem arbetar på KRIS och resten är medlemmar. Samtliga 

namn är fingerade för att garantera intervjupersonernas anonymitet.  

6.1 Barndom 

6.1.1 Uppväxtförhållanden 
Flertalet av intervjupersonerna beskriver sin uppväxt som problematisk där missbruk eller 

kriminalitet ofta har varit nära dem och var något som de fick se mycket av när de växte upp. 

Många av dem skildrar hur de föddes in i splittrade hem som gjorde att föräldrarna inte 

klarade av sina roller som omvårdare. Flertalet av intervjupersonerna har fäder som på ett 

eller annat sätt var frånvarande under uppväxten. Vissa av fäderna arbetade under längre 

perioder borta från hemmet, andra hade missbruksproblem och vissa av intervjupersonerna 

har endast träffat sin pappa periodvis under sin uppväxt. Många av intervjupersonerna menar 

att inte heller deras mödrar har fullgjort sina plikter som förälder. Vissa av mödrarna levde 

med ett missbruk och barnen blev då periodvis omhändertagna av sociala myndigheter. Andra 

mödrar beskrivs som ”medberoende” och ”svaga”. I samtliga fall har föräldrarna, någon 

annan i familjen eller någon i släkten haft en missbruksproblematik. Flertalet av de tillfrågade 

menar att deras barndom präglar dem starkt idag, Anna menar att hon aldrig fick vara barn på 

riktigt. Hon har periodvis flyttat runt till olika stödhem och jourfamiljer och beskriver att hon 

var tvungen att bli vuxen vid fyra års ålder eftersom hennes drogberoende mamma inte 

klarade av att ta hand om Anna och hennes syskon. Även John fick ta hand om sina 

småsyskon när han var liten och hans mamma hamnade i fängelse. Han beskriver hur han fick 

städa bort sprutor så att hans lillebror inte skulle få tag på dem och att han ofta fick ringa 

polisen så att de kunde komma och forsla bort missbrukare från deras hem. Eriks pappa var 
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den första som gav honom alkohol och ”söp honom under bordet”, som han själv uttrycker det. 

Han var då nio år och efter det drack han med sin pappa varje helg. Många av 

intervjupersonerna beskriver en uppväxt där en grundläggande trygghet saknas och de 

viktigaste personerna runtomkring svikit dem. De bär med sig en känsla av otrygghet där 

inget i barndomen var konstant och beskriver hur de själva fick ta stort ansvar när de var unga. 

 
”Hade väl allt egentligen… [fast] en onykter pappa, som slog en emellanåt när han blev för full”(David) 

        

Många av intervjupersonerna säger sig i barndomen ha haft ett bristande förtroende till vuxna 

människor. Vissa av intervjupersonerna beskriver sin ilska över föräldrarnas beteende och 

menar att deras sätt att leva har förstört deras liv. Flera av intervjupersonerna menar att de 

känner sig svikna av sina föräldrar som har gett dem en dålig grund att stå på. Peter beskriver 

att hans pappa varit frånvarande under stora delar av hans uppväxt och att hans mamma haft 

flera tillfälliga relationer med andra män. Han menar att detta har gjort att han har väldigt 

svårt att lita på folk eftersom personer som han har tytt sig till har försvunnit ur hans liv. Han 

upplevde aldrig att det fanns någon han kunde prata med när han var liten, han skämdes för 

mycket för sin historia för att våga berätta för någon annan. Peter och Erik fick ofta se sina 

mammor bli slagna av sina män, detta gjorde att de enligt deras beskrivningar tidigt fick 

koncentrationssvårigheter och inte visste vad som var normalt och inte normalt, en ständig 

rädsla för att bli sviken präglade deras uppväxt eftersom händelserna kring dem och deras 

familj ofta bestod av ett kaos. De menar att de ständigt var tvungna att vara på sin vakt. Vissa 

av intervjupersonerna beskriver en känsla av meningslöshet och likgiltighet som de bär med 

sig från barndomen. Mikael menar att han kände sig ensam när han var liten, en lång och 

utdragen vårdnadstvist mellan hans föräldrar gjorde att han upplevde en känsla av tomhet när 

ingen brydde sig om hans känslor. Han menar att föräldrarna var egocentriska och att den 

trygghet som han hade behövt som barn aldrig fanns där. Tilliten till vuxna människor 

grusades och påbörjandet med kriminella handlingar blev som en slags revolt för att ingen 

lyssnat på honom.  

6.1.2 Sökandet efter identitet och bekräftelse 
Flertalet av intervjupersonerna beskriver sin skolgång som problematisk där skolk, mobbning, 

aggressionssvårigheter och problem med att koncentrera sig på lektionerna gjorde att flera av 

intervjupersonerna hamnade i bråk. Sex av dem gick färdigt de nio åren i grundskolan, två av 

dem klarade gymnasiet med fullständiga betyg. Skolan blev en plattform för sökandet av 
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gemenskap och bekräftelse. Flertalet av dem berättar om hur de drog sig till gäng eller 

skapade egna gäng med andra kompisar. Vissa av de tillfrågade beskriver hur de i tidig 

skolålder insåg att de var annorlunda jämfört med andra barn. De beskriver en känsla av 

rastlöshet och inre oro som gjorde att skolan inte intresserade dem. Intervjupersonerna talar 

om en upplevelse av att de inte passade in i mallen för hur man skulle vara och bete sig. Detta 

ledde, enligt dem själva, till att de gjorde saker som andra inte tordes för att vara värst och få 

respekt bland andra elever på skolan. De beskriver en känsla av hänförelse när de gjorde 

förbjudna saker och då fick ögonen på sig av andra. De ville få reaktioner på sina handlingar 

och var inte rädda för konsekvenserna av sitt beteende. Peter beskriver sig själv som ett 

problembarn och att det inte var någon som uppmärksammade att han hade problem eller 

behövde hjälp. Han började dricka alkohol när han var 13 år och kände då att alkoholen var 

det enda som gjorde honom lycklig, han ”ville vara full alltid”. Det blev en ”flykt från allt det 

jobbiga”. Han har kommit fram till att hans stökiga beteende och sökandet efter gemenskap i 

gäng var ett sökande efter bekräftelse. Känslan av utanförskap och likgiltighet gjorde att 

många av dem inte kände sig hemma i skolans värld och de sökte sig till äldre elever som 

hade liknade känslor och värderingar. Bland de äldre eleverna kände vissa av de intervjuade 

att de fick en status, något att leva upp till och någon som gav dem utmaningar. I 

kompisgänget blev man någon som syntes och gjorde saker man fick respons på, inte bara en 

jobbig kille eller tjej som inte visste sin plats och hur man ska uppföra sig. Kent talar positivt 

om sin uppväxt men i samband med inträdet i skolans värld började problemen. Han beskriver 

sig som överaktiv och menar att han tidigt blev stämplad som bråkstaken ingen kunde hålla 

reda på. Kent skildrar sin känsla när han ska börja fjärde klass och bänkarna står uppradade 

två och två, förutom en ensam bänk framför katedern. Fröken frågar vem av dem som är Kent, 

han räcker upp handen och fröken säger till honom att sätta sig framför katedern så att hon 

kan ha koll på honom. 

 
”Då faller allt, man söker en identitet som barn och jag var någon, 

alla visste vem jag var och jag levde upp till det här extra mycket, det 

var ju coolt. Man var stämplad och jag levde upp till det” (Kent) 

 

 Många av intervjupersonerna menar att stämpeln som annorlunda gjorde att de blev mer 

avskärmade från skolans värld och umgicks mer i det kompisgäng där de kände tillhörighet. 

Flertalet av intervjupersonerna beskriver sig som ledare och clowner när de var yngre. De 

menar att viljan att synas och höras var stark. Många av de tillfrågade menar att de gjorde 
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saker som andra inte tordes, de ville vara värst för att få respekt bland andra elever på skolan. 

Erik har alltid känt att han behöver visa att han är större och tuffare än alla andra, han menar 

att han var klassens clown som alltid skulle synas och höras. John beskriver en liknande 

känsla: 

 
”Jag var skolans clown som spexade och fick alla att skratta. Då mådde jag bra, när jag fick andra att skratta.” 

(John) 

  

Det var viktigt för intervjupersonerna att ”vara någon”. Flertalet av intervjupersonerna 

beskriver en känsla av hopplöshet när de var i skolåldern, många av dem menar att 

förväntningarna på sig själva, från familjen eller skolan var låga och att de inte hade några 

större framtidsvisioner. Familjeförhållandena gjorde för många av dem att de inte orkade se 

framåt, det fortsatta livet efter skolgången var för många av dem inget de ägnade någon större 

uppmärksamhet då det viktigaste var att leva för dagen. John upplevde aldrig att familjen hade 

några förhoppningar om honom eftersom de ständigt hade sina egna problem att ta hand om 

och hans egna förväntningar på sig själv hamnade i skymundan eftersom han var tvungen att 

vara häftig hela tiden. Han menar att det viktigaste för honom var att behålla statusen i det 

gäng han byggt upp, framtiden var något avlägset som inte spelade så stor roll. Jimmy menar 

att han tidigt bestämde sig för att bli kriminell trots att hans föräldrar hade mycket höga 

förväntningar på honom. Han menar att det var en ständig tävlan mellan honom och hans 

storasyster eftersom det gick väldigt bra för henne i skolan och att hon senare fick en lyckad 

karriär. Han upplever det som att deras förväntningar har varit att han ska bli som henne, att 

han ska få ett bra arbete precis som sin syster. 
 

”Kvittade vad jag gjorde och presterade så kändes det som att det aldrig var nog. Min motivering var att om jag 

inte kan bli bra på bra saker så ska jag bli bäst på allt det dåliga. Och det lyckades jag ju hyfsat bra med…” 

(Jimmy) 

   

6.2 Vägen in i kriminalitet 
Många av de intervjuade kände sig vilsna i livet och de kom tidigt in i kriminalitetens kretsar, 

samtliga var mellan tio och arton år när de begick sitt första brott. Efter de första brotten som 

för flertalet av dem var snatteri eller stöld eskalerade det för dem alla och ganska snabbt kom 

olika sorters droger med i bilden. Flera av dem menar att kriminalitet och missbruk går hand i 

hand, man börjar med det ena och fortsätter med det andra. Marie beskriver sig själv som en 



 30 

sökare och menar att det var när hennes föräldrar skiljdes vid 12 års ålder som hon började 

frigöra sig mer och mer. Hon menar att hon alltid har varit våghalsig och ofta hoppade in i 

saker utan att tänka på konsekvenserna. 

 
”Jag kan komma ihåg när snuten var i skolan och berättade om droger och sånt och han sa att två i den här 

klassen kommer antingen att bli narkomaner eller alkoholister, och jag visste då, eller jag kan se tillbaka att jag 

visste redan då att jag tillhörde den procenten på någon konstigt vis. Och det var inget, den världen har aldrig 

skrämt mig på något vis, utan tvärtom, jag har sökt mig till den.” (Marie) 

 

Många av dem beskriver sig som impulsiva och kicksökande, de sökte sig till situationer där 

det hände något spännande. När de hade begått sina första brott kände många av dem att det 

var en livsstil som passade dem. De blev mer inneslutna i sina gäng och skapade andra 

värderingar och normer än de som finns i det övriga samhället. De menar att de kände en 

tillhörighet med andra som levde som dem och inte passade in i samhället. Jimmy menar att 

han kom in tidigt i kriminalitet eftersom han hade många äldre förebilder som fostrade honom 

i den miljön. När han var ung var han med i ett stort kompisgäng som umgicks dagligen och 

gjorde allt tillsammans, både i skolan och under fritiden. Alla hans vänner sökte sig till 

kriminalitet och hans familj blundade mycket i början och lade skulden på andra för saker 

som han hade gjort. Han kände att det viktigaste för dem var att de själva slapp skämmas och 

att han hela tiden sköt gränsen längre fram för vad som var accepterat eftersom det aldrig fick 

några konsekvenser hemifrån. Jimmy menar att det var kompistryck, omgivning, 

hävdelsebehov och rädslan för att inte bli accepterad av dem som var äldre som ledde till det 

första brottet. Det som lockade honom var gemenskap, makt kontroll och pengar. Han säger: 

 
”Hela grejen runt omkring lockade. Pengar var aldrig den primära grejen… utan… känslan av att vara någon.” 

(Jimmy) 

 

David vet inte varför han började begå kriminella handlingar, men han menar att hans äldre 

bror höll på med droger och sedan när han valde att sluta tog David själv över hans 

umgängeskrets och började sälja droger. Kent, Peter, Erik, Tommy och Mikael beskriver att 

de drog sig till äldre killar och umgicks flitigt med dem.  
 

”Det värsta är ju när man söker identitet att man söker likasinnade så det var inget konstigt 

när jag drack eller stal en bil eller nått, det var ju bara coolt och då triggar man varandra 

och då händer det grejer till slut.” (Kent) 
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Många av intervjupersonerna beskriver sin önskan om att vara någon, John menar att man 

tyckte det var häftigt på den tiden och att han var den personen som ordnade allt åt andra och 

därmed hamnade högt upp på ”statusstegen”. Han tyckte att det var skönt att alltid kunna ha 

pengar och bjuda andra och att man fick status på det sättet. Han beskriver det som att det 

alltid gällde att hålla på med något så att man låg kvar på toppen hela tiden och därmed kunde 

behålla sin position som frontfigur för gänget. Pengar, spänning och gemenskap är av svaren 

att döma de primära orsakerna till varför flera av dessa individer sökte sig till kriminella 

kretsar.  

 Flertalet beskriver att de länge hade ett dubbelliv, de hade ett vanligt arbete för att på så 

vis hålla uppe en fasad för familj och omgivning. Marie säger att hon alltid har försökt behålla 

en struktur utåt sett för att ingen skulle förstå vad som skedde innanför hennes väggar. John 

ville visa sin pappa att han var en duktig arbetande man och menar att det viktigaste för 

honom var att hans pappa var nöjd. Han menar att han utåt sett betedde sig som en ”vanlig 

svensson” som hade familj och jobb men att han missbrukade flitigt under den tiden. Samtliga 

har missbrukat och missbruket eskalerade vilket gjorde att det inte längre gick att dölja deras 

problematik. Maries missbruk tog ny fart när socialen tog hennes dotter ifrån henne, hon 

menar att det var en fruktansvärd känsla men på samma gång en lättnad eftersom hon efter det 

kunde strunta i allt och missbruka dag och natt, hur mycket hon ville. 

 
”Det kriminella har väl alltid följt med mig på något konstigt vis… Men så länge jag hade mitt barn och en 

fasad att hålla fast vid såg min kriminalitet annorlunda ut, jag riskerade inte lika mycket när mitt barn fanns 

med i bilden som jag gjorde sen.” (Marie) 

6.3 Vägen ut ur kriminalitet 
Flertalet av de intervjuade säger att de använde droger för att trycka undan svårhanterliga 

känslor och att de har försökt ett flertal gånger att bryta med sin kriminalitet och sitt missbruk. 

När de slutade att använda droger började de i samband med det arbeta med sina känslor. De 

kom i kontakt med skamkänslor och började förstå vad de utsatt sin omgivning för. De flesta 

upplever att de blivit erbjudna hjälp från samhällets sida men att man bär på så mycket 

myndighetsförakt att man inte varit mottaglig för den hjälp som erbjudits, man är inte villig 

att ta emot hjälp om man inte själv bestämt sig för att bryta. Det är många av dem som vid en 

tid har slutat med sitt missbruk men inte vetat hur man ska göra eller gå till väga för att 

avsluta sin kriminella karriär. Några av intervjupersonerna ansåg när de blivit drogfria att de 

kunde fortsätta med kriminaliteten och att ingen annan hade med det att göra. De beskriver att 

det är en livsstil och man bryter inte det onda genom att endast upphöra med sitt missbruk. 
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Många av dem kände sig hjälplösa, de hade viljan men livet runtomkring dem präglades av 

kriminalitet och missbruk. De som de umgicks med var inne i samma livsstil som dem och 

känslan av att inte vara något värd och de motgångar som många av dem stötte på när de 

försökte sluta gjorde att många av dem gav upp några gånger.  

 
”Livsstilen hade sånt grepp om mig att jag inte kunde förstå hur jag skulle gå till väga”. (Jimmy) 

   

Många av dem menar att det är svårt att finna ett bra tankemönster trots att man vill leva ett 

annat liv eftersom kriminalitet är en väldigt stark drivkraft. Marie menar att man bygger upp 

en slags illusion om att det är ”vi mot dem” och när man är inne i det livet är det väldigt svårt 

att bryta. Flertalet av intervjupersonerna menar att man inte kan fortsätta umgås med samma 

människor som man gör när man är inne i kriminalitet och missbruk. Kent beskriver det som 

att man måste byta både ”lekplats och lekkompisar”, annars är det en omöjlighet att klara av 

sitt nya sätt att leva, det räcker med endast en minut för att han ska börja prata och bete sig 

som sitt gamla jag igen. 

 
”Det är ett speciellt liv, ett speciellt språk, det är speciellt allting.” (Kent) 

  

Jimmy menar att han kände sig trygg och hemma bland brottslingar och mördare men när han 

skulle vara ute bland ”vanliga” människor tyckte han det var väldigt jobbigt och påfrestande. 

Han beskriver att han inte kände någon tillhörighet med de ”vanliga” människorna vilket 

försvårade hans val att lämna det som var tryggt för honom. 

 Samtliga intervjupersoner menar att de har varit starkt emot myndigheter och lagar. 

Många av dem kände sig utanför och vissa beskriver sin ilska mot samhället och alla dess 

regler. Jimmy menar att samhället inte hade någon rätt att kräva något av honom eftersom han 

valt att ställa sig utanför det. Han menar att det är lätt att man tar på sig en offerroll och 

känner sig sviken av samhället. När de valde att lämna sitt kriminella liv var det svårt att 

känna samhörighet med det samhälle som de tidigare föraktat. Att samarbeta och vara ärliga 

blev för många av dem en stor kontrast mot det liv de levt innan. Tommy säger att han hade 

accepterat att han skulle ägna hela sitt liv åt att vara kriminell och missbrukare. Men när han 

fick erbjudande om att åka på behandling fick han ett annat perspektiv på sitt liv. Han kom i 

kontakt med känslor som han hade försökt att trycka bort i 33 år av missbruk. 

Intervjupersonerna menar att många av de känslor som dyker upp när man är nykter och 

drogfri är känslor som de inte känt på en lång tid på grund av missbruket.  
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”Men, det visade ju sig sen, att jag var rädd för att vara rädd.” (Tommy) 

   

För Erik och Peter har det varit jobbigt med den ensamhet som följer när man väljer att lägga 

sitt gamla liv bakom sig. Erik säger att han aldrig har känt sig trygg med sig själv, han ville 

alltid ha folk omkring sig för att visa vem han var. Peter menar att det är lätt att man faller 

tillbaka bland gamla vänner och den falska tryggheten när ensamheten tränger sig på, den 

status som man har i de kretsarna försvinner när man tar steget att lämna missbruket och 

kriminaliteten. Han menar att den bekräftelse man får inom kriminella gäng går förlorad, trots 

att det är en negativ bekräftelse kan han sakna den eftersom det i alla fall är en form av 

bekräftelse och det är det han söker. 

 
”När jag la av och droga tystnade ju telefonen och det blev jävligt ensamt och det är just det jag har jävligt 

svårt för, helt plötsligt är man ingen”. (Peter) 

 

Samtliga av intervjupersonerna beskriver en trötthet som den avgörande faktorn för att söka 

sig till ett mer normalt levnadssätt. De menar att döden eller ett liv innanför fängelsets murar 

vore ett faktum om de fortsatte leva sitt destruktiva leverne. De talar om en känsla av tomhet 

och avsaknad av glädje. För ett par av de tillfrågade blev tomheten och mörkret så oumbärligt 

att bära att de endast såg en väg ut, att ta sitt liv. Ett par andra av intervjupersonerna beskriver 

svåra olyckor de varit med om som de mot alla odds överlevde. Tacksamheten för att vara i 

livet gjorde att dessa intervjupersoner valde livet. Självmordsförsök och situationer där döden 

var nära fick dem att komma till insikt om att en vändpunkt av deras destruktiva leverne är 

deras enda chans att överleva. För andra var samvetskvalen mot sina barn och kärleken för 

andra människor runtomkring dem en vändpunkt. Flertalet av de tillfrågade nämner att de har 

barn och intervjupersonerna menar att de har betytt mycket för att de ska våga ta steget att 

leva ett annat liv. De beskriver en vilja att bygga upp det förtroende de en gång har krossat. 

Anna bestämde sig och tog steget när hon en dag såg sig själv i spegeln och tyckte sig se sin 

mammas spegelbild. Hon beskriver att hon då blev livrädd för att hon skulle gå i sin mammas 

fotspår och gjorde då ett val att hon aldrig ville ge sina framtida barn det liv hon själv har fått.  
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6.4 KRIS betydelse för ett liv utan kriminalitet och missbruk 
Många av intervjupersonerna kom i kontakt med KRIS genom vänner och bekanta, andra 

genom AA2-möten och NA3-möten och vissa vände sig självmant till ett KRIS-centra för 

hjälp. Majoriteten av de tillfrågade var skeptiska till KRIS till en början, en del menar att de 

såg på KRIS som en sekt men ändrade uppfattning så snart deras fördomar överbevisats. 

Samtliga av de tillfrågade pratar positivt om organisationen och många av dem menar att de 

inte hade levt utan KRIS. De upplever att de får det stöd och den gemenskap som krävs för att 

stå på en trygg grund i sitt nya liv. Samtliga nämner att de funnit en positiv gemenskap, 

Mikael beskriver det som att han fått ”friska vänner” och Erik menar att på KRIS behöver 

man inte skämmas utan alla bär på likartade erfarenheter. Samtliga av intervjupersonerna 

upplever att gemenskapen är ovärderlig när man tar steget från sitt gamla liv. De menar att 

alla ställer upp för alla oavsett vilken tid på dygnet det är. Flera av dem beskriver att de har 

fått stort ansvar av KRIS och att det känns skönt att man är behövd och att människor litar på 

dem.  

 
”Det här är en trygghet som jag aldrig har haft tidigare. Det här är min familj, mitt andra hem, här är jag trygg. 

För första gången i mitt liv har jag en trygghet.” (Anna) 

 

För många är KRIS en trygghet som gör att de har något att göra och gå till på vardagarna. De 

försöker alla anpassa sig till det nya livet som väntar efter man brutit med det gamla levernet. 

De flesta menar att det är en lång process och att det tar tid att lära sig leva ett liv utan det 

ständiga impulsföljandet och kicksökandet. De menar att det är svårt att tvätta bort stämpeln 

som kriminell. När de blev medlemmar i KRIS ville de att deras nya liv skulle ta fart så 

snabbt som möjligt, många beskriver en frustration när pengar, jobb, lägenhet och sociala 

kontakter inte kan lösa sig på en gång. De vill att deras nya liv snabbast möjligt ska få en ny 

start och att allt ska fungera direkt.  

 
”Det var ett präglat liv… och det präglar mig väl än idag.” (Mikael) 

  

Samtliga av de tillfrågade kände när de kom till KRIS en stor tillhörighet till människorna 

som befann sig där. De beskriver en känsla av att inte behöva känna sig utanför och att alla 

accepterar den historia som man bär på. Jimmy beskriver att det är svårt att bryta med sitt 

gamla liv eftersom hans historia kan skrämma många, att man blir bemött med rädsla och 

                                                
2 Anonyma Alkoholister 
3 Anonyma Narkomaner 
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misstroende men att KRIS och vännerna i föreningen accepterade honom. Samtliga menar att 

de kan vara sig själva inom organisationen och att man inte behöver låtsas vara något man 

inte är. Många säger att man kan skämta på ett annat sätt med medlemmar i organisationen än 

vad man kan med andra människor och att alla förstår det språk man talar. Majoriteten 

nämner förutom gemenskapen hur viktigt det har varit med samtal där de har fått hjälp med 

att sätta ord på sina känslor, Kent beskriver det som ett stort nystan där ändarna är lätta att 

hitta men att knutarna är svåra att knyta upp ensam. Tommy berättar om lättnaden att inte 

behöva gå omkring och bära på en massa tunga känslor ensam.  

 
”Jag går inte och bär på något, allt ska ut. Här på jobbet har vi ju känslorunda, alla berättar hur de mår.” 

(Tommy) 

 

Genom organisationens existens menar flertalet av de tillfrågade att deras liv har fått en 

mening och att man med deras hjälp kan lära sig att avstå från droger och kriminalitet, 

majoriteten säger att de inte vill bryta det förtroende som organisationen har till honom eller 

henne genom att börja missbruka eller begå kriminella handlingar igen.  

 

7. Analys 
I detta kapitel följer en socialpsykologisk analys av vårt empiriska material. Vi använder oss 

av de tidigare beskrivna teorierna för att skapa en förståelse för intervjupersonernas 

berättelser. Analysen är uppdelad kring olika episoder av intervjupersonernas liv. Vi utgår 

från de teman som vi presenterade i vårt empiriska material, där intervjupersonernas 

berättelser kring barndomen, skoltiden, vägen in och ut ur kriminaliteten samt KRIS betydelse 

för ett liv utan kriminalitet är i fokus.   

7.1 Barndom 

7.1.1 Familjen som normgivare 
Föräldrarna är de viktigaste och mest centrala personerna för ett barns fysiska och psykiska 

välmående. Barnet behöver ständig omsorg och omvårdnad där de primära behoven 

tillgodoses samt den emotionella omvårdnaden genom kärlek och närhet för att utvecklas 

(Hewitt 1981). Föräldrarna är vanligen de viktigaste omsorgspersonerna som finns i barnets 

direkta närhet, dessa kan definieras som barnets signifikanta andra. De signifikanta andra 

hjälper barnet att utvecklas till en egen individ och är medskapare till den verklighet som 

barnet uppfattar (ibid.). Enligt intervjupersonernas berättelser har flertalet av deras 
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signifikanta andra inte kunnat leva upp till de krav som ställs på goda förebilder. Berättelserna 

antyder att deras föräldrar på olika sätt brustit i sina roller som omvårdare då flertalet av 

intervjupersonerna beskriver att deras föräldrar varit frånvarande under delar av uppväxten. 

Ingenting tycks ha varit konstant, vilket kan göra att barnen inte har kunnat skapa den 

trygghet och tillit till sina föräldrar som behövs för en givande utveckling.  

 Rollen som den vuxne ska förmedla, i form av en mogen ansvarstagande individ, är 

bristfällig då barnen i vissa fall tvingas att själva inta rollen som omvårdare åt sina egna 

föräldrar. Den missbruksproblematik många av föräldrarna innehar kan ha bidragit till att 

föräldrarna brister i sin omvårdnad eftersom de, enligt berättelserna, tycks sätta sina behov 

framför sina barns psykiska välmående. Vissa av intervjupersonerna beskriver att de som barn 

har fått ta mycket ansvar och att de många gånger har oroat sig för sina föräldrar, de har blivit 

tvungna att bli vuxna vid tidig ålder. Detta kan ha resulterat i att deras egen jagutveckling 

hindrats och de upplever att det är svårt att fokusera på andra saker. Att vissa av 

intervjupersonerna som barn har blivit omhändertagna av sociala myndigheter kan ha bidragit 

till att det som Giddens (1991) benämner den ontologiska tryggheten satts ur spel. Det som 

bör vara konstant i vardagen sätts i gungning när barnen inte kan lita på dess varaktighet och 

konstanta existens (ibid.). En sådan ständig känsla av otrygghet kan ha gjort att 

intervjupersonerna utvecklat ett otryggt jag som inte har en fast grund att falla tillbaka på. När 

Johns mamma hamnar i fängelse grusas den ontologiska tryggheten eftersom hans vardag inte 

längre är sig lik och han själv får ta på sig rollen som omvårdare och signifikante andre åt sina 

småsyskon. Hans föräldrar tycks ha svikit honom och en känsla av ständig otrygghet kan 

därmed ha grundlagts hos honom. Föräldrarnas roll är att vara goda signifikanta andra som 

förmedlar samhällets önskade normer (Hewitt 1981). Många av intervjupersonernas föräldrar 

tycks ha brustit i sina roller som normförmedlare då de inte lyckas förmedla de normer som 

samhället förespråkar. Ett barn förlitar sig på sina föräldrar, deras beteende ligger till grund 

för hur barnet senare agerar i olika situationer (ibid.). Då Eriks pappa tidigt ger honom 

tillträde till en vardag av missbruk kan det ses som att han inte uppfyller sin roll som den 

signifikante andre, Erik tar efter sin pappas beteende och det blir senare i livet hans verklighet, 

hans vardag.  

 Bristfälliga relationer mellan intervjupersonernas föräldrar kan hos många av dem ha 

gjort att de förvärvat en skev uppfattning om hur relationer bör vara konstruerade. Detta 

belyses i Eriks och Peters berättelser när de skildrar följderna kring en våldsam pappa, de 

signifikanta andra förmedlar därmed en ohälsosam relation där barnets identifikation med en 

manlig förebild präglas av en förvrängd bild över hur mannens roll är utformad. Scheff (1990) 
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menar att trygga sociala band håller ihop en grupp, skadade band splittrar en grupp. 

Intervjupersonernas berättelser antyder att flera av dem sedan barnsben lider av skadade eller 

hotade band till sina signifikanta andra. Detta kan ha gjort att de mist samhörighetskänslan till 

familjen och blivit förvirrade över vilken plats och roll i samhället de ska inta. Flertalet av 

intervjupersonernas berättelser tyder på att de inte har fått inta den typiska rollen som barn 

och ej fått se sina föräldrar i den fullvärdiga rollen som förälder. Därmed kan ett kaos skapas 

runt omkring dem som gör det svårt att veta vad som är rätt och fel. Eftersom vissa av de 

tillfrågade har fått ta rollen som förälder åt sin egen biologiska förälder kan det skapa en 

förvirring kring vilken roll man förväntas fylla och hur man ska bete sig. Detta kan ha bidragit 

till att personerna senare livet har haft svårt att knyta kontakter till andra människor då 

förhållandet till de signifikanta andra har kännetecknats av ambivalens.  

 Tillsammans med Erik och Peter skildrar många av intervjupersonerna en ständig rädsla 

för att bli svikna. Scheff (1990) poängterar att en samklang mellan drivkraft, tankar och 

emotioner framhävs om det råder goda sociala band. Föräldrarna tycks inte ha förmedlat 

tillräckligt trygga sociala band då emotionella känslor tryckts undan och de inte känt sig 

avslappnade i sin hemmiljö. Många av intervjupersonernas berättelser indikerar att de inte 

kände det förtroende som behövs för att kunna prata med sina föräldrar eftersom dessa hade 

sina egna problem att ta hand om. Då föräldrarna ständigt avvisar sina barn kan en känsla av 

otillräcklighet och osynlighet grundläggas. När de signifikanta andra inte lyssnar eller är 

mottagliga för sitt barns problem kan det leda till att barnet sluter sig i sig självt. Ett barn är i 

behov av människor som lyssnar och uppmuntrar deras känslo- och tankeliv (Hewitt 1981). 

Då många av intervjupersonerna har märkt av ett bristande engagemang från sina föräldrars 

sida kan detta leda till att de inte kunnat utveckla ett tankemönster som hjälper barnet framåt i 

sin utveckling. Många av intervjupersonernas berättelser tyder på att de förutsättningar som 

råder mellan dem och deras föräldrar inte räcker till för att skapa de goda och trygga sociala 

band som Scheff (1990) talar om. Annas berättelse antyder att samklangen mellan Anna och 

hennes missbrukande mamma ej varit god då mamman inte har klarat av att skapa en 

samklang där båda parter känner sig trygga att dela med sig av tankar och emotioner. Många 

av intervjupersonerna beskriver hur de bär med sig en känsla som kan tolkas som skam sedan 

födseln; de känner att föräldrarna inte är trygga i sina roller om omvårdare och därmed formas 

ett svagt och osäkert band som för de flesta av de intervjuade består under hela uppväxten. De 

sociala banden existerar även mellan de olika roller som finns i samhället (ibid.). Då pappa 

inte fyller rollen som pappa och mamma inte fyller rollen som mamma blir de sociala banden 

hotade och skammen ett faktum mellan alla inblandade parter. Då skammen i ett förhållande 
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gör sig synlig varje dag tycks det bidra till att barnet tar på sig en skamkänsla som enligt 

Scheff (1990) kan komma att innefatta hela personen. Vissa av intervjupersonernas berättelser 

tyder på att de kände sig ensamma och ibland tillintetgjorda. Detta kan ses som att de fastnar i 

negativa tankemönster om sig själva och en känsla av skam får chans att rota sig som omfattar 

hela personen. 

7.1.2 Ett ständigt sökande  
Flertalet av de tillfrågade beskriver sin skolgång som en turbulent tid där vardagen till stor del 

kantades av skolk och koncentrationssvårigheter. Många av dem framställer sig själva som 

ledartyper som vanligtvis tar på sig rollen att vara den skojfriska personen samt att de gjorde 

saker som andra inte vågade och hamnade därför ofta i svårhanterliga situationer. 

Intervjupersonernas skildringar kan tyda på den önskan de hade om att bli sedda och 

uppmärksammade. När intervjupersonerna började skolan mötte de en helt ny värld att 

anpassa sig till. Kontakten med skolans värld bidrar till att man stöter på betydligt fler 

personer som kommer att inverka på barnets jagutveckling, lärare och kamrater kommer 

således att tillskrivas en större roll i en individs identitetsbyggande (Hewitt 1981).  Många av 

intervjupersonernas berättelser antyder att de tidigare har haft brist på goda förebilder i form 

av signifikanta andra och de skildrar även att skolvärlden blir en avsaknad av vuxna 

signifikanta andra i form av lärare. Peter belyser med sin berättelse att det aldrig var någon 

som uppmärksammade att han hade problem och var i behov av hjälp. Hans berättelse antyder 

en saknad av någon att se upp till. Varken föräldrar eller lärare tycks ha levt upp till goda 

signifikanta andra vilket kan ha bidragit till att han efter en tid fann sitt lugn i alkoholen. Detta 

kan ses som att Peter fann en falsk trygghet i alkoholen där drickandet tycks bli ett substitut 

för den trygghet han egentligen söker hos sina signifikanta andra. Bristen på signifikanta 

andra kan ha bidragit till att många av de intervjuade istället sökte uppmärksamhet och 

vägledning bland sina äldre vänner. Dessa äldre förebilder tycks ha blivit deras normgivare i 

den bemärkelsen att de uppfyller kraven för signifikanta andra (ibid.); de fanns i deras direkta 

närhet, deras ord vägde tungt och det var personer som de såg upp till. Då flertalet av 

intervjupersonernas berättelser skildrar ett bekräftelsebehov där skolan blev en plats för att få 

respons på sina handlingar kan det ses som ett ständigt sökande efter förebilder. De tycks leta 

efter någon att vila sig emot eller att själva bli förebilder för andra då många av dem intar 

ledarroller i sina kompisgäng. Då intervjupersonerna märkte att de kunde få andra människor 

att skratta eller att de hade makten över sitt kompisgäng fick de omgivningens ögon på sig. 

Vissa av intervjupersonernas berättelser indikerar att de i princip kunde göra vad som helst för 
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att andra individer skulle se dem. Detta kan bero på det ständiga negligerandet från 

föräldrarnas sida i hemmet. När de kom till skolan tycks insikten om att de kan göra 

handlingar som människor uppmärksammar dem för att ha blivit överväldigande för dem. 

Sökandet efter uppmärksamhet lockade mer än skolarbetet.    

 Många av intervjupersonernas berättelser indikerar att de inte upplevde sig ha några 

förväntningar på sig själva. John beskriver hur hans föräldrar hade fullt upp med att tänka på 

sig själva och hur han själv koncentrerade sig på att vara häftig och tuff. Många andra av 

intervjupersonernas berättelser antyder att deras föräldrar aldrig lyckades skapa några 

framtidsvisioner för dem vilket kan ha resulterat i att de inte trodde sig kunna bli något annat 

än sina föräldrar. I Jimmys fall tyder hans berättelse emellertid på motsatsen, han upplevde 

sig aldrig kunna uppnå föräldrarnas krav. Istället gick han emot sina föräldrars förväntningar 

och strävade efter att bli bäst på det dåliga. Hans motreaktion kan tyda på en slags revolt mot 

sina föräldrar och den press han kände. I ljuset av Scheffs (1990) över- och 

underdifferentierade grupper kan det relateras till att samklangen mellan Jimmy och hans 

föräldrar inte var optimal differentierad, Jimmy valde istället att gå sin egen väg. Bristen på 

delade tankar, emotioner och drivkraft tyder på skadade sociala band, enligt Scheff (1990). I 

relation till sina föräldrar blev Jimmy överdifferentierad, för individuell. Hade föräldrarna inte 

jämfört Jimmy med hans syster utan sett till Jimmy själv och hans förmågor och prestationer 

kanske revolten aldrig hade blivit ett faktum. I motsats kan John och flera med honom ses 

som underdifferentierade gentemot familjen som grupp, samklangen brister då dessa föräldrar 

inte lyckas skapa några förhoppningar om framtiden. Intervjupersonerna har heller inte någon 

egen drivkraft att skapa några framtidsvisioner utan blir konforma med föräldrarnas 

levnadssätt. Bristen på framtidsplaner kan ha gjort att många av intervjupersonerna inte 

ansträngde sig i skolan utan mestadels fokuserade på att finna tillhörighet bland vänner. 

Sökandet efter sociala band och ett umgänge att känna tillhörighet med tycks bli det 

väsentliga för flertalet av intervjupersonerna. Där andra barn lade kraften på skolarbete tycks 

de intervjuade lägga mer energi på att finna någon slags gemenskap där de kände att de 

passade in. Ett mönster kan urskiljas bland de flesta intervjupersoner då de ofta i samband 

med bristande intresse för skolan började med snatteri och därmed sökte sig till äldre 

individer som gav dem respons på handlingarna.  

 Skolans tydliga ramar över hur denna ska se ut och fungera där allt följer ett schema 

hade många av intervjupersonerna svårt att anpassa sig till. Många av de tillfrågade beskriver 

sig ha kommit från hem där det har saknats struktur och där de av samhället förespråkade 

normerna inte har internaliserats. Den generaliserande andre är ständigt närvarande under ett 
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barns uppväxt och utveckling, ju mer socialare och äldre vi blir internaliseras samhällets 

normer mer successivt (Mead 1976). Man kan därmed se skolan som den generaliserade andre, 

som förmedlare av samhällets normer vilket blir en krock med de signifikanta andres normer. 

Barnen vet inte vilken plats de ska inta eller leva efter. Många av intervjupersonerna beskriver 

hur de i tidig skolålder upplevde att de skilde sig från andra skolbarn där de skildrar en känsla 

av att vara annorlunda och hur de så småningom gavs och antog stämpeln som annorlunda. 

Intervjupersonernas berättelser kan relateras till Beckers (1963/2006) samt Goffmans (1976) 

skildringar av att det är de normala som skapar avvikelsen. Utifrån Goffmans (1976) 

perspektiv kan man se det som att de ”normala” skolbarnen såg på dem som bärare av någon 

mindre önskvärd egenskap och reducerar då intervjupersonerna till individer med ett stigma, i 

det här fallet blir de stigmatiserade som stökiga problembarn (ibid.). Kents berättelse tyder på 

att hans föräldrar har uppfyllt sin roll som goda signifikanta andra, det var först i skolan som 

han stötte på problem. Skolans regler och normer kändes för honom begränsande, vilket 

bidrog till att Kent hade svårt att följa de regler som skolan innebar. Ur Beckers (1963/2006) 

synvinkel kan detta göra att Kents beteende framstår som ”felaktigt” och därmed inte passar 

in i den rådande skolkontexten. Kent uttrycker själv att han blev stämplad som bråkstake 

vilket gjorde att han upplevde att han var tvungen att leva upp till den stämpeln för att behålla 

sin status bland sina vänner. Det är enligt Beckers (1963/2006) terminologi endast i 

interaktionen mellan Kent och betraktaren som stämplingen kan ta form. Kent kan inte bli 

stämplad eller bekräftad som bråkstake endast i relation till sig själv (Becker 1963/2006, 

Goffman 1976). Man inte kan bli bekräftad som bråkstake förrän den generaliserande andre 

avgjort vad man är. Det är först när omgivningen har reagerat på Kents handlande som det blir 

avvikande och det är först då Kent själv kan inse att han är stämplad. Den sociala identitet 

Kent tillskrivs tycks bli en självuppfyllande profetia genom att han försöker leva upp till de 

förväntningar omgivningen har om att han ska vara på ett visst sätt. Att i tidig ålder bli 

stigmatiserad som bråkstake riskerar att färga ett barns självbild vilket kan resultera i att man 

ser sig som mindre fullvärdig samt förstärka den bild individen har om sig själv som 

avvikande (Goffman 1976). Detta kan resultera i en nedåtgående spiral där skam och ilska blir 

de framstående emotionerna, man mister samhörigheten till samhället på grund av att man 

inte känner sig passa in i det sammanhang som förespråkas (Scheff 1990). Stolthetskänslor 

som enligt Scheff (1990) belyser goda relationer tycks hamna i skuggan av att ständigt 

utpekas som annorlunda och bråkig.  Med avstamp i Beckers (1963/2006) och Goffmans 

(1976) teorier tycks den sociala identiteten bli det enda de normföljande individerna refererar 
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till då allt annat negligeras, kvar finns bara den stigmatisering som omgivningen tilldelat 

honom.  

 Samtliga av de tillfrågades berättelser antyder att de själva kände sig annorlunda och att 

andra såg dem som avvikare från den allmänt accepterande normen, vilket resulterade i att 

många av dem sökte gemenskap i kompisgäng. Becker (1963/2006) och Goffman (1976) 

menar att en person med en avvikaridentitet och ett stigma tenderar att dra sig till personer 

som delar samma etikett. Genom att sammanstråla med likasinnade tycks intervjupersonerna 

ha funnit en plats där de fått lov att vara annorlunda. Intervjupersonernas berättelser antyder 

att de i den nyfunna gemenskapen inte kände sig som en avvikare utan såg sig själva som 

normala. I olika avvikargrupper tenderar man att se sin egen grupp som normen medan resten 

av samhället och dess undergrupper kommer att symbolisera det underliga och avvikande. 

Den egna gruppens beteende blir för medlemmen den rätta vägen att följa, det blir ett sätt att 

försvara sitt beteende (Becker 1963/2006). Många av intervjupersonernas berättelser skildrar 

en önskan och längtan efter att få känna tillhörighet i en gemenskap. Då en ständig känsla av 

utanförskap har infunnit sig hos dem under en längre tid trånar de efter en gemenskap där de 

slipper känna sig utpekade och annorlunda i negativ bemärkelse. Intervjupersonerna tycks gå 

miste om att skapa det som Scheff (1990) benämner goda sociala band till andra barn 

eftersom de ständigt möts med fördömanden och stigmatiseringen som problembarn. De tycks 

aldrig ges någon chans att skapa relationer till de barn som lever så som den generaliserade 

andre önskar. Den stigmatisering som de tillskrivs kan bidra till upplevelsen av skamkänslor 

över att inte vara som de andra barnen som i sin tur kan resultera i otrygga sociala band 

(Goffman 1976).  En känsla av skam kan infinna sig i grupper där man inte upplever sig 

tillföra någonting. Som sociala varelser behöver vi interagera med andra människor för att 

känna tillfredsställelse (Scheff 1990). Om relationerna kännetecknas av skam söker man sig 

troligtvis till något annat vilket många av de intervjuade antyder då de berättar om hur de drog 

sig till likasinnade. Tillsammans med likasinnade tycks de ha kunnat vara sig själva, deras 

berättelser antyder en känsla av lättnad över att inte behöva anstränga sig för att passa in. Som 

Goffman (1976) menar kan detta ha bidragit till att de bland likasinnade inte behövde 

skämmas. De ges möjligheten att finna relationer och skapa sociala band till människor de 

känner tillhörighet till. Många av intervjupersonerna hamnade på detta vis i destruktiva 

kompisgäng och utvecklade ett allt mer kriminellt beteende, skapandet av sociala relationer 

bland kriminella kan bädda vägen för grövre och varande kriminalitet. 
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7.2 En vilsen gemenskap  
Flera av intervjupersonerna säger att de i tidig ålder sökte något annat, att de inte kände sig 

nöjda med det vardagliga triviala livet. När de har tilldelats ett stigma och hittat en gemenskap 

där normerna stämde överens med deras egna värderingar följde samtliga den avvikarkarriär 

som Becker (1963/2006) beskriver. De nya umgängeskretsarna verkar för vissa av dem 

inneburit att de funnit nya signifikanta andra, här fanns människor som såg dem och gav dem 

uppmärksamhet. Många av intervjupersonernas berättelser skildrar en känsla av att de kände 

sig sedda av människorna i den nya gruppen och de följde då den väg som de förespråkade. 

Intervjupersonernas berättelser indikerar att de individer som de såg upp till innehade en 

annan livsstil än den som förespråkades av det övriga samhället. Genom att bli medlem i den 

livsstilen hittade de möjligen något att identifiera sig med, en gemenskap och något att leva 

upp till. Många av dem tycks ha upplevt att de ”hittat hem” när de blev en del av en annan 

livsstil. När de lärt sig spelreglerna i livsstilen lär de sig profiterna av handlandet (ibid.). Det 

tycks för många av dem bli en ond cirkel där de behöver begå brott för att få pengar till droger 

och de tar droger för att begå brottsliga handlingar. I en livsstil där det ständiga sökandet efter 

att vara någon är det primära blir vinsterna av deras livsstilsval, enligt intervjupersonerna, 

gemenskap, makt, kontroll och pengar. Genom att begå kriminella handlingar upplevde t.ex. 

John att han fick många vinster i form av status, pengar och uppmärksamhet. Detta kan ses 

som ett sätt att dölja det inre kaos som råder när han gömmer sig bakom en materiell fasad, 

genom att ständigt gå längre i sin kriminella bana tycks han lägga på sig fler lager av en 

kriminell identitet. Den livsstil han ständigt blir mer involverad i tycks hjälpa honom att dölja 

de eventuella skamkänslor som tornar upp sig inom honom. 

 I det senmoderna samhälle vi lever i är det en stor press på att människan ska göra ”rätt” 

val som gynnar både henne själv och samhället (Giddens 1991). När intervjupersonerna ställs 

inför alla dessa val tycks det svårt att välja den allmänt förespråkade vägen eftersom de inte 

har några riktlinjer att följa. Det reflexiva sökandet efter ett själv, som Giddens (1991) 

beskriver, blir än mer komplicerat när många av intervjupersonernas berättelser antyder att de 

inte har någon stabil familj att falla tillbaka på. Många av de intervjuade menar att de, då 

livets möjligheter blev överväldigande hade önskat att föräldrarna tog sitt ansvar och funnits 

där för att stötta och vägleda. Flertalet av de intervjuades berättelser antyder att det ständiga 

sökandet efter något kan härstamma från känslan av att aldrig ha kunnat känna sig trygg med 

sina val. De tycks ha viljan att vara någon annanstans eftersom tryggheten aldrig infunnit sig 

på den plats de befann sig när de var yngre. I dagens samhälle där individen står i centrum och 

inte har en självklar grupp att luta sig tillbaka på, som man förr i tiden hade, krävs det en 
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trygg grund att stå på för att klara av att fatta olika beslut (ibid.). Då föräldrarna inte har 

lyckats förmedla några framtidsvisioner till sina barn kan utfallet bli att de antar en identitet 

som kriminell för att de inte tror sig kunna bli något annat. Det blir en självuppfyllande 

profetia när de känner att varken familj eller det övriga samhället har några andra 

förhoppningar om vad som väntar dem längre fram i livet. Föräldrarnas livsval kan göra att 

intervjupersonerna känner sig vilsna i vilken väg de ska välja. Då Maries föräldrar skiljdes 

kan det ses som att hennes ontologiska trygghet splittrades, det som brukade vara en konstant 

helhet i vardagen kullkastades och tilliten till mamman och pappan som en helhet förstördes. 

Människans, enligt Scheff (1990), största drivkraft är sökandet efter och bevarandet av sociala 

band och Marie tycks ha sökt nya förebilder när de mest betydelsefulla signifikanta andra 

svek henne. Ju äldre intervjupersonerna blev desto mer tycks de ha avskärmat sig från det 

övriga samhället och identifierat sig med andra avvikare.  

 Stämpeln som avvikande tycks ha gjort att intervjupersonerna sökte finna något positivt 

i drogerna. Intervjupersonerna beskriver att kriminalitet och missbruk ofta går hand i hand, 

köper man en del av paketet verkar det vara enklare att följa vägen till fullo. När de flesta 

andra av den övriga befolkningen väljer att följa de konventionella normerna tycks de 

intervjuade söka något annat som är mindre självklart. Detta kan ses som att de intervjuade 

inte känner sig enade med det samhälle de lever i. Många av dem har sedan tidig ålder 

upplevts som icke konventionella av det övriga samhället, utvecklingen till ett enat jag tycks 

inte ha inte skett i önskad riktning. Detta kan ha gjort att intervjupersonerna inte upplever att 

deras anseende står på spel om de följer deras ingivelser att genomföra avvikande impulser 

(Becker 1963/2006). Genom att anta en avvikande identitet antar intervjupersonerna en annan 

livsstil som innebär en kriminell identitet. Intervjupersonernas berättelser antyder att man 

genom att bli kriminell köper ett ”livsstilspaket” där det verkar nästintill omöjligt att inte bli 

helt innesluten när man väl har börjat gå in på en avvikande väg. Då samtliga av 

intervjupersonerna beskriver ett myndighetsförakt kan det antas att detta synsätt ingår i den 

kriminella livsstilen, man tycks inte kunna vara kriminell och samtidigt känna samhörighet 

med det konventionella samhället. De intervjuades berättelser antyder att de signifikanta 

andra förmedlat en kriminell livsstil som många av de intervjuade tycks ha antagit för att få 

känna stolthet och uppleva sociala band där de blir sedda samt får respons på sina handlingar. 

I Jimmys berättelse kan det urskiljas en önskan om att vara någon, både i familjen och i 

kompiskretsen. För att inte bli en avvikare i sitt kompisgäng tycks han följa sin grupps normer 

och regler för att inte bli utpekad som en utanförstående (ibid.).  
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 Många av intervjupersonerna verkar ha blivit mer och mer inneslutna i sina gäng och 

antar en avvikande, kriminell identitet och de beskriver en känsla av bristande tillhörighet från 

det övriga normföljande samhället. Jimmys berättelse indikerar att man som kriminell tog på 

sig en offerroll och skyllde sina misslyckanden på samhället för att på olika vis rättfärdiga sitt 

eget beteende. Han menar att samhället inte har rätt att kräva något av honom då han själv har 

valt att ställa sig utanför det. Kent menar att det inte sågs som något konstigt när han utförde 

kriminella handlingar i hans umgängeskrets, alla gjorde det. Han upplevde att avvikelserna 

sågs som naturliga och att man stödjer och triggar varandra till att begå kriminella handlingar. 

Detta kan ses som ett försvar för att hålla ihop de sociala band man skaffat sig i den 

kriminella livsstilen. De intervjuades berättelse tyder på att de, för att stärka samhörigheten i 

gruppen och uppleva känslor av stolthet i de sociala banden rättfärdigar beteendet. De tycks 

anse att de har rätt att göra på ett visst sätt för att samhället och människorna runtomkring har 

svikit dem. Stämpeln som avvikare kan antas göra att gruppmedlemmarna söker tröst hos 

varandra där de känner samhörighet. Genom att möta andra som även de upplever att de blivit 

svikna av samhället kan de reproducera ett visst tankesätt för att hantera situationen de lever i. 

Tankesätten och rättfärdiganden kan man tänkas reproducera när man ingår i en grupp som 

har en form av tunnelseende. Det finns då bara ett sätt att göra saker på och allt annat ses som 

felaktigt eller mindre värt, på så vis reproduceras rättfärdigandet av beteendet och de andra 

ses som utanförstående (Scheff 1990).  

 I början av sin kriminella bana beskriver vissa av intervjupersonerna att de länge levde 

ett dubbelliv, de ville hemlighålla sitt stigma för sina närmaste för att inte göra dem besvikna. 

Man kan se det som att de står med en fot i vardera värld där stigmat hemlighålls för att 

bevara de sociala band de bär med sig från barndomen. När missbruket sedan eskalerade blev 

stigmat synliggjort och det hemliga avvikandet blev rent avvikande (Becker 1963/2006, 

Goffman 1976). När de blivit klassade som rent avvikande har de synliggjort sitt stigma för 

allmänheten och får därmed en etikett och stämpling på sig som säger att de tillhör en 

avvikande normbrytande grupp. Då det hemliga avvikandet är ett minne blott kan de öppet 

visa vilket stigma de bär på, de flesta möter då ett ifrågasättande från samhällets sida som gör 

att tillhörigheten till den egna avvikande gruppen förstärks och den sista samhörighetskänslan 

med samhället försvinner (Becker 1963/2006, Goffman 1976). Flertalet av 

intervjupersonernas berättelser tyder på att de sedan kunde leva den livsstil som de identifierar 

sig med fullt ut. Marie beskriver en upplevelse av lättnad när hon fick ta steget från det som 

Becker (1963/2006) kallar hemligt avvikande till rent avvikande, en lättnad av att slippa hålla 

fasaden uppe. När hennes barn togs ifrån henne menar hon att hon hade förlorat allt, de goda 
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sociala band som fanns gick förlorade, det fanns inte längre något att riskera. För, hur ska man 

kunna känna skam genom att skada relationer till andra människor när det inte finns något att 

skada eller riskera?     

7.3 En ständig kamp  
Flertalet av intervjupersonernas berättelser tyder på en önskan om att bryta och förändra den 

livsstil de har skapat inom kriminaliteten. Enligt deras skildringar är det problematiskt att 

bryta en livsstil som de har levt med i flera år vilket visar sig då många vid upprepande 

tillfällen har fått återfall. Att anta en livsstil är ett projekt där man samlar rutinmässiga 

erfarenheter som färgar allt från vårt sätt att leva till de klädval och umgängesmiljöer vi 

anammar. De val vi gör bereder den väg man vill leva (Giddens 1991). Att skapa en livsstil är 

inte något man gör över en natt. Sett ur Giddens (1991) terminologi försvårar det processen 

att gå från kriminell till före detta kriminell. De praktiker som är inbakade i den kriminella 

identiteten måste ersättas med nya erfarenheter. De intervjuades berättelser antyder att det 

krävs ett livsstilsbyte för att lämna ett kriminellt beteende bakom sig. Många av 

intervjupersonernas skildringar indikerar att det är två skilda fält att sluta med droger och att 

upphöra med kriminalitet, vissa antyder att de har slutat med droger men har haft svårare att 

bryta med det kriminella tankesättet. Då intervjupersonerna beskriver att de tog droger för att 

slippa känna känslor kan man anta att de inte har fått lära sig att hantera skamkänslor. 

Drogerna kan bli en flykt från känslan av kronisk skam och tar dem bort från de känslor som 

många av dem antagligen aldrig har fått lära sig att hantera. Tommy beskriver det som att 

han ”var rädd för att vara rädd”. Tommys framställning av att han accepterat att hans liv 

skulle vara fyllt av kriminalitet och droger kan belysa den känsla av skam som kan resultera i 

att man upplever kronisk skam. Skammen får sådant grepp om personen att den negativa 

synen på sig själv aldrig upphör utan de rutinmässiga mönstren fortgår (Scheff 1990). Detta 

kan ses som att Tommy måste möta och hantera sina skamkänslor för att senare acceptera att 

de är ett naturligt inslag i människors liv. Både skam och stolthet utgör våra primära 

emotioner och det ena förutsätter det andra (ibid.). När det råder en samklang där både skam 

och stolthet finns representerade kan man se det som att det är optimalt differentierat (ibid.).  

 Enligt flera av intervjupersonerna berättelser kan man se att livsstilen haft dem i ett 

järngrepp, de har mist stora delar av kontakten till det ordinära samhället som kan bidra till att 

vägen tillbaka ses som omöjlig. Den etiketten de har fått genom att stigmatiseras som 

kriminella och missbrukare förstärker avvikaridentiteten (Becker 1963/2006). Marie menar att 

det är ”vi” mot ”dem”, att senare följa allt det man tidigare trotsat blir en krock i bytet av 
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livsstil. Man går emot sina egna för att senare konverteras till en konform individ som lever så 

som den generaliserade andre förespråkar. Ett mönster kan spåras bland de flesta av 

intervjupersonerna där en förändring inte kan komma i stånd förrän de själva har förlikat sig 

med tanken om att ta hjälp av samhället. Intervjupersonernas flertaliga försök att bryta med 

sitt missbruk och kriminella leverne visar att det är svårt att bryta en livsstil. Deras berättelser 

antyder att det är helt nytt tankesätt de måste lära sig. Att lämna det kriminella livet innebär 

att lära sig ett nytt sätt att leva. Samtliga intervjupersoner har skolats in i en avvikande 

identitet med kriminella normer, en livsstilsförändring innebär att nya ”normala” normer ska 

internaliseras. Giddens (1991) talar om att det är svårt att få till stånd en förändring eftersom 

man måste förlika sig med normer som är emot den egna gruppens tankar och värderingar. 

Kent illustrerar hur man måste byta både ”lekplats” och ”lekkamrater”, att bara förändra vissa 

bitar i ens livsstil menar han inte är möjligt för en förändring. Den skildringen antyder att man 

måste starta om från början och bygga upp en ny identitet och en ny livsstil som inte 

innefattar något från sitt gamla leverne. Kent måste interagera nya praktiker i sitt sätt att leva 

för att kunna anta en ny identitet som före detta kriminell. Erik och Peter beskriver att 

ensamheten var svårast att hantera när man väl bestämt sig för att lägga av med droger och 

kriminaliteten då de sociala relationer man byggt upp inom de kriminella kretsarna ebbade ut. 

Återigen belyses vikten av att finna gemenskap bland människor som lever på ”rätt” sida av 

samhället för att lyckas förvandla sin avvikaridentitet till en ny hederlig livsstil. 

 För vissa av de tillfrågade berodde det på konkreta händelser som avgjorde att de var 

beredda att ta steget fullt ut där de beslutade sig för att förändra hela sin livsstil, inte bara att 

sluta med drogerna utan även med det kriminella levernet. Man tvingas köpa ett helt 

nytt ”livsstilspaket” med praktiker som passar in och accepteras av samhället. Samtliga av 

intervjupersonernas berättelser illustrerar en trötthet som den största faktorn till valet att bryta 

sitt kriminella mönster. Vissa av de tillfrågade beskriver hur de nått botten och menar att de 

inte kunde sjunka längre ner, det enda som fanns kvar var döden. Andra belyser hur de 

förlorat kontakten med nära och kära och att deras enda chans till någon återförening innebar 

drastiska förändringar i sitt levnadssätt. Flertalet av intervjupersonerna beskriver de stora 

samvetskvalen de kände inför sina barn, deras berättelser antyder att de bär med sig vad som 

kan tolkas som skamkänslor och skadade sociala band (Scheff 1990). De skildrar en önskan 

om att reparera de relationer de krossat genom sitt leverne, att återigen få vara en del av sina 

barns liv. De relationer de en gång förlorat vill de nu bygga upp och skapa trygga sociala band 

till.  Anna skildrar insikten hon fick när hon en dag såg sin mamma i spegelbilden och 

bestämde sig för att aldrig bli som henne. Hennes berättelse antyder att hon vill ge sina 
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framtida barn den ontologiska trygghet som hon själv aldrig fick som barn. Hon tycks ha en 

önskan om att bryta den livsstil som hon tagit efter av sin mor och återfå chansen att bygga 

upp ett liv utan droger och kriminalitet; ett måste för att kunna ge sina framtida barn en 

stabilitet och kontinuitet inom samhällets rådande normer. Enligt Giddens (1991) är det 

livsmöjligheterna som bestämmer livsstilsvalen. Intervjupersonernas berättelser antyder att de 

inte längre såg några livsmöjligheter som inte innefattade fängelse eller död. Att de inte längre 

såg några möjligheter kan ha gjort att de var beredda, eller rent tvungna att anta en ny livsstil 

för att överleva och för att möjligen återfå de relationer man förlorat. I ett destruktivt leverne 

som alla de tillfrågade skildrar fanns det inga möjligheter kvar, inget mer att tillgå. Det som 

fanns kvar var viljan, viljan att förändra sitt liv.  

7.4 KRIS – En sann gemenskap 
Samtliga av de tillfrågade pratar positivt om KRIS och de är positivt inställda till den 

gemenskap som erbjuds. De är angelägna om att berätta hur mycket positivt som KRIS har 

hjälpt dem med och att gemenskapen de finner där är ovärderlig för att leva ett liv utan 

kriminalitet och missbruk. På KRIS känner de sig som en i mängden, fast på ett bra sätt. 

Deras berättelser om KRIS antyder att relationerna i organisationen kännetecknas av trygga 

sociala band där alla känner stolthet över att få vara en del av relationerna inom 

organisationen. Intervjupersonerna beskriver en stämning där det råder en god samklang av 

delad förståelse av tankar, emotioner och drivkraft inom gruppen (Scheff 1990). De vill alla 

framåt i sina nya liv och det stöd som de får från andra medlemmar tycks göra processen 

mindre smärtfylld. Det ändlösa reproducerandet (ibid.) för varandra och situationen de 

befinner sig i kan i detta fall ses som något positivt då alla intervjupersoner bär på liknande 

erfarenheter och får stöd i varandras upplevelser och berättelser. Deras berättelser indikerar att 

tryggheten de får genom KRIS gör att skamkänslorna tonas ner, de beskriver att de funnit 

människor som förstår dem och det liv de levt. Stämpeln som avvikare upplevs hos många av 

dem leva kvar, de beskriver att de varje dag försöker anpassa sig till det vardagliga normativa 

livet. I organisationen litar människor på dem, känslan av att vara behövd skapar fler 

relationer att riskera. Sett ur Scheffs (1990) teori kan detta i sin tur göra att de sociala banden 

stärks och att det leder till ytterligare känslor av stolthet som stärker de sociala relationer som 

intervjupersonerna ingår genom KRIS.  

 I Annas berättelse kan man se att hon i KRIS har funnit en sådan gemenskap hon sökt 

genom hela livet. Hon likställer personerna på KRIS med en familj hon alltid saknat och säger 

att hon nu har en trygghet som hon aldrig tidigare känt. Genom detta kan man se att Anna 
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förknippar en riktig familj med trygghet, en trygghet hon nu har funnit som kännetecknas av 

trygga sociala band där människor bryr sig om henne. Genom att ha funnit säkra sociala band 

där hon får uppleva känslor av stolthet har hon klarat av att bli fri från ett liv som inte präglas 

av droger och kriminalitet. Utifrån hennes berättelse kan man även se att hon nu har det som 

Giddens (1991) kallar för ontologisk trygghet vilken bidrar till att hon känner sig mer tillfreds 

med sitt liv. Hon känner en tillit till människorna inom organisationen och till sitt liv som gör 

att hon kan räkna med att de är konstanta. Det Anna sökte när hon var liten tycks hon till viss 

del ha funnit i KRIS. Hon verkar ha funnit nya signifikanta andra som hon litar på och ser upp 

till. I organisationen menar de intervjuade att de kan vara sig själva och prata om saker de 

aldrig skulle ha gjort när de var inne i den kriminella livsstilen. Att få prata om känslor och 

hälsotillstånd är enligt de flesta av intervjupersonerna viktigt. De håller inte allt inom sig utan 

låter andra få ta del av deras tankar, de känner att andra lyssnar på dem och skapar därmed 

sociala band som enligt Scheff (1990) kännetecknas av tillit då det råder en samklang av 

delade tankar och emotioner. 

 Idag verkar många av de intervjuade ha funnit en inre ro som gör att de inte ständigt 

behöver nya kickar och omedelbar behovstillfredsställelse. Den trygga grund som vissa av 

dem idag står på gör att det reflexiva sökandet efter sitt själv underlättas. Då de har trygga 

sociala band och en ontologisk trygghet att förlita sig på blir vardagens val enklare att göra 

trots att världen fortsätter vara i ständig förändring (Scheff 1990, Giddens 1991). När de 

började med sitt kriminella leverne fanns det för de flesta av de intervjuade få trygga sociala 

band att riskera. Idag riskerar de att förlora sin nya ”familj”. Intervjupersonerna menar att det 

tar lång tid att vänja sig av vid den kriminella livsstilen, idag håller för många av dem 

de ”kriminella” normerna på att ebba ut i takt med att nya normer internaliseras. 

Intervjupersonerna arbetar nu med att känna sig sammansvurna med samhällets konventioner 

och vill finna ett konventionellt anseende att leva upp till. Genom att bli medlemmar i KRIS 

såg intervjupersonerna att det fanns hopp för dem att leva ett annat liv. Viljan att allt ska 

fungera direkt i deras nya liv är stor, de vill börja leva ett nytt liv direkt som stämmer överens 

med samhällets rådande normer. KRIS erbjuder stöd och en sann gemenskap längs vägen, 

något de flesta av intervjupersonerna i stor mån tycks ha saknat.  
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Sammanfattande avslutning 
Vi har i denna uppsats intervjuat tio individer som har levt ett liv utanför samhällets 

konventionella normer. Genom kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har vi 

samlat in vårt empiriska material som vi senare har gjort en socialpsykologisk analys av 

utifrån det hermeneutiska cirkeltänkandet. Vi har under arbetes gång utgått ifrån vårt syfte 

och våra problemformuleringar där vi ämnat söka intervjupersonernas berättelser och 

upplevelser av vägen in och ut ur kriminalitet samt KRIS betydelse för skapandet av ett ”nytt” 

liv.  

 I flertalet av intervjupersonernas skildringar om sin uppväxt fann vi ett tydligt mönster 

där familjesituationen visar på tydliga brister. Studien visar att flertalet av de intervjuade 

saknar en stabil grund att stå på, där föräldrarna i sin roll som signifikanta andra brister. 

Föräldrarna har i många fall inte lyckats ge tillräckligt med kärlek, närhet och värme för att de 

ska känna sig enade med det samhälle de lever i. De mest framträdande faktorerna som gått 

att spåra ur flertalet av intervjupersonernas skildringar kring vägen in i kriminalitet är 

bristande föräldrar och svårigheter i skolan där de signifikanta andra ofta var förmedlare av 

drogmissbruk och kriminalitet. Inträdet i skolan blir ett vägskäl för många av 

intervjupersonerna då flertalet av dem beskriver att en känsla av missanpassning infann sig, så 

även för de intervjupersoner som upplevt sig ha goda hemförhållanden. Skolan blev för 

många av de intervjuade en plattform för sökandet efter en identitet och skolarbetet hamnade 

därmed i periferin. Berättelserna tyder på att flertalet av dem under sina ungdomsår sökte sig 

till likasinnade där de kände en tillhörighet, detta ledde till att intervjupersonerna senare blev 

en del av en livsstil som kännetecknades av kriminalitet och drogmissbruk.  

 Studien visar att samtliga av intervjupersonerna kände en övergripande trötthet över sin 

livssituation. Detta var den bidragande orsaken till att vilja leva ett lugnare och mer accepterat 

liv. Flertalet av intervjupersonerna beskriver vägen ut ur ett kriminellt leverne som en lång 

och svår process. Det menar att det är svårt att bryta den livsstil som man identifierat sig med 

för att plötsligt börja leva utefter det man länge föraktat. Ett annat centralt tema i 

intervjupersonernas berättelser kring deras väg ut ur kriminaliteten är de relationer de försakat 

och mist på grund av deras destruktiva levnadssätt. Flertalet av de intervjuade beskriver en 

önskan där de sökte reparera de relationer och sociala band de skadat. För samtliga av de 

intervjuade har KRIS varit en ovärderlig hjälp i kampen mot ett nytt hederligt liv inom 

samhällets förespråkade normer. Samtliga menar att KRIS hjälpt dem på vägen och gett dem 

en ny möjlighet att leva ett annat liv. De intervjuade beskriver att KRIS är en sann gemenskap 
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där tillhörigheten och lojaliteten inom organisationen hjälper dem att se framåt och bygga upp 

ett nytt självförtroende. 

 Vi känner att vi uppnått vårt syfte med studien samt att vi i stor utsträckning kunnat 

besvara våra frågeställningar då vi tagit del av skildringar som berör episoder kring deras 

bakgrund, vägen in i och ut ur kriminalitet samt KRIS betydelse för skapandet av en ny 

tillvaro. Trots det vill vi framhålla att vi inte kan dra några generella slutsatser, utan denna 

studie syftar till att lyfta fram tio enskilda individers livshistorier.  Vi anser det viktigt att låta 

dessa människors röster bli hörda i forskningssammanhang. Vår önskan med studien är även 

att skapa en förståelse för dessa individer som inte levt ett liv utefter de konventionella 

normerna med en förhoppning om att belysa den bakomliggande problematik som ofta går att 

finna hos den individ som valt en nonkonform väg.   

Reflektioner  
Denna uppsats har för oss bidragit till en tydligare förståelse för den problematik barn kan 

stöta på när de har föräldrar som inte uppfyller sin fullvärdiga roll som omvårdare. 

Berättelserna i uppsatsen visar att samhället brister i sin förmåga när det gäller att fånga upp 

de individer som tidigt visar en tendens att påbörja en avvikande väg i livet. Vi menar att 

samhällets resurser borde ha funnits tillgängliga för flertalet av intervjupersonerna då det 

enligt deras berättelser ofta har varit ett tydligt missförhållande i hemmet.  

Skolan tycks ha varit ett centralt vägskäl för våra intervjupersoner. Genom fler studier 

kring skolan och dess betydelse för unga människor skulle man kunna föra vår studie framåt. 

Då intervjupersonerna beskriver hur de drog sig till äldre vänner skulle man kunna studera om 

exempelvis extrainsatt personal i skolan skulle kunna hjälpa de unga individer som tycks söka 

något i en destruktiv livsstil. Vår upplevelse är att intervjupersonerna många gånger har 

saknat en trygg vuxen individ. Genom att uppmärksamma dessa individer och sammanföra 

dem med stabil och trygg vuxengestalt kanske vissa av dem aldrig hade sökt sig till äldre 

förebilder som förmedlar en ohälsosam livsstil. De studier som presenterats i bakgrundkapitlet 

stärker det vi kommit fram till i vår studie då de åskådliggör att familjeförhållanden spelar en 

avgörande roll över hur ett barns framtid ter sig. De visar även att umgänge med kriminella 

kamrater gör att barn lätt kan hamna i svårigheter som kan leda till utvecklandet av ett 

kriminellt och destruktivt levnadssätt. Om barnet har föräldrar som är förmedlare av 

okonventionella normer tycks det vara stor risk att barnet tar efter föräldrarnas beteende 

eftersom de inte vet hur de ska anpassa sig till det förväntade beteendet eller ej tror sig kunna 

bli något annat. ”Maturing out”-idén som Chylicki (1992) beskriver i sin avhandling går att 
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applicera på de flesta av intervjupersonernas berättelser då de beskriver att en övergripande 

trötthet var den avgörande faktorn för att sluta med sitt kriminella levnadssätt. 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga tidigare studier vi har med i denna uppsats stödjer 

det vi har kommit fram till i vår studie. Man borde därav fokusera på vilka insatser som bör 

göras för att förhindra att forskningen ideligen blir bekräftad. Vi anser att man bör se till hur 

man kan arbeta i förebyggande syfte för att undvika att barn far illa under sin uppväxt 

eftersom det i många fall leder till en ohälsosam livsstil. Samhället har ett ansvar för de 

individer som far illa och vi tror att många av de vi intervjuat hade levt ett sundare och mer 

harmoniskt liv om deras räddning hade kommit innan det var för sent, innan drogerna och 

kriminaliteten hade fått dem i ett järngrepp. Vi frågar oss om de ekonomiska resurser som 

läggs på bland annat institutioner, fängelser och ungdomsvård skulle ha större inverkan på 

människors liv om en del av dessa resurser istället användes för att arbeta förebyggande.   

I början av uppsatstänkandet var det flera intresseområden inom kriminalitet som 

intresserade oss men i efterhand har vi kommit fram till att det eventuellt hade varit 

fördelaktigt att begränsa studien. Detta då det har varit ett stort material att förhålla sig till. 

Genom att avgränsa intervjuguiden skulle vi möjligen ha erhållit ett mer enhetligt material där 

varje fråga hade tänkts igenom grundligare och där berättelserna kunde ha analyserats mer 

djupgående. I studien finns det flertalet variabler vi inte har förhållit oss till. Det har i denna 

studie exempelvis inte studerats vilka geografiska områden de olika intervjupersonerna har 

figurerat i under sin uppväxt eller när de var inneslutna i drogberoende eller kriminalitet. Vi är 

medvetna om att det kan spela roll men vi har i denna uppsats inte haft för avsikt eller intresse 

att studera de geografiska områdenas betydelse. Vi har inte heller förhållit oss till det urval av 

teorier som är kriminologiskt inriktade förutom det stämplingsperspektiv som presenterats. 

Genom att använda oss av mer kriminologiskt inriktade teorier skulle analysen möjligen ha 

nått ett ytterligare djup. Då vår uppgift dock var att genomföra en socialpsykologisk studie 

kändes våra valda teorier relevanta för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vi är även 

införstådda med att vi endast har fått höra en sida av berättelsen. Det finns alltid andra vinklar 

att studera och genom att intervjua exempelvis föräldrarna skulle vi möjligtvis ha kommit 

fram till andra slutsatser i uppsatsen. Vår uppsats bygger dock på dessa tio individers 

berättelser och vi ser ingen anledning att misstro dem. Vår önskan har varit att återspegla 

deras öppenhjärtliga och modiga berättelser på ett nyanserat och rättvist sätt men vi vill 

återigen poängtera att det är vår tolkning som ligger till grund för den analys som presenteras 

i denna studie. Det är alltså ingen absolut sanning som åskådliggörs - det är vår tolkning av tio 

individers berättelser av ett präglat liv. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Om oss 
• Vilka vi är 

• Vår utbildning 

• Vårt syfte med studien 

 

Inledning 
• Berätta lite om dig själv 

• Ålder 

 

Bakgrund 
• Familjeförhållanden 

• Uppväxtort 

• Upplevelser av din barndom/ungdom? 

• Skoltiden 

• Kompisar 

• Arbeten 

• Vilka förväntningar hade du på dig själv? 

• Vilka förväntningar upplevde du att din familj hade på dig? Upplevde du dem som 

rimliga?  

• Vilka förväntningar upplevde du att omgivningen hade på dig? Upplevde du dem som 

rimliga? 

 

Vägen in i Kriminalitet och eventuellt missbruk 
• Vilka faktorer ledde till det första brottet? 

• Vad tror du bidrog till att du började med kriminalitet? Någon specifik händelse? 

• Vad lockade dig till en kriminell bana? 

• Hur blev du bemött av familj, vänner och samhället?  

• Kände du dig som kriminell? Vad innebär ”kriminell” för dig? 

• Hur såg din livssituation ut vid den tiden? 
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• Vad drev dig att fortsätta med kriminalitet? Revansch, beroende, likgiltighet, 

gemenskap? Effektivt sätt att försörja sig på?  

• Vad det viktigt att tillhöra en grupp? Vilken plats i gruppen hade du? 

• Kände du skam och skuld?  Gentemot dig själv och/eller andra? 

• Om du skulle beskriva dig själv under den här tiden med fem ord vilka skulle det vara? 

• Hur skulle du beskriva dig själv då/nu? 

 

 

Vägen ut ur kriminalitet och eventuellt missbruk? 
•  När bestämde du dig för att bryta?  

• Varför bestämde du dig för att bryta?   

• Hur gick du till väga för att bryta det kriminella mönstret? 

• Vilka svårigheter har du mött i din process att sluta med kriminalitet? 

• Vad var det svåraste hindret att komma över när du valde att lämna det kriminella livet 

bakom dig? 

• Hur har du blivit bemött av familj, vänner, samhället?  

• Upplever du att du fått stöd ifrån samhällets sida? 

• Har du kvar vänner från den kriminella tiden? 

• Finns det något du saknar med ”ditt gamla liv”? 

• Hur har du som person förändrats?  

• Om du skulle beskriva dig själv idag med fem ord vilka skulle det vara? 

• Berätta om tiden innan KRIS? 

 

 

KRIS betydelse för ett liv utan kriminalitet/missbruk 
• Hur kom du i kontakt med dem? 

• Vad innebär ett medlemskap i KRIS för dig? 

• Vad betyder KRIS honnörsord för dig? Hederlighet, drogfrihet, kamratskap, solidaritet. 

• Vad har KRIS haft för betydelse för dig och ditt liv? 

• Hinder och möjligheter med att vara medlem i KRIS? 

• Varför vill du vara med i KRIS? 

• Hur ser ditt liv ut idag? Familj, arbete, fritid.  


