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Abstrakt  
 

Den här uppsatsen undersöker utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv en lokal KRIS 

organisation, Syftet är att försöka förstå hur denna kan hjälpa individer att komma bort från 

kriminaliteten och drogmissbruk samt hur interaktionerna fungerar mellan medlemmarna och 

ledarna. I uppsatsen kommer ni få ta del av intervjuer samt observationer av medlemmar och 

ledare inom KRIS. Det insamlade materialet vi fått fram visade att KRIS fungerar på så sätt 

att individer som har samma bakgrund ger varandra det stöd de behöver för att våga lämna 

kriminaliteten bakom sig. Identiteten som ”stolt ledare” inom KRIS tycks dock ibland hindra 

individen från att ta steget mot en ny osäker identitet ute i samhället. Vi vill se 

identitetsprocessen i relation till KRIS som bestående av tre väsentliga steg individen måste 

gå igenom: vägen in i organisationen, delaktighet via medlemskap (och eventuellt ledarskap), 

och vägen ut från organisationen (få ett ”riktigt” arbete mm.)  

 

Nyckelord, Skam och stolthet, genus, kriminalitet, roller, substitut, stöd.  

 

 

This essay is, from a social psychology point of view researching a local KRIS organisation. 

The aim is to try to understand how they help individuals to come away from criminality and 

drug addiction, and how interaction works between members and leaders. In this essay you 

will take part of interviewers with and observations of members and leaders in KRIS. The 

collected material showed that KRIS works in a way that individuals with the same 

background give each other the support they need to get the strength to leave the criminality 

behind. The identity as “a proud leader” within KRIS seems sometimes prevent the individual 

from taking the step towards an unsecure identity within Society. We’d like to see the identity 

process regarding KRIS as three steps the individual has to take part of: the entrance into the 

organisation, the involvement as a member (or eventually a leader), the way out from the 

organisation (get a “real” job etc).  

 

Keywords: Shame and pride, gender, criminality, rolls, substitute, support.  
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2. Inledning  

 
Återfall i kriminalitet i Sverige är mellan 60-90 %. Syftet med en organisation som KRIS är 

att genom olika metoder så som aktiviteter, möten och medlemskap förhindra och reducera 

återfallen. Inom KRIS följer man ett ordspråk, ”genom att hjälpa sig själv hjälper man andra”. 

Vad de menar med detta är att genom att hjälpa sig själv att komma bort från droger och 

kriminalitet är man en förebild för andra med samma slags problematik. KRIS är en 

organisation där före detta kriminella hjälper individer som vill komma bort från 

kriminaliteten och leva ett hederligt liv, vilket innebär ett liv helt fritt från droger och 

kriminella handlingar. Som medlem i KRIS går man igenom tre steg, vägen in, medlemskap 

och vägen ut. Vi har fokuserat vårt arbeta mestadels på medlemskap och den samhörighet som 

individen känner när de är medlemmar i KRIS.  

 

Detta ämne intresserade oss på grund av att vi är intresserade av hur identitetsprocessen och 

relationerna i en sådan här organisation fungerar. Inom den här typen av organisationer 

handlar allt om självhjälp och ”ledarna” är inte utbildade utan de jobbar utifrån egna 

erfarenheter. Med stöd av intervjuer och deltagande observationer av medlemmar och ledare 

kommer vi försöka tyda interaktioner dem emellan och se hyr medlemskapet fungerar och på 

vilket sätt detta kan gynna individen att förbli drogfria och hålla sig från kriminella 

handlingar. Vi vill även studera det specifika samspelet mellan medlemmar och ”ledare” och 

samt ifall det kan resultera i att medlemmar upplever det som svårt att lämna organisationen. 

Vi anser att det är ett viktigt ämne att titta närmare på, då kriminalitet är något som 

människor/individer stöter på nästan dagligen. Drogmissbruk bland ungdomar och den höga 

återfallssiffran är något som inte är acceptabelt.  
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3. Syfte 
 
Vi vill med vår uppsats skapa en förståelse för hur en organisation som KRIS fungerar. Vad 

har det för betydelse för individen att tillhöra organisationen. Hur kan identitetsprocessen och 

medlemskapet inom KRIS förstås, och hur upplevs det att vara medlem i KRIS. Vi vill också 

skapa en djupare inblick i hur det kommer sig att man går med i KRIS, medlemskapets och 

ledarskapets betydelse och vägen ut ur organisationen. Vi vill också ta reda på om och på 

vilket sätt organisationen kan ge individen trygghet, meningsfullhet samt hur individen på 

grund av detta eventuellt kan våga lämna sitt tidigare liv med droger och kriminalitet.  

  

 
4. Frågeställning/problemformulering 
 

Vår frågeställning är: På vilket sätt kan medlemskapet skapa identitet, meningsfullhet och 

trygghet? Och hur kan detta relateras till självbild och avvikanderoll?  

 

5. Bakgrund 
 

KRIS är en organisation som står för ”kriminellas revansch i samhället”. KRIS bildades i 

Stockholm hösten 1997, där tanken bakom organisationen var att medlemmar ska finna stöd i 

varandra när de har lämnat kriminaliteten. KRIS är uppdelad i fyra regioner väst, öst, norr och 

söder i varje region finns det en projektledare, huvudprojektledare och projektkoordinatör. 

Organisationen drivs ideellt och finansieras av Allmänna Arvsfonden som drivs av RiksKRIS 

en nationell samordning. KRIS vill bland annat fånga upp individer som nyligen kommit ut 

från anstalter. Enligt statistik från kriminalvården ligger återfallen till kriminalitet 60-90 % 

och det är därför man skapade en organisation som KRIS för att minska återfallen. 

Organisationen skapades för att hjälpa individer som har haft en bakgrund inom 

drogmissbruk. Syftet med KRIS är att ge dem en chans att komma bort från sitt kriminella liv 

och starta om på nytt och bli en fungerande individ i samhället. Genom att ha en plats att 

vistas på som ger sysselsättning, ges individen en möjlighet att lämna sitt gamla liv och skapa 

ny identitet.  
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KRIS är organisation som vänder sig till individer från 13år och uppåt och kraven är att 

medlemmar ska leva ett hederligt och drogfritt liv under sin vistelse på KRIS och 

förhoppningsvis efter.  KRIS har skapat ett ungdomsråd som består endast av ungdomar som 

leds av en handledare som ska ta upp problem angående UngKRIS.  

UngKRIS startade för att hjälpa ungdomar mellan 13 och 25 att komma bort från droger och 

kriminalitet och för att få en chans att börja om. UngKRIS arbetar likadant som KRIS där 

ungdomar jobba jobbar som förebilder för andra och på så sätt hjälper dem sig själv och 

andra. I varje UngKRIS finns det ett råd som har 5-12 medlemmar. De har regelbundna möten 

varje vecka där de ta upp olika frågor och diskutera eventuella aktiviteter. För att få sitta med 

i Ungdomsrådet måste man vara drogfri och hålla sig borta från kriminell verksamhet, får man 

ett återfall så blir man avstängd från rådet. I ungdomsrådet låter man ungdomarna få vara med 

och bestämma, skapa och driva organisationen med stöd av vuxna medlemmar 

När UngKRIS startades var målen dels att låta 40 stycken ungdomar lokalt skulle genomgå 

processen att bli medlemmar inom UngKRIS, skapa fyra stycken ungdomsråd samt att ha 150 

inskrivna medlemmar regionalt. Ytterligare ett mål var att minst 40 stycken av ungdomarna 

skulle delta i ett ungdomsläger, något som uppfylldes och gick över förväntningarna.   

  

Alla KRIS föreningar har en lokal som verksamheten utgår från, som alla medlemmar är 

välkomna till. Det finns ett visst fåtal anställda som erhåller ersättning i form av lön som 

kommer från kommuner och statliga lönebidrag. De flesta föreningar har ett visst antal ideellt 

aktiva och arbetande medlemmar som även kan ingå i styrelsen. I varje förening finns det 

mindre aktiva medlemmar som besöker lokalen för att delta i aktiviteter eller för enbart möta 

andra individer i samma situation. Det finns även passiva medlemmar som har varit aktiva en 

tid men sedan gradvis försvinner från föreningen. När man är medlem i KRIS Halmstad så får 

man delta i volontär jobb så som att sälja korv, dela ut lotter på t.ex. fotbollsmatcher, av den 

anledningen att man vill stärka gemenskapen mellan medlemmarna samtidigt som föreningen 

för in mer pengar.   (Http://www. KRIS.a.se/ 2009-12-07 kl. 14,36) (http://www.KRIS.a.se/KRISpolicy.htm 

2009-12-07 kl. 14,33 ) 
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 En liknande förening som kan jämföras med KRIS är AA som står för anonyma alkoholister. 

AA är en förening för både män och kvinnor som önskar att om att tillfriska från alkoholism. 

AA bygger på ideologin där människor hjälper varandra att hålla sig nyktra. William Griffith 

Wilson och Robert Holbrook Smith var de två män som kom fram till att det var lättare att 

hålla sig nykter främst genom ett stöd från någon annan i samma situation, som hade 

erfarenhet av processen mot att bli nykter. År 1939 utgavs boken Anonyma Alkoholister. 

Rörelsen antog efter en tid samma namn som bokens titel. Organisationen AA har sprit sig till 

över 180 länder och i Sverige finns det cirka 425 grupper. 

(http://www.aa.org/lang/en/subpage.cfm?page=6 2009-12-07 kl14, 25), (http://www.aa.se/for-media/ 2009-12-

17 kl 14.26). 

 
5,1. Tidigare Studier/forskning 
 

I Journal of Criminal Justice (2009) publicerades nyligen en artikel av författarna Wilson et 

al. Artikeln beskriver ungdomsstolen Teen court (TCs). TC vänder sig till ungdomar innan de 

har kommit för djupt in i kriminaliteten alltså ”förstagångsförbrytare” För att på så sätt kunna 

ändra deras beteende i tid. Dessa ungdomar får ett val att antingen hamna på den traditionella 

ungdomsanstalten eller påbörjar ett arton månaders TC program. Artikeln handlar om 

negativa stämplingar inom kriminallitet, hur killar och tjejer påverkas utav stämplingarna. 

Killar använder sig utav den negativa stämplingen som en del av sin maskulinitet. Att vara 

kriminell ses som något negativt ur ett samhällsperspektiv. För killar kan det dock ses som 

statushöjande, medan det för tjejer förblir en negativ stämpling. (Wilson, Gottfredson, Povitsky 

Stickle (2009) ”Gender differences in effects of teen courts on delnquency: A theory-guided evaluation” I 

Journal of Criminal Justice, s.21-27) 

 

En rapport skrevs för Justitiedepartementets räkning av Ann-Christine Persson med en 

förfrågan om att i syfte utreda påföljdsformerna efter brott och fängelsestraff. 

Forskningsresultatet är främst baserade på nordamerikanska studier. De visar t.ex. att om en 

minskning av återfallen ska kunna ske, krävs eftervård med vissa förutsättningar. Som att 

projekten inte är kortvariga, att de bygger på en gedigen teoretisk grund och är strukturerade, 

samt att de drivs av utbildad personal som kan tillgodose de enskildes behov. 

(http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/57/66/2cfb390e.pdf, 2009-12-07 Kl 16:05) 
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Åsa Frodlund från BRÅ skrev en rapport (2003:7), där hon har gjort en kartläggning av 

föreningen Kriminellas Revansch i samhället (KRIS). Frodlunds studie rör enbart fyra av de 

23 olika föreningarna. Rapporten visar att samtliga föreningar har ett nära arbete med 

kriminalvården om att uppsöka anstalter och häkten. Det första kvartalet 2002 besökte fyra 

föreningar över hundra anstalter och häkten och besöken har fått en positiv respons. Tre av 

fyra kriminalvårdsmyndigheter använder sig av föreningarna för människor som är på 

särskilda permissioner, samhällstjänster eller frigång. Alla fyra föreningar bedriver 

föreläsningsverksamhet på skolor, offentliga förvaltningar, frivilliga organisationer samt 

privata företag. Tre av fyra föreningar erbjuder även ett kort respektive långsiktigt boende för 

sina medlemmar, samtidigt som KRIS även erbjuder en social samvaro och fritidsaktiviteter. 

(BRÅ 2003:7) 
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6. Teorier 
 
Vi har valt att använda oss av följande socialpsykologiska teorier: Framförallt teorin om 

grupprocesser av Brown (2000) på grund utan att vi vill studera hur individer påverkas av att 

tillhöra en grupp, samt teorin om sociala band, skam och stolthet av Scheff för att den visar på 

grundläggande emotioner som styr en människas handlingar. Men vi tänker också använda 

oss av två teorier som tillägg till de två andra. Dels teorin om ”stigma” av Goffman på grund 

av att hans teori visar hur en individ kan bli en avvikare i samhället, vilket är relevant i 

förhållande till vår studie, dels teorin om ”rollutgång” av Ebaugh.    

 

6,1. Grupprocess, gruppens påverkan på individen 
 

Alla individer är beroende av att känna sig delaktiga i något, att skapa sig en identitet och att 

tillhöra något ”större än sig själva”, känna en gemenskap med andra människor. För att man 

ska kunna känna denna gemenskap behövs flera individer, en grupp. Men vad händer 

egentligen med individens identitet och självuppfattning när man deltar i en grupp? Att vara 

delaktig i en grupp har en social påverkan på den enskilda individen enligt Rubert Brown. Är 

det så att man inte kan finna sin egen identitet själv, utan enbart fina den genom andra?  

 

Olika grupper finns runt omkring oss hela tiden. Individen kan tillhöra mer än en grupp. 

Familjen är en grupp, kompisgänget är en grupp. Men individen är också född in i manliga 

grupper och kvinnliga grupper alltså könsindelade grupper. När man ingår i en grupp finns 

det vissa faktorer som spelar in i vilken grupp man vill tillhöra men en grundläggande faktor 

är alltid att man vill vinna något på att vara delaktig i den specifika gruppen.(Brown, (2000) s. 4-7)  

 

När man är ”medlem” i en grupp förändras ens identitet. Som en gruppmedlem undantrycks 

den personliga identiteten och gruppidentiteten skapas. Sådant som man kanske inte hade 

vågat göra enskilt som en ensam individ vågar man göra i gruppen, man blir delaktig i en så 

kallad social identitet istället för en enskild identitet. Att följa en grupps normer är något som 

är väldigt viktigt. Alla grupper har olika normer på vad som är rätt och vad som är fel att göra 

inom men också utanför gruppen.(Brown, (2000) s. 54-56)  
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Lojalitet till sin grupp är viktigt, detta leder till gemenskap, kontroll men även en stor 

inverkan på den enskilda individen. När man deltar i en grupp så blir det en ”vi” mot ”dem”  

känsla, denna ”vi” mot ”dem”  känsla stärker gruppens identitet. Man är starkare i en grupp än 

vad man är som en enskild individ. Det som sammanväver en grupp är ofta att 

”medlemmarna” har samma öde det vill säga upplevt samma saker, har samma bakgrund t.ex. 

religion och erfarenheten mm.(Brown, (2000) s. 249) 

Gruppens medlemmar vill också uppnå ett och samma mål, alltså ett gemensamt målfokus, 

detta leder till att man identifierar sig med gruppen och det ger en trygghet för den enskilda 

individen att känna sig accepterad.(Brown, (2000) s. 134- 136) 

 

Inom en grupp uppkommer också olika roller. t.ex. genusroller eller ledarroller. Rollerna 

behövs för att en grupp ska fungera så bra som möjligt. För att man ska kunna nå sitt mål som 

gruppen har.(Brown, (2000) s. 91- 92) 

 

Brown skriver om stereotyper,(The ”pictures in our Head ) vilket kan handla om att man har 

en bild i huvudet angående hur en grupp ska vara och individerna i den. Författaren delar in 

människor i grupper efter hur de ser ut, eller skapar en bild av hur man tror att vissa grupper 

ser ut eller bete sig. (Brown, 2000 s. 290-ff)   

 

6.2. Skam och stolthet 
 

En av socialpsykologins viktiga aspekter är emotioner och hur dessa påverka personligheten. 

Enligt Thomas Scheff är de mest viktiga emotionen skam och dess motsats stolthet. Dessa två 

beskriver han som grundläggande emotioner som behövs för att kunna skapa en heltäckande 

självbild. 

 

Enligt Scheff dominerar skamkänslan över de andra känslorna en människa har. Skam kan 

förklaras utifrån en spegelmetafor. Man ser på sig själv utifrån hur man tror att andra ser på en 

och skapar då en uppfattning om sig själv. Antingen skapas då skam eller stolthet. Den bild vi 

ser är den bild vi föreställer oss att andra ser. Man ser på sig själv genom andras 

föreställningar. Skammen kan ses som ett verktyg för att anamma moraliska uppfattningar.  
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Skam påverkar människan, då man kan känna sig osäker och/eller hotad av en viss omgivning 

kan detta märkas genom hur den kan ta sig i uttryck i många olika känslor. 

När man känner skam kan det resultera till en känsla ilska eller skuld. Samtidigt kan en person 

i ett visst sammanhang känna ilska för att kunna underligga skamkänslan. Att känna skam blir 

en skam i sig. Det kan även uttrycka sig tvärtom, att känslan av ilska uppkommer först för att 

sedan följas av skammen av att ha blivit arg. På samma sätt kan alla andra emotioner kopplas 

ihop med skam och stolthet. På så vis är skam och stolthet de två känslor som är 

grundläggande för alla andra känslor. (Scheff (1990) s. 72-77) 

 

I begreppet stolthet finns olika varianter, för den ”riktiga” stolthet som är den känsla man 

känner efter man till exempel uppnått ett mål eller när man är nöjd med sin egen insats. Scheff 

menar också att en ”falsk stolthet” kan förekomma, som individen t.ex. kan känna när de 

tillhör den kriminella gruppen. Man vågar inte visa sin skam utan istället skapar man en falsk 

stolthet som kan likna hybris eller överlägsenhet. Man kan också känna en ”lånad stolthet”. 

Detta innebär att individen skapar en bättre självkänsla genom att försöka se likheter mellan 

sig själv och en person man högaktar och respekterar.  

(Scheff (1990) s. 70- 80) 

 

En människa kan dels känna skam om hon ser ner på sig själv eller tror att andra människor 

har negativa tankar om henne men det kan även vara av motsatta känslor. Hon känner att 

andra människor lovordar och hedrar henne medan hon själv känner sig ovärdig all denna 

positiva uppvaktning. Detta kan uppfattas som att den sociala relationen är orättvis, den ena 

parten ger positiva känslor och den andre tar. Detta sker oftast omedvetet. Det finns även 

olika sorters skam där personen inte själv kan identifiera sin skam, varken situationen eller 

känslorna och detta kallas för icke-uppmärksammad skam. Även detta begrepp kan delas upp 

i två olika sorters skam: Öppen odifferentierad skam och förbipasserande skam. Den 

odifferentierade skammen känns igen genom att personen själv inte ser vissa känslor som just 

skam utan som någon/några andra känslor. Det som även identifierar den odifferentierade 

skammen är att personen inte använder sig av ordet skam utan skapar istället andra uttryck 

som dum i huvudet, klumpig eller löjlig. (Scheff (1990) s. 75- 96) 

Den förbipasserande skammen kan identifieras med hjälp av vilseledande resonemang och 

dilemman.  
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Man vill berätta om känslorna och att man kanske har gjort ett felval men vill samtidigt inte 

verka sårbar eller säga rakt ut att hon/han känner skam. I båda fallen av odifferentierad och 

förbipasserande skam vill personen inte uttrycka sin skam då hon/han kan verka sårbar eller 

rädd för att bli dömd av andra. (Scheff (1990) s. 72- 78) 

 

 
6,3. Avvikande roll / Ex-rolls process 
 

Goffman, Stigma: 

Stigma är när man ses som en avvikare och placeras i en roll som inte accepteras i samhället. 

Samhället är uppbyggt av specifika sociala normer och regler, det är viktigt för att man ska 

kunna passa in i samhället att man har en social identitet, för att få en social identitet (status) 

krävs det av individen att hon kan uppfylla samhällets krav, regler och normer. Om man inte 

klarar av detta blir man stigmatiserad som en avvikare, avvikande från det ”normala”. 

(Goffman (2007) s. 11- 15) När man är en avvikare uppstår en känsla av osäkerhet, man får en 

känsla av att ens omgivning dömer en efter allt man gör. Man kan känna att man inte kan 

uppfylla samhällets normer och ”normalitet” man tvekar på sig själv. (Goffman (2007) s. 20- 23) 

När man känner sig som en avvikare försöker man ofta skapa sig en gemenskap med andra 

individer som ingår i samma ”kategori”. Det skapas en gruppbildning med individer som 

strävar efter samma gruppfunktioner och mål. Man känner en gemenskap med varandra t.ex. 

före detta kriminella. Gruppen ger individen en trygghetskänsla. (Goffman (2007) s. 25- 31) 

  

Ebaugh-Ex-roll: 

Ex- identiteten eller en ex- roll handlar om en process som utgår från att man ska lämna sin 

tidigare roll eller identitet bakom sig och skapa en ny. När man har accepterat sin roll som 

avvikare, det vill säga sitt utanförskap från och funnit den trygghet i den avvikandegruppen 

kan den vara svårt att lämna denna. Processen går att tillämpa på före detta kriminella 

personer, deras tidigare roll har kretsats kring kriminalitet det kanske till och med har varit 

deras identitet. För att kunna skapa sig en ny roll eller identitet krävs det även att man 

erkänner sin tidigare roll. T.ex. för att kunna bli en ex- kriminell måste man erkänna sin 

tidigare roll som kriminell och acceptera den för att kunna lämna den. För att kunna skapa en 

ex-roll krävs det vidare en problematisk händelse mellan ens gamla roll och vad som ses som 

möjlig framtid.  
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Det kan ha varit något avgörande i sitt liv som gör att man vill lämna sin tidigare roll. För 

kriminella kan det t.ex. vara ett hårt fängelse straff som gör att man vill lämna sitt nuvarande 

liv. Det finns en skillnad på den gamla roll och den nya. När man föreställer sig hur man vill 

att framtid ska se ut måste man beräkna in ens tidigare roll alltså den rollen man hade som 

kriminell. Det kan vara väldigt emotionellt att släppa sin tidigare roll och skapa en ny.  

Man har haft en trygghet som man ska ge upp för att skapa sig en ny trygghet. Det kan vara 

väldigt svårt att släppa bilden av sin gamla identitet och anta sig en ny identitet. Man kan se 

ex-processen som ett sociologiskt fenomen, hur man går från en roll till en annan, hur man 

anpassar sig till sin nya identitet och samhällets normer.( Ebaugh (1988) s.149-150)  

 
  

 7. Metod 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod på grund av att vi anser att denna metod är den 

lämpligaste för att oss för att få fram den information vi söker. En kvalitativ metod handlar 

om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen/händelse och våran forskning handlar just 

om att skapa en förståelse om organisationen KRIS och de människor som befinner sig i den.    

 

7,1. Val av metod 
 
Den grundläggande skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ ansats är vilken typ av 

analys man ska göra och vilken inriktning uppsatsen har. Kvalitativa undersökningsmetoder 

strävar efter att omvandla det som undersöks till skrivna ord, till skillnad mot en kvantitativ 

undersökning där det strävas efter att omvandla observationsdata till siffror. En kvantitativ 

forskning är särskilt lämplig att använda när resultatet ska handla om jämförelser och 

samband, i motsats till en kvalitativ forskning som är lämpligare för att beskriva händelser 

och människor (Denscombe, (2000).  

 

Rätt val av metod är något som är relevant för att man ska kunna få det material man 

eftersöker. Det finns många olika typer av datainsamling men de metoder som vi anser passar 

oss bäst är deltagande observation och intervju, det vill säga kvalitativ metod. För att kunna 

inleda forskningen på fältet finns det visa kriterier som måste uppfyllas.  
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Det är viktigt att man frågar sig varför man ska göra denna forskning, hur man ska gå tillväga 

och var man ska göra den. Utformningen av den själva forskningsfrågan är grunden för hela 

forskningsarbetet. Därför är det viktigt att frågan är i fokus när man ska börja sin forskning. 

Forskningsfrågan ska utformas på ett sätt som ger en möjlighet att gå djupt in på 

forskningsområdet därför är det viktigt att avgränsa både området och frågan. Det är viktigt 

att man funderar på vilken teknik man ska använda sig av för att få ett så bra resultat som 

möjligt. (Sjöberg (2008) s.16- 29) 

 

7,2. Intervjuer  
 
För oss är det lämpligt att använda sig av intervjuer och deltagande observationer.  

Att man börjar sin forskning som en öppen bok och inte har fördomar mot personerna man 

ska intervjua. Det är dock viktigt att man själv inser att man bidrar med en egen komplexitet, 

det vill säga egna tankar och tolkningar av intervjun. Området är också avgörande för vilken 

intervju man ska använda sig av. Semistrukturerade intervjuer ger den som blir intervjuad en 

större möjlighet att själv kunna påverka svaren. Vi har valt att använda oss av just 

semistrukturerade intervju på grund av denna intervjuform ger oss och intervjupersonen en 

möjlighet att vara flexibla och kunna utveckla sina egna svar. (Denscombe (2006) s.135) 

 

7,3. Observation 
 
Om man ska använda sig av observation som metod är det viktigt att man är medveten om att 

det finns en risk med denna metod. Det kan vara olagligt med dold observation t.ex. man kan i 

värsta fall sätta sig i situationer som är farliga. På grund av att man deltar i en miljö som man 

forskar om kan detta kan leda till en risk. På grund av att vårt forskningsområde innebär det 

att vi ska göra deltagande observation av förre detta kriminella som kanske inte har lämnat sin 

kriminella sida bakom sig helt. En risk finns att vi stöter på deras kriminella förflutna. Det kan 

kanske också vara känsligt för dem att dela med sig av sitt förflutna och de eventuellt känna 

att vi lägger oss i och dömer dem. (Sjöberg (2008) s.171) 
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7,4. Kreativt intervjuande   
 

Vi har även valt att ta inspiration från David Gauntletts bok som handlar om att bygga upp sin 

identitet metaforiskt. Författaren arbetar genom olika modeller så som Lego och bilder. 

Genom att man konstruerar en egen bild eller beskriver genom ord av hur man ser sig själv 

kan detta ge en inblick i individen. Genom att bygga en konstruktion av t.ex. Lego kan man 

på ett kreativt sätt få kunskap om hur individen ser sig själv. 

Författarens metod går framför allt ut på att individen som man arbetar med ska känns sig 

som ett subjekt istället för ett objekt.  

Personen ska få vara delaktig i konversationen med egna tankar och åsikter. På grund av att vi 

använder oss utav en semistrukturerad intervju metod så är detta ett bra sätt att öppna upp 

intervjuerna med. Det ger intervjupersonerna en möjlighet att känna sig mindre pressad på 

grund av att man öppnar intervjuerna med en ”lek”.  

David Gauntlett menar att genom ”lek” kan människan komma ifrån press. Detta ger utrymme 

och möjligheter för kreativitet och att kunna gå utanför ramarna (Gauntlett (2007) s. 130-131)  

 

7,5. Vetenskapsteoretisk ansats  
 

Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse. Man använder sig av hermeneutiken för att 

kunna förstå forskningsmaterialet. När man har fått en större förståelse för sin forskning kan 

man finna någon som är dolt. När man finner det som är dolt blir sammanhängande och 

förståelsen större och det är detta som hermeneutiken går ut på att hitta det som är dolt inom 

det material man har insamlat.  

 

Vår vetenskapsteoretiska ansats är ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken lägger 

fokus på innebörd samt mening och inte på orsak och verkan. Vi ska alltså försöka tolka de 

muntliga uttalanden som vi får möta genom de intervjuer och observationer vi ska göra. I ett 

vetenskapsteoretiskt perspektiv handlar hermeneutiken om specifika metoder för förståelse 

och tolkning. Men vi ska inte enbart tolka det respondenterna säger utan vi ska även tolka 

deras beteende under intervjuerna och observationerna. En förutsättning för att vår forskning 
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ska bli så bra och så empiriskt som möjligt är att vi får ett brett underlag av data för att senare 

kunna dra slutsatser utan generaliseringar. 

(Holmqvist (2007) s. 103) 

 

”Den hermeneutiska cirkeln” är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken, vilken handlar om att 

skapa samband mellan detalj och helhet. Den hermeneutiska cirkeln handlar om att hämta små 

delar av data från olika håll och sedan göra det till en helhetsbild. Man tar också in sin egen 

förförståelse om sitt forskningsområde. (Thurèn (2006) s. 45-51) 

 

Vi kommer att använda oss av en hermeneutik ansats eftersom vår kvalitativa datainsamling 

som handlar om att vi ska göra deltagande observation, intervjuer och ta del av tidigare 

material om området vi ska forska om. Detta är dessa delare vi kommer att sätta ihop till en 

helhet som vi sedan kommer att analysera. Hermeneutiken går ut på att tolka den information 

vi får. 

 

 
7,6. Förförståelse 
 

Förförståelse handlar om hur man uppfattar verkligheten genom sina erfarenheter och det är 

ett centralt begrepp i hermeneutiken.  

Vår förförståelse påverkar våra värderingar och våra önskningar kan även vara vilseledande 

men det behöver inte vara något negativt. Det som är viktigt att förstå när det gäller 

förförståelse är att vi är beroende av det, vi måste har förförståelse för att kunna tolka data. 

(Thurèn (2006) s. 95) 

 

Vår egen förförståelse som har influerat i vår problemformulering är att relationen mellan 

individerna inom KRIS är väldigt stark på grund av dem flesta som är med i organisationen 

har samma bakgrund. Något som stärker gruppen är att alla har gemensamt målfokus, vilket 

som leder till att man identifierar sig med gruppen och det ger en trygghet för den enskilda 

individen. Vi tror att man stannar kvar i organisation på grund av just denna ”vi” känslan man 

skapa och det är det som ge individerna trygghet. 

 
7,7. Tillvägagångssätt 
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Innan vi valde att göra vår undersökning på KRIS så gjorde vi en del efterforskningar. Vi 

började med att ta del av informationen på deras hemsida vilket gav oss inspiration till vår 

uppsats. Vi började med att diskutera om KRIS organisation och vad vi skulle kunna forska 

om inom den organisationen. Förförståelse av organisationen gav oss inspiration till att 

studera genusfrågor och hur samspelet är mellan individerna inom KRIS. Vi började med att 

besöka KRIS och kolla om det fanns en möjlighet att vi skulle kunna observera och intervjua 

medlemmarna inom KRIS.  

De blev väldigt intresserade av vårt forskningsområde och ville genast visa hur deras 

organisation fungerade. Dem bjöd med oss på en föreläsning som de själva höll i om varför 

och hur det kommer sig att man väljer denna kriminella väg i livet. Föreläsningen gav oss 

inspiration till ett fortsatt arbete.  

 

 

Innan föreläsningen hade vi tankar om att vi skulle studera interaktionerna mellan individerna 

inom KRIS. Efter vi hade varit på föreläsningen ändrade vi tankesätt och delvis bytte 

frågeställning. Vi blev mer intresserade av gruppidentitet. KRIS är menat som ett hjälpmedel 

för före detta kriminella att komma ut i samhället men KRIS kan också bli ett substitut för den 

trygghet och identitet man funnit i det kriminella liv man har levt i innan.  Föreläsningen gav 

oss grunden till vår intervjuguide. Vi började med att fundera ut vilka frågor som var 

relevanta, för att vi skulle kunna få de svar vi sökte. Vi började med intervjufrågorna vi gav 

dem lappar med sju ord, tid, pengar, gemenskap, samhälle, regler, familj och framtid. Detta 

gjorde vi på grund av att vi ville att de skulle öppna upp sig och tänka att det finns inte endast 

”ett” rätt svar utan i intervjuerna var vi intresserade hur de själva ser på sina erfarenheter.  

Vi ville att de skulle förklara vad orden betydde för dem vilket resulterade i en möjlighet till 

att starta en mer öppen diskussion. 

 

Vi valde att dela upp vår intervjuguide i tre områden. Bakgrund vilket vi tar upp allmänna 

frågor så som ålder, Relationer mellan ledare och ungdomar (där vi har 13 underfrågor) och 

framtid (sex st. underfrågor). Detta gav oss en möjlighet att vara flexibla inom 

frågeområdena. Intervjuerna utfördes på totalt åtta individer, varav sju var män och den 

slutgiltiga på en kvinna som arbetar som ”ledare”. Vi intervjuade bara en kvinna på grund av 

att det finns bara två kvinnor inom organisationen och det vara bara en av dem som ville ställa 
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upp på intervju. Vi hade självklart önskat att vi kunde intervjua fler om det var möjligt. Vi 

intervjuade fyra ledare och fyra unga medlemmar.  När vi hade sammanställt alla intervjuer 

fick vi en möjlighet att gå på en workshop där socialpsykologen Phillip Lalander hade en 

föreläsning om varför och hur ungdomar hamnar i kriminaliteten och varför det är så svårt att 

komma ur. Vi fick då kontakt med honom och han blev intresserad av att ta del av vår 

uppsats.  

 
7,8. Hur fältarbetet gick 
 

Vi fick ut mycket information genom intervjuerna och observationerna vi gjorde. Vi hade 

dock velat ha mer kvinnliga intervjupersoner. Vårt val utav plats där intervjuerna skulle äga 

rum var inte det bästa valet insåg vi i efterhand. Vi valde att intervjua individerna i deras lokal 

för vi antog att det är där dem känner sig trygga.  

Dock fanns det många störmoment som gjorde att visa intervjuer blev avbrutna. Vi 

diskuterade om vi skulle byta intervjuplats men ansåg att andra platser skulle vara för 

offentliga, vilket inte ansågs vara lämpligt på grund av intimkaraktären på våra frågor 

 

I intervjusituationen upplevde vi att de individerna som vi intervjuade var slutna. Det var svårt 

för dem att boka in intervjuer, på grund av att de var osäkra. När vi hade bokat intervjutider så 

fanns inte den intervjupersonen på plats. Vid ett tillfälle skulle vi utföra en intervju med en 

person men två andra individer blev delaktiga på grund av att de kom in i rummet.  

Detta lede till att det blev en gruppintervju och vi kände direkt att den informationen vi fick 

blev begränsad på grund av att dem individerna diskuterade sig fram till svaren istället för att 

utgå ifrån sina egna värderingar.  

 

Vi märkte att ledarna ville svara ”rätt” på frågorna för att få KRIS att framstå som en ypperlig 

organisation medan ungdomarna svarade utan att fundera på vad ”rätt” svar kunde vara. Det 

positiva med individerna inom organisationen är att individerna är väldigt öppna och 

kärleksfulla. Detta märkte vi genom att medlemmarna gav varandra kramar och uttryckte sig 

med ord som ”jag älskar dig”. Att man skulle krama varandra så fort man träffades var en 

självklarhet och dem tog i mot oss med öppna armar direkt och var väldigt engagerade i vår 

forskning. De tyckte att det var roligt att vi intresserade oss för deras organisation och nästan 
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alla ville bli intervjuade men vi var tvungna att begränsa oss till åtta intervjuer. De erbjöd oss 

också att vara delaktiga under olika aktiviteter som hölls men vi hade tyvärr inte tid att delta i 

alla. I det stora hela fick vi mycket relevant information, dock hade vi hoppats på att visa 

individer skulle vara mer öppna under just intervjuerna.  

Det kändes som att vissa sa det svar som de trodde förväntades av dem men även detta gav 

oss samtidigt information om personerna och deras roll i organisationen.  

 

Något vi också har kommit underfund med vad gäller metod att det är väldigt viktigt vart man 

utför intervjuerna. Att man intervjuar personer på en plats där det inte finns risk 

störningsobjekt.  

 

 
7,9. Reflektioner och etiska aspekter 
 

Vi har valt att inte namnge intervjupersonerna utan ge dem fingerade namn på grund av att ett 

par frågor som vi har ställt anser vi vara känsliga och vi vill respektera deras anonymitet. På 

grund av att vårt forskningsområde kan vara känsligt för vissa av respondenter valde vi att 

också att utföra intervjuerna i en trygg miljö alltså i deras egen lokal. Men trots detta kände vi 

att vissa frågor berörde vissa respondenter mer än andra. Detta kan bero på att de kände sig 

tvungna att ge ”rätt” svar eller berätta något intimt om sig själv. Vissa försökte också skämta 

bort och bortförklara viktiga frågor för att de var för personliga.  

Men dessa frågor var viktiga för oss att ta upp för att kunna få kunskap om vårt ämne. Vi 

märkte även att vissa frågor var mer känsliga för männen än för kvinnan att svara på.  

 

Lokalen känns öppen, medlemmarna är noga med att man blir bra bemött när man kommer 

dit. Att man känner sig välkommen är något som vi ser som positivt, man märker att de är 

stolta över sin lokal. De har renoverat den själva och visade gärna upp den och berättade om 

det. Vi känner att vissa intervjufrågor kan ha påverkat dem mer än andra, angående frågorna 

om genus t.ex. varför majoriteten är män i föreningen framstod det som jobbigt för dem att 

svara på och man märkte att de inte hade några konkreta svar. Vi känner att de frågorna kan 

ha påverkat dem på så sätt att de fick en insikt i att detta är något relevant att jobba mer med.  
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8. Presentation av Material 

 
8.1 Observation  
 

KRIS lokal är öppen för alla och fungerar som en ”fritidsgård”, det vill säga alla är välkomna. 

Besökare till organisationen behöver inte själva ha ett kriminellt förflutet, utan kan komma 

ner och delta i olika aktiviteter, något som ofta sker med barn till de kriminella. Alla är 

välkomna så länge de betalar sin medlemsavgift.  

Första gången vi besökte KRIS fick vi en rundvandring där de visade hur lokalen var 

uppbyggd. De berättade även att det hade gjort alla renoveringar av lokalen själva något som 

de är väldigt stolta över. Lokalen består dels av ett kontor med datorer som samtliga har 

tillgång till, en reception, ett rum med tv-spel och filmvisning, ett biljardrum och till sist ett 

kök där de fikar och äter. KRIS organisationen har möten varje vecka tillsammans med sina 

medlemmar. Under mötena går de igenom vad som ska göras under veckan och diskuterar 

alltifrån aktiviteter för medlemmarna respektive vilka föreläsningar som ska hållas. Vi beslöt 

oss för att observera och delta i två av mötena. Under de två mötena som vi observerade 

uteblev två personer, något som vi tydligt märkte skapade ilska och irritation bland de övriga 

medlemmarna, då det ses som väldigt allvarligt om medlemmar väljer att inte dyka upp. Om 

en individ väljer att inte delta under de planerade mötena respektive aktiviteterna kan det vara 

ett tecken på att individen fått ett återfall enligt KRIS, något som ses som mycket allvarligt 

Därför gör KRIS närvarokontroller på alla aktiviteter och möten och om inte alla personer är 

närvarande så ta man reda på varför de ha uteblivit.  

Vid ett tillfälle när en väldigt ung kvinna inte närvarade på ett möte ringde de övriga 

medlemmarna till personens mamma, då hon fortfarande bodde hemma på grund av sin ålder, 

de tog reda på anledningarna till att hon inte hade dykt upp. Vid det andra tillfället så var det 

en äldre medlem som hade uteblivit. De berättade för oss att de hade ringt till honom tidigare 

utan att fått något svar och då beslöt de sig att åka hem till personen och se att allt stod rätt 

till. Det gjorde det dock inte och denna medlem hade fått ett återfall, de ledarna som hade 

besökt denna medlem bad honom kommer ner två dagar senare när han inte hade några droger 

kvar i kroppen.  
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8,2. Vägen in: 

KRIS arbetar ute på fältet tillsammans med individer som precis kommit ut från olika 

anstalter och häkten med målet att hjälpa individen in på rätt spår . Det fungerar som en 

fortsatt behandlingstid. 

 

Adam berättar under vår intervju med honom att han satt på häktet i februari förra året Och att 

det var hans övervakare som berättade för honom om KRIS. Övervakaren beskrev KRIS för 

Adam som ett bra hjälpmedel som han gärna skulle besöka för att se hur det kändes: ”jag vet 

inte varför men jag fastnade för det direkt”. Han berättade sedan att har redan kände några av 

medlemmarna inom KRIS sen tidigare, något som gjorde det lättare för honom att känna sig 

trygg men även att snabbt finna en medlemskänsla. Han berättar också att de åker runt på 

olika skolor och föreläser om just droger och kriminalitet. Han förklarar att anledningen till att 

de åker runt och föreläser och visar upp sig är för att visa att de finns till om någon skulle 

känna att de behöver hjälp. Man gör detta för att vissa ungdomar hur illa det kan gå i fall man 

börjar med droger och kriminalitet. Målet är att ungdomarna ska få insikt och hjälp innan det 

är försent.  

 

Under intervjun med Sara förklarade hon att hon kände en medlemskänsla så fort hon kom ner 

till organisationen. Hon hade tidigare tillhört KRIS i Malmö men på grund av att hon flyttade 

till Halmstad så bytte hon KRIS grupp. Innan hon flyttade till Halmstad så hade KRIS 

organisationen i Malmö tipsat henne om att kontakta KRIS i Halmstad för att få ett fortgående 

stöd. Sara säger: ”De tog i mot mig med öppna armar” Hon berättar senare att om hon inte 

hade blivit medlem i KRIS Halmstad så var hon rädd för att falla tillbaka till kriminaliteten på 

grund av att hon inte kände någon i Halmstad förutom de kontakter hon hade skapat sig inom 

kriminaliteten. Att vara medlem i KRIS såg hon som den enda möjligheten att 

förhoppningsvis kunna få kontakt med sin dotter igen som hon förlorade under sitt kriminella 

liv.  
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8,3. Medlemskap:  
 
Medlemmarna ser KRIS som en familj, de förlitar sig på varandra och vet att de andra 

medlemmarna finns där för dem. KRIS beskrivs som en organisation med en sammanhållning 

som leder till att individerna känner en trygghet samtidigt som de slipper bli utdömda av de 

övriga medlemmarna.  

 

Adam säger under sin intervju att alla manliga ledare känns som hans pappor. Han berättar att 

de ställer upp för varandra och att han är den yngsta killen som är medlem i KRIS. Adam 

säger ” På grund av att jag inte har en pappa så har dem här inne blivit mina förebilder, här 

inne är den riktiga gemenskapen” Allt med KRIS är jättebra forstätter han förklara ”vi är ett 

gott gäng som tar hand om varandra”. Vidare fortsätter Adam att beskriva morgonmötena 

som viktiga, då de samlas och går igenom vad som ska göras under dagen.  Han berättar att de 

andra medlemmarna har hjälpt honom jätte mycket, när han har varit ute på hal is så har dem 

funnits där och hjälpt honom tillbaka. Man behöver inte vara orolig, det finns ingen polis som 

behöver få reda på vad man har gjort säger han. Men kravet för att få vara medlem och vistas 

på KRIS är att man ska vara drogfri. Adam säger: ” Man blir inte utkastad men dem flesta vet 

att om man går ut och börja knarka igen så är man inte välkommen hit”.  

 

Även David säger att KRIS känns som en familj. Man kan höra av sig när som helst berättar 

han, man vet att de finns för en hela tiden. Han försätter med att säga att han också känner sig 

som en förebild och vill med sina egna erfarenheter hjälpa andra. David säger: ”På något sätt 

så stärker det mig”. KRIS har hjälpt honom genom att få honom att förstå att det finns andra 

vägar. ”Jag har fått tillbaka allt genom att vara på KRIS, jag är idag drogfri” säger han med 

stolthet.  

 

Våra reflektioner efter intervjun lyder så här: Vi märkte att han kände en stolthet när han 

berättade att han kände sig som en förebild, han lutade sig framåt och log mot oss. Tidigare i 

intervjun satt han med armarna i kors men när denna fråga kom öppnade han upp sig och 

pratade högre som om han ville verkligen att vi skulle förstå vilken gemenskap dem hade 

inom KRIS.  
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Sara beskriver vidare att: Så fort hon har haft problem med något så är hon inte rädd att fråga 

om råd. Hon förklarar att det känns som att alla vill hjälpa varandra på KRIS. Under hela 

intervjun hade Sara svårt att hålla ögonkontakten. Hon tittar ner hela tiden och pratar tyst. 

Men under frågan om gemenskap såg vi att hon lyste upp och verkligen ville få fram hur bra 

allt är inom KRIS. Sara säger: ”Jag skulle göra allt för dem har inne och de skulle göra allt 

för mig, vi är en familj” 

 

8,4. KRIS – Endast en manlig gemenskap?  
 

Det är få kvinnliga medlemmar på KRIS och detta skapar ett psykologiskt hinder vad gäller 

deras deltagande i organisationen därför håller de på att starta en kvinnogrupp på grund av att 

fler kvinnor ska få den hjälpa de behöver för att komma ifrån sin kriminalitet och sitt 

missbruk. Sven säger att det är lättare för killar att hitta en sammanhållning. KRIS har bara 

funnits i fem år och det är därför de inte har hunnit med den här processen innan. ”Jag talar 

för mig själv, så är det så att dem inte vågar komma ner hit eller stannar de inte kvar”. Men 

nu så har vi en del tjejer här men dem stannar inte så länge. Han förklarade sedan att de har 

mycket kontakt med kvinnor som för tillfället sitter på olika anstalter. Det har jobbat några 

tjejer på KRIS säger han men tyvärr så har dem inte stannat kvar. Han säger sedan att de nu 

har en kvinnlig receptionist däremot. KRIS har inte varit etablerat i Halmstad någon längre 

tid, och därmed har inte tiden räckt till för att starta en kvinnogrupp. Kvinnor går gärna vidare 

och etablerar sig inte på samma sätt som killarna gör enligt Sven. Det är också viktigt att 

tjejerna kommer överens med varandra och det har de inte riktigt gjort hittills menar han. 

 

Våra reflektioner under intervjun var att frågan som behandlar kvinnor i KRIS var ett känsligt 

ämne, då det tog lång tid för Sven att ge oss ett svar och vi fick känslan av att han kände att vi 

dömde honom på något sätt, något som resulterade i att Sven kom med några hypoteser varför 

få kvinnor var medlemmar i KRIS. Han berättade att det verkligen inte var KRIS fel och han 

pratade med en bestämd röst.  
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Sara, en av de få kvinnliga medlemmarna, säger i sin tur att när man lever i den kriminella 

världen så är majoriteten män och hon umgicks mestadels med män och kände som en i 

gruppen där. Sara säger: ”För mig är det ingen stor grej att det få kvinnor”. Hon säger också 

att hon är van med att det är mycket män. Hon beskriver också sin syn på KRIS att det är 

grabbigt och ”grabbarna är hårda på utsidan men innerst inne är de som barn”. Sara 

förklarar att när man håller på med droger så blir allting väldigt macho, det vill säga att 

individen lägger på sig en hård mask för att bättre passa in i den kriminella världen. Under 

intervjun märkte vi tydliga skillnader mellan svaren från Sara och Sven. Hon verkade av 

naturliga skäl inte känna sig dömd på samma sätt. Sara säger att för hennes del spelar det 

faktiskt inte så stor roll, hon berättade att hon har levt nästan hela sitt liv med killar och att 

hon känner sig bekväm med det. Hon avslutar med att säga: ”Men jag kan förstå att inte ni 

känner er lika bekväma med det” 

 

8,5. Ledarskap – liknande bakgrund 
 

Att ledare har samma bakgrund framstår som något positivt inom KRIS. Organisationen KRIS 

är uppbyggd på självhjälp vilket betyder att när man hjälper sig själv så hjälper man också 

andra. Adam berättar att han ser upp till dem som har varit med om samma sak och när man 

ser att de har klarat det så ger det en styrka för att då känner man att man själv kan klara det. 

Han berättar om när han åkte till Malmö och festade och knarkade, han sa det med en 

skämtsam ton, ” Men alltså jag är tillbaka på banan igen nu så”.  Han förklarar att det bästa 

av allt är att man inte blir dömd av de andra på grund av att den anledningen att de har varit 

med om samma sak. 

Adam ser det som jätte positivt att man kan ge varandra ett gemensamt stöd. Ett stöd som en 

individ som inte gått igenom samma saker som inte kunnat ge. Det skapar en typ av trygghet 

och tillit. Genom att man har samma bakgrund känner man en samhörighet med dem andra. 

Adam säger: ”Här inne är det på riktigt det är det inte utanför, man blir huggen i ryggen men 

här så kan man lita på alla” 
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David fortsätter att berätta när man kommer till KRIS så får man råd och stöd av individer 

som inte dömer en efter vad man tidigare gjort, av den anledningen att de själva har varit i 

samma situation. ”Det är det som känns så bra med KRIS”. Dem utanför KRIS alltså mina 

andra vänner förstår inte hur det är, alltså dem kan inte hjälpa mig på samma sätt.  

Han säger att socialen känns som några som egentligen inte bryr sig om honom utan bara om 

problemet, men att dem här inne vill verkligen hjälpa honom på ett annat sätt och ställer upp 

hela tiden.  

 

8.6 Vägen ut ur KRIS 
 
Efter att man har vistats på KRIS en längre tid kan det vara dags att föröka komma ut i 

samhället igen och försöka passa in i samhällets regler och normer (med ett ”riktigt” arbete 

mm).  

 

Adam säger att hans mål i livet när han känner sig stark nog att lämna KRIS är att skaffa sig 

en högskoleutbildning och ta körkort Adam säger ” Vill ha ett bra jobb och en fin familj, en 

Svensson dröm liksom med barn så klart”. Han förklarar att han ser ljust på sin framtid och att 

han är på väg att uppnå sina mål. Adam förklarar även att han är ”nynykter”, något som han 

tror, förutsatt att han kämpar helhjärtat, kan hjälpa honom att uppnå sina mål i livet.  Precis 

som Adam berättar dem andra medlemmarna att deras framtids mål är att bli nykterister och 

skaffa sig ett arbete, en familj med en stabil grund att stå på.  

 

David berättar att han vill få en bättre kontakt och relation med sin son och det enda sättet för 

honom att få det är att bli nykter och vara en trygghet för honom. Han berättar ”min familj är 

viktigare för mig än vad jag trodde innan när jag höll på med droger” Flera av de 

medlemmarna vi intervjuade säger samma sak.  

 

Sara säger att när hon tänker på sin framtid så ser hon ett bättre förhållande med sin dotter och 

även ett sundare liv för sig själv. Hon vill hitta en bättre balans i livet. Sara säger: ” här inne 

så känns det som att jag har funnit mitt rätta jag” Hon har nu styrkan att återvända till 

samhället och bli en fungerade individ.   
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9. Analys/tolkning 
 

Vi ska nu analysera vårt empiriska material med hjälp av valda teorier. Organisationen KRIS 

ger individen med en bakgrund i kriminallitet och drogproblem stöd samt en tillfällig 

sysselsättning som i sin tur ska ge individen en möjlighet att lämna sitt gamla liv bakom sig 

och försöka skapa en ny identitet.  

 

9,1. Hur kan identitetsprocessen för KRIS medlemmar se ut  
 

”Man kan säga att alla här inne är som mina pappor, alltså vi ställer upp för varandra” detta 

säger Adam under intervju och flera andra intervjupersoner uttryckte sig positivist om 

lojaliteten och stödet inom KRIS . Att vara medlem i KRIS får dem att känna sig som en del i 

en familj, vilket leder till att de känner en trygghet och en känsla av gemenskap. Som en 

individ strävar man hela tiden efter att tillhöra något. Brown (2000) menar att när man är 

medlem i en grupp förändras ens identitet. De medlemmar inom KRIS, som vi intervjuat och 

observerat, försöker förändra sin identitet från att vara kriminell till att återgå till ett hederligt 

fungerande liv i samhället.  

 

9,1.2 Vägen in i KRIS 
 
Det första steget individen måste ta för att kunna komma bort från kriminaliteten är att bryta 

från sin kriminella identitet och sitt kriminella liv, vilket betyder att den måste ger upp den 

trygghet som de tidigare fann i den gamla identiteten.  Att vara delaktig i en kriminell grupp 

ger individen en skenbar trygghet, baserat på en gemenskap som handlar om droger. Det 

innebär en destruktiv identitet, menar vi. Individen känner heller inte en äkta utan en falsk 

stolthet. Man vågar inte visa sin skam, en skamkänsla kan skapas då individen bryter mot 

normerna som finns i samhället och intar en avvikande roll vilket individerna inom den 

kriminella gruppen har.  Individen skapar sig då en stolthet som bygger på att man håller upp 

ett fasad som inte äkta enligt Scheff (1990). 
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Adam säger: ”Här inne är det på riktigt, det är det inte utanför, man blir huggen i ryggen” 

För att man ska kunna göra en sådan förändring att gå från en kriminell identitet till att bli en 

individ som integreras i samhället behövs det en ”problematisk” händelse, enligt Ebaugh 

(1988) alltså en brytpunkt mellan ens gamla roll och vad som anses som en möjlig framtid.  

 

Det kan ha hänt något avgörande i individens liv som gör att man vill lämna sin tidigare roll. 

För Adam var det när hans pappa dog, berättade han i intervjun: ”Efter pappa hade dött kände 

jag att jag inte kunde fortsätta som jag höll på, vem skulle då ta hand om min syster.”  

Det var detta som fick honom att komma till insikt.  

 

9,1.3 Medlemskap 
 
Det andra steget individen måste inta är att skapa en ny identitet, trygghet och gemenskap i 

den ”nya” gruppen. KRIS blir som ett ”mellansteg” för att sedan kunna komma ut i samhället. 

Man är ännu inte redo att ta steget ut i samhället men man är redo att försöka släppa det gamla 

livet och gå vidare. Enligt Ebaugh (1988) så måste man finna sin trygghet någon annanstans 

(än den gamla gruppen) för att på så sätt våga släppa tryggheten i den roll man har haft 

tidigare. Denna nya trygghet fann nu Adam hos KRIS. Inom en organisation som KRIS blir 

gruppmedlemmens gruppidentitet den centrala delen i individens liv. Sådant som man kanske 

inte hade vågat göra enskilt som en ensam individ vågar man nu göra i grupp. Man blir 

delaktig i en så kallad social identitet istället för en enskild identitet (Brown 2000) 

 

Den sociala identitet som skapas genom KRIS stärker på så sätt individen till att våga lämna 

sitt tidigare liv, och lämna sin tidigare grupp som har ståt för den tidigare tryggheten tidigare 

Enligt Brown (2000) är det detta som sammanväver en grupp, att ”medlemmarna” har samma 

öde, det vill säga har upplevt samma saker som t.ex. erfarenheter. Precis detta berättar Adam: 

-” Genom att man har samma bakgrund känner man en samhörighet med dem andra” han 

säger också att: ”Man kan stötta varandra på ett annat sätt en vad en person som inte har 

varit med om samma sak kan göra, det ger en typ av trygghet”.  
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När man är en avvikare uppstår enligt Goffman (2007) en känsla av osäkerhet, man får en 

känsla av att ens omgivning har en social kontroll över en. Individen kan få en känsla av att 

kontroll agenter så kallade poliser dömer en efter allt man gör. Om man ser sig själv som en 

avvikare alltså drabbats av ett stigma har man intagit av en avvikande roll. En identitet som 

inte är ”normal” och man känner att man inte kan uppfylla samhällets normer, utan man 

börjar tvivla på sig själv och på allt man gör. Detta leder till osäkerhet och en dålig självbild. 

Vilket Adam säger: -” Polisen fattar inte hur det är och det är skönt att de inte behöver få 

reda på i fall man slinter till ibland” 

 

Medlemmarna i KRIS har ett gemensamt mål vilket ger individen styrka att fortsätta hålla sig 

borta från droger och kriminalitet. På grund av att man har samma målfokus leder det till att 

man identifierar sig med gruppen vilket leder till att det en trygghet för den enskilda individen 

som då känner sig accepterad. Adam säger under intervjun ”Man ser upp till dem som har 

varit med om samma sak och när man ser att de har klarat det så ger det en styrka för att då 

känner man att man med kan klara det”.   

 

William Griffith Wilson och Robert Holbrook Smith (1939) har kommit fram till att det är 

lättare att hålla sig nykter/drogfri om man får stöd från någon annan i samma situation. Alla 

inom KRIS delar ett gemensamt förflutet som speglas i den kriminella världen, något som 

leder till att de kan identifiera sig med övriga individer i gruppen. Det hjälper individerna till 

att uppnå sina enskilda mål. På grund av den trygghet de känner och det stöd de får från de 

övriga medlemmarna som har upplevt liknande situationer kan de känna sig mindre dömda av 

omvärlden. Delvis kan man bli som ett barn i en ny familj med föräldrar som hjälper än. 

Delvis kan man själv bli som en förälder till andra. Under vår intervju med David märker vi 

att han känner en stolthet när han berättar att han känner sig som en förebild för andra 

medlemmar inom KRIS (jfr Scheff 1990).  

 

Enligt Brown (2000) är det viktigt att tillhöra något ”större än sig själv”, känna en gemenskap 

med andra människor. Att tillhöra en grupp där individer känner att de kan bidrar med att 

hjälpa andra ger den enskilda individen en känsla av stolthet. Enligt Scheff (1990) är de 

grundläggande emotionerna skam och stolthet och det är dessa emotioner som inspirerar en 

människa till handling.  
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Just på grund av att David känner en stolthet när andra ser honom som en förebild och att han 

bidrar med något större än sig själv, något som leder till att han vill fortsätta arbeta inom 

KRIS och inspirerar andra till en positiv förändring. Han vill inte ge upp på grund utav 

stolthet i rollen som förebild, tryggheten i gruppen och den gemenskap han känner med de 

andra medlemmarna.  

 

Enligt Scheff (1990 s.72-77) känner man en stolthet när man har uppnått ett mål eller när man 

är nöjd med sin egen insats. Scheff (1990) refererar till Cooley som menar att man ser sig 

själv genom andra, vilket leder till att man skapar en uppfattning om sig själv, en så kallad 

spegelmetafor. Detta leder till att individen känner en stolthet, en god självuppfattning och 

intar en positiv identitetsuppbyggnad och känner då en trygghet genom gruppen.  

 

David säger -”KRIS är som min familj, dem förstår på ett helt annat sätt än alla andra som 

inte är här inne och inte har varit med om samma saker som jag har”  

Goffman (2007 s.20-23) beskriver att när man känner sig som en avvikare försöker man skapa 

sig en gemenskap tillsammans med andra individer som ingår i samma avvikande ”kategori”. 

Det skapar en gruppbildning bestående av individer med individer som strävar efter samma 

gruppfunktioner och mål. En grupp där man inte känner sig avvikande från trots att man är det 

enligt majoriteten känner man en gemenskap.  

 

9.1.4 KRIS – Endast en manlig gemenskap? 
 
Man skapar sig nu en ny identitet som ex kriminell. För att få vara medlem i KRIS finns det 

olika krav. Kravet för att få vistas på KRIS är att man ska vara drogfri.  

Adam säger: ” Man blir inte utkastad men dem flesta vet att om man går ut och börja knarka 

igen så är man inte välkommen hit” Han berättar även att han själv har fått återfall men är 

tillbaka på rätt bana igen. Han säger detta med en skämtsam ton under intervjun. Även i fall 

man får återfall till kriminaliteten är man fortfarande medlem i KRIS, bara man är beredd på 

att försöka leva ett hederligt liv. Återfall är väldigt vanliga inom den kriminella världen, och 

det blir en slags ”jojoeffekt”., där flertalet kan hålla sig borta från kriminalitet ett tag men som 

till slut de faller tillbaka.  
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De försöker om och om igen och till slut klarar de förhoppningsvis att hålla sig drogfria. Att 

individen hoppar fram och tillbaks mellan den ex-kriminella rollen (KRIS identiteten) och den 

kriminella rollen är relativt accepterat inom KRIS. Adam säger t ex på ett skämtsamt sätt: ”Är 

tillbaka på banan igen”, vilket visar att det finns en förståelse för hur denna 

”rollutgångsprocess” (att lämna rollen som narkoman och kriminell) fungerar. 

  
När man är medlem i KRIS finns det en social kontroll på individen, närvarokontrollen på 

medlemmarna tas innan varje möte och aktivitet. KRIS har regelbundna möten varje vecka för 

att på så sätt skapa en kontroll över individerna. Under vår observation uteblev två 

medlemmar och ledarna försökte direkt ta kontakt med de två berörda individerna.  

En av medlem hade fått ett återfall, och de bad honom kommer ner två dagar senare när han 

inte hade några droger kvar i kroppen. Det kändes som att de tog väldigt lätt på att individen 

hade fått ett återfall, men dem ville ändå upprätthålla den sociala kontrollen över individen.   

 

I artikeln: A theory-guided evaluation, Teen court (TCs) I Journal of Criminal Justice (2009). 

Beskrivs negativa stämplingar inom kriminalitet, hur killar och tjejer påverkas olika utav 

dessa stämplingar. Killar använder sig utav den negativa stämplingen som en del av sin 

maskulinitet. Att vara kriminell ses som något negativt och killarna använder sig av detta för 

att få en status inom kriminallitet. Detta kan man även se inom KRIS, den ex roll man skapat 

som kriminell följer även med som medlem i KRIS, en ex roll som före detta kriminell. Att 

vara medlem i KRIS kan betyda att man tar avstånd från sin maskulina ”hård” status, men kan 

också betyda att man upprätthåller den. På så sätt kan utomstående lätt skapa förutfattade 

meningar om att en medlem i en organisation som KRIS är väldigt hård och maskulin, då de 

tidigare levt som kriminella samhällsförbrytare. Något som kan leda till att man som kriminell 

alltid blir identifierad som hård och manlig. Sara beskriver följande: ”Grejen är så här att när 

man håller på med droger så blir allt väldigt macho, man lägger på sig en hård mask och det 

behövs för att kunna överleva ute i den kriminella världen” 
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Första intrycket man får av KRIS är alltså att det är en ”maskulin” organisation på grund av 

att jargongen inom KRIS är väldigt hård. Majoriteten är män och kvinnor stannar inte kvar i 

organisationen någon längre tid Sara berättar: ”Det är grabbigt och grabbarna är hårda på 

utsidan men innerst inne är dem som barn. Trots att de har brutit med sin roll som kriminell 

tycks stereotypen av ” en hård macho kille ” finnas kvar hos individen på KRIS.  

Brown (2000) Beskriver betydelsen av genusgrupper. Sven berättar: ”Jag tror att det är 

lättare för killar att hitta en sammanhållning”. Gruppens manliga medlemmar identifierar sig 

med genusgruppen, vilket leder till en trygghet för en enskilde individen  

De kvinnliga medlemmarna inom KRIS kanske inte känner sig delaktiga på samma sätt som 

männen gör, just på grund av att det har blivit en maskulin organisation. De kanske inte 

känner samma gemenskap som de manliga medlemmarna skapar med varandra.  

 

Brown (2000) skriver om stereotyper där man skapar en förutfattad bild av hur en grupp och 

dess individer skall vara och fungera. När man befinner sig på KRIS kan man urskilja att 

medlemmarna upprätthåller olika slags roller. Individerna på KRIS har en inre och en yttre 

roll. De uppehåller sin gamla hårda fasad som de visar för sin omgivning utanför KRIS, för att 

undvika att visa sig sårbara. Bland medlemmarna så vågar de däremot visa känslor och 

sårbarhet samt släppa in de övriga medlemmarna närmare inpå deras liv.  

 

Organisationen KRIS är precis som samhället uppbyggt av normer och regler, något som är 

viktigt för att man ska kunna passa in på KRIS är att man kan skapa sig en social identitet. För 

att få en social identitet (status) krävs det av individen att hon kan uppfylla organisationens 

krav, regler och normer (Goffman 2007). Det kan bli svårt för kvinnorna inom organisationen 

att skapa sig en social identitet inom KRIS på grund av att den är uppbyggt utav män och har 

väldigt få kvinnor som medlemmar. Männen har format normerna för hur man ska vara och 

bete sig inom organisationen.  

 

Organisationen KRIS kan även upplevas som maskulin på grund av deras lokal som har en 

väldigt maskulin prägel. Den är utrustad med biljardbord och playstation och det första med 

ser när man kommer ner är en motorcykel i receptionen. Vi upplever att organisationen ger ett 

maskulint intryck men även när det gäller medlemmarna i den. Individerna inom KRIS klär 

sig maskulint med tatueringar och trasiga jeans, vilket även de få kvinnliga gör.  
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Fasaden är hård och deras tal och utryck är hårt och grovt.  På grund av att den kriminella 

identiteten ses som en maskulin roll och män är överrepresenterade så anpassar sig kvinnor 

till den maskulina världen de befinner sig i och ser sig ofta som en bland männen, vilket dels 

innebär en viss underordning eftersom de inte tycks ha något val. Sara berättar:” När man 

lever i den kriminella världen så är majoriteten män och jag umgicks mestadels med män och 

kände mig som en i gruppen” 

 

9.1.5 Vägen ut ur KRIS 
 
Det slutgiltiga steget att försöka finna en trygghet i samhället som man en gång tidigare 

avvikit ifrån, ofta under en väldigt lång tidsperiod. Det kan vara en lång och svår process för 

individen. Om individen klarar detta är det en början på en positiv identitetsuppbyggnad. 

Adam säger under intervjun med honom att hans mål i livet är att lämna KRIS och skaffa sig 

en högskoleutbildning och ta körkort Adam säger ”Vill ha ett bra jobb och en fin familj, en 

Svensson dröm med barn så klart”. Han försöker och vill passa in i samhällets, följa de regler 

och normer som samhället kräver av en individ för att inte ska bli en avvikare. Men för att 

individen ska klara av uppgiften, krävs de att individen upprätthåller sin nya identitet som 

icke-kriminell och håller sig borta från drogerna Detta blir en social kontroll över individen på 

grund av att individen ska anpassa sig till samhällets regler och normer för att bli accepterad 

av sin omgivning. Följer man inte detta blir man stigmatiserad som en avvikare och kan 

därmed enkelt falla tillbaka till sin tidigare kriminella roll.(Goffman (2007) s.20-23)  

 

Individerna på KRIS känner en stolthet då de lämnat sin tidigare kriminella identitet, 

samtidigt som de upplever skam och osäkerhet i samband med hur samhället ser på dem 

(Scheff 1990) Vi kan dra en parallell mellan Scheffs teori om hur individer känner en stolthet 

när de har kommit bort från kriminaliteten och Browns teori om varför man går med i en 

specifik grupp. Anledningen till att individerna som har varit förre detta kriminella går med i 

KRIS kan bero på att de har något att vinna på att bli medlemmar. De vinner en ny chans att 

försöka ändra andras föreställningar och förutfattade meningar om hur de ser på dem. När 

individen uppnår detta kan individen känna en stolthet, vilket i sin tur leder till att deras egen 

självbild blir mer positiv.    
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9,2. Blir KRIS ett substitut för det kriminella liv et man försöker lämna och om inte hur 
blir man hjälpt inom KRIS?  
 

Justitiedepartementets utredning visar att för man ska få så få återfall som möjligt krävs 

uppföljande vård med specifika förutsättningar: Projekten ska inte vara kortvariga, utan bör 

bygga på en gedigen teoretisk grund och vara strukturerade, drivas av utbildad personal som 

kan tillgodose den enskildes behov.  

 

Ledarna inom KRIS har ingen akademisk utbildning vilket är ett av kriterierna som 

Justitiedepartementet tog fram i sin rapport. Vidare kan man fråga sig om KRIS är den bästa 

lösningen, ur ett långsiktigt perspektiv, för att få ungdomar att hålla sig från kriminalitet. Å 

andra sidan kan den likartade bakgrunden leda till förståelse vilket en akademisk utbildning 

kanske inte kan skapa på samma sätt. David säger ”De utanför KRIS alltså mina andra 

”vänner” förstår inte hur det är, alltså de kan inte hjälpa en på samma sätt. Socialen känns 

som någon som inte egentligen inte bryr sig om mig utan bara om problemet, men de här inne 

vill verkligen hjälpa mig och de ställer upp hela tiden.”   

 

Enligt Brown (2000) stärker en ”vi” mot ”dem”  känsla gruppens identitet. Man är starkare i 

en grupp än vad man är som en enskild individ. Den ”vi” känslan man kände i sin avvikande 

grupp som kriminell känner man nu i KRIS gruppen vilket är stärkande, risken är dock att 

samhället fortfarande upplevs som något som de inte känner sig accepterade i vilket leder till 

att de fortfarande ses som avvikare.  

 

Den trygghet David känner inom KRIS har han inte funnit utanför organisationen, han känner 

skam för sitt förflutna och känner att omvärlden inte förstår. Han säger också att hans mål är 

att bli ”ledare” inom organisationen KRIS. Han vill hjälpa andra på det sätt han själv har blivit 

hjälpt på. Enligt Brown (2000) är lojalitet till gruppen viktigt då det leder till gemenskap, 

kontroll men också en stor påverkan på den enskilda individen. KRIS har som motto att 

genom att hjälpa sig själv hjälper man också andra.  

Man kan även tolka det som att när man har fått hjälp inom KRIS så är det individens ansvar 

att stanna kvar och hjälpa andra individer som har varit i samma situation, vilket dock kan 

leda till en svårighet att lämna organisationen enligt vår tolkning.  
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Att vara delaktig i en grupp har en social påverkan på den enskilda individen enligt Brown 

(2000) då individen finner sin identitet genom andra, det vill säga en grupprocess. Detta kan 

göra det svårt för den enskilda individen att lämna gruppen på grund av att en viktig del av 

deras identitet är att vara ”medlem i KRIS”. När man har accepterat sitt utanförskap från det 

”normala” samhället och funnit en trygghet i avvikargruppen kan det vara svårt att lämna 

denna på grund av att det är där man har sin trygghet och sin identitet som före detta kriminell 

och intagit en ex-roll enligt Ebaugh (1988 s.149) 

 

Syftet med Organisationen KRIS är att man ska komma bort ifrån kriminaliteten och få en 

chans att starta om på nytt och bli en fungerande individ i samhället. KRIS skapades på grund 

utav att återfallen till kriminalitet är så höga, de ligger på 60-90 %. KRIS ska vara ett 

hjälpmedel för individer att kunna ta sig ut kriminaliteten och in i samhället. KRIS ska inte 

ses som en ersättning för den kriminella gruppen man en gång tillhört utan vara ett steg på 

vägen till att delta fullt ut.  

 

Medlemmarna inom KRIS har en ”lånad stolthet”, enligt vår tolkning av Scheffs teori (1990) 

Medlemmarna ser upp till ledarna och försöker se likheter mellan sig själva och ledarna, på så 

sätt får de en bättre självkänsla. Många medlemmar inte fullt ut lämnat kriminaliteten, något 

som ledarna däremot har gjort, vilket leder till att medlemmarna anammar ledarna som 

förebilder och försöker tyda likheter. De försöker låna den stolthet som ledarna erhålligt 

genom att fullt ut lämna kriminaliteten och drogerna bakom sig. När man väl har funnit sin 

självkänsla vill man inte släppa den och därför kan det bli svårt för individer att lämna KRIS.  

 

Ebaugh (1988) har även en teori om varför man inte vågar släppa sin tidigare roll. Hon menar 

att det finns en påtaglig skillnad på ens gamla roll och den nya roll man försöker inta, och att 

det därför kan vara skrämmande för individen att våga bryta från den roll man haft tidigare. 

Vi kan koppla detta till den teori som Scheff (1990) har om hur man kan skapa sig en ”riktigt” 

stolthet. Man känner en ”riktig” stolthet när man har uppnått sitt mål. Vilket man har gjort 

som drogfri och ledare inom KRIS.  
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Målet inom KRIS är att vara drogfria och vara förebilder för de nya medlemmarna. Det kan 

vara väldigt svårt att släppa bilden av ens tidigare (säkra, stolta) rollen inom KRIS och inta 

den nya (osäkra rollen ute i samhället). Man kan se ex- rollen/identiteten som ett 

socialpsykologiskt fenomen: hur man skapar en ny identitet i relation till samhällets normer. 

Att släppa den grupp och identitet som har gett en trygghet för att inta en roll som icke 

avvikare är svårt, på grund av att när man är en avvikare uppstår en känsla av osäkerhet, man 

får en känsla av att ens omgivning dömer en efter allt man gör.  

 

Om man ser sig själv som en avvikare alltså har intagit en avvikande roll, en identitet som inte 

är ”normal”, inte känner att man kan uppfylla samhällets normer och ”normalitet” tvekar man 

på sig själv hela tiden och på vad man gör. Därför kanske man inte vågar gå från 

avvikarrollen som ger en trygghet, till en roll som är okänd och därför skrämmande och man 

vet inte om man klarar av att följa samhällets normer (Goffman 2007).  
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10. Reflektioner 
 

Att ha förutfattade meningar om före detta kriminella är väldigt vanligt bland många och det 

var det även för oss. Efter studien har vi fått ett bredare perspektiv på varför man lever/levde i 

en värld full av kriminallitet och droger. Det är lätt att döma individer efter deras utseende 

vilket vi gjorde när vi först besökte KRIS. Den förutfattade syn vi hade förändrades dock 

väldigt fort när vi väl blev insatta i organisationen och människorna i den. Vi märkte direkt att 

det är en fasad som målas upp för utomstående. Att vara en avvikare i dagens samhälle är 

något som inte är lätt, vilket individerna på KRIS är, eller har varit. Vi anser att det är bra att 

de som medverkar i KRIS har samma bakgrund på grund av att man då har man en annan 

förståelse för hur det är att ha levt ett liv med droger och kriminalitet. Utifrån en vetenskaplig 

socialpsykologisk vinkel har vi fått en större inblick i hur viktig en organisation som KRIS är 

för samhället och för individerna som är i behov av hjälp. 

 

Organisationen KRIS kan ses som en bra hjälp när man ska försöka komma bort ifrån 

kriminalitet och drogmissbruk. KRIS blir individernas trygghet när dem har lämnat sin 

kriminella grupp. Målet med KRIS är att man ska försöka hjälpa individen till att bli en 

fungerande människa i samhället. Vi har dock uppmärksammat ett problem inom 

organisationen, de medlemmar vi intervjuade hade alla en dröm att återgå till ett hederligt liv 

och då med att lämna organisationen. Men samtidigt kan den nya stolta identiteten som 

individen upplever göra det svårt att lämna KRIS. KRIS tycks sakna kunskap, menar vi, om 

hur man ska hjälpa individen vidare ut i samhället, men dem har däremot kunskapen att hjälpa 

individer ur droger och kriminallitet.  

 

Man kan tydligt se en social kontroll över individerna på KRIS. När man är medlem i 

organisationen så skapar man en gruppidentitet med de andra individerna. Detta ger individen 

trygghet och en känsla av tillhörighet, detta hjälper individen att våga ta steget från sin 

kriminella grupp. Vi anser att den sociala kontrollen som KRIS har över sina medlemmar 

hjälper individen att lämna sitt tidigare liv, men den sociala kontrollen får också 

medlemmarna till att stanna kvar i organisationen på grund utav den medlemskänslan man får 

och vågar då inte lämna denna trygghet.  
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11. Sammanfattning 

 
 
KRIS är en organisation som jobbar för att hjälpa individer komma bort från kriminalitet och 

droger. Dem ger förre detta kriminella en trygg plats att vistas på och erbjuder olika 

aktiviteter. Den enda policyn dem har är att om man ska få vara medlem i KRIS måste man 

leva drogfritt och inte begå brott, något som vi anser vara en självklarhet. Individer som har 

liknade bakgrund som medlemmarna inom KRIS har lättare att hjälpa och förstå varandra. 

Genom att man har varit med om liknade händelse så kan man stötta varandra på ett mer 

effektivt och förstående sätt. KRIS som organisation bygger på filosofi att genom att hjälpa 

sig själv så hjälper man också andra, så kallad självhjälp. Det är grundstenen i organisationen, 

men KRIS uppfyller inte de kraven som är det ultimata för att hjälpa individen bort från 

droger och kriminallitet. Det krävs också utbildad personal med en kunskap inom detta 

område. Genom de intervjuer vi har genomfört har vi fått en stor insikt till att det finns en stor 

kamratskapsanda inom KRIS och de flesta medlemmarna ser KRIS som en familj och skulle 

”göra” allt för de övriga medlemmarna. De som är medlemmar på KRIS ser inget negativt 

med KRIS utan sen organisationen som deras räddning. 

 

Att vara medlem inom KRIS ger individen en möjlighet att skaffa sig en ny identitet med 

andra ord en Ex-roll vilket leder till att individen känner en trygghet. Tryggheten man skapar 

sig inom KRIS kan vara ett substitut för den trygghet man hade i sin tidigare kriminella grupp 

och därmed blir det en falsk trygghet. Att tillhöra en grupp är väldigt centralt i en människas 

liv, när man lämnar en trygghet måste man skapa sig trygghet någon annanstans. KRIS är en 

organisation som ska hjälpa individer bort från sitt tidigare kriminella förflutna för att de 

sedan ska kunna anpassas till de normer och regler som samhället ställer för att de ska kunna 

leva ett ”normalt” liv. Men individerna inom KRIS har fortfarande en avvikande identitet från 

samhället de ligger i ett så kallat mellanläge, accepterar ett liv utan droger men är ändå inte en 

del i det ”normala” samhället.  
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