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Abstrakt 

Tidigare har det gjorts åtskillig forskning kring varför människor väljer vägar som innebär 

destruktiva levnadssätt såsom missbruk och kriminalitet. Vårt intresse väcktes då vi insåg att 

den forskning som gjorts kring vägen ut ur dessa destruktiva levnadsvanor är tunn. Vi ville 

genom vår studie undersöka vilka faktorer som påverkar och motiverar människan till att 

lämna missbruk och kriminalitet bakom sig och undvika återfall. Utifrån Ebaughs modell 

kring exitprocesser med de stadier en individ genomgår då hon bestämmer sig för att bryta 

upp med sina levnadsvanor har vi analyserat det material vi samlat in för att få vår 

frågeställning besvarad: Vilka förhållanden bidrar till att individer avbryter missbruk och 

kriminalitet och kan undvika att återfalla i detta beteende? 

 

För att kunna besvara frågeställningen har vi genom en kvalitativ studie intervjuat personer 

inom organisationen KRIS. Genom deras berättelser har vi sedan tolkat och analyserat det 

material som vi har samlat in utifrån socialpsykologiska teorier och begrepp.  Därmed kunde 

vi belysa vilka faktorer som påverkar individen till att fullfölja beslutet om att lämna 

kriminalitet och missbruk bakom sig. Tolkningen av resultatet framhäver betydelsen av 

existerande sociala band mellan individer för att en exitprocess ska bli lyckad. Resultatet 

framhäver även den funktion som KRIS fyllt för våra intervjupersoner, att få uppleva känslan 

av gemenskap och förståelse och inte längre vara den stigmatiserade individen.  

 

 

Nyckelord: Exitprocess, KRIS, sociala band, stigmatisering 



 

Abstract 
 

Previously, there has been considerable research into why people choose ways in which 

destructive lifestyles such as substance abuse and crime. Our interest was piqued when we 

realized how thin the researches done on the way out of these destructive habits are. We 

wanted by our study, examining the factors that influence and motivate people to provide 

substance abuse and crime behind them and avoid relapse. Based on Ebaughs model about the 

exitprocesses with the stages that individuals goes trough when they decides to break up with 

their lifestyles, we have analyzed our material in order to get our question answered: What 

conditions contribute to individuals stop abuse and crime and avoid repeating this behavior? 

In order to answer the question we have, through a qualitative study interviewed people 

within the organization KRIS. Through their stories, we then interpreted and analyzed the 

material we have collected from social psychological theories and concepts. Thus, we could 

elucidate the factors that influence the individual to pursue a decision to make crime and 

abuse behind them. The interpretation of the results highlights the importance of existing 

social bonds between individuals to a successful exitprocess. The result also underlines the 

role of the organization KRIS, to experience the feeling of fellowship and understanding and 

to no longer be a stigmatized individual. 
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Förord  

 

Vi vill framföra ett varmt tack till de medlemmarna i organisationen KRIS, våra 

intervjupersoner, för deras vilja att medverka i denna studie. För att de öppenhjärtligt 

berättade för oss om sitt förflutna, sina erfarenheter, upplevelser och sin nuvarande situation. 

Utan dem hade denna uppsats varit omöjlig. Vi önskar er all lycka till! 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ove Svensson för hans tid, tålamod, 

engagemang och goda råd. Hans synpunkter och guidning har varit värdefulla i utvecklingen 

och utformandet av denna uppsats.   

Sist men inte minst vill vi nämna våra nära, vänner och familj. Vi är tacksamma över det 

överseende ni visat oss över vårt ältande om denna uppsats, i med- och i motgångar. Att få 

ventilera och prata av sig har bidragit till att vi kunnat gå vidare och fokusera på nästa 

utmaning i arbetet för att slutligen vara färdiga!    

Tack! 

Rebecka Müller & Sofi Palm 
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1. Inledning 

 

De flesta studier som tidigare gjorts inom ämnet missbruk och kriminalitet fokuserar på hur 

individer leds in i ett destruktivt sätt att leva (Estrada, 2001; Lundström, 2007). Bristen på 

motsvarande forskning om den process individer genomgår för att bryta upp från det 

oönskade beteendet fick oss att välja just den inriktningen på vår forskning. (Jämför dock ”Att 

sluta med brott” Wallin, 2002) Vi ville försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar och 

motiverar dessa individer till att fortsätta på den påbörjade vägen till ett drogfritt och hederligt 

liv. Var finner dessa individer sin motivation och hur klarar de av att stå emot när suget efter 

droger gör sig påmint? Eftersom ett stort utbud av litteratur och publikationer finns att tillgå 

om hur individer påbörjar en kriminell karriär och leds in i ett missbruk, hade vi en 

uppfattning om inkörsporten samt anledningen till att individerna fastnar i denna livsstil. Men 

hur ser det ut när de vill sluta? Ebaugh (1988) beskriver dylika exitprocesser när individer 

lämnar något bakom sig och går in i något nytt, och tvingas skapa en helt ny tillvaro och en ny 

identitet. Hur lyckas de med detta? Vi ville ta reda på vad som var avgörande i individens 

strävan att lyckas i sin önskan om ett nytt liv och vad som gör att återfall undviks.  

Vi valde att studera vägen bort från en tillvaro präglad av kriminalitet och missbruk ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv som förenar både sociala förhållanden och människors tankar 

och känslor.  

1.1 Syfte 

Syftet är att utifrån ett antal berättelser av personer som lämnat kriminalitet och missbruk 

bakom sig undersöka hur de lyckats med att lämna sin tidigare tillvaro bakom sig och finna 

motivation till att gå vidare i sökandet efter en ny identitet och mening med tillvaron. 

Gemensamt för de personer som intervjuats är att de är medlemmar i KRIS (Kriminellas 

Revansch I Samhället), vi vill även undersöka vilken betydelse detta medlemskap haft för 

dem.  

1.2 Frågeställning 

 

 Vilka förhållanden bidrar till att individer avbryter missbruk och kriminalitet och 

kan undvika att återfalla i detta beteende. 
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1.3 Problemformulering 

De flesta undersökningar och studier som gjorts av kriminalitet har haft fokus på vägen in i 

brott och missbruk. Det finns, konstaterar Brottförebyggande rådet (Wallin, 2002), åtskillig 

forskning som handlar om varför någon börjar ägna sig åt brott. Kunskapen på detta område 

är ganska stor. Vägen ut ur kriminalitet och vad som bidrar till att brottslingar avbryter sin 

kriminella karriär och slutar begå brott är däremot inte lika väl undersökt. Ett undantag är den 

amerikanske professorn Alfred Blumstein som år 2007 erhöll ”The Stockholm Prize in 

Criminology” (BRÅ Apropå, 2007). Juryns motivering var att hans longitudinella studier 

bidragit till ökade kunskaper om olika faser av den kriminella karriären och hur brottskarriärer 

avslutats. Blumstein och hans medarbetare har studerat den sjunkande våldsbrottsligheten i 

USA under 1990-talet. De konstaterar att minskningen kan tillskrivas strukturella 

förhållanden som den dramatiska ökningen av antalet personer i amerikanska fängelser (en 

femdubbling på trettio år), en minskad efterfrågan på crack och en god samhällsekonomi 

(Lundström, 2007).  

Vi vill med vår uppsats komplettera Blumsteins samhälleliga förklaring av anledningarna till 

minskad kriminalitet i samhället och söka socialpsykologiska förklaringar som tar hänsyn 

både till aktörerna och omgivningen. Vi utgår därvid från Ebaughs (1988) beskrivning av 

exitprocesser när personer väljer att lämna något bakom sig och gå vidare till något nytt. 

 

1.4 Disposition  

Vi har delat upp studien i åtta kapitel med underrubriker. I det första presenteras en inledning 

med studiens syfte och frågeställning. Efter det följer i kapitel två bakgrunden till studien för 

att klargöra kontexten med en beskrivning av organisationen vi besökt och tidigare utförd 

forskning. I kapitel tre redogör vi för fyra utvalda socialpsykologiska teorier som ligger till 

grund för analysen. Vidare redovisar vi i det fjärde kapitlet för den metod som använts för att 

samla in vårt material. Här går även att läsa vilka val och begränsningar vi gjort samt hur 

fältarbetet gick. I kapitel fem presenteras en sammanställning av det empiriska material som 

vi samlat in genom nio tematiskt öppna intervjuer. Kapitel sex utgör vår socialpsykologiska 

analys och tolkning av det insamlade materialet. I det sjunde kapitlet framförs våra 

reflektioner om studien. Avslutningsvis i det åttonde kapitlet sammanfattas studien och vad 

som framkommit. 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel klargör vi för den kontext som vårt studieområde och våra intervjupersoner 

befinner sig i. De vill lämna sitt tidigare liv bakom sig, bryta upp och börja om. Vi redogör 

för tidigare forskning som gjorts inom ämnet vilket bland annat tar upp det som särskiljer de 

individer som framgångsrikt tar sig ur en kriminell karriär. Vi presenterar även 

organisationen KRIS som riktar sig till kriminella och missbrukare som vill bryta upp. Där 

kan de träffa likasinnade och erbjuds stöd samt ett hederligt och drogfritt umgänge. Detta ger 

en kort insyn i våra intervjupersoners situation och vardag. 

 

2.1 Studie av återfall 

I vår studie försöker vi finna förklaringar till varför individer inte faller tillbaka i missbruk 

och kriminalitet efter att ha brutit upp från detta. Att lämna kriminalitet bakom sig innebär 

för de flesta att lära sig hantera en tillvaro utan alkohol, droger och kriminalitet. Risken för 

återfall är stor och något som måste hanteras av den som ska sluta sin kriminella bana. 

Prochaska och DiClemente (1986) beskriver denna väg som en cirkulär process och som har 

ett liknande förlopp oavsett om det handlar om att sluta röka, sluta med alkohol och droger 

eller andra djupgående beteendeförändringar. Återfall kantar, menar de, vägen ut dylika 

handlingsmönster.    

I en studie hämtad på BRÅ:s hemsida (www.bra.se) undersöks hur många av de som lagförts 

för brott som återfaller. Studien är en ren deskriptiv redovisning av återfall. Den bygger på 

uppgifter i registret över personer som är lagförda för brott år 1995-1998 och omfattar även 

enklare brott som böter. De följdes upp för eventuellt återfall i uppföljningsperioden tre år, 

med återfall menas samtliga nya lagföringar. Det som framkom i studien är: 

 En stor del av återfallen sker relativt snart från den första lagföringen. 

 Män återfaller i större utsträckning än kvinnor. 

 Risken för återfall minskar med stigande ålder, men skillnaderna mellan de flesta 

åldersgrupper är relativt små. 

 Risken för återfall ökar med de lagförda personernas tidigare belastning. 

 

http://www.bra.se/
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2.2 Vilka undviker återfall 

Doktorand Birgitta Rydén–Lodi (2005) från Psykologiska Institutionen vid Stockholms 

universitet, undersöker vilka faktorer i livssituationen som har betydelse för ett upphörande av 

ett kriminellt beteende. Huvudfrågeställningen i studien var: Vad är det som särskiljer de 

personer som framgångsrikt tar sig ur en tungt belastad kriminell karriär från dem som 

fortsätter? Rydén–Lodi ansåg att forskning på området saknades, forskare hade tidigare frågat 

sig ”vad” som kan fungera och inte ”hur” och ”varför”. Studien innefattade djupintervjuer 

med 100 återfallsförbrytare som satt på anstalt men inte hade mer än nio månader kvar till 

frigivning. Efter tre år utfördes en uppföljning för att se hur det gått för dem. Delstudierna 

behandlar männens bakgrund, sociala nätverk, personlighet och värderingar etc. Det som 

framkom i undersökningen var bland annat att det är lättare att falla tillbaka om de före detta 

intagna inte har någonstans att bo eller har en enformig, sysslolös fritid. Det visade sig också 

att kvaliteten i relationerna inom nätverket kring individen är betydelsefullt för att inte falla 

tillbaka i brott (www.kvv.se).  

En annan studie med liknande inriktning går att finna via kriminalvårdens hemsida 

(www.kvv.se). Det är en studie av sociala kooperativ i Vägen ut–projektet av docent Ulla-

Carin Hedin, fil.dr. Urban Herlitz och fil.dr. Jari Kuosmanen (2006) vid Göteborgs 

Universitet, institutionen för socialt arbete. De följer arbetet inom fyra arbetskooperativ inom 

projektet ”Vägen ut”. Forskningsarbetet pågick i lite mer än tre år, från hösten 2002 till och 

med hösten 2005. Två utav studiens frågeställningar var: 

 Vilka faktorer påverkar uppbrottsprocessen från kriminalitet och drogmissbruk? 

 Hur påverkar deltagande i självhjälpsarbete och sociala arbetskooperativ deltagarnas 

integration i samhället? 

Forskarna använde sig av en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Materialinsamlingen bestod av besök, samtal och intervjuer på olika självhjälpsorganisationer 

och arbetskooperativ med avsikten att följa processer. De utförde kvalitativa, tematiserade 

intervjuer med 35 personer varav 23 personer ur gruppen kooperatörer, lärlingar och brukare 

samt 12 personer ur gruppen professionella. Även deltagande och observationer vid olika 

typer av möten och arbetsgrupper användes för att samla in material. I forskningen användes i 

det närmaste ett abduktivt arbetssätt, där analysen påverkats både av forskningsresultaten och 

av olika teoretiska perspektiv. En slutsats som forskarna kom fram till var att arbete i Vägen 

Ut-projektet har för den enskilde brukaren, lärlingen, eller kooperatören varit en konstruktiv 

http://www.kvv.se/
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form av rehabilitering från drogmissbruk och kriminalitet. Men även att arbetet inom de 

kooperativa grupperna har utvecklat deltagarnas olika kapaciteter och resurser så att de flesta 

vuxit som människor och förmått axla ett omfattande ansvar och utvecklat gemenskap och 

kreativitet genom sitt arbete.  

 

2.3 KRIS 

Organisationen KRIS är en förkortning av Kriminellas Revansch I Samhället. 

Förbundsordföranden heter Christer Karlsson, han har suttit på fängelser och institutioner i 

över trettio år, och var med och grundade KRIS 1997 när han ville förändra sitt liv. KRIS har 

idag 26 lokalföreningar runt om i Sverige och på vissa orter finns det boende tillgängligt. Det 

finns även en ungdomsavdelning, Unga KRIS, för ungdomar mellan 13-25 år. Organisationen 

riktar sig till kriminella och/eller missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv 

och försöka ta tillbaka en plats i samhället. De erbjuder personer som vill hålla sig borta från 

kriminalitet och droger ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk. KRIS arbetar med 

anstaltsverksamhet, öppenvårdsprogram och hämtning vid frigivning från fängelser. Besöken 

som medlemmar i KRIS gör på olika anstalter utgör basen i verksamheten. De erbjuder även 

föreläsningar på företag, skolor, institutioner etcetera, vilka medlemmarna håller. KRIS 

arbetar efter fyra deviser:  

 Hederlighet – Inte begå några brott, var ärlig mot dig själv och andra, sträva efter att 

vara ett föredöme för andra i din situation. 

 Drogfrihet – Sträva efter att leva drogfritt, kom inte till lokalerna påverkad av droger 

eller alkohol. 

 Kamratskap – Bry dig om dina vänner och respektera dina medmänniskor. 

 Solidaritet – Ställ upp för dina vänner och finns till hands dygnet runt, hjälp till 

ideellt och lägg ner tid i föreningen. 

Organisationens grundidé är att hämta upp motiverade personer som friges, så kallad 

muckhämtning. Kraven för hämtning är att personen själv tagit kontakt med KRIS minst tre 

månader innan frigivning, vederbörande ska också vara medlem i organisationen. KRIS 

träffar personen och bedömer de att personen är uppriktig i sin önskan att sluta med 

kriminalitet och droger, hämtar de personen vid frigivning. 
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För att bli normalmedlem krävs en historik av kriminalitet och/eller missbruk, annars finns 

möjligheten att bli stödmedlem (www.kris.a.se).   
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3. Teori 

 

I detta kapitel redovisar vi våra teoretiska utgångspunkter för tolknings och analys av vårt 

material. Vägen ur kriminalitet är en komplex process som för att bli begriplig kräver skilda 

teoretiska perspektiv. Ebaugh (1988) beskriver mera allmänt denna process och de olika faser 

som denna innefattar. Det bidrar till att skapa en viss struktur och knyta samman olika 

förhållanden. Att avsluta ett liv i kriminalitet förutsätter även att man kan hantera känslor av 

skam och skuld. Med stöd hos främst Scheff (1990) analyserar vi emotionernas betydelse i 

exitprocessen och deras betydelse för upprätthållandet av de sociala banden och relationerna 

till andra. Asplunds (1992) begrepp socialitet och responsivitet bidrar till att kasta ytterligare 

ljus över samspelet med andra. Goffman (2007)och begreppet stigma bidrar till förståelsen av 

den utsatthet som det innebär att vara stämplad av omgivningen som brottsling eller före 

detta brottsling.  

 

3.1 Stigma 

Erving Goffman (2007) menar att när någon stämplas på grund av att de besitter en egenskap 

som gör dem olik de övriga innebär det ett stigma. En individ som besitter ett stigma avviker 

från våra förväntningar på ett oönskat sätt. Individen har en egenskap som gör att andra 

vänder sig bort trots att denne i övrigt, med sina andra egenskaper, kunnat passa in i 

gemenskapen. En egenskap som stigmatiserar en viss individ kan stärka andra individers 

grupptillhörighet och egenskapen behöver varken vara misskrediterande eller positiv. 

Goffman tar i sin bok Stigma upp tre olika typer av stigma varav en typ är ”fläckar” på den 

personliga karaktären, dessa uppfattas som viljesvaghet och är exempelvis bristande 

hederlighet. Individer sluts till dessa på grund av sitt förflutna som exempelvis kan vara 

fängelsevistelse (Goffman, 2007:12-14).  

Den stigmatiserade personen kan känna att han står ensam inför en värld som inte accepterar 

honom men Goffman (2007) skriver att den grupp med människor som har samma stigma ofta 

har en sympatisk inställning. De vet hur det är att leva med det specifika stigma och kan vara 

ett moraliskt stöd och handledning men även erbjuda en känsla av normalitet. Den 

stigmatiserade kan bland sina likar berätta hela den trista berättelsen om sig och sitt stigma. 

Goffman skriver vidare att de individer med samma stigma ibland går samman i klubbar och 

föreningar för ömsesidig trygghetsskapande självhjälp. Han tar som exempel upp 
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organisationen AA (Anonyma Alkoholister), som har en hel ideologi och ett 

livsföringsprogram till hjälp för sina medlemmar. Det finns hela nätverk av organisationer för 

ömsesidig hjälp bildade av före detta intagna på fängelser och anstalter. Goffman menar att 

medlemmar av stigmakategorier har en förmåga att gå samman i små sociala grupper helt 

rekryterade från denna kategori. Att en person hör till en viss kategori ökar också 

sannolikheten att han träffar någon från samma kategori och att de utvecklar en vänskap. 

Representanterna ur grupperna uppträder även som ”talesmän” inför normala eller 

stigmatiserade, de redogör för de stigmatiserades situation. De visar sin strävan för 

anpassning och att en individ av detta slag verkligen kan vara en bra människa, vilket de inte 

sällan får uppskattning för (Goffman, 2007:28-33).  

Personer med samma stigma tenderar att ha liknande erfarenheter medan de lär sig att finna 

sig tillrätta med sin situation och genomgå en likartad ”moralisk karriär” vilket också 

resulterar i att de ställs inför en liknande serie av personliga anpassningsproblem. En fas i 

denna socialisationsprocess är att den stigmatiserade personen lär sig de normalas inställning 

och därmed också tillägnar sig de identitetsföreställningar som råder inom samhället i stort 

(Goffman, 2007:40).   

  

3.2 Asplund Social responsivitet – asocial responslöhet 

I fokus för Asplunds teori (1992) står individens socialitet och responsivitet. Dessa två 

begrepp tillsammans är även det som utgör grunden för den socialpsykologiska läran, 

beroende av varandra förklarar de oss människor som socialt responsiva eller responsivt 

social (1992:31).  Asplund använder sig av socialitetens och responsivitetens motsatser för att 

kunna beskriva teorin kring hur människan är beroende av integration med andra individer, 

och hur reaktionen på den ser ut. Socialitet - asocialitet och responsivitet - responslöshet är de 

motsatspar som används vid förklaring av hur individer reagerar på olika saker (1992: 32). 

Samspelet mellan individer och hur våra gensvar, responser, ser ut då vi reagerar på det som 

en annan individ nyligen har gjort. Växelspelet mellan reaktionerna från den ena individen till 

den andra är det som Asplund beskriver som den sociala responsiviteten (1992:12). Motsatsen 

till den sociala responsen är den asociala responslösheten. Asplund själv lägger ingen större 

vikt vid att förklara den utan menar att ju mer en individ går in för en sak, desto mer stänger 

hon ute omgivningen och resten av världen (1992:13). Människan kan alltså vara socialt 

responsiv gentemot en situation och samtidigt reagera med en asocial responslöshet mot det 
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som står utanför skeendet (1992:14). Utgångspunkten för Asplunds inställning till hur 

människans elementära former är uppbyggda grundar sig i att människan är beroende av andra 

individer, det är först då individen kan utveckla sin individualitet genom social responsivitet 

från andra.  

Asplund (1992:170) beskriver den sociala reponsiviteten som antingen konkret eller abstrakt. 

Den konkreta responsiviteten är knuten till en konkret process, då denna upphör så upphör 

även den konkreta responsiviteten, och återupptas först då aktiviteten upptas igen. Till den 

konkreta socialiteten tillhör även konkreta känslor som uppstår under den pågående 

aktiviteten, det är sammanhängande med vilken form processen tar och följer dess utveckling. 

Inom den abstrakta socialiteten så saknas den målinriktade processen vilket innebär att den 

interaktion som pågår saknar annat syfte än att just pågå. Responserna som förekommer inom 

den abstrakta socialiteten är inte förankrade någonstans så som reponserna inom den konkreta 

socialiteten är. Känslorna saknar betydelse och uppstår och avverkas lika fort inom den 

abstrakta socialiteten. Den konkreta socialiteten föds på nytt trots att människan uppnår målet 

med processen, när individen kommit fram till målet så uppstår en ny målmedveten process 

och det innebär att processerna är förnybara då det gäller den konkreta socialiteten.  

Asplund (1992:14) framhäver även språket och kommunikationens betydelse för att 

människan ska kunna agera med den sociala responsen, han menar att en förutsättning för att 

få den sociala responsen är att ha ett fungerande språk. Betydelsen och synsättet på vilken 

funktion språket har skiljer sig åt beroende på vilket sätt vi tittar på det, men ur det 

socialpsykologiska perspektivet som Asplund framhäver så hade aldrig språket kunnat 

utvecklas utan människans sociala respons (1992:14). ”Vad som ytterst gör språket till språk 

är förmågan att ömsesidigt avge gensvar samt att föregripa motpartens gensvar och sätta sig 

i motpartens ställe”(Asplund, 1992:14). 

Vårt vardagsliv är uppbyggt kring regler och normer, men även förbud för hur vi ska bete oss 

i olika sammanhang. Det finns föreskrifter som inte är uttalade utan något som människan 

”bara lär sig” utan att egentligen veta varför, om inte dessa föreskrifter följs så kan intriger 

uppstå. Konversationen innehåller en del föreskrifter som människan inte alltid är helt 

medveten om, men som existerar och som det förutsätts att vi följer. Exempelvis då en individ 

ställer en fråga så förväntar hon sig ett svar på den, om svaret uteblir så innebär det också att 

samtycket till konversationen inte medges och vi följer inte de föreskrifter som finns för 
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denna (Asplund, 1992:127). Asplund menar att dessa ritualer som vi följer under pågående 

konversationer innebär en disciplinerad social responsivitet. 

 

3.3 Scheff – Skam, stolthet och sociala band 

I boken Microsociology hävdar Scheff (1990) att upprätthållandet av sociala band är det mest 

avgörande mänskliga motivet. Han presenterar en slags sociologi i boken och menar att den 

verkar obemärkt och bakomliggande alla forskningar om mänskligt beteende. Det är ett 

system för att maximera njutning och minimera smärta. Scheff anser att säkra sociala band är 

den kraft som håller ihop samhällen och hans definition av denna kraft innehåller en balans 

mellan närhet och distans. Ett intakt socialt band innebär inte enighet men däremot kunskap 

och acceptans för både enighet och oenighet (Scheff, 1990:3-4). 

Scheff (1990) följer och spinner vidare på Cooleys och Goffmans teorier vilka innebär att 

skam och stolthet är de huvudsakliga sociala emotionerna. De två emotionerna har en 

signalfunktion som avser de sociala banden, det handlar om instinktiva signaler både vad 

gäller en själv och andra. Här fungerar skam och stolthet som intensiva och automatiska 

signaler på situationen för ett system som annars skulle vara svårt att upptäcka, situationen av 

banden till andra. Stolthet är signalen för intakta, trygga band och skam för skadade, hotade 

och otrygga band. Vid känslan av stolthet hålls huvudet upp och blickar möts på ett 

respektfullt vis medan känslan av skam innebär att individen ”krymper” och undviker att möta 

andras blickar. Vi reagerar automatiskt på bekräftelse och hot mot våra band (Scheff, 

1990:15). Att individer känner antingen skam eller stolthet ”sker” nästan oavbrutet men har 

låg synlighet, det märks inte. Teorin ger en enhetlig förklaring till konformitet, det största 

problemet inom sociologisk forskning. Sanktioner upprätthåller konformitet med straff och 

belöning. Även när det knappt märks fortsätter detta sociala system att ”gälla”. Utöver det 

formella system så måste det finnas ett starkt system av informella sanktioner, ett system som 

nästan är osynligt. I moderna samhällen tas det för givet att skam är en ovanlig emotion bland 

vuxna och bara närvarar bland barn. Traditionella samhällen är beroende av skam för social 

kontroll och de moderna samhällena är beroende av skuld. Cooley och Goffman är några av 

dem som anser att skam är den grundläggande sociala emotionen, eftersom den genereras av 

nästan konstant övervakning av jaget i relation till andra. Sådan övervakning är inte ovanlig 

utan nästan kontinuerlig i social interaktion, och mer dolt, i enskilda tankar. Om deras teori 



 

13 
 

stämmer skulle det betyda att skam är den mest förekommande och kanske den viktigaste 

emotionen, även om den nästan aldrig märks (Scheff, 1990:72-79).  

Goffman berörde ämnet i sitt arbete med interaktions ritualer, han menar att förlägenhet, eller 

förväntad förlägenhet, spelar stor roll i alla sociala möten. Vi riskerar i våra möten med 

människor att bli avvisade vilket leder till förlägenhet, skam eller förödmjukelse. Blir vi 

istället accepterade känner vi ofta stolthet och medkänsla. Det skapar ett subtilt system av 

sociala sanktioner. Det systemet leder till upplevelser av social påverkan som begränsade. Det 

är våra tankar kring de sociala förväntningarna som lagt grunden för social kontroll. Vi 

upplever det så påtvingat på grund av emotionerna skam och stolthet (Scheff, 1990:74-75).  

     

3.4 Becoming an Ex av Ebaugh 

Oberoende av vilken social roll som individen tidigare identifierat sig med så existerar denna 

inte längre, detta är den gemensamma faktor som binder samma alla människor som lämnar 

en roll bakom sig till att vara ett ex. I det samhälle som vi lever i genomgår de flesta 

människor någon gång under livet en exitprocess, då vi lämnar något bakom oss för att gå in i 

en ny roll. Exitprocessorna är en del av hur människor socialiseras till att bli dem de är 

(Ebaugh 1988:2.) Individer som väljer att lämna en viss roll bakom sig, hamnar i processer 

som innebär frigörande men också upplevelser av en omöjlighet att kunna identifiera sig med 

något, rollen som individen frigör sig från blir inte längre en del av dennes identitet (Ebaugh 

1988:3.) Frigörandet är det som skiljer sig åt från att enbart socialiseras in i något, som 

exempelvis sker under uppväxten, medan för att kunna fullfölja en exitprocess måste 

frigörandet ske innan socialisation kan fullföljas (Ebaugh 1988:7.) Då individen väljer att 

lämna en roll läggs också de sociala förväntningar som fanns från omgivningen och från 

samhället åt sidan (ibid.) Exitprocesserna är inte lätta att genomföra, samtidigt som något ska 

lämnas finns det fortfarande spår ifrån det som lämnats. Det är något som alltid kommer 

finnas, det förflutna finns oavsett försök att gömma undan det (Ebaugh 1988:4.) Samhället 

och omgivningens reaktion på processen påminner även om den roll som individerna en gång 

själv identifierat sig med. Ovetandes om vem de egentligen ska bli så ligger fokus på att de 

ska ta sig ur de nuvarande förhållanden och omständigheter som råder.  

Ebaugh (1988:20-21) beskriver det förhållande som råder mellan den uppfattning som 

samhället har på rollen som individen intar jämförelsevis med den syn som individen själv har 

på sin roll. Rollerna som individerna innehar är en del av det som beskriver deras sociala 
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status. När individer beskriver sin egen jagidentitet så jämför de ofta sig själva med den roll 

de har, även om denna syn skapas ute i den sociala kontexten, så blir den sociala rollen 

densamma som jaget och jagidentiteten. Då individer lämnar en roll för att inta en annan 

påverkas också deras jagidentitet mer än vad de själva tror. Även om de under sin livstid 

innehar olika roller är det inte alla med och påverkar deras jagidentitet senare i livet, i alla fall 

inte alla samtidigt. Då individer internaliseras och lyckas leva upp till de förväntningar som 

finns på olika roller så utvecklas jagidentiteten hela tiden. Reaktionerna från samhället och 

internaliseringen från de förväntningar rollen har bidrar till formandet av individens 

personliga identitet, det innebär att så fort en roll lämnas för att skapa en ny så blir 

jagidentiteten hotad.  

Innan medvetenheten når fram till individen, om den pågående förändring som sker, kan det 

ta tid. Men när det går upp för individen så leder det till att beteendet blir mer självmedvetet 

och genomtänkt. Innan vi människor går igenom en förändring så genomgår vi ofta förstadier 

till det uppbrott som komma skall, den här tiden kan vara fylld av ånger kring de felaktiga 

beslut som tagits tidigare i livet, och funderingar på hur vi ska ta oss vidare därifrån och vad 

som väntar efter uppbrottet från den roll som vi just nu lever i. Till följd av förstadierna 

kommer ofta en händelse som gör att steget verkligen tas till att lämna den oönskade 

situationen, ofta kommer det som en överraskning och efter det går allting väldigt fort. 

Vändpunkten är den avgörande händelsen som krävs för att verkligen ta steget. Uppbrotten 

efterföljs ofta av situationer då individerna känner sig vilsna och inte riktigt vet vart de står 

och hur de ska agera. Ett tomrum uppstår och som följd av detta känner individen ambivalens 

gentemot det beslut som fattats, osäkerhet kring om beslutet är riktigt uppstår. Då dessa tre 

första faser genomgåtts landar individen på tryggare mark, och en början till något nytt kan ta 

form. För att lyckas ta sig vidare till denna fjärde fas av processen måste det som sker inom 

individen bearbetas. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att kunna undersöka vårt 

forskningsområde. Vilka överväganden vi gjort och vilka aspekter som spelat in för att göra 

ett komplext område förståeligt. Vi förklarar våra val, hur vi har begränsat oss och vad vi 

uteslutit. Ni kan därmed följa våra tankegångar och problem som uppkom på vägen.  

4.1 Val av metod 

Sjöberg & Wästerfors skriver att det är forskningsfrågan och uppsatsens syfte som bestämmer 

val av metod, hur vi lämpligast ska gå tillväga i vår forskning (2008:28). I vår studie valde vi 

att undersöka vad som sker när missbrukare och kriminella tar sig ur sin destruktiva livsstil 

och framför allt vad som motiverar dem och hindrar dem från att falla tillbaka. Vi valde därför 

att utföra kvalitativa intervjuer för att kunna nå fram till den information vi sökte, det område 

som vi ville undersöka var inte tillgängligt för oss genom observationer så därför föll valet 

naturligt på intervjuer. Intervjuer är ett sätt att få en personlig kontakt med de personer som 

ska vara en del av studien. Vi valde att genomföra tematiskt öppna intervjuer för att vi ville att 

intervjupersonerna skulle berätta om sig själva och sina erfarenheter med så lite påverkan av 

oss som möjligt. Vi ville att samtalet skulle kännas otvunget samt se om det kunde ge oss nya 

insikter istället för att ställa en rad frågor som grundat sig på våra antaganden och 

föreställningar. Syftet var att komma åt den typ av samtal som vi för i vardagslivet vilket även 

medförde att vi fick berätta lite om oss själva.  

I tematiska intervjuer handlar det, enligt Aspers (2007), ofta mer om att som forskare vara 

avspänd, intresserad, uppmärksam och ge av sig själv som intervjuare, än att vara ”neutral”. 

Det finns en del framarbetade teman som forskarna vill beröra och att samtalet ska kretsa 

kring. De teman vi tog fram till intervjuerna var bland annat kriminalitet/missbruk, omgivning 

och följder. Vi valde även att genomföra intervjuerna enskilt, dels för att personerna inte 

skulle påverka varandra, dels för att de inte skulle känna sig hämmade av att andra var 

närvarande. Vid det första besöket på KRIS fick vi uppfattningen att de var väldigt öppna och 

gärna ville berätta om sina upplevelser för oss. Sjöberg & Wästerfors (2008:33) menar att det 

kan vara till fördel att börja intervjuerna med att be intervjupersonerna att berätta om sig 

själva då deras startpunkter ger oss värdefulla insikter om deras preferenser. Vi valde därför 

att be dem berätta om sig själva som utgångspunkt, och med det hoppades vi på att de skulle 

berätta så mycket som möjligt med egna ord. Vi ställde sedan följdfrågor på det som 

framkom, angående vad som kändes relevant för just den individen. 



 

16 
 

  

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har använt oss av en hermeneutisk inriktning på vår forskning. Vilket, enligt Thurén 

(2007) innebär, att försöka att förstå och inte bara begripa på ett mer ytligt sätt. Vi har använt 

oss av känslor och upplevelser i tolkningen, dvs. igenkännande och empati. Genom att se in i 

oss själva kan vi med hjälp av det förstå andra människors känslor och upplevelser. Vi tyckte 

att hermeneutiken passade in på vår forskning då den lämpar sig bra när det handlar om att 

förstå människor, människors handlingar och resultatet av människors handlingar. Det är 

viktigt att materialet som tolkas sätt in i rätt kontext. Upplevelser och känslor går inte att testa 

intersubjektivt utan det beror på vem det är som upplever och känner, därför går det inte att 

kontrollera om det är ”rätt” tolkat. Utan att reflektera över det antas det att andra människor 

har samma uppfattning om världen som en själv, vilket är en projektion. Därför är resultaten 

av hermeneutiska tolkningar osäkra och påverkas av tolkarens värderingar och förförståelse 

samt av kontexten (Thurén, 2007:94-103). Detta har vi tagit i beaktande då det vi kommit 

fram till i analysen är vår tolkning av materialet och inte någon ”sanning”. Sjöberg & 

Wästerfors (2008) skriver att för hermeneutiken hamnar det upplevande, tolkande subjektet i 

fokus för att förstå den sociala verkligheten. Med hermeneutiken menas att delen endast kan 

förstås ur helheten och helheten endast ur delarna, detta kallas den hermeneutiska spiralen 

(Sjöberg & Wästerfors, 2008:102-103). 

 

4.3 Förförståelse  

Förförståelse innebär att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen. Det som 

verkar vara sinnesintryck innehåller även en stor del tolkning. Utan förförståelse kan vi inte 

förstå något över huvud taget, den präglar vårt sätt att se på verkligheten mer än vi är 

medvetna om. ”Bara ett nyfött barn saknar förförståelse, och det uppfattar också världen som 

ett kaos och kan inte ens skilja mellan sig själv och omvärlden” (Thurén 2007:60). Allt vi 

upplever, ser, hör, tänker och tycker bygger på förförståelse, vetenskapliga teorier och 

politiska ideologier bygger också till stor del på förförståelse, på förutfattade meningar i 

ordets bemärkelse. När vi socialiseras in i ett samhälle gör vi det så att vi uppfattar 

verkligheten på ett sätt som överensstämmer med det samhällets kultur. I andra kulturer kan 

samma sak uppfattas på ett annat sätt, de har socialiserats annorlunda. Förförståelsen präglar 

vårt sätt att uppfatta verkligheten, det sker oftast omedvetet. Den förförståelse som är riktig 

kan kallas förkunskap och den som är felaktig för fördom. Det finns ingen anledning att anta 
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att ens egen förförståelse är den rätta. När ny kunskap nås revideras förförståelsen med hjälp 

av erfarenheten, kunskapen blir då den nya förförståelsen tills vi får nya erfarenheter osv. 

Människor lär sig hela tiden nya saker och får mer erfarenheter, där av kommer de alltid att 

revidera sina uppfattningar. Detta växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan del 

och helhet, brukar kallas för hermeneutisk cirkel, men ett bättre namn borde vara 

hermeneutisk spiral då det hela tiden spinner vidare och aldrig sluts som en cirkel. 

Förförståelse och erfarenheter förutsätter varandra i en ständig kretsgång, förförståelsen 

utvecklas från fördomar till verklig förståelse. Ny och bredare erfarenhet ger en bättre 

förförståelse som i sin tur gör att det går att uppfatta finare nyanser (Thurén 2007:58-62). 

Innan vi skulle ut på fältet diskuterade vi igenom vår förförståelse, våra erfarenheter och våra 

antaganden om vårt valda forskningsområde vilka visade sig vara i princip samma. När det 

gäller KRIS som organisation visste vi att det var en förening för före detta kriminella och 

missbrukare där de kan få hjälp och stöd att leva ett hederligt liv. Ingen av oss hade någon 

erfarenhet av KRIS sedan tidigare eller känner någon som är eller har varit medlem där. Vi 

visste väldigt lite om hur de bedriver sin verksamhet och vad de gör på dagarna. Däremot 

hade vi sett nattvandrare i centrum med KRIS-jackor på sig så vi visste att det var en av deras 

sysselsättningar. Vad gäller medlemmarna i KRIS trodde vi båda att de skulle vara tungt 

kriminellt belastade med långa straffregister. Att de flesta skulle ha kontaktat och gått med i 

KRIS efter att ha blivit frisläppta efter avtjänat straff och att de kommit i kontakt med KRIS i 

fängelset. Självklart förstod vi att historierna skulle variera men vi trodde att detta skulle vara 

den dominerande bilden. Vår förförståelse var också att organisationen totalt dominerades av 

män. 

Vi har båda två haft kompisar som varit både missbrukare och kriminella, deras livshistorier 

har vi tagit del av så vi visste redan innan hur det kunde se ut. Vissa av dem har slutat och 

vissa håller fortfarande på men ingen av dem har tagit hjälp av KRIS. De flesta av de som 

slutat gjorde det i relativt unga år och vår erfarenhet säger att det blir svårare att sluta ju äldre 

de blir. Dels är beroendet starkare när det gäller droger och att bryta vanor och livsstil är 

aldrig enkelt. Vi trodde även de vara tvungna att bryta med sina kriminella och missbrukande 

kompisar för att lyckas bryta sitt oönskade beteendemönster. 

När det kommer till medlemmarna i KRIS trodde vi att de kände sig misslyckade och att de 

skämdes för sitt tidigare sätt att leva och försörja sig. Att de skulle känna sig stämplade och 

dömda av samhället och att ta sig ”tillbaka” skulle bli tufft. Vi trodde också att deras vardag 
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skulle vara en ständig kamp med att hålla sig borta från droger och inte falla tillbaka i 

gammalt mönster. Men även att de hade hopp om framtiden och fulla av motivation. 

 

4.4 Urval 

De kriterier vi bestämt för vårt urval var att intervjupersonerna skulle vara unga, ha erfarenhet 

av kriminalitet och missbruk, ha lagförts för sina brott och efter en tid inom kriminalvården 

sökt sig till KRIS för att ge sitt liv en ny riktning. För att komma i kontakt med vår målgrupp 

tog vi kontakt med KRIS. Vår första tanke var att intervjua medlemmar av Unga KRIS men 

även med ett totalt urval var de för få, så vi utvidgade urvalet och utgick istället från hela 

KRIS. När vi väl var på KRIS frågade vi vilka som var villiga och intresserade av att ställa 

upp på intervju och att ingå i studien. Efter en tid på fältet visade det sig att vi ändå inte kunde 

uppfylla vår kvot med intervjuer. Vi fick kontaktuppgifter till en närliggande KRIS-

organisation som var villiga att ta emot oss. Där tilldelades vi fyra personer som ställde upp 

och delade med sig av sina livsberättelser.   

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade från början en av de Unga KRIS-föreningarna som finns i landet för att komma 

i kontakt med ungdomar som tidigare varit kriminella och/eller missbrukare. De visade sig 

vara positiva till vår studie och bjöd oss att närvara vid ett av deras rådsmöten. Innan det ägde 

rum läste vi om organisationen på deras hemsida, (www.ungakris.com), för att få en första 

uppfattning om hur de verkar. Exempelvis stod det att medlemmarna är ute och föreläser och 

berättar som sig själva, så vi var förhoppningsfulla att få tag på personer som var villiga att 

samtala med oss. Vi besökte KRIS innan intervjuerna för att minska obehag och osäkerhet vid 

intervjuerna, när vi redan hade etablerat en kontakt flöt samtalet naturligt. Vi föreslog att 

intervjuerna skulle hållas i KRIS lokaler för att få dem att slappna av. Även om de tidigare 

hållit föredrag kan det ändå uppleva det skrämmande att berätta om sig själva. Vi ville utföra 

intervjuerna i avskildhet och bad dem att ordna det. Att vi valt att utföra tematiskt öppna 

intervjuer innebar att vi bara hade stödord, teman, med oss till intervjutillfällena som hjälp för 

att beröra de områden som vi ville ha information om. Vi var även på besök i lokalerna en 

andra gång innan vi utförde intervjuerna, för att boka in dem. När vi träffade 

intervjupersonerna började vi med att småprata lite om allt möjligt för att sedan be dem att 

berätta lite om sig själva. De fick på så sätt själva välja hur de ville berätta och vad de tyckte 

http://www.ungakris.com/


 

19 
 

var viktigt att belysa. Under tiden lade vi diskret upp telefonen, som vi spelade in intervjuerna 

med. Vi hade tidigare frågat om det gick bra att vi spelade in intervjuerna, vilket alla 

accepterade. Att spela in intervjuerna underlättade för oss, vi kunde fokusera på samtalet 

istället för att behöva anteckna svar och koncentrera oss på att memorera vad de sa. Efter att 

de berättat vad de tyckte var relevant ställde vi frågor, dels om saker de berättat och dels saker 

de inte berört men som vi ville ha reda på och veta mer om. När vi kände oss nöjda, tackade 

vi dem för deras tid och intresse och avslutade intervjun. Vi utförde sammanlagt nio intervjuer 

som vi sedan transkriberade.  

Från vårt insamlade empiriska material plockade vi ut det vi ansåg viktigast och 

sammanfattade det under olika teman vi valt ut, det blev vår resultat del. De utskrivna 

intervjuerna försökte vi sedan tolka utifrån de teorier vi valt, hitta socialpsykologiska nyanser. 

Vi försökte urskilja mönster men även se om vi kunde finna några skillnader. För att redovisa 

våra tankegångar så att de lätt kan följas, valde vi att dela upp vår analys. Detta gjordes under 

de fyra faser som Ebaugh delar in exitprocesserna i. På så sätt fick vi även en struktur att följa 

som underlättade för oss i arbetet. Vi plockade ut de delar av materialet som vi tyckte var 

talande och som kändes viktiga i vår studie, för att därefter sätta in den i den fas som passade. 

Vi ställde oss frågor som vilken kontext det handlade om, vilka känslor och upplevelser som 

förekom samt vilka de faktiska omständigheterna var. Analysen utfördes med hermeneutisk 

ansats.  

 

4.6 Etiska aspekter 

När vi gav oss ut på fältet hade vi övervägt vissa etiska aspekter för att behandla 

intervjupersonerna med respekt och inte skapa problem för dem. Först och främst ville vi att 

intervjupersonerna skulle vara myndiga, för att de själva skulle kunna besluta om de ville 

medverka i studien utan att målsman behövde godkänna det. Det är inte säkert att de 

minderåriga som är med i Unga KRIS har berättat för sina vårdnadshavande att de är 

medlemmar. I så fall skulle vår förfrågan om tillstånd till intervjuer avslöjat deras 

medlemskap och vi ville verkligen inte försvåra för dem, därför valde vi att rikta oss till 

myndiga personer.  

Vi valde att kalla de personer vi intervjuat vid andra namn än vad de egentligen heter, för att 

inte röja deras identiteter. Alla namn är alltså fingerade. Vi har även, av samma anledning, 

valt att inte skriva med namnen på de orter där vi utfört vår studie. Vi behandlade all 
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information som vi samlade in med största konfidentialitet. Personerna som ställde upp på 

intervjuer garanterades anonymitet. Vi var ytterst försiktiga i bearbetningen och användandet 

av informationen för att det inte ska gå att identifiera dem. Detta medförde att vi inte kunde 

återge allt vi fått kännedom om. Däremot går det inte att garantera att vissa personer med 

insyn i våra intervjupersoners livshistoria, inte kan identifiera dem. Detta är beklagligt men 

ofrånkomligt. Vi som forskare har tystnadsplikt och får inte röja vem som sagt vad, bara vad 

som sagts.     

Greger berättade för oss om brott han begått men som han inte blivit dömd för, han var 

försiktig till en början men efter att vi återigen garanterat honom anonymitet slappnade han av 

och berättade för oss. Det som forskare får kunskap om i förtroende måste hon se till att hålla 

hemligt (Aspers, 2007:112).   

   

4.7 Fältarbetet 

Vid vår första kontakt med KRIS blev vi inbjudna på rådsmöte för Unga KRIS, vilka vi från 

början tänkt ha som målgrupp. Väl på mötet visade det sig att de endast hade fyra myndiga 

medlemmar tillgängliga vilket gjorde att vi genast fick tänka om. Istället valde vi att utgå från 

hela organisationen KRIS eftersom vi skulle genomföra mellan åtta och tio intervjuer. 

Medlemmarna var väldigt tillmötesgående och villiga att ställa upp, de var nyfikna och 

frågade om oss och vår utbildning. Det kändes som att vi etablerade en bra kontakt redan från 

början. Vi hade tidigare kommit överens om att intervjuerna skulle hållas i KRIS lokaler och 

vid det första intervjutillfället, då vi skulle göra två stycken, satt vi i köket. Det visade sig att 

det inte var någon optimal plats för intervjuer då vi vid ett flertal tillfällen stördes av personer 

som kom in för att hämta kaffe etc. Intervjupersonerna blev avbrutna i sina berättelser men 

hittade snabbt tillbaka igen. De två första intervjuerna flöt på bra och vi upplevde dem öppna 

och villiga att dela med sig om sina liv. Vid det andra intervjutillfället hade vi två intervjuer 

inbokade men fick göra tre. En av de inbokade intervjupersonerna uteblev men en annan 

medlem ställde upp. Vid detta tillfälle fick vi sitta i tv-rummet där vi kunde stänga dörren och 

sitta i avskildhet. De återstående intervjuerna var inte inbokade och det var osäkert hur många 

som kunde och ville ställa upp. När vi sedan återkom för att boka in fler intervjuer var det 

tyvärr inga fler som kunde ställa upp, vi hade alltså bara fem intervjuer. Men de på KRIS 

rekommenderade oss att ta kontakt med ett närliggande KRIS, vilket vi gjorde. De var även 

där mycket tillmötesgående och vi var välkomna dit redan nästa dag. Vi kunde boka in alla 

fyra intervjuerna på samma dag vilket underlättade för oss. Vi låg efter i planeringen i och 
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med de uteblivna intervjuerna så det sparade tid. Väl där utförde vi intervjuerna i 

konferensrummet, med fyra medlemmar i organisationen. De var alla öppna och berättade 

villigt för oss om sina erfarenheter och hur de kom i kontakt med KRIS.  

 

4.8 Reflektioner 

I vårt arbete med studien och bearbetningen av materialet har vi utgått från att det som 

intervjupersonerna berättat för oss stämmer. Hur de framställde sig själva och berättade om 

sitt liv blev utgångspunkten i vår analys.  

KRIS hade socionompraktikanter på båda ställena vi besökte och medlemmarna berättade att 

detta är vanligt förekommande. Det betyder att de inom organisationen är vana att ha 

”utomstående” delaktiga i arbetet. Detta tror vi kan ha betydelse i deras öppenhet och 

tillmötesgående inställning. Det är inget nytt för dem att dela med sig av sina erfarenheter 

vilket även sker genom föreläsningar på skolor och inom organisationer. Däremot är de 

enskilda intervjuerna annorlunda i jämförelse med föreläsningarna där de alltid är minst två. 

Då har de alltid någon att luta sig mot och få stöd ifrån medan de under intervjuerna är 

utelämnade åt sig själva. Vi funderade kring ifall deras vana att föreläsa om sina liv kan bidra 

till att de har en ”inövad” historia som de alltid berättar och om det i så fall var den de 

presenterade för oss. Att de inte tänkte efter utan automatiskt gav oss de vanliga svaren. Vi 

kom dock fram till att det kändes som genuina samtal och inte inövade berättelser.  

Vid de första intervjuerna var vi båda något tillbakadragna och hade en tendens att ställa 

aningen ledande frågor. Vi anser själva att ju fler intervjuer som genomfördes desto mer 

ökade vår delaktighet och formuleringen av frågorna förändrades. Den osäkerhet som fanns 

hos oss från början avtog med tiden och vi blev bekväma i vår forskarroll. Vi tycker även att 

vi kunde ställt fler följdfrågor i vissa fall samt varit mer eftertänksamma innan vi gick vidare i 

intervjuerna. Detta tar vi med oss som erfarenheter, nyttiga och viktiga lärdomar till nästa 

gång vi iklär oss forskarrollen och ska utföra intervjuer.  

Eftersom vi inte hade någon erfarenhet av KRIS innan den här studien fanns det heller ingen 

djup förförståelse. Men utav det lilla som fanns visade sig en del stämma och en del var fel. 

Exempelvis så stämde det att de flesta medlemmarna var män men däremot stämde inte vårt 

antagande om att de flesta skulle vara tungt kriminellt belastade. Istället var det missbruket 

som var de flesta medlemmarnas primära problem och last.    
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I fall vår förförståelse påverkat oss under studiens gång är det inget vi varit medvetna om men 

som Thurén (2007) skriver så sker det omedvetet. Människor är inte själva medvetna om att 

förförståelsen präglar deras sätt att uppfatta verkligheten. Vilket innebär att våra tidigare 

upplevelser och erfarenheter har påverkat hur vi uppfattat berättelserna och sedan tolkat dem. 

Eftersom det som en del i hermeneutiken ingår att använda sig av känslor och upplevelser i 

tolkningen är det troligt i vårt fall.  

Vi nämnde i början att Sjögren & Wästerfors (2008) skriver att forskningsfrågan ändras och 

omarbetas under studiens gång, så är även fallet för oss. Vår ursprungliga frågeställning 

utgick ifrån ungdomsbrottslingar, vilket i praktiken blev omöjlig att genomföra. I brist på 

unga personer att intervjua och valet att istället låta personer i varierande åldrar ingå i vår 

studie, blev fokus för vår studie identitet och de före detta kriminellas och missbrukarnas syn 

på sig själva. Men i och med vårt val att låta samtalet löpa fritt ändrade vi oss ännu en gång 

när materialet var insamlat. Det våra intervjupersoner berättade och fokuserade på ledde fram 

till vår slutgiltiga frågeställning.   
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5. Resultat 

 

Här följer en redovisning av det insamlade empiriska materialet. Det innefattar nio stycken, 

tematiskt öppet, genomförda intervjuer. Efter en kort presentation av intervjupersonerna 

redovisas det som framkom under sex teman; droger och kriminalitet, vändpunkt, känslor, 

KRIS, sociala band och återfall. Vi lyfter fram det som vi tycker är talande för det som 

personerna vi intervjuerna berättade för oss.  

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Simon: Man i 20-årsåldern som tidigare haft problem med alkohol, dömd för misshandel och 

väntar på att få börja avtjäna sitt straff. Han växte upp tillsammans med sin mamma och 

lillebror, pappan är psykiskt sjuk. Bor ihop med sin flickvän och deras gemensamma son. 

Anders: Man i 20-årsåldern med tidigare tungt drogmissbruk. Han beskriver sin uppväxt som 

normal. Har vid intervjutillfället varit drogfri i sju månader och väntar på dom för 

narkotikabrott. 

Fredrik: Man i 25-årsåldern med tidigare alkohol- och drogmissbruk. Kom till Sverige år 

2000 och hade då redan inlett ett beroende. Studerar idag till behandlingspedagog. Dömd till 

samhällstjänst och skyddstillsyn. 

Magnus: Man i 35-årsåldern med ett långvarigt drogberoende bakom sig, väntar på dom. Bor 

på behandlingshem och har en dotter som han inte har någon kontakt med. Föräldrarna var 

även dem missbrukare, han inledde sitt missbruk genom att ta piller från dem. 

Linus Man i 20-årsåldern med fram för allt kriminalitet i bagaget men även alkohol- och 

drogproblematik. Dömd för bl.a. dopingbrott till böter och har suttit på ungdomshem, inledde 

sin kriminella karriär tillsammans med sin pappa. 

Lars: Man i 50-årsåldern som sedan tidiga tonåren levt ett liv fyllt med kriminalitet och 

droger. Hans fru gick nyligen bort och han är numera ensamstående pappa. Han har efter att 

ha brutit sitt destruktiva beteendemönster blivit frälst och går i kyrkan varje söndag. 

Göran: Man i 50-årsåldern som är nykter alkoholist, dömd för rattfylleri. Hans pappa var 

också alkoholist, han har ingen kriminell bakgrund.  
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Greger: Man 40-årsåldern med en lång historik inom ekonomisk brottslighet, dömd till 

samhällstjänst och böter. Har aldrig haft något alkohol- eller drogberoende. Är frånskild två 

barns pappa. 

Alexandra: Kvinna i 25-årsåldern, tidigare drogmissbrukare. Blev tidigt belagd med LVU 

och bodde sedan på ungdomshem. Dömd till rättspsykiatrisk vård för mordförsök, straffet har 

avtjänats. Avvek flertalet gånger från ungdomshem och rättspsykiatrin. Har en femårig son. 

 

5.2 Droger och kriminalitet - En destruktiv livsstil  

Intervjupersonernas skildring av sin kriminalitet och sitt missbruk såg ut på ungefär samma 

sätt. De började i tidig ålder att prova på alkohol och droger tillsammans med kompisar vilket 

snart utvecklade till ett beroende, kriminaliteten kom som en följd av missbruket. Många 

berättade att de sålt droger för att finansiera sitt eget missbruk. De beskrev att drogerna 

användes allt oftare och till slut blev nödvändiga för att de skulle kunna fungera.  

”… å eskalerade över fram till vintern. Då blev det riktigt illa, då började 

jag med sprutor å sov kanske nån dag i veckan bara, åt nästan aldrig. 

(Harkel) Å det blev bara värre å värre…” (Anders) 

Lars berättade hur han var tvungen att ta tre sprutor för att ens komma upp ur sängen på 

morgonen och en ”nattapanna” för att kunna sova på natten. Magnus uttryckte också behovet 

av droger för att komma upp ur sängen och för att få sömn men även för att kunna sköta sitt 

jobb. När missbruket eskalerat beskrev vissa att det inte spelade någon roll om de var 

ensamma eller tillsammans med andra, drogerna var de tvungna att ha. En del berättade att till 

följd av missbruket blev skola och jobb lidande vilket resulterade i att utbildningar och 

anställningar avbröts.  

Alla intervjupersonerna har blivit dömda för något brott, det varierar från snatteri till 

mordförsök. De flesta domarna är relaterade till droger så som, narkotikainnehav, 

narkotikasmuggling och försäljning av narkotika.  

 

5.3 Vändpunkt - Nu är det nog!  

De flesta intervjupersonerna berättade om en specifik händelse som gav dem insikt och fick 

dem att ta det avgörande beslutet att lämna sitt destruktiva sätt att leva. Vissa ställdes inför 
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ultimatum och ansåg sig inte ha något annat val än att bryta upp och börja på nytt. Lars 

berättar om ett tillfälle då polisen och socialarbetare kom hem till honom och hans fru för att 

ta barnen. De fick en chans att behålla barnen om de genomgick behandling mot sitt missbruk, 

vilket de bestämde sig för att göra. Även Simon ställdes inför ett avgörande val då hans 

sambo krävde att han skulle sluta dricka alkohol och slåss annars skulle hon ta deras 

gemensamma son och lämna honom. Men redan innan dess hade Simon tagit det beslutet som 

en följd av sin vistelse i häktet. Den ångest som han upplevde under den tid han satt häktad 

fick honom att inse att han måste ändra sitt beteende.  Många av intervjupersonerna berättar 

om tragiska händelser som de varit med om och som påverkat dem i sin strävan till ett bättre 

liv. Som en konsekvens till sitt missbruk blev Anders kidnappad vilket han beskriver som en 

traumatisk upplevelse. Magnus pekade på ett tillfälle då hans bror knivhöggs som då han helt 

tappade kontrollen. 

”Ehh...  Aa de va en lång historia men de hände min bror en tragisk sak 

då… ehh… öh han jag blev av me en bror för sexton år sen han dog då så 

jag har en bror kvar å han blev … aa svårt skadad å jag åkte ner hit till 

honom då… de var där allting hände då han blev knivhuggen å jag ballade 

ur å… allting blev aa det gick åt pipan rent ut sagt.” (Magnus) 

Alexandra beskriver sin graviditet som räddningen, trots att den var oplanerad. Utan sin son 

tror hon att hon fortfarande varit fast i missbruket, hon menar att han ändrade henne som 

person.  

 

5.4 Känslor 

Ett argument som tas upp då intervjupersonerna beskriver sitt missbruk är att användandet av 

droger ses som ett sätt att trycka undan känslor. Linus berättar att han aldrig bearbetat sin 

pappas självmord och säger att han inte har mått så bra. När Anders fick veta att hans bästa 

vän dött av en överdos så hade han svårt att känna någonting, vilket gav upphov till 

äckelkänslor gentemot sig själv. Han kände skuld för den uteblivna sorgen.  

Många säger att de tar en dag i taget när det kommer till att vara drogfri och hederlig, att klara 

vardagen. Lars som har varit drogfri i fyra år berättar att han, inte ens när hans fru gick bort, 

sökte tröst i drogerna. Han uppger att det stärkt honom och att han inte vet vad som skulle få 
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honom att börja igen när inte detta gjorde det. Lars själv relaterar detta till det ansvar han 

känner inför sina barn.  

”Nä nä men det kommer ju grejor hela tiden men då får jag ju ta fram 

vågskålen. Där har jag liksom barnen där har jag fast arbete, jag har 

lägenhet, jag har körkort, alltså jag får liksom lägga upp där har jag 

ingenting liksom. På ett dygn så har jag ingenting av det heller å får börja 

från noll, NÄ! Å det vet jag inte om jag fixar.” (Lars) 

En känsla som flertalet berör och tar upp i sina berättelser är skam. Simon tycker att det är 

fruktansvärt att han mamma ska få ta skit för någonting som han har gjort. Hon hotades och 

förföljdes som konsekvens av hans handlingar. Magnus berättar om den skuld han känner 

gentemot sin familj för att han under hela förhållandet ljög och allting var uppbyggt på en 

falskhet. Han var tillsammans med sin före detta i 16 år och undanhöll sitt missbruk för henne 

och deras dotter hela tiden. Detta framkallade även ångest, vilket flertalet av de personer vi 

pratat med tar upp. De beskriver känslan som återkommande under den pågående processen.  

Efter att ha varit fria från sitt missbruk ett tag uttrycker vissa en starkare tro på sig själva. En 

bidragande faktor till detta är de positiva reaktioner de fått från sin omgivning. Lars är stolt 

över att han gör något bra idag, han menar att han kan se sig i spegeln och verkligen se sig 

själv. En annan sak han är nöjd över är att han, sen han blev drogfri, har byggt upp en relation 

till en av sina döttrar som han inte träffat sen hon var nyfödd, idag är hon fjorton. De hade 

tidigare ingen kontakt för att dotterns mamma inte ville det, men efter att ha sett hur förändrad 

Lars var har även de en fin relation idag.  

Simon berättar med stolthet för människor han träffar att han är med i KRIS, för att visa dem 

och sig själv att han har valt att bryta med det gamla.   

 

5.5 KRIS - En stöttande organisation 

Alla de personerna vi pratade med betonade den familjära stämningen som utmärker KRIS. 

Att alla pratar om KRIS är en följd av att vi rekryterade intervjupersoner genom 

organisationen och att KRIS därmed var något centralt för alla intervjupersoner. Att de delar 

livserfarenheter stärker känslan av gemenskap och förståelse, de hjälper och stöttar varandra. 

De uttrycker känslan av lättnad att få prata med likasinnade, andra som delar liknande 

upplevelser. Många beskriver missbrukarperioden som asocial och isolerad och ser KRIS som 
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ett sätt att åter skapa ett socialt nätverk. Hos KRIS finns möjligheter till praktik och 

anställning, vilket vissa av dem vi pratat med kunnat ta del av. På så sätt håller de sig 

sysselsatta vilket medför att de han hålla fokus borta från drogerna. KRIS erbjuder även olika 

aktiviteter på kvällar och helger som motvikt till fester och droger, för att suget inte ska bli för 

starkt. Lars har jobbat på KRIS i ett par år och menar att organisationen enbart ska vara en 

temporär anhalt för ungdomar som behöver hjälp och stöd. Hans ambition är att de sedan ska 

gå vidare i livet och skaffa sig jobb och umgänge. Även Simon berörde detta ämne då han 

berättade om förhoppningarna om praktikplatsen han har på KRIS.     

”Att det kan leda… aaa, praktiken kan leda till en anställning och praktiken 

nu den kommer bara pausas när jag åker in på anstalt, sen när jag kommer 

ut får jag komma tillbaka hit, å så får jag väl ha praktik ett tag till liksom så 

att man har nånting att göra å kommer med rätt folk framför allt när jag 

kommer ut så att jag inte går tillbaka till nånting gammalt eller så. Sen så 

är målet då att få en anställning här från mitt håll. Sen vill jag ju inte va här 

resten av livet, men nu e man jävligt skör efter det liksom.” (Simon) 

Lars beskriver hur de personer som kommer till KRIS befinner sig på olika nivåer, han liknar 

det vid en trappa. Vissa har befunnit sig på institutioner i flera år och aldrig behövt tänka på 

grundläggande vardagssysslor, vilket kan skapa irritationer. Han menar att hänsyn måste tas 

för att olika individer behöver olika tid att lära sig.  

”En del tar ju inte ens bort kaffekoppen, dom har aldrig gjort det, hur 

liksom amen, så jag har sagt till han tjugo gånger liksom; Men du hallå? 

Stopp nu lite, vi behöver inte. Jag brukar säga så här; Vi e inte på samma 

trappsteg, vi kommer från trasiga bakgrunder allihopa. Du kan inte begära 

att han ska, det som e självklart för dig, det e det inte för henne eller för han 

utan du får ta personen å jobba därifrån dom e. ” (Lars) 

 

5.6 Sociala band 

En aspekt som många tar upp är hur asociala de var under missbruksperioden. Drogerna kom 

alltid i första hand och alla relationer de hade blev lidande. Lars tycker inte att detta var 

konstigt eftersom han knappt kunde ta hand om sig själv under missbruket. Ett flertal 

berättade att det kontaktnät som fanns enbart var relaterat till droger så när de bröt upp fanns 
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det inte mycket umgänge kvar. Här menar många att KRIS spelar en viktig roll, en chans att 

åter knyta kontakter och få vänner. De söker sig till nya grupper för att känna gemenskap. 

Även andra organisationer är viktiga i detta avseende, NA, Klara och Pingstkyrkan är några 

som nämns. De hjälper alla till att skapa nya sociala nätverk som kan fungerar som hjälp och 

stöd när suget efter droger infinner sig.  

”Ja nä så jag går ju aldrig till handling va, men det e ju som jag säger, jag 

har ju fått så mycket verktyg på vägen, jag har en hel verktygslåda brukar 

jag säga å jag använder mig av dom, sen har jag byggt upp ett sånt nät idag 

med människor runt omkring mig, jag har KRIS, jag har NA, jag går ju 

mycket på NA då, sen så har jag kyrkan, där har man ju hur mycket folk 

som helst som jag bara kan ringa…” (Lars) 

Även behandlingshemmen har varit till hjälp för en del av intervjupersonerna i försöket att 

bygga upp nya kontaktnät. Relationerna till andra som befinner sig i samma situation kan 

hjälpa för stunden även om de befinner sig där under en övergångsperiod. De anställda som 

jobbade med dem under behandlingsperioden var en drivande kraft i att få dem att åter 

fungera socialt. De som har genomgått behandling har fått jobba med sig själva som en stor 

del i processen. De poängterar att behandlingen ska genomföras för sin egen skull och inte för 

någon annans.   

Alla beskriver relationen till nära anhöriga som avgörande i processen att bli fri från droger 

och kriminalitet. 

”Ja asså jag har ofta med min pappa speciellt så innan jag var på 

behandling så ringde jag till honom ofta å sa att jag hade kraftiga drogsug 

å inte visste vad fan jag skulle göra. Va för att ta hjälp av han.”(Anders) 

 Även om vissa relationer har brustit så har alla haft någon nära att luta sig mot och få stöd 

ifrån. De relationer som benämns är till föräldrar och partners, dock är det relationerna till 

sina barn som haft störst inverkan. Rädslan för att förlora relationen till barnen beskriver de 

som själva är föräldrar som väldigt skrämmande och har gett dem motivation till att börja om 

på nytt. Magnus berättar om hur relationen till sin dotter förstördes som följd av missbruket. 

Han beskriver det som sin stora sorg och känner en väldig skam.   

Flera berättar att i det lilla umgänge som de tidigare haft, var den gemensamma nämnaren 

droger och kriminalitet. Därför ansåg de sig tvungna att bryta helt för att kunna gå vidare. 
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Även om de alltid är välkomna till det gamla umgänget så var det viktigt att klippa alla band 

för att kunna lyckas hålla sig bort från sitt tidigare sätt att leva menar Anders. 

”Aaa ja jag klippte simkort jag liksom allt. Det e som jag säger som här, du 

får inte lämna nån dörr öppen någon dörr alltså innan hade jag ju 

svängdörrar brukar jag säga men eehm det gäller å stänga alla å det 

förmedlar jag ju till alla här. Du kan inte ha komp, liksom va har du 

gemensamt med han, påsen eller flaskan? Du har ju inget annat” (Lars) 

En del utav dem vi pratade med väntade på att få avtjäna sina straff. Under sin väntan har de 

knutit band till bland annat KRIS, för att ha någonstans att återvända då de blir frisläppta så 

att de inte faller tillbaka i gammalt mönster. De menar också att det känns jobbigt att vänta, att 

inte kunna lämna fullt ut och gå vidare. 

Många drar nytta av sin egen erfarenhet i önskan att hjälpa andra. Förutom att de jobbar i 

KRIS så jobbar Lars för Frivården som övervakare och Fredrik utbildar sig till 

behandlingspedagog. I preventivt syfte föreläser en stor del av intervjupersonerna på skolor 

och myndigheter. Vissa utav dem är även med och förebygger återfall för andra personer som 

ska mucka då de bland annat jobbar med ett program som heter En bättre framtid. Syftet med 

programmet är att ge stöd till människor som sitter på anstalt och hjälpa dem så att de har 

något att vända sig till då de blir frigivna. De hjälper andra att bygga upp ett kontaktnät så 

som de själva blivit hjälpta en gång i tiden.  

 

5.7 Återfall – Ett steg tillbaka 

Flera av intervjupersonerna har tidigare fallit tillbaka i droger och kriminalitet efter försök att 

sluta. Lars menar att personen måste inse sin beroendesjukdom för att kunna gå vidare. 

Anders beskrev förnekelsen av sitt missbruk för oss, även om han själv var medveten om att 

det gått för lång ville han inte ge upp drogerna. Han var rädd för att sluta med drogerna men 

tog till slut tag i sitt missbruk, innan dess hade han haft ett par grova återfall. Lars berättade 

att varje gång han var frihetsberövad planerade han för sin framtid och byggde ”luftslott”. 

Men när han väl släpptes gick han direkt tillbaka till knarket och började där han slutat. 

Många anser att de fallit tillbaka på grund av att de inte insett vidden av sitt missbruk. Efter 

ett ha varit nykter ett tag ansåg sig Linus mogen att kunna dricka ett par öl men det slutade 

inte vid det.  
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”Asså jag hade en ganska lång drogfrihet ehh, för ett å ett halvt år sen 

ungefär på ett år typ å efter de kunde jag, va de ganska schysst liksom men 

ehh, sen ehh, sen gjorde jag det för mycket liksom tog lätt på de å sen blev 

de nån öl å… sen va man hooked.” (Linus) 

De uppger alla att de kommit till insikt att det är noll tolerans som gäller för lyckas hålla sig 

ifrån sitt missbruk. Lars förklarar hur belöningscentrat sätter igång, om han klarar att dricka öl 

ett par gånger, om han klarar att dricka två en gång blir det fyra nästa gång. Sen vill han inte 

längre vara full utan vill ha amfetamin och det är en chans han inte är villig att ta med tanke 

på vad han har att förlora.  

Anders slutade att använda droger men blev efter ett tag kidnappad, vilket var en omskakande 

upplevelse för honom. Han ansåg sig efter den händelsen vara förtjänt av att röka hasch och 

han återupptog sitt beroende en period innan han bestämde sig för att sluta och söka hjälp.    
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6. Analys 

 

Här nedan följer vår tolkning och analys av det empiriska material vi har samlat in. Utifrån 

de teorier vi redogjort för i teoridelen har vi försökt urskilja förhållanden och processer som 

belyser vår frågeställning.  – Vilka förhållanden bidrar till att individer avbryter missbruk 

och kriminalitet och kan undvika att återfalla i detta beteende? 

 Vi har delat in analysen efter Ebaugh (1988) beskrivning av exitprocessernas fyra faser; 

Förstadiet till uppbrott när individerna inser att de valt fel spår i livet, mår dåligt över det 

och ångrar sig. De tänker över olika möjligheter och närståendes stöd betyder mycket i denna 

tidiga fas. I nästa fas kommer individerna till en Vändpunkt, där det tidigare spåret lämnas. 

Detta sker ofta snabbt och dramatiskt efter en specifik händelse. Det är viktigt att uppbrottet 

blir offentligt och att det inte finns någon återvändo samt att det finns stöd i det närmaste 

nätverket och hjälpmöjligheter att tillgå. Efter detta uppstår ett Tomrum och 

marginalsituation där individerna känner sig vilsna och saknar det som lämnats. De kan 

känna sig ambivalenta och ha svårigheter att komma in i ett nytt livsmönster. Risken för 

återfall är som störst i denna fas och individerna är i behov av mycket stöd, både informellt 

och professionellt. Den fjärde och sista fasen är Fast mark, här kan individerna börja bygga 

på ett nytt liv till följd av inre bearbetning och yttre förändringar. Exempelvis är nya vänner 

och intressen är betydelsefull för ett nytt liv.  

 

6.1 Förstadiet till uppbrott 

I samtalen vi hade med intervjupersonerna framkom det att många av dem mått dåligt i slutet 

av sitt missbruk och sin kriminalitet. Det var tankar som malde, känslor av skuld gentemot 

sina nära och skam över hur de levde, vad de gjorde med sina liv. Det verkar vara vanligt i 

denna första fas av exitprocessen, att individerna når insikt, ångrar sin livsstil och mår dåligt 

över det. Flertalet av våra intervjupersoner beskriver att de kände en stark ångest innan de 

bestämde sig för att bryta upp. Ebaugh (1988) beskriver liknande känslor som vanliga under 

den första fasen av exitprocessen. Hon menar att individerna, efter att ha nått insikt om att de 

valt fel livsstil, mår dåligt och tänker igenom vilka olika möjligheter som finns. Våra 

intervjupersoner berättade även om olika händelser och skeenden som vi uppfattar ha hjälpt 

dem att nå denna insikt. Att Simons mamma blev förföljd och utsatt för hot som en följd av 

hans instabila tillvaro, påverkade honom starkt. Det var inte bara han som fick lida 
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konsekvenserna för sitt handlade utan även människor i hans närhet. Det innebar en långvarig 

och kraftfull skam för Simon. Även om hans mamma aldrig uttalade något hot mot deras band 

menar Scheff (1990) att det utsattes för hot. Han menar att skam är signalen för hotade och 

otrygga sociala band vilket innebär att den skam som Simon kände var ett resultat av att 

bandet mellan han och hans mamma var hotat. Simons mamma funderade aldrig på att bryta 

kontakten med honom men om han inte gett upp sin livsstil utan det hela fortgått, kan det 

spekuleras i om hon inte fått nog till slut. Ett missbruk trappas hela tiden upp och mer krävs 

för att ge kickar, vi tror att Simons mamma slutligen även hon skulle ställt ett ultimatum på 

honom precis som hans sambo gjorde. Scheff (1990) hävdar att alla sociala band kan hotas så 

även om det sociala bandet mellan barn och föräldrar ofta är mycket starka kan de också 

hotas. Magnus har ingen kontakt med sin dotter, vilket är en direkt följd av hans missbruk och 

lögner. Men det är inget hon valt själv då hon var så ung när familjebanden bröts, det var 

hennes mamma som tog det beslutet. Även Lars förvägrades att träffa ett av sina barn, då 

mamman inte ville att dottern skulle ha något att göra med Lars som han levde förr. 

Under det sextonåriga förhållande som Magnus hade med mamman till sin dotter, ljög han 

dagligen. Han dolde sitt missbruk och allt som följde i dess spår, vilket hans före detta 

upplevde som ett oerhört svek när sanningen till slut uppdagades. Banden dem emellan var så 

pass skadade att de inte gick att reparera. Hon tog deras dotter och lämnade honom, bröt all 

kontakt. Över detta mår Magnus oerhört dåligt och han talar öppet om skammen han känner 

gentemot sin dotter. Scheff (1990) menar att upprätthållandet av sociala band är det mest 

betydelsefulla mänskliga motivet vilket Magnus handlingar stödjer. Viljan och hoppet att 

reparera bandet till sin dotter håller honom borta från drogerna och kriminaliteten. Det som 

driver honom, men även de andra, och ger motivation är relationerna och banden till nära 

anhöriga. Oavsett om det är för att upprätthålla dem eller återuppta dem. Vår tolkning är att de 

sociala banden och relationerna som intervjupersonerna har, till framför allt familj, är det som 

på ett eller annat sätt har haft störst inverkan i valet att sluta med droger och kriminalitet. 

Rädslan att förlora dem men också skammen att inte kunna upprätthålla nära relationer. 

Grunden till den skam och skuld som Magnus känner för att inte längre ha någon kontakt med 

sin dotter kan ligga i samhällets förväntningar i hur en förälder ska vara. En förälder ska 

ledsaga sitt barn mot vuxenlivet, alltid finnas där för att skydda och stötta sitt barn. Att den 

dominerande känslan som Magnus känner är just skam istället för exempelvis sorg och 

besvikelse, är enligt Scheffs (1990) teori ett resultat över hur samhället fungerar. Skam och 

stolthet är de emotioner som individer bestraffas eller belönas med för att upprätthålla ett 
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önskvärt beteende. Men Magnus har i samhällets ögon, men framför allt i sina egna, 

misslyckats med sin uppgift. För att bli kvitt denna skam och åter kunna ha en relation med 

sin dotter håller Magnus på att skapa en helt ny tillvaro för sig själv. En tillvaro som för 

tillfället innebär att han tar en dag i taget i sin kamp att förbli drogfri, där förhoppningen att en 

dag åter igen kunna axla rollen som förälder betyder mer än något annat. 

När Anders bästa vän gick bort till följd av en överdos, kände han ingenting. Han uttrycker 

hur han skämdes över detta, att han inte grät över sin förlust. Den skuld som Anders kände i 

och med den uteblivna sorgen efter sin vän tolkar vi som en upplevelse av att han inte 

lyckades nå upp till de förväntningar som fanns från omgivningen. Att känna sorg när någon 

nära dör ses som en ”normal” följd och som en del av det förväntade beteendet. Scheff (1990) 

menar att om en människa inte uppfyller de sociala förväntningar som ställs från samhället så 

leder det till att individen drabbas av sanktioner i form av bestraffning som visar sig i skuld 

och skam. Även om det inte kommer till någons kännedom kan individen, i detta fall Anders, 

föreställa sig det bemötande och de sanktioner som skulle inträffa och skammen uppstår ändå. 

Goffman (2007) berörde detta då han menade att det är våra tankar kring de sociala 

förväntningarna som lagt grunden för social kontroll. Individen beter sig och agerar efter det 

troliga bemötandet från omgivningen, men låter även bli vissa beteenden av samma skäl. 

Tanken på den skam som följer av ett oönskat beteende är tillräckligt avskräckande för att 

hålla individerna ”kontrollerade”.     

Under våra samtal framkom det att vissa till en början vägrade att inse sitt missbruk, sitt 

beroende. De undvek så långt det gick att erkänna för sig själva och andra hur långt det hela 

hade gått. De levde i illusionen att ”jag kan sluta när jag vill”, men de ville helt enkelt inte 

sluta. Lars var en av dem som berörde detta och han menade att för att kunna avsluta ett 

beroende måste det först erkännas. Ett skäl som vi tror kan ha varit bidragande i deras 

förnekelse är strävan efter det normativa. Även om de avvek starkt från samhällets normer 

genom sitt missbruk och sin kriminalitet, skedde detta till största del i skymundan. Som 

Scheff (1990) skriver menar Goffman att sociala förväntningar skapar social kontroll och att 

det styrs av emotionerna skam och stolthet. Även om förväntningarna i dessa fall inte har 

hindrat intervjupersonerna från att avvika är det ändå troligtvis anledningen till att de flesta 

inte var öppna med sitt missbruk och sin kriminalitet. De uppfyllde inte de sociala 

förväntningarna från samhället utan förväntade sig istället skam och sanktioner. Skam är en 

emotion som individer vill undvika i största möjliga mån och kan vara en förklaring till våra 

intervjupersoners ”smygande”.  
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Intervjupersonerna berättade att när väl funderingarna kom på hur de levde sina liv kom också 

insikten och erkännandet av att de var beroende. Därmed skiljde de sig även officiellt från 

normerna och blev stämplade som avvikare av samhället. Det innebar alltså att de blev 

stigmatiserade, och är i de flesta fall det fortfarande. Med stigma menar Goffman (2007) 

något avvikande som skiljer sig från de förväntningar som ställs av omgivningen. Missbruk 

och kriminalitet är något som är stigmatiserat och stämplat som avvikande av samhället, det är 

både ett oönskat beteende och olagligt. Den oönskade egenskapen gör enligt Goffman (2007) 

att omgivningen vänder den stigmatiserade ryggen och stärker deras grupptillhörighet. Att 

besitta ett stigma innebär ett utanförskap och att omgivningens grupptillhörighet stärks i och 

med det gör känslan av avvikelse tydligare. Detta tror vi har inverkan på intervjupersonernas 

förnekelse. Oviljan att stå utanför hindrar individen från att öppet erkänna sitt missbruk och 

sin kriminalitet. Anders berättade att han gjorde ett uppbrott från alla droger utom hasch. Han 

försökte att få ett stopp på sitt missbruk men var inte beredd fullt ut. Detta försökte han 

genomföra på egen hand men det föll inte väl ut, han lyckades inte. När han väl erkände sitt 

missbruk fullt ut och tog hjälp av sina nära i sina ansträngningar att sluta gick det bättre. 

Ebaugh (1988) menar att stödet från närstående är mycket viktigt i denna tidiga fas vilket i 

Anders fall visar sig stämma. Han liksom de övriga vände sig även till KRIS i detta skede för 

att få ytterligare stöd och hjälp i sin strävan till ett hederligt och drogfritt liv.  

De förväntningar som finns från samhället på individer genom regler och normer förväntas 

individerna leva upp till. Ett missbruk och ett kriminellt beteende leder till att individen direkt 

försätts i ett utanförskap. Genom att bilda familjer förväntas individen att ta ansvar, inte bara 

för sig själv, utan även för sin familj och sina barn. Att vara en missbrukande förälder kan 

innebära att individen försummar det ansvar som den egentligen bör ta. Missbruket kan leda 

till att individen väljer bort det som enligt många andra prioriteras som den viktigaste delen i 

familjelivet. Vilket är att finnas till hands för sin familj och vara en förebild för sina barn. Det 

är inte bara den missbrukande individen själv som kan komma att uppleva skam över 

situationen som denne försatt sig i, utan även resten av familjen. Det kan innebära att det inte 

enbart är individen som tillskrivs det stigma Goffman (2007) talar om, utan hela familjen. 

Hela familjen får bära den skam som missbruk och kriminalitet innebär. Även om det inte är 

allmänt känt vad som försiggår i familjen uppstår skammen enligt Scheff (1990) till följd av 

den förväntade reaktionen. 

 

6.2 Vändpunkt 
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Oberoende av vilken form av missbruk det handlar om så kommer oftast individen som 

befinner sig i ett missbruk till en vändpunkt då den inser att det måste få ett slut. Individen 

kan komma till insikt om den förändring som krävs på olika sätt, det kan bland annat röra sig 

om påtryckningar från anhöriga och från samhället. Reaktionen då individen kommer till 

insikt kan vara uppslitande och påfrestande, inte bara för denne själv utan också för anhöriga. 

Ovetandes om hur människan ska gå tillväga så är hon medveten om att en förändring krävs. 

Vad som är den utlösande faktorn till individens vändpunkt är helt individuellt.   

Som en följd av förstadiet kommer enligt Ebaugh (1988) ofta en utlösande händelse, vilken 

leder till att individen väljer att lämna den väg som tidigare valts att följa. Efter den händelse 

som fungerar som vändpunkt sker allting oftast väldigt fort. Ebaugh (1988) menar att det kan 

finnas tvång i situationen eller så har individen kommit till en gräns och fått nog. I Lars fall 

kom vändpunkten då socialtjänsten knackade på dörren och hotade med omhändertagande av 

barnen. Hotet blev en tankeställare, en snabb sådan, antingen fick de åka på behandling eller 

så skulle barnen tas ifrån honom och hans fru. Det fanns inte mycket tid att fatta ett sådant 

beslut, och behandling sågs enligt Lars som den enda utvägen. Precis som vi tidigare nämnde 

så går det ofta fort, och individen hinner inte alltid tänka efter. Men tanken på att förlora sina 

barn och relationen till dem är skrämmande, ett hot mot de sociala banden blir ett faktum. 

Individen tvekar sällan till förändring när hot föreligger mot de sociala banden, istället skapar 

motivationen upprätthållandet av dem enligt Scheff (1990). Han anser att upprätthållandet av 

de sociala banden är det mest avgörande mänskliga motivet. Individer gör allt för att undvika 

den skam som signaleras när band är hotade och stävar istället efter den stolthet som intakta 

och trygga band resulterar i. I Lars fall hade ett omhändertagande inneburit att han avskärmats 

från sina barn, nu fick han chansen att förändra sitt destruktiva levnadssätt och blev kvitt från 

sitt missbruk. I Lars fall var redan de sociala banden hotade, han berättar om sitt missbruk och 

vilka konsekvenser det innebar för honom. Hans sociala band till sina äldre barn var skadade 

till följd av hans handlande. Han kunde omöjligt ta hand om sig själv och det resulterade i en 

oförmåga att ta hand om andra. Dessutom ville inte mamman till ett av hans barn att de skulle 

ha någon kontakt vilket innebar ett kapat band och med anledning av socialtjänstens agerande 

var han rädd för att fler band till familjen skulle kapas. För vissa uppkommer vändpunkten 

under tvång från omgivningen, Lars vändpunkt uppstod under ett tvång från socialtjänsten.  

Simons vändpunkt kom då han satt häktad, vilket innebär att vara totalt avskärmad från 

samhället och ger individen mycket tid att tänka. Under häktningen rådde fulla restriktioner 

som innebar att Simon inte fick titta på TV eller läsa tidningar, hans enda möjlighet till 
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kontakt med omvärlden var brevväxling. En sådan miljö där individen är totalt avskärmad och 

inte få träffa sina anhöriga kan skapa ångest hos individer vilket det gjorde hos Simon. 

Asplund (1992) menar att individen är beroende av respons från andra i sitt handlande, 

reaktionen från andra behövs för att individen ska kunna fungera. En häktning med 

restriktioner som Simon belades med innebar att den respons som Asplund (1992) anser att 

individen är i behov av uteblir. Han beskriver det växelspel av reaktioner mellan individer 

som den sociala responsen, den asociala responslösheten är dess motsats. Den ångest som 

individer kan uppleva när de avskärmas från omvärlden kommer från den asociala 

responslösheten. Detta grundar sig i Asplunds (1992) inställning om att människan är 

beroende av andra individer. Den ångest Simon upplevde i häktet var en del av det som blev 

hans vändpunkt. Ovetandes om allt ryckts ifrån honom när han kom ut eller om det fanns kvar 

att återvända till. Det blir i och med den ovisshet och skam som infinner sig ett hot mot hans 

band till familjen. Att inte veta vad hans sambo kände och om hon ville se honom fler gånger 

medförde skamkänslor över vad han ställt till med, skammen uppkommer som en 

bestraffning. Simon själv beskriver vistelsen i häktet som vändpunkten och om han inte hade 

hamnat där så skulle han förmodligen aldrig valt att bryta upp med sin livsstil utan hade 

fortsatt på den väg som han redan gick.  

När individer kommer till vändpunkten menar Ebaugh (1988) att det är viktigt att det beslut 

som fattats blir offentligt och inte undanhålls från omvärlden. Enligt Ebaugh (1988) finns det 

då ingen återvändo. Det är först när uppbrottet offentliggjorts som individen kan få respons 

för det av sin omgivning och det växelspel som Asplund (1992) skriver om uppstår. 

Reaktionerna mellan individer blir den sociala responsiviteten. I detta fall handlar det 

troligtvis om positiv respons som leder till motivation hos individerna. Under den här fasen 

framhåller Ebaugh (1988) vikten av stöd från anhöriga och det stödet kan individen omöjligt 

få om beslutet inte tillkännages. Reaktioner från omgivningen då individer väljer att bryta upp 

kan verka stärkande i beslut vilket de troligtvis är i behov av då de ska lämna sitt förflutna 

bakom sig. Negativ respons skulle kunna leda till ångest och återfall. Ett offentliggörande av 

beslutet leder också till att skamkänslorna skulle uppstå ifall individen misslyckades att leva 

upp till de förväntningar som ställts på denne. Enligt Scheff (1990) försöker individer i största 

möjliga mån att undvika emotionen skam, på så sätt kan offentliggörandet av uppbrottet 

motverka återfall på grund av den skam som skulle följt i dess spår.  

Under vändpunkten är människan i stort behov av att det finns hjälp att tillgå även om 

självläkning är av stor vikt. Under en häktning finns det präster att prata med och till en viss 
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del även personal och polis. Under vistelser på behandlingshem möter individer andra 

individer med snarlik problematik, istället för att tränga undan sina känslor med alkohol och 

droger blir individen tvungen att bearbeta dem genom att samtala. Asplund (1992) hävdar att 

den sociala responsen aldrig hade kunnat utvecklas utan en språklig kommunikation. För 

individer som tidigare tryckt undan sina känslor och tagit till flaskan eller sprutan för att 

undvika hanteringen av dem blir den verbala kommunikationen ett nödvändigt ont för att 

kunna få respons på sina handlingar. De vänder sin asociala responslöshet till social respons. 

I och med att individen kommer till vändpunkten har insikt nåtts att den väg som tidigare valts 

är felaktig och att det krävs en förändring. Förutsättningen är målmedvetna processer för att 

de ska lyckas ta sig ur det. Asplund (1992) menar att människans konkreta respons är knuten 

till konkreta processer, i detta fall till den process som individen genomgår för att ta sig ur sitt 

missbruk alternativt sin kriminalitet. Asplund (1992) skriver att processen i sig medför att 

under själva verksamheten av denna så finns det en konkret respons med konkreta känslor 

knutna till verksamheten, men så fort den stannar upp så avslutas även den konkreta 

responsen.  

 

6.3 Tomrum eller marginalsituation 

I den tredje fasen beskriver Ebaugh (1988) det tomrum som uppkommer efter vändpunkten, 

en marginalsituation där personen saknar det som lämnats och känner sig tom och vilsen. 

Detta medför att personen är i stort behov av stöd, såväl professionell som från nära anhöriga.   

Simon är ett exempel på att hotet mot de sociala band som Scheff (1990) skriver om kan få 

individer att förändra och anpassa sitt beteende för att detta hot inte ska bli verklighet. När 

Simons flickvän hotade med att lämna honom, ta deras son och flytta, fick det honom att 

verkligen inse vad han hade och vad han höll på att förlora. Att sociala band utsätts för hot 

vill, enligt Scheff (1990), individer i största möjliga mån undvika. Detta resulterar i att de gör 

det som förväntas av dem och uppträder på ett önskvärt sätt. De individer som har trygga 

sociala band har därmed en fördel när de försöker att bryta ett destruktivt beteende gentemot 

de som inte har någon eller några att falla tillbaka på och stötta sig mot. Anders beskriver ett 

tryggt socialt band som betytt mycket för honom i den exitprocess som Ebaugh (1988) 

beskriver. Relationen till sin pappa. Anders ringde till sin pappa när han kände ett starkt sug 

efter droger för att prata och få stöd. Vad hade skett om detta band inte funnits? Om Anders 

inte haft någon att ringa? Med stor sannolikhet hade Anders fallit tillbaka i sitt drogberoende 
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igen, utan stöd och motivation är det svårt att stå emot begäret. Än en gång ser vi exempel på 

vilken stor roll de sociala banden spelar för individerna. Scheff (1990) hävdar, som tidigare 

nämnts, att de sociala banden är det mest avgörande mänskliga motivet vilket vi ser i våra 

intervjupersoners berättelser. De framhäver vilken betydelse olika relationer har haft för dem 

och när de hotats har det fått dem att tänka om.      

De personerna som ställde upp i vår studie berättade alla för oss om den öppenhet och 

gemenskap som genomsyrar organisationen KRIS och den stämning som råder där, på båda 

ställena vi besökte. Det som dessa personer tidigare varit med om och hur de tidigare levde 

hade antagligen framkallat emotionen skam i andra grupper där de varit ensamma med sitt 

stigma. De hade avvikit från normen och ensamma fått stå utanför. Scheff (1990) menar att 

när individer inte lever upp till de förväntningar som finns i samhället hotas de sociala banden 

och känslan av skam uppstår. Tillsammans lär sig medlemmarna på KRIS att hantera sina 

känslor och upplevelser medan det kanske hade tystats ner och försökts gömmas undan i en 

annan kontext. På KRIS uppmuntras det att prata om sitt förflutna och bearbeta det för att 

kunna lämna det gamla bakom sig och gå vidare. Detta menar vi tyder på att säkra sociala 

band har skapats mellan medlemmarna på KRIS som gör att de kan uppleva känslor av skam 

tillsammans och kan hantera dem utan att de påverkar deras relation till varandra på något 

nämnvärt sätt. Enligt Scheff (1990) genererar trygga sociala band emotionen stolthet istället 

för skam som upplevs när banden är hotade. Även om vissa av intervjupersonerna beskriver 

hur de upplever känslan av skam väljer de ändå att prata om det, vilket indikerar trygga 

sociala band. I en annan kontext hade dessa skamkänslor kunnat utvecklas och bli betydligt 

mer omfattande. I och med fördelen att medlemmarna kan vara ärliga mot varandra på grund 

av den liknande bakgrunden kan de också börja sitt ”nya” liv på ett uppriktigt sätt som motpol 

till det tidigare livet som kantades av lögner och manipulation. KRIS bidrar till att 

medlemmarna vågar vara öppna om vilka de tidigare varit och därmed också vilka de är och 

vad de vill uppnå. Det är en del av den exitprocess som Ebaugh (1988) skriver om, att lämna 

en roll bakom sig och gå in i en ny. Skapa en ny identitet och bli ett ex. Det bidrar även till att 

individerna kan känna stolthet för vad de har blivit istället för att känna skam för vad de varit. 

Trygga sociala band signalerar stolthet menar Scheff (1990). Men för att kunna gå vidare 

krävs det att de bearbetar sina känslor och upplevelser på något sätt. På KRIS får 

medlemmarna hjälp med den bearbetningen, att de är ute och föreläser och berättar om vad de 

varit med om är ett exempel på det. Linus berättade för oss att hans pappa tagit livet av sig 

och att han inte hade bearbetat sorgen och de känslor som uppstod i samband med det. Linus 
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har haft återfall vilket skulle kunna ha sin rot i de känslor som ligger under ytan och gror. För 

att kunna lämna något bakom sig och gå vidare behöver det ventileras och bearbetas. Då 

börjar individerna att planera för sina nya liv och bygga på en ny identitet, vilket Ebaugh 

(1988) menar att exitprocessen går ut på. När något lämnas måste också något nytt skapas, 

roll och identitet vad gäller de vi pratat med. Men även mycket mer, hela den sociala biten har 

för våra intervjupersoner varit lidande under missbruket och kriminaliteten. Förutom att skapa 

sig en ny identitet behöver de skaffa sig jobb och bostad vilket kan vara vanskligt i och med 

det stigma de besitter. Goffman (2007) menar att de stigmatiserade personerna avviker från 

det normala och därmed skiljer sig från massan. Att socialiseras in igen kräver mycket av 

individen och det gäller att de inte ger upp efter några avvisanden, för attityden från samhället 

gentemot stigmatiserade personer kan vara allt annat än tolerant. Medlemmarna på KRIS 

innehar samma stigma och har gått samman i en grupp där alla är rekryterade från samma 

kategori, före detta kriminella och missbrukare. Eftersom de har liknande upplevelser och 

erfarenheter, liknar också vägen de har tillbaka till samhället varandra. Detta innebär att de 

kommer att genomgå samma, det Goffman (2007) kallade ”moraliska karriär”. När de ska 

socialiseras in i samhället och ta till sig de normer som råder kommer de att uppleva liknande 

anpassningsproblem. Goffman (2007) menar att en fas i denna socialiseringsprocess är att den 

stigmatiserade personen lär sig de normalas inställning och då också tillägnar sig de 

identitetsföreställningar som råder i samhället. De ska alltså ta till sig samhällets normer och 

börja leva upp till de förväntningar samhället har, lära sig att tyda de signaler som finns. Även 

här spelar Scheffs (1990) begrepp om skam och stolthet en stor roll, de båda emotionerna 

guidar individerna till ett normativt beteende. När de uppvisar ett oönskat beteende, hotas 

banden vilket resulterar i skam och individerna undviker det beteendet igen. Men även 

tvärtom signalerar trygga band stolthet. Scheff (1990) menar att sanktioner upprätthåller 

konformitet med straff och belöning, det vill säga skam och stolthet. Lars återupptagna 

kontakt med en av sina döttrar visar på detta. Han belönas med känslan av stolthet för att han 

uppträder så som en pappa förväntas att uppträda av samhället.  

Alla de personer vi pratade med har blivit dömda eller väntar på domar, detta kan innebära ett 

stigma för dem. Tidigare kunde de avvika i smyg men i och med att de fälls i en domstol blir 

deras avvikande offentligt. Goffman (2007) anser att en fängelsevistelse kan bidra till att 

individer sluts till grupper med ”fläckar” på sin karaktär. De uppfattas som viljesvaga 

eftersom de inte har klarat av att leva ett, i samhällets ögon, rättrådigt liv. På grund av vad de 

gjort i sitt förflutna besitter de ett stigma, även om de valt att lämna detta bakom sig så låter 
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inte alltid samhället dem göra det. Goffman (2007) menar att individer med samma stigma har 

en tendens att gå samman och bilda grupper och föreningar, vilket KRIS är ett utmärkt 

exempel på. Precis som Goffman (2007) beskriver är de vänligt och sympatiskt inställda till 

varandra och känner igen sig i de andras berättelser och erfarenheter. Det är ett sätt att stötta 

varandra och skapa trygghet, de finner styrka i varandra. De finner gemenskap i sitt 

gemensamma stigma och de bildar nätverk och knyter vänskaper med likasinnade. De är alla 

samlade ur samma kategori, du måste vara före detta missbrukare eller kriminell för att bli 

normalmedlem i KRIS. Flertalet av dem vi pratade med bröt även upp från sitt gamla 

umgänge när de valde att leva ett laglydigt liv och bli fria från sitt missbruk. Detta medförde 

att de inte hade något umgänge kvar och de lät KRIS fylla detta tomrum. En del blev 

medlemmar i väntan på att få sina domar och på att börja avtjäna sitt straff, för att undvika att 

stå ensamma. KRIS gör besök på anstalter och vi menar att det är en trygghet, likaså att ha 

någonstans att ta vägen när de muckar. Simon är en av dem som gått med i KRIS för att fylla 

tomrummet som upplevs i den tredje fas som Ebaugh (1988) beskriver. Han har planerat allt 

inför sin muckning efter avtjänat straff, allt för att undvika återfall. Han beskriver även att 

”man är jävligt skör efter” och då är det av stor vikt att ha trygga social band och nätverk att 

kunna luta sig mot. Att Simon har KRIS att återvända till när han väl kommer ut igen menar 

han betyder mycket. Där planerar han att återuppta sin praktik och bygga vidare på det sociala 

nätverk han grundat. 

Människan är en social varelse, vilket enligt Asplund (1992) innebär ett beroende av andra 

människor. Individen behöver ett socialt nätverk för att må bra. Utan den sociala respons som 

Asplund (1992) redogör för mår individen dåligt. Därför är det viktigt att personer, som dem 

vi pratade med, som har brutit upp med sitt tidigare umgänge knyter nya kontakter. Innan 

detta har skett kan individen uppleva den tomhet och meningslöshet som Ebaugh (1988) anser 

kännetecknar den tredje fasen. Hon menar att deras kontaktvägar har stängts och en 

ambivalens om valet de fattat är riktigt är vanligt förekommande. Ebaugh (1988) skriver 

vidare att det är ohälsosamt att befinna sig en längre tid i denna marginalsituation och att det 

kan resultera i återfall. Därför är det av yttersta vikt att personerna skaffar sig ett nytt 

umgänge och får det stöd de behöver. I denna tredje fas är det inte säkert att tillit till andra 

människor finns, utan det kan vara något som individen behöver jobba med.   

 

6.4 Fast mark 
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Den fjärde och sista fasen i Ebauhgs (1988) exitprocess, för att bli ett fullständigt ex, är den 

fasta marken. Tiden innan individerna kommer dit kan vara långdragen, omtumlande och 

uppslitande. Vår åsikt är dock att även om en individ tagit sig till den fasta marken så är det 

förflutna en del av dem. Situationer kan uppstå då de behöver plocka fram de erfarenheter de 

har sedan tidigare för att inför nya vägskäl fundera en gång extra över hur de bör handla och 

agera. I Lars fall har den vågskål som beskrivs i resultatet en viktig funktion. Den används till 

att väga det som finns jämfört med det som fanns och på så sätt lyckas han fortsätt hålla sig på 

den bana som han är inne på och inte falla tillbaka. Med hjälp av sina erfarenheter kan 

individen hjälpa andra att komma till insikt med behovet av att bryta upp från sitt destruktiva 

levnadssätt. Men detta är först när de själva har blivit ett ex i den bemärkelse som Ebaugh 

(1988) menar och genomgått de fyra faserna. 

Den skam som individen tidigare upplevt över sitt sätt att leva kan övergå till en stolthet. 

Enligt Scheff (1990) har då de hotade banden reparerats och de trygga banden signalerar 

stolthet. En stolthet för att de lyckats ta sig ur sitt destruktiva levnadssätt. Det tar tid att bygga 

upp nya relationer och en del av det grundar sig i den tillit som individerna missbrukat 

gentemot sina närmsta. Alla de svek och lögner som de vi intervjuade berättade om, som den 

kriminella och missbrukande karriären innebar, lämnade sina spår. Det är ingenting som 

byggs upp över en natt, men när de lyckats reparera en del av de sociala banden infinner sig 

känsla av stolthet över att ha lyckats agera på det sätt som samhället förväntar sig. Scheff 

(1990) anser att sanktioner upprätthåller konformiteten i samhället med straff och belöning i 

form av skam och stolthet. De relationer som tidigare inte fungerat, exempelvis nämnde 

intervjupersonerna ett flertal gånger relationerna till sina barn, kan då de befinner sig på den 

fasta marken repareras och återupptas. Den ambivalens och tomhet som enligt Ebaugh (1988) 

är karaktäristiskt för den tredje fasen försvinner då individen går in i den fjärde fasen. De 

känner istället stolthet då de får bekräftelse på att de faktiskt kan och att de har lyckats ta sig 

igenom processen. Scheff (1990) menar att känslan av skam finns hos alla individer i 

samhället för att det ska kunna fungera. Emotionerna skam och stolthet innebär ett socialt 

system, ett system som nästan är osynligt men som verkar hela tiden. Existensen och 

upplevelsen av känslan skam innebär en bestraffning för individen, men när känslan övergår 

från skam till stolthet sker istället en belöning. Det är stolthet som individer strävar efter 

medan skammen vill undvikas.   

Den asociala responslösheten som Asplund (1992) beskriver, och som missbruket medfört till 

våra intervjupersoner, övergår ofta till att individen lyckas vända det till att bli socialt 
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responsiv. De är inte längre upptagna av sitt missbruk och sin kriminalitet utan vänder sig mot 

det och blir socialt responsiv mot sin omgivning istället för mot drogerna. Innan individerna 

kommer till det fjärde stadiet krävs det att de arbetar en hel del med sig själva. Från att ha 

varit asocialt responslösa försöker de omvända sig till att vara socialt responsiva. KRIS bidrar 

till en viktig del i detta arbete, då individer som lämnar sitt kriminella liv eller sitt missbruk 

oftast står utan vänner. På KRIS finns möjligheterna till att träffa människor som kommer från 

liknande situationer och som befinner sig på samma plats i livet. Det bottnar i det som 

Goffman (2007) berör, att stigmatiserade individer går samman i föreningar för ömsesidig 

trygghetsskapande självhjälp. Han menar att medlemmar ur en stigmakategori, här 

missbrukare och kriminella, har en förmåga att gå samman i små sociala grupper där alla 

besitter det aktuella stigmat. Att bygga upp ett förtroende till andra kan påbörjas här. Även om 

KRIS finns med redan då individer bestämmer sig för att lämna sitt förflutna är det ett bra 

tillfälle att knyta kontakter. En del av de medlemmar vi pratat med beskriver själva hur 

asociala de varit under sitt missbruk och menar att det var svårt att träffa nya människor. Det 

skulle kunna beskrivas som en rädsla för att inte riktigt ha kontrollen över hur banden till 

andra knyts. De flesta människor har säkert upplevt känslan av att bara vara någon gång, på 

KRIS finns möjligheten att bara vara tills dess att de känner sig mogna för att öppna upp sig. 

Här finns stöd och möjligheter för dem att omvända sin asociala responslöshet till att bli 

socialt responsiv. Asplund (1992) menar att människan är beroende av andra människor och 

betonar vikten av social respons för att må väl. En del av dem vi pratat med är under pågående 

behandling eller väntar på att få avtjäna sina straff, risken med att hamna i fängelse medför 

även en känsla av att känna sig ensamma på nytt. Att bli totalt avskärmad från sin familj och 

de vänner de har kan leda till att de stannar kvar i sin asociala responslöshet. KRIS får här en 

viktig funktion då de kommer på besök under fängelsevistelserna så helt ensam blir de inte.  

Dessutom så finns organisationen vid individens sida då den ska mucka. Detta tror vi ökar 

deras chanser att klara sig från att falla tillbaka när de släpps ut. De har byggt upp ett nät som 

fångar upp dem.  

KRIS i sig själv är inte den fullständiga fasta marken, som är Ebaughs (1988) fjärde och sista 

fas, utan ska fungera som ett stöd tills medlemmarna känner sig ”mogna” för att ta det 

fullständiga steget. Det skiljer sig åt från individ till individ, det finns de som blir kvar på 

KRIS genom anställning och då blir organisationen en del av den fasta marken. Den fasta 

marken innebär bland annat att människan ska ha en fast anställning och ett fast boende. 

Ebaugh (1988) menar att den fasta marken innebär en trygghet för individen med fast jobb 
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och en fast bostad. När de befinner sig på den fasta marken kan de även hjälpa andra med 

hjälp av den erfarenhet, förståelse och kunskap de har. Av de personer vi talade med är det 

endast två som vi anser befinner sig på den fasta marken som Ebaugh (1988) beskriver. Det är 

endast de två som är färdiga med behandlingar, som har fast arbete att gå till, som har avtjänat 

sina straff och byggt upp ett socialt nätverk runt omkring sig. De berättade om hur de försöker 

hjälpa andra att komma till den fasta marken genom sitt arbete på KRIS. De har båda gjort 

saker emellan innan de återvänt till KRIS för anställning. Nu gör de vad de kan för att hjälpa 

andra, både i förebyggande syfte på skolor och i arbete med ungdomar men även med andra 

personer som befinner sig i den situation som de själva befunnit sig i. De finns till hands för 

individer som befinner sig i exitprocessen, som försöker att lämna sina destruktiva liv bakom 

sig och skapa en framtid som skiljer sig från deras tidigare sätt att leva. Ebaugh (1988) 

poängterar vikten i att individer i exitprocessen har stöd från både anhöriga och professionella 

för att de ska lyckas att ta sig igenom den. Stöd och förståelse är några av de saker som KRIS 

erbjuder. Den målinriktade process som individer genomgår då det ska lämna sina förflutna 

kan ses som att de blir beroende av en konkret social respons. Den konkreta sociala responsen 

kan individen få genom anställda på KRIS. Asplund (1992) menar att så länge processen 

fortlöper så existerar också responsen mellan individerna. Exitprocessen varar till dess att 

individen kommer till den fasta marken och sedan blir ett ex. Det blir en bekräftelse för 

individen att ha lyckats bryta upp och att en del av stigmatiseringen som före detta 

missbrukare och kriminell faktiskt försvinner. Att de lyckats ta sig igenom en exitprocess ger 

en känsla av stolthet, som Scheff (1990) menar är ett resultat av att de lever upp till samhällets 

förväntningar och belönas med stolthet. Även det stigma som Goffman (2007) beskrev som 

en egenskap som gör dem olik de övriga, försvinner med tiden.   
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7. Reflektioner 

 

Nedan kommer vi att presentera våra reflektioner över den genomförda studien. Vi tar upp 

tankar kring vårt ämnesområde, hur de rådande sociala förhållandena ser ut samt hur de 

skulle kunna förändras. Vi redogör även kritiskt för vår studie, om vi efter genomförd studie 

önskar ha gjort något annorlunda. 

Kvalitativa studier kritiseras ofta av kvantitativt inriktade forskare som Alfred Blumstein 

(2007) för att enbart bidra till vårt vetande med lösryckta anekdoter. Ett sätt att verka för en 

kumulativ kunskapstillväxt är att relatera kvalitativa undersökningar till resultaten från 

tidigare forskning. Våra resultat stöds av de båda tidigare forskningarna som vi hänvisar till i 

uppsatsens bakgrundskapitel vårt. Vår tolkning av det insamlade materialet visar på vilken 

omfattande betydelse de sociala banden har. Detta konstaterar även Rydén-Lodi (2005), att 

individernas nätverk och relationer är av stor vikt för att de inte ska falla tillbaka in i droger 

och kriminalitet. En annan slutsats hon drog var att det inte är bra för en individ att var ensam 

och sysslolös, att detta kan leda till återfall. Detta kan också ses i den studie som Hedin, 

Herlitz & Kuosmanen (2006) genomförde, de tittade på effektiviteten i självhjälpsarbete och 

sociala arbetskooperativ, de menar att individerna som ingått i studien vuxit och utvecklats 

som människor genom att vara med i ett projekt. Detta kunde vi också urskilja när vi pratade 

med medlemmarna i KRIS, att vara med i organisationen stärkte dem. I vår studie har vi alltså 

dragit liknande slutsatser och kommit fram till liknande resultat som de två tidigare 

forskningarna resulterat i.   

Samtidigt vill vi påpeka vikten att inte individerna fastnar i den trygga tillvaro som KRIS 

erbjuder. Att inte bli för bekväm i sin roll som en i gruppen av likasinnade, främst för den 

individuella utvecklingen och för att de ska lyckas att integrera in i samhället. Att för en 

period få styrka i gruppen är fördelaktigt för individen i sin utveckling. Men när de är mogna 

bör de ”ge sig ut” i samhället för att bli en del av det, söka jobb och skaffa sig ett eget boende 

om de inte redan har det. För att kunna gå vidare till den fjärde fasen bör individen stå på egna 

ben och inte luta sig tillbaka allt för mycket på en grupp. Självklart kan kontakten med 

gruppen upprätthållas som en del av individens sociala nät men denne bör inte identifiera sig 

alltför mycket med den.  
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När vi blickar tillbaka på det utförda arbetet anser vi att tillvägagångssättet varit lyckat. Efter 

val av metod och vetenskaplig inriktning gick arbetet med studien som planerat och vi är 

nöjda med hur det föll ut. Det enda vi har att anmärka på, som vi menar kunde utförts på ett 

annat vis, är planeringen av intervjuerna. En bättre framförhållning hade underlättat för oss då 

det visade sig att det inte fanns tillräckligt med personer att intervjua på organisationen för att 

fylla vår kvot. Vår kontaktperson på KRIS intygade att vi utan problem skulle få utföra åtta 

intervjuer vilket senare visade sig felaktigt. Med fem intervjuer utförda fanns inga fler 

personer att tillgå. Vi fick dock kontaktuppgifter till en annan KRIS – organisation som 

snabbt var villiga att ta emot oss och vi fick intervjua fyra personer. Detta medförde att vår 

planering brast och arbetet med studien försenades. Vi menar att om vi bokat in alla intervjuer 

från början hade vi undvikit att mitt i fältarbetet stå utan intervjupersoner. Det hela löstes på 

ett smidigt sätt men värdefull tid gick till spillo.    

Vi var i ett tidigt stadium av studien inriktade på att skriva om ungdomsbrottslingar och 

därmed vända oss till Unga KRIS. Innan vi tog kontakt med fältet hade vi därför läst in oss på 

litteratur om ungdomsbrottslingar och ungdomskulturer. När vi sedan tog kontakt med 

organisationen visade det sig att den studie vi planerat att genomföra skulle vara omöjlig. Vi 

fick därmed tänka om och istället utföra vår undersökning på medlemmar i varierande ålder. 

Detta innebar att vi fick söka ny litteratur samt läsa in den, vilket även det resulterade i 

förseningar. Hade vi istället tagit kontakt med fältet först och undersökt om studien var 

genomförbar hade vi kunnat undvika dubbelarbetet. 

I vår studie har vi använt oss av hermeneutisk vetenskapsteori vilket innebär att resultatet av 

vår tolkning kan anses osäkert. De tolkningar vi gjort präglas av våra värderingar och 

erfarenheter, vilket innebär att andra forskare med tillgång till samma material kunde kommit 

fram till andra slutsatser. Detta är viktigt att ha i åtanke, att resultatet av studien inte är någon 

”sanning”, utan enbart vår tolkning. 

Inte sällan stöter före detta kriminella och missbrukare på en dömande attityd från samhället. 

Det finns människor som lyssnar till uttryck som ”en gång tjuv, alltid tjuv”, och bemöter 

andra människor därefter. Detta handlande resulterar i att stämpeln som tjuv aldrig försvinner, 

att det inte spelar någon roll ifall de är laglydiga eller inte. Vi menar att detta synsätt påverkar 

motivationen för de individer som vill ge upp sin kriminella karriär och leva hederligt, om de 

ändå ses som brottslingar av omgivningen varför ska de då låta bli? Istället borde samhället 

bli mer stöttande och se alla individuellt, vill någon bryta ett destruktivt mönster borde det 
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välkomnas. Denna attityd är dock inte en allmän åsikt, vilket vi anser vara positivt eftersom 

det annars inte skulle finnas en väg ur ett destruktivt levnadssätt som missbruk och 

kriminalitet. Det handlar snarare om en fördom som KRIS arbetar för att bringa klarhet 

igenom att vara ute och föreläsa och berätta om sig själva. 

Vi menar även att det är viktigt att ha förståelse och tålamod för den tid olika individer 

behöver på sig i exitprocessen. Detta innebär att de behöver olika lång tid på sig i de olika 

faserna av processen, en individ som tar lång tid på sig i en fas behöver kanske betydligt 

mindre i en annan. Därför är det viktigt att se till varje individs individuella behov för vad 

som krävs i deras exitprocess. Vissa av dem vi pratade med hade åkt in och ut på olika 

institutioner sen de var barn. Dessa individer behöver lära allt nytt när de ska ta hand om sig 

själva. De behöver inte återanpassas in i samhället för de har i princip aldrig varit en del av 

det. De behöver socialiseras in och lära sig de normer och förväntningar som ställs från 

samhället. Det är en plats i samhället som individerna strävar efter, att skaffa sig ett jobb, ett 

boende och ett socialt nätverk. I den fjärde och sista fasen där fast mark uppnås har en lyckad 

integration ägt rum. 

Den skam som finns kring missbruk är till nackdel för de involverade. Individer försöker i 

största mån undvika emotionen skam och vill därmed inte inse att de har ett missbruk. Hade 

det inte varit så skambelagt tror vi att individerna tidigare insett och erkänt sitt missbruk. På 

så sätt hade de kunnat ta tag i sina liv tidigare och ett fullständigt missbruk hade varit möjligt 

att undvika. Vi tror att skamstämpeln som missbruk har, delvis kan bero på att det är olagligt 

och skadligt för hälsan. Även om vi har svårt att se hur det ska utföras anser vi att denna 

stämpel bör arbetas bort. Missbruk är en beroendesjukdom och de drabbade bör behandlas 

därefter och inte bara anses ha en sviktande karaktär. Alla beroenden är svåra att sig ur men ju 

snarare missbrukare får hjälp desto större chans är det att de lyckas.  

Hade tid och möjlighet funnits, hade vi gärna utvecklat vår studie med en uppföljning av våra 

intervjupersoner. Enligt vår åsikt befann sig två av dem i den fjärde fasen med ett ordnat liv 

samt var integrerade i samhället. Vi hade tyckt att det var intressant att åter ta kontakt med 

intervjupersonerna efter några år för att ta reda på hur det hade gått för dem och vad som hänt. 

Att åter igen få samtala med dem och höra dem berätta. En uppföljningsstudie hade kanske 

kunnat genomföras i en annan kontext. Vi hade velat studera vilka sociala förhållanden som 

de omges av, hur har de hamnat där de är? Har någon av dem fallit tillbaka och vad har i så 

fall legat till grund för det? Ett ökat tidsperspektiv skulle ge oss kunskap och förståelse för hur 



 

47 
 

det kan se ut på sikt. En annan intressant utveckling av vår studie skulle vara att intervjua 

personer som även de befinner sig i en uppbrottsprocess men som inte är medlemmar i KRIS 

eller annan liknande organisation. Undersöka var de hittar sin motivation och vad de 

sysselsätter sig med på dagarna. Om de saknar gemenskap och igenkännande? Hur upplever 

de att bära ett stigma ”ensam”? Om vi även samtalat med individer som inte var medlemmar i 

KRIS hade vi sedan kunnat jämföra, för att nå en djupare kunskap om likheter och skillnader i 

att vara med i en social självhjälpsgrupp och att inte vara det. 
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8. Sammanfattning 

 

Vårt syfte med studien var att intervjua före detta kriminella och missbrukare för att kunna 

skönja vad som bidragit till att de inte fallit tillbaka. Se vilka faktorer, aktörer och händelser 

som påverkat dem. Vi strävade efter att besvara frågeställningen: Vilka förhållanden bidrar 

till att individer avbryter missbruk och kriminalitet och kan undvika att återfalla i detta 

beteende? Det empiriska material vi samlade in bestod av nio tematiskt öppna intervjuer som 

vi tolkade med hjälp av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Vi tolkade det insamlade 

materialet utifrån fyra olika teorier, Scheff (1990) om sociala band, Asplund (1992) om 

respons och responslöshet, Goffman (2007) om stigma samt Ebaughs (1988) becoming an ex. 

Studien utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv.   

 

Vi har försökt finna de gemensamma nämnare som finns hos de individerna som vi intervjuat 

då de genomgår en uppbrottsprocess. Den mest framträdande aspekten för att ge motivation 

hos individerna anser vi vara de sociala banden. Strävan efter att upprätthålla de sociala 

banden eller strävan efter att reparera det som skadats är en avgörande faktor för att 

individerna håller sig borta från droger och kriminalitet. I alla de fyra faserna av Ebaughs 

(1988) exitprocess är stödet från nära anhöriga avgörande för att det ska kunna bli ett lyckat 

uppbrott. Parallellt med exitprocessen sker reparationen av de sociala banden som Scheff 

(1990) beskrev, och när individen kommer till den fasta marken så är dem förhoppningsvis 

intakta. 

Emotionen skam är vanligt förekommande i våra intervjupersoners vardagsliv. Scheff (1990) 

menar att den uppkommer när individen ser på sig själv på ett negativ sätt, vilket alla vi pratat 

med gett uttryck för. På KRIS får de hjälp med att förändra sitt sätt att se på sig själva, och 

målet är att vända den negativa sidan till något positivt. KRIS fungerar som en anhalt där 

individen kan börja bygga på sitt nya liv, fritt från droger och kriminalitet. Medlemmarna på 

KRIS innehar samma stigma som medför att de känner gemenskap och igenkännande för 

varandras förflutna. Goffman (2007) menar att de stigmatiserade har en sympatisk inställning 

till varandra vilket även framkommer i våra intervjupersoners berättelser. Asplund (1992) 

anser att individen är beroende av andra individer och att de genom responsen de får skapar 

sin individualitet. Interaktionerna som ständigt pågår inom KRIS bidrar till att medlemmarna 

kan utveckla sin egen individualitet genom social respons från andra medlemmar. 
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Det mål som finns hos individer som genomgår en uppbrottsprocess är att skapa intakta 

sociala band. Den konkreta responsiviteten som Asplund (1992) redogör för, är knuten till en 

konkret process, i detta fall exitprocessen, med ett mål som ska uppnås alltså att stärka de 

sociala banden.  
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10. Bilaga 

 

Intervjuguide 

 Berätta om dig själv och varför just du sitter här… 

Checklista för oss själva: 

 Personuppgifter (ålder, boende, civilstånd etc.) 

 Hur kom du in i kriminaliteten/missbruket? (nya kontakter, vanliga umgänget) 

 Vardagen? (tidigare kontra nu) 

 Konsekvenser av din kriminalitet/ditt missbruk? 

 Hur kände du dig? 

 Reaktioner från familj och omgivning? 

 Bemötandet från samhället? Stämde den bilden överens med hur du såg på dig själv? 

 Umgänge? (nu kontra då?) 

 Kontakt med KRIS? (specifik händelse?) 

 Synen på dig själv? 

 Från grupp till grupp? (gäng till KRIS?) 

 Hur ser du på din framtid? 

 Beskriv dig själv (nu kontra då, skillnad?) 

 Berätta om din relation till KRIS 

 


