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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativ metod få förståelse för hur det är möjligt 

för f.d. kriminella att gå från ett slutet system, präglat av utanförskap och ensamhet, till en 

gemenskap i organisationen KRIS. Utifrån tio semi-strukturerade intervjuer med f.d. kri-

minella inom KRIS  (Kriminellas Revansch i Samhället) i Göteborg , varav fem var kvin-

nor och fem män, hämtade vi vårt material för att kunna besvara vår frågeställning. Resul-

tatet av studien visar att man som kriminell individ lätt hamnar i ett utanförskap och är 

stigmatiserad vilket försvårat för våra informanter att skaffa jobb, ha tillitsfulla relationer 

etc. Man kan bli bemött av samhället som icke trovärdig vilket ökar avståndet och klyf-

torna mellan den kriminella och den icke kriminella vilket försvårar återetableringen i 

samhällsgemenskapen. Att gå från ett utanförskap med stigmatisering till att ingå i en ge-

menskap är en komplex process. Utifrån vår uppsats ser vi att ett gott och respektfullt be-

mötande, där man inte bemöter individen utifrån dennes stigma, är en av flera betydande 

komponenter för individens förändringsprocess. KRIS har varit en plats för den kriminella 

att i lugn, trygg och respektfull miljö kunna återetablera sig i samhället.  

Nyckelord: Utanförskap, Kriminalitet, Stigmatisering, Skam, Gemenskap 

Abstract 

The purpose of this study is to use qualitative methods to understand how it is possible for 

the former criminals to move from a closed system, characterized by alienation and loneli-

ness, to a community in the organization KRIS. Based on ten semi-structured interviews of 

former criminals in the organization KRIS (Criminals Return into Society) in Gothenburg 

we collected our material. The results of the study show that criminals easily fall into ex-

clusion and stigmatization which making it difficult for the individual to get a job or to 

have trusting relationships etc. The individual can be treated by the society as non-credible 

and increasing the distance and the gap between the criminal and the non-criminal which 

impedes the re-establishment in the society. To go from an outsider with a stigma to being 

a part of a community is a complex process. A good and respectful treatment, which does 

not react to the individual based on their stigma, is one of several significant components 

of the individual change. KRIS has been a calm, safe and respectful environment for the 

individuals to re-establish themselves in the society. 

Keywords: Outsiders, Crime, Stigma, Shame, Community 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de personer som har gjort denna uppsats möjlig. Främst 

vill vi tacka våra informanter på KRIS då de har varit öppna och berättat om sina erfaren-

heter och många gånger svåra livshistorier. Ert bidrag har bland annat genererat en förstå-

else för vikten av bemötande och gemenskap för att orka ta sig ur ett destruktivt liv. Vi vill 

även rikta ett stort tack till vår handledare Eva Schmitz som har varit ett stort stöd genom 

konstruktiv feedback och kreativa idéer vilket har underlättat vårt forskningsarbete.  
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1. Inledning 

Inom varje samhälle finns det normer och regler över hur man som individ ska bete sig. 

Om man kliver utanför dessa normer kan det innebära en avvikelse vilket kan leda till ut-

anförskap, och stigmatisering. Alla avvikelser behöver inte leda till utanförskap för indivi-

den. Det kan vara svårt att definiera vilka beteenden som betraktas som avvikelse och vilka 

som inte gör det då alla avvikande beteenden inte kommer att bestraffas av omgivningen. 

En av de tydligaste avvikelserna är när en individ begår lagöverträdelser, då en lagöverträ-

delse är lätt att definiera eftersom individen begår ett brott mot allmänt accepterade och 

fastställda normer/regler som finns i samhället (Becker, 2006). Fenomenen stigmatisering 

och utanförskap är något som ständigt pågår i samhället och som skapar svårigheter för en 

individ med ett kriminellt förflutet. Trots att individen upphört med sitt kriminella bete-

ende kan den fortfarande uppleva ett utanförskap och stigmatisering.  

Det är svårt för en f.d. kriminell individ att ta sig in på arbetsmarknaden då arbetsgivaren 

hämtar information från brottsregister. Arbetsgivarna anger många gånger svepskäl till att 

individer på grund av tidigare brottslighet inte får jobb, människor är dåliga på att ge f.d. 

kriminella en chans. Detta är ett fenomen som ökar idag. Christer Karlsson, förbundsordfö-

rande i Kris (Kriminellas revansch i samhället) menar att då man inte får jobb på grund av 

tidigare brottslighet leder det till stigmatisering och förlängt utanförskap. Han beskriver att 

det finns individer som varit drogfria och inte begått brott på tre-fyra år och som verkligen 

försöker komma tillbaka men på grund av att de har en prick i belastningsregistret får de 

inget jobb (Svenska dagbladet, 2012).  

Det är betydligt fler män än kvinnor som begår brott men trots detta döms kvinnan hårdare 

än mannen av sin omgivning. Kvinnor med ett brottsligt förflutet har det tuffare än männen 

att ta sig tillbaka in i samhället (Sydsvenskan, 2012). Detta har särskilt uppmärksammats 

av kriminologen Ingrid Lander (2003) som menar att kvinnliga brottslingar stigmatiseras 

mer än manliga brottslingar.  

I denna uppsats har vi valt att samtala med några kvinnor och män inom organisationen 

KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) i Göteborg för att få reda på deras upplevelser 

av hur samhället stigmatiserar en kriminell och hur detta utanförskap medför svårigheter, 

så som att komma in och fungera på arbetsmarknaden, skapa och underhålla trygga relat-

ioner. Vi har valt att samtala med både män och kvinnor för att även belysa denna proble-
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matik ur ett genusperspektiv då kvinnor och män eventuellt kan uppleva stigmatisering och 

utanförskap på olika sätt. Detta för att vi vill studera relevansen av Landers (2003) teori 

som beskriver stereotypa föreställningar om hur en kvinna bör vara.  

KRIS är en organisation som består av f.d. kriminella eller individer med tidigare beroen-

deproblematik vilka vill bryta sina gamla levnadsvanor och ”ta tillbaka en plats i sam-

hället” genom ledstjärnor som, hederlighet, drogfrihet, kamratskap, och solidaritet. KRIS’ 

syfte är att vara behjälplig redan från första dagen vid frigivning av den kriminella för att 

ge stöd och uppmuntran till ett nytt positivt socialt nätverk, som ska leda till hederlighet 

och drogfrihet. Vidare arbetar KRIS med bland annat anstaltsverksamhet och öppenvårds-

behandling (Kris, 2012a) 

1.1. Syfte och problemställning 

Syftet med vår undersökning är att få en ökad förståelse för hur det är möjligt för f.d. kri-

minella att gå från ett slutet system, präglat av utanförskap och ensamhet, till en gemen-

skap i organisationen KRIS. För att besvara vårt syfte utgår vi från en kvalitativ metod där 

vi samlar in vårt material utifrån semi-strukturerade intervjuer. För att analysera materialet 

kommer vi att använda oss av teoretiska begrepp så som stigmatisering, utanförskap, soci-

ala band, skam, interaktionsritualer och genus. 

Huvudfrågan vi ställer oss i uppsatsen är; 

 Hur upplever f.d. kriminella kvinnor och män, inom KRIS, utanförskap från det 

omgivande samhället? 

Vidare ställer vi oss underfrågor som hur KRIS som organisation arbetar mot individens 

stigmatisering och utanförskap? Finns det skillnader mellan kvinnornas och männens upp-

levelser? 
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2. Bakgrund  

I detta kapitel presenterar vi vad som anses vara kriminellt och hur kriminologin som ve-

tenskap har utvecklats genom historien. Vidare presenteras organisationen KRIS då denna 

är en verksamhet som ger  möjlighet till återgång i samhället. Slutligen presenteras brotts-

statistik och tidigare forskning.  

2.1. Kriminalitet 

Kriminalitet kan definieras som en handling som strider mot lagen i det samhälle som indi-

viden befinner sig i. Vad man inom ett samhälle anser vara kriminellt har skiljt sig histo-

riskt och även mellan olika länder och kulturer. Handlingar kriminaliseras och avkriminali-

seras i samband med samhällets utveckling och dess stiftande av nya lagar. Det är sam-

hället som definierar vad som är kriminellt i en viss kultur och tid. Inget brott utan lag och 

inget straff utan brott (Newburn, Tim 2007). Det finns ingen enkel och enhällig förklaring 

till varför individer begår brott. Att förklara orsaken till kriminalitet och varför individer 

begår brott har studerats och dominerats av olika discipliner under olika tidsperioder i 

historien. Man har förklarat kriminalitet med teorier ur psykologin, sociologin, biologin, 

osv.  

Enligt Newburn (2007) innebär det biologiska/genetiska perspektivet att man studerar 

bland annat om det finns en koppling mellan kriminalitet och arv. Fokus inom traditionen 

har skiftat över tiden och med tekniken. Man studerar även om det finns en kriminell gen 

och relationen mellan hjärnans samband med kost och om detta kan kopplas till kriminali-

tet. Inom psykologiska teorier ingår bland annat att förklara kriminaliteten utifrån inlär-

ningsteorier, anknytningsteorier och kognitiva teorier (Newburn, 2007). I de sociologiska 

teorierna ingår teorier om stigma och utanförskap, vilka också förekommer inom soci-

alpsykologin. Det är dessa teorier vi avser att studera i denna uppsats.  

Teorierna i de olika disciplinerna har under de olika tidsepokerna varit influerade av hur 

samhället såg ut vid den aktuella tidsperioden. Idag säger man att kriminologin är tvärve-

tenskaplig och man använder sig av många olika discipliner för att försöka förklara orsa-

ken till kriminalitet. Man fokuserar på att försöka finna individuella egenskaper, sociala 

sammanhang och omgivningsfaktorer som kan förknippas och ge en förklaring till krimi-

nalitet. Man ser även på interaktionen mellan dessa faktorer som en grund för brottslighet 

(Newburn, 2007).   
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Från sent 1960 tal och tidigt 1970 tal fick feministiska rörelser ett uppsving och detta på-

verkade kriminologin till att man började studera och titta på kvinnans kriminalitet. Detta 

uppkom som en reaktion på att kvinnan i de tidigare teorierna hade uteslutits. I dessa fram-

ställdes kvinnan som prostituerad, sexistisk och med könsdiskriminerande stereotyper. 

(Newburn, 2007).  

Carol Smart är en av förgrundsgestalterna att studera kriminalitet ur ett genusperspektiv. 

Smart menar att den kriminella kvinnan blir dubbelt kriminell då hon inte bara bryter mot 

lagen utan även mot den kvinnliga könsrollen. Olikheter mellan mäns och kvinnors krimi-

nalitet förklaras av de skillnader som råder mellan könen i förhållande till sociala omstän-

digheter, olika möjligheter och socialisationsprocess (Newburn, 2007).  

En reflektion är om man kan använda de klassiska teorierna inom kriminologin, om till 

stora delar av dessa, är forskade på män och av män för att försöka förklara även den 

kvinnliga brottsligheten. Darrel Steffenmeier, professor i bland annat sociologi och krimi-

nologi, och Emelie Allan menar i sin artikel ”Gener and crime: Toward a gendered theory 

of female offending” (1996) att dessa klassiska teorier, som är forskade och utförda på 

män, kan förklara den kvinnliga brottsligheten. Men dessa är främst applicerbara på den 

mindre allvarliga brottsligheten (Allan, E, Steffenmeier, D, 1996).  

Idag har tanken om de biologiska skillnaderna mellan könen nästan helt försvunnit inom 

kriminologin. Man förklarar idag kriminalitet bland annat utifrån teorin om risk- och 

skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar risken för kriminellt beteende medan skyddsfaktorer 

minskar risken. En riskfaktor kan bland  annat vara trotsighet, ilska, oräddhet, alkohol- 

eller droganvändning, problematiska kamratrelationer, och svårigheter i förälder-

barnrelationen. Skyddsfaktorer kan bland annat vara positiv skolanknytning och prestat-

ioner, Föräldrarnas ork och engagemang, positiva umgängen och aktiviteter. Man ser dessa 

som betydande faktorer för om den unge individen kommer att utveckla ett kriminellt bete-

ende. Har man ett kriminellt beteende redan i barndomen tenderar det att fortsätta under 

längre tid till skillnad från om man börjar i tonåren, då man oftast upphör med sin krimina-

litet i tonåren. Det är alltså större risk att få ett normbrytande beteende i vuxen ålder om 

man debuterar under barndomen än under tonåren. Forskning har även visat att de som har 

ett normbrytande beteende i tonåren har större risk att få ett normbrytande beteende som 
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vuxen än de som inte har ett normbrytande beteende i ungdomen överhuvudtaget (Anders-

hed, Anna-Karin, Andershed, Henrik, Söderholm, Carpelan, Kerstin, 2010).  

2.2. KRIS- Kriminellas Revansch i Samhället 

Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS, är en ideell förening där f.d. kriminella och 

missbrukare ger varandra stöd och hjälp att komma tillbaka in i samhället. Organisationen 

bildades i Stockholm oktober 1997 av 11 personer med lång erfarenhet i kriminalitet och 

missbruk. De såg en möjlighet till att förändra sin egen livssituation genom att hjälpa och 

stödja varandra med detta. Grundidén med KRIS är att hjälpa den som friges vid ett fängel-

sestraff att hålla sig borta från kriminalitet och missbruk genom att erbjuda dem ett drog-

fritt och hederligt socialt nätverk (Kris, 2012b). KRIS består idag av RIKSKRIS i toppen, 

riksförbundet bildades år 2000. Under RIKSKRIS är landet indelat i fem regioner med 18 

stycken lokalföreningar. KRIS har ca 5000 medlemmar. För att vara medlem finns det 

inget tvång att man ska ha varit frihetsberövad (de finns de som kommer direkt från ”ga-

tan”) eller haft drogproblem. Man kan även vara stödmedlem och hedersmedlem. 900 av 

medlemmarna är stödmedlemmar, exempelvis är Kung Carl XVI Gustaf och Drottning 

Silvia stödmedlemmar. KRIS finns även i Danmark, Finland, Ryssland och Vitryssland 

(Kris, 2012b).  

KRIS i Göteborg 

KRIS verksamheter skiljer sig en aning från varandra beroende på vilken lokalförening 

man är på. Vår uppsats utgår från KRIS i Göteborg därför presenterar vi deras verksamhet.  

KRIS i Göteborg lever även de efter organisationens ledstjärnor, hederlighet, drogfrihet, 

kamratskap och solidaritet. Verksamheten i Göteborg arbetar bland annat med familjestöd 

där de ger råd och stöd till oroliga föräldrar och anhöriga. Som många andra av KRIS 

verksamheter har de även ett anstaltsteam som regelbundet besöker tjejer och killar på 

olika anstalter, häkten, behandlingshem osv. Teamet är även kontaktpersoner för de som 

har kontraktsvård, fotboja m.m. Det är på uppdrag från kriminalvården som de arbetar på 

anstalterna. För att få besöka andra f.d. kriminella på anstalter och häkten har kriminalvår-

den som regel att man måste ha haft tre års kriminell- och drogfri tid. Personer inom KRIS 

Göteborg åker även runt och  föreläser på exempelvis skolor. Det finns ett medlemscafé i 

deras lokal där de kan erbjuda lunch. Vidare självhjälpsgrupper med CGA (Criminals and 

Gang members Anonymous) möten. De bedriver en second hand  i Majorna sedan maj 
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2012. Unga Kris är en del av kamratföreningen där ungdomarna väljer vilka aktiviteter de 

vill bedriva. KrisBo erbjuder fem träninslägenheter/referenslägenheter med tillsyn, i Ma-

jorna, Fiskebäck och Frölunda. Livsstilshuset är ett boende främst för män som frivilligt 

valt att lämna gängkriminalitet. Det är det enda boendet i Sverige med det konceptet och 

har utvecklats under tre år med stöd från allmänna arvsfonden. Kraftkällan är ett motivat-

ionsboende med fem platser för kvinnor över 20 år. Det har grundat detta boende då de 

menar att det råder brist på interventioner för våldsutsatta kvinnor med missbruksproble-

matik och/eller kriminalitet. Det är det första kvinnoboendet i KRIS regi i Göteborg. På 

kvinnoboendet har de bland annat ett barnperspektiv och sorgebearbetning  (Broschyr 

kris).  

Lokalföreningen finansieras av kommunen och av kriminalvården för de arbetet de gör på 

häkten och anstalterna. De får även inkomst för exempelvis boenden så som Kraftkällan 

och Livsstilshuset i Göteborg.  

För att belysa kritik som finns mot KRIS väljer vi att sammanfatta en rapport som är gjord 

av brottsförebygganderådet (BRÅ) år 2002. Trots att rapporten är 10-11 år gammal framför 

de svagheter med organisationen som vi anser är viktiga att beakta.  

Studien bygger på intervjuer med bland annat individer från kriminalvård, skolor och sty-

relseledamöter inom KRIS. Studien visar att 3 % av 218 återföll bland styrelseledamöterna. 

Men ytterligare 50 individer var ej med i studien, hade alla dessa återfallit kunde siffran 

varit 21 %. Vidare ger studien överlag en positiv bild av samarbetet mellan kriminalvård 

och KRIS. Samtidigt som kritiken består av att det är oklart hur stabila fängelserepresen-

tanterna från KRIS är då de har olika lång drog -och brottsfri tid. Vissa inom kriminalvår-

den ställer sig även frågan om det positiva omdömet är mer personbundet och kanske inte 

något som är generellt. Samarbetet mellan skolan och KRIS har även det överlag fått bra 

respons men det som ifrågasätts är jargongen hos KRIS-representanten. De  är inte alltid  

tydligt att KRIS-representanten har lagt sitt gamla liv bakom sig (Kris, 2012c). 

Balansgången mellan ”professionella” uppdrag och vardagligt kamratstöd är svår. Styrkan 

i föreningen är tillgängligheten och att lokalföreningarna har öppet väldigt ofta. Nya me-

delmmar kan även få tag på sin fadder dygnet runt. De kriminalvårdsmyndigheter och sko-

lor som har ingått i studien menar att de är överlag nöjda. Men KRIS styrka, att medlem-

marna har egna erfarenheter av missbruk och kriminalitet, är också deras svaghet då det 
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innebär en risk då det ställer höga krav på att bedöma vem som har kommit tillräckligt 

långt i sin utveckling att ”externa” uppdrag är lämpliga (Kris, 2012c). 

2.3. Brottsstatistik 

År 2011 anmäldes 1 420 000 brott, varav 243 000 lagfördes. Av samtliga brott där indivi-

dens första brott skedde 2005 återföll 26 % (för ett lagfört brott) inom ett år. 36% återföll 

inom två år och 41 % återföll inom tre år. Inom tre år hade 29% av kvinnorna återfallit 

jämfört med 44% av männen. Av de som hade nio eller fler tidigare belastningar återföll 

82% inom ett år och 94% inom tre år. De som hade fyra till åtta tidigare belastningar hade 

män 46% högre risk till återfall än kvinnor. Personer med mer än fyra tidigare belastningar 

har mer än tio gånger högre risk att återfalla i brott än den utan tidigare belastning.  

Av personer misstänkta för brott under 2011 var 24 300 kvinnor och 97 400 män. Männen 

utgjorde 80% av samtliga misstänkta brott. Stöldbrott var den vanligaste brottsrubricering-

en för misstänkta kvinnor med 26% medan narkotika, trafikbrott och brott mot person var 

vanligast bland misstänkta män och utgjorde 16-18% (Brottsförebygganderådet kriminal-

statistik, 2012).  Tänkvärt är att det finns ett stort mörkertal inom statistiken då många brott 

aldrig kommer till känna och därför inte heller blir med i statistiken.   

2.4. Tidigare forskning 

Studiens syfte är att få förståelse för hur det är möjligt för f.d. kriminella att gå från ett slu-

tet system, präglat av utanförskap och ensamhet, till en gemenskap i organisationen KRIS. 

I detta avsnitt presenterar vi lite av den forskning som finns inom det fält som vi med 

denna studie avser att studera.  

Stigma 

Stigmatisering är ett begrepp och fenomen som det diskuteras allt mer om. Bruce G, Link 

och Jo C, Phelan hävdar, i artikeln ”Conceptualizing Stigma”(2001), att forskning om 

stigmatisering har ökat avsevärt och främst inom socialpsykologin. Att som individ bli 

stigmatiserad är något som påverkar individens liv avsevärt, exempelvis beskriver förfat-

tarna att en stigmatiserad individ sjunker i status. Fenomenet kan beskrivas som att indivi-

der skapar kategoriseringar vilka man sedan kopplar till stereotypa föreställningar. När 

man stigmatiserar en individ ser man denne som en som tillhör gruppen ”dem” och inte 

”oss”. Bevis på detta menar Link och Phelan (2001) är att det blir tydligt hur man benäm-
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ner vissa individer. Man kan säga att individer ”är” någonting istället för att de ”har” 

någonting. (Till exempel benämner man ofta en individ som att den ”är schizofren” till 

skillnad från någon som ”har cancer”). I många avseenden kan man se en relation mellan 

stigma och makt. Ofta är det individer, som anser sig ha mer makt, som stigmatiserar andra 

individer som anses har lägre makt och status. Om man ska ändra föreställningar om en 

stigmatiserad grupp krävs det att institutioner som anses ha makt också ändrar sina före-

ställningar och attityder mot den utsatta gruppen (Bruce, G, Link and Jo C Phelan, 2001).  

Sociala band 

Kriminalitet betyder utanförskap och stigmatisering men risken att hamna i kriminalitet är 

om de sociala banden saknas. Hirschi, Travis (1969, i Newburn 2007)  menar att samban-

det mellan kriminalitet och sociala band är betydande. Kriminalitet uppstår när en individs 

sociala band till samhället är svaga eller obefintliga. Ju sämre integrerad en individ är i 

samhället desto mer benägen är denna att begå brott. Hirschi (1969 i Newburn 2007) utgår 

från fyra olika typer av sociala band, anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse. Ju 

starkare band individen har till dessa desto mindre chans är det att individen begår en 

brottslig handling. Anknytning är den emotionella närheten individen har till familj, skola, 

vänner och andra i sin omgivning. Denna ses många gånger som den mest betydelsefulla.  

I artikeln ”A test of Hirschi´s social bonding theory- a comparison of male and female 

delinquency” (2008) av Özden Özbay och Yusuf Ziya Özcan menar de att Hirschis teori 

och dess komponenter av sociala band kan förklara både den manliga och kvinnliga brotts-

ligheten även om Hirschis (1969 i Newburn 2007) forskning endast omfattade män. Stu-

dien visar dock att pojkar far mer illa än flickor vid svaga sociala band, exempelvis fak-

torer i skolan så som dålig anknytning till lärare etc. (Özbay, Özcab 2008).   

Genus 

Som tidigare skrivet har kvinnans erfarenhet av brottslighet/kriminalitet inom kriminologin 

fått betydligt mindre uppmärksamhet än mannen. Smart, Carol (1977)  menar i sin artikel 

”Criminological theory: its ideology and implications concerning women”(1977) att tidi-

gare teorier har utgått från mannen som norm och han har stått för det som har ansetts vara 

det normala. Kvinnor i kriminalitet har inte studerats i den utsträckning som man har stu-

derat män i kriminalitet. De klassiska teorierna och tidig forskning inom kriminologin har 

haft en syn på kvinnan som prostituerad, sexistisk, lömsk och mindre intelligent. 
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Smart (1977) lyfter fram Cesare Lombroso, 1895, som en av de som påverkat synen på 

kvinnan inom kriminologin. Lombroso förklarade kriminalitet utifrån individers fysiska 

egenskaper. Han är den första som utifrån biologiskt synsätt försökte förklara den kvinn-

liga kriminaliteten (Smart, 1977). Hans argument till varför kvinnan begår färre brott än 

mannen är att hon naturligt var mer passiv och konservativ vilket förhindrade henne från 

att bryta mot lagen.  Lombroso ansåg att den kriminella kvinnan var onormal och patolo-

gisk för att hon avvek från det som ansågs vara biologiskt, naturligt, och förutbestämt för 

en kvinna.  

Så sent som i början av 1960 talet menade Otto Pollack  att kvinnan i sin natur var manipu-

lativ, bedräglig och skicklig med svek. Kvinnan gömde sina brott vilket var anledningen 

till att det fanns fler kriminella män. Kvinnan kan dölja sitt misslyckande av vilja till sam-

lag vilket mannen inte kan då hans erektion är nödvändig. Detta gör att kvinnan naturligt 

har en annan relation till sanningen, en som skiljer sig från mannens (Smart, 1977).  

En kvinna som begått brott tillskrev man särskilda egenskaper och med denna studie vill vi 

se om dessa antaganden fortfarande framträder i dagens samhälle även om man kan tycka 

att sådana tankar om den kriminella kvinnan borde ha försvunnit.  

Det är tydligt att synen på en kriminell kvinna och en kriminell man har skiljt sig genom 

historien. Skillnaderna idag för en f.d. kriminell man och kvinna att återetableras i sam-

hället är något som kriminologerna Felipe Estrada och Anders Nilsson undersökt i sin stu-

die ”Does it cost more to be a female offender? A lifecourse study of childhood circum-

stances, crime, drug abuse, and living conditions” (2012). I Stockholm har Estrada och 

Nilsson följt en urvalsgrupp från 1953 fram till det att de var 48 år gamla, år 2001. Studien 

visar att både kriminella kvinnor och män oftast haft en dysfunktionell barndom. Kvinnan 

får uppleva mer sociala problem, alltså fler riskfaktorer än mannen men hon har ändå 

högre debutålder i kriminalitet. En kriminell kvinna är mer stigmatiserad än en man ef-

tersom hon bryter både mot lagen och den kvinnliga könsrollen. Hon får uppleva mer ne-

gativa konsekvenser av sitt normbrytande beteende än mannen (Estrada, Felipe, Nilsson, 

Anders, 2012).  

Denna studie visar att synen på kvinnan och brottet genom historien fortfarande ger konse-

kvenser och skillnader för hur omgivningen behandlar en kriminell kvinna jämfört med en 

kriminell man. 
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Sammanfattningsvis är en kriminell tydligt stigmatiserad för när man bryter mot lagen 

sjunker individen snabbt i status. Gruppen kriminella är en lågstatus grupp i samhället. 

Sociala band har en betydande roll om en individ kommer att utveckla ett kriminellt bete-

ende, främst för pojkar. Mannen begår fler brott än kvinnan vilket har lett till att man har 

haft en annan syn på den kriminella kvinnan än på den kriminella mannen. Inom krimino-

login har man haft synen på kvinnan som onormal då hon avviker från det som anses vara 

naturligt och förutbestämt för en kvinna. Skillnader mellan att vara en kriminell man eller 

kvinna finns även idag då kvinnan blir mer stigmatiserad än mannen för att hon bryter både 

mot könsrollen och lagen medan mannen främst bara bryter mot lagen.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har som syfte att studera stigmatisering och utanförskap därför anser vi att 

Goffman (2011) och Beckers (2006) teorier är användbara. Båda teoretikerna diskuterar 

avvikelser men med skillnader i utgångsläget då Goffman (2011) beskriver individens upp-

levelse av att vara stigmatiserad medan Becker (2006) beskriver hur andra individer ställer 

den stigmatiserade individen utanför. När en individ hamnar utanför gruppen indikerar det 

på att de sociala banden är svaga vilket kan utlösa skam inom individen. Vi anser därför att 

Scheffs (1994) teori om skam och sociala band är användbar. För att sedan förstå hur en 

individ klarar av att ta sig ur sitt utanförskap och vikten av gemenskapen, presenterar vi 

Collins (2005) teori om interaktionsritualer. Till sist för att få förståelse för om det finns 

skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelser om utanförskap och stigmatisering använ-

der vi oss av Landers (2003) teori om genus. 

3.1. Avvikelse 

Goffman, Stigma: 

”Han besitter ett stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar.”  

    (Goffman, 2011: 12) 

Goffman (2011) beskriver hur stigma är ett begrepp som först användes av grekerna. De 

använde begreppet för att beteckna kroppsliga tecken på individer med avseende att visa 

något ovanligt och/eller nedsättande om individens moraliska status. Tecknen skars eller 

brändes in på kropparna för att det skulle vara synligt för andra att individen i fråga var en 

slav, brottsling eller förrädare etc.  

Enligt Goffman (2011) delar varje samhälle in individer i olika kategorier. Inom varje ka-

tegori finns det normer över vilka egenskaper som anses vara de vanliga, normala och na-

turliga för medlemmarna. Normer över hur individer ska bete sig i ett samhälle bestäms  av 

de ”normala” individerna. Om en individ inte beter sig som förväntat kommer interaktion-

en att störas vilket kommer att skapa förvirring hos de normala och de söker finna en för-

klaring till varför den specifika individen beter sig avvikande. Den avvikande individen 

uppfattar oftast sig själv som normal. När det blir tydligt för honom att andra individer ser 

på honom som annorlunda uppstår det en situation där den avvikande individen upplever 

en förvirring över sin egen uppfattning om sig själv och andras. Denna skillnad på identite-
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ten skapar ett liv utanför då individen avskärmas av andra och sig själv. Det är denna skill-

nad som Goffman (2011) benämner som stigma.  

Goffman (2011: 12) menar att det finns tre olika typer av stigman, fysiska, psykiska och 

sociala stigman.  

1. Kroppsliga missbildningar- fysiskt stigma  

2. Fläckar på den personliga karaktären- psykiskt stigma. Individen uppfattas ha vil-

jesvaghet, onaturliga lidelser, bristande hederlighet etc. vilket exempelvis kan bero 

på  arbetslöshet, fängelsevistelse, alkoholism etc.  

3. ”Tribala”,stambetingande”- socialt stigma, ras, nation och religion.  

Gemensamt för individer med dessa stigman är att övriga behandlar dem som om de inte 

vore riktigt mänskliga och man exkluderar då individen. De ”normala” individerna kan 

bete sig som om den stigmatiserade vore en fara för andra. 

Goffman (2011) menar att en individ med ett stigma inte behöver stå utanför världen som 

inte accepterar honom. Individen kan söka tröst hos individer som har samma typ av 

stigma, de ”egna”. Hos de egna kan individen känna sig trygg och kan vara en individ som 

är som vilken som helst. Individen kan även söka tröst hos de ”visa”.  De visa är de indivi-

der som är ”normala” men som sympatiserar med den stigmatiserades situation. Det kan 

exempelvis vara en dotter till en frigiven person, eller behandlingspersonal på ett behand-

lingshem.  

I interaktionen mellan den ”normala” och den ”stigmatiserade” kan det uppstå en osäkerhet 

inom den stigmatiserade, då det är svårt att veta vad den normala egentligen tänker om 

honom. Den stigmatiserade kan välja att försöka dölja sitt stigma och om han lyckas kan 

det uppstå ett problem där han kan märka att de normala accepterar honom om hans stigma 

inte är känt. Detta leder till att individen kommer, med eller utan medveten avsikt, att för-

söka dölja sin riktiga identitet. Han accepterar då ett bemötande som är baserat på felaktiga 

uppfattningar om honom (Goffman, 2011) 
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Howard S. Becker- Utanförskap: 

Becker (2006) menar att det inom alla sociala grupper görs upp regler som ska följas. 

Dessa sociala regler bestämmer vad som är passande när det gäller situationer och beteen-

den i gruppen. Det görs upp av varje grupp hur individen bör handla och bete sig för att få 

tillhöra gruppen. Olika grupper har oftast olika regler och när en person tillhör flera grup-

per kan det yttra sig som att reglerna strider mot varandra. Detta i sin tur kan göra indivi-

den förvirrad (Becker, 2006). Om grupper eller handlingar i samhället betraktas som avvi-

kande beror på hur andra reagerar på dessa handlingar (Becker, 2006). Det är med reglerna 

gruppen identifierar överträdare och de individer som inte passar in. Dessa individer menar 

Becker (2006) blir de så kallade ”utanförstående”, då de blir placerade utanför gruppen och 

vidare kan stämplas som avvikare. Det är inte alltid på grund av någon egenskap, handling 

eller vem/vad som är det avgörande för stämplingen utan det är en social konstruktion häv-

dar Becker (2006). Denna uppkommer i interaktionen mellan individen som utför hand-

lingen och individer som reagerar på den (Becker, 2006). Vissa kan stämplas som avvi-

kande  utan att de brutit mot några regler.  Medan det finns andra som kan bryta mot regler 

utan att stämplas som avvikare (Becker 2006). Det är när handlingen har begåtts mot en 

regel och vem det är som har överträtt handlingen samt vem det är som reagerar på den 

som blir det avgörande faktorerna ifall någon blir stämplad som avvikare.  

Samhället kan skapa ”lagliga avvikare” genom att stifta lagar mot beteenden och företeel-

ser. Individen bryter då inte bara mot sociala regler utan även mot lagen. Bryter individen 

mot lagen exempelvis grova brott som mord, sexuella våldsbenägna övergrepp och grövre 

trafikförseelser etc. blir denne klart utanförstående (Becker, 2006).  

3.2. Skam och sociala band 

Thomas Scheff-sociala band, skam 

Ett inre biosocialt system hos människan kallar Thomas Scheff  (1994) för hänsynsemot-

ionssystemet (deference-emotion system). Detta system har stor betydelse för skapandet 

och upprätthållandet av våra sociala band. Men också hur de påverkar våra vardagliga sam-

tal. Scheff (1994) menar att de sociala banden fogar samman personer i samhället med 

varandra. När de sociala banden är svaga ökar sannolikheten för avvikande beteende. Vi-

dare så sker detta system interagerande men också mellan individer. Det är så verknings-

fullt och hemligt enligt Scheff (1994) vilket leder till att det påverkar tankar, känslor och 
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handlingar hos individen. Han jämför hänsynsemotionssystemet med det tyska ordet glei-

chaltung som beskriver att det finns kuggar som är inriktade så perfekt i maskinteknik så 

de nästan inte ger ifrån sig någon friktion.    

Inom systemet menar Scheff (1994) att det är stolthet och skam, som påverkar individen 

där emotionen stolthet förstärker relationen och skam försvagar eller splittrar den. Dessa 

känslor är de elementära emotionerna som styr våra vardagsliv. Vidare menar han att den 

största drivkraften hos individer är att bevara våra sociala band (Scheff, 1994).  Enligt 

Scheff  (1994) krävs det enhetlighet (attunement) för att sociala band ska fungera och be-

varas det vill säga en överensstämmelse i det som ges uttryck åt och förmedlas mellan två 

individer eller en emotionell upplevelse av att bli förstådd, bekräftad och sedd av den andre 

(accepterad).  Scheffs (1994) hänsynsemotionssystem klarlägger också hur det skapas 

social kontroll i samhället då det finns regler och normer som talar om hur vi bör bete oss 

samt styr vilka känslor som bör komma i olika situationer.   

Vidare tar Scheff (1994) upp dolda sanktioner så som uteslutning och tystnad vilka kan 

kännas tvingande för individen som känner skam. Detta system är erfarenhetsmässigt bin-

dande till normer utanför individen då det påverkar individen till att anpassa sig och bli 

konform. Det sker genom informella genomgående bestraffningar och belöningar. Scheff 

(1994) beskriver att när individen är utsatt för skam, vill denne vända det (till något posi-

tivt). Detta benämner Scheff (1994) som förbipasserad (bypassed) skam. Det kan yttra sig 

som att individen flackar med blicken, talar fortare eller låtsas som ingenting, för att man 

tror att ingen ska märka något. Det finns enligt Scheff (1994) också en omedveten patolo-

gisk skam som han menar är den farligare sorten. Det är detta system som människan upp-

lever som hämmande eller tvingande.  

Gemensam överenskommelse och respekt leder till stolthet och medkänsla, vilket i sin tur 

leder till mer överensstämmelse och positiva känslor, etc. Detta framkallar starka sociala 

band med andra och kanske en känsla av stolthet över sig själv som accepterad.  Scheff 

(1994) menar att motsatsen är om det finns en verklig eller fantiserad upplevelse på en el-

ler båda sidorna (reserverade, fördömande, förakt, kritik, kränkning, förolämpning, etc.) i 

en interaktion. Då de resulterande emotionerna inte bekräftas kan försvaret i känslosyste-

met visa en elakartad form av en kedjereaktion av skam och ilska mellan och inom de inte-

ragerande. Detta tillstånd av exempelvis skam och ilska är vanligtvis mycket kort, kanske 
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några sekunder men kan ta form av hat och bitterhet som varar en livstid. Både mellan in-

divider men också mellan grupper.  

3.3. Interaktionsritualer 

Collins, Randall (2005) menar att en interaktionsritual (IR) är en social process där det 

uppstår positiv eller negativ energi i mötet med andra individer. För att det ska vara en IR, 

lyfter Collins (2005) fram fyra villkor. Dessa är att, det ska vara två eller flera personer 

som är på samma plats fysiskt för att inverka på varandra rent kroppsligt. Vidare ska det 

finnas en tydlig gräns mot utanförstående för att de som är med i IR vet vilka som ingår 

och inte. Ytterligare är att de närvarande personerna är inställda och har uppmärksamhet på 

ett gemensamt objekt eller en aktivitet. När de kommunicerar detta till varandra uppstår en 

ömsesidig medvetenhet om varandras fokus och det man observerat. Till sist ska ett ge-

mensamt sinnestillstånd eller en känslomässig upplevelse delas av deltagarna. När man 

delar detta kan individen mista delar av sin individualitet och istället rättar man sig efter 

gruppen normer och värderingar och konformitet kan uppstå. (Collins, 2005). 

Vidare beskriver Collins (2005) att den påverkan som blir av en IR, dessa är också fyra 

stycken, den första är gruppsamanhållning, en känslomässig upplevelse av man ingår i en 

grupptillhörighet. Den andra är att individen upplever förtroende, upprymdhet, styrka, en-

tusiasm och initiativ att vidta åtgärder vilket Collins (2005) kallar känslomässig energi 

(EE). Den tredje är de eller den symbolen som företräder gruppen, tecken eller andra fram-

ställningar som deltagarna förknippar med själva gemenskapen. Lojala medlemmar be-

handlar dessa symboler med  respekt och försvarar dem. Den fjärde är moralen , känslan av 

rätt och fel angående gruppen. Där de som är mot gruppen är mot moralen.  

Om EE är hög känner personen sig kraftfull, energisk, entusiastisk osv. Vilket i sin tur är 

en signal på att IR är lyckad. Följden blir att personen vill gå igenom interaktionen igen. 

Men då EE är  låg, känner personen ingen tillhörighet till gruppen. Följden blir att perso-

nen inom sig  upplever misslyckande etc. Vilket signalerar att det är en misslyckad IR 

Densiteten inom gruppen, alltså hur ofta gruppen träffas, påverkar om ritualen blir lyckad 

eller ej (Collins, 2005). 

En lyckad IR menar Collins (2005) gör att de sociala banden stärks och när den är miss-

lyckad blir de sociala banden svaga eller upphör. Den lyckade IR är hög grad av emotionell 
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energi (EE). Collins (2005) beskrivning av hög EE, kan liknas med en `kick´ för en bero-

ende person som känner sig stärkt och får självförtroende. Collins (2005) menar att under 

exempelvis en Rockkonsert där lyssnande deltagare ger sig hän åt dans, sjunger med, är 

uppspelta eller exalterade osv består av dramatiska känslor, de odramatiska känslorna finns 

mer i vår vardag. Vidare tar han upp den lyckade IR som stärker sociala band och genere-

rar känslor som stolthet och lojalitet, samhörighet, vilken blir föremål för upprepning (ked-

jereaktioner).  

3.4. Genus 

I antologin ”Feminiteter, maskuliniteter och kriminalitet- Genusperspektiv inom svensk 

kriminologi” skriver Ingrid Lander om bla. Genus normalitet och avvikelse. Inom krimino-

login har kvinnan knappt studerats och hon är ”det andra könet” i dagens samhälle 

Traditionellt inom kriminologin användes begreppet kön som något som ansågs vara fast 

och oföränderligt. Man ansåg att den biologiska skillnaden mellan könen också var grun-

den för individens egenskaper, handlings- och tankemönster. Det ledde i sin tur till att 

mannen och kvinnan även hade olika roller i det sociala livet, könsroller. ”Kroppsskillna-

der och fysiologiska skillnader har kommit att bli det ´naturliga´ biologiska sken dit kvin-

nors och mäns olika tanke- och handlingsmönster förts.” (Lander, 2003:31).  Könsrollen 

ansåg man var grundad utifrån de biologiska skillnaderna mellan könen vilket kritiserades 

av feminister (Lander, 2003).  

Normativ feminitet menar Lander (2003) är hur en kvinna förhåller sig kring de förvänt-

ningar som finns på hur hon som kvinna ”skall och bör” vara. I vardagen genom media, 

reklam, språk och handlingar konstrueras och reproduceras föreställningar om genus. För 

att anses vara en respektabel kvinna bör man förhålla sig till den normativa femininiteten. 

Denna normativa femininitet är förknippad med hög moral, dygd och moderskap. Kvinnan 

kontrolleras genom föreställningar om den dåliga och avvikande kvinnan. I det dagliga 

livet pågår denna normalisering då det finns förväntningar på hur en kvinna ska tala, klär 

och sminkar sig och hur man bör föra sig på ett passande och korrekt sätt. När en kvinna 

bryter mot detta kan man se i exemplet med hur ett kvinnligt våldtäcksoffer blir ifrågasatt 

för sin klädsel.  
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Kvinnligt och manligt är inget som sitter i kropparnas utformning utan det är egenskaper, 

värderingar och handlingsmönster som man klär på kropparna. Lika så är det med språket 

och de olika val man gör i livet, att man gör dessa till något som anses vara manligt eller 

kvinnligt. En individs utseende är endast delvis medfött. Kroppen man föds i bekönas och 

genom socialt och kulturellt fastställda normer och värderingar gör man denna kropp femi-

nin eller maskulin. Detta förklaras med att genus är en social konstruktion, det finns vissa 

specifika handlingsmönster för en man och en kvinna som man förväntas leva efter.  

4. Metod 

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår vetenskapsteoretiska ansats är hermeneutisk. Hermeneutiken betyder förståelselära 

eller tolkningslära vilket menas att hermeneutiken vill tyda och eftersträva förståelse av 

människors berättande, texter, dokument med mera. Den medverkar till att begripliggöra 

det personliga och inte det allmänna.  

Denna undersökningsmetod medför att forskaren blir mer medveten om sin egen förförstå-

else. De förväntningar som forskaren har när denne tolkar en text pekar på att vi inte är 

neutrala. Allwood & Eriksson (1999) menar att vi som forskare är mer subjektiva och inte 

objektiva då vi har våra förutfattade uppfattningar om saker och ting. Forskaren är tolkare 

mot en tolkningshorisont, där hänsyn tas till tolkarens förförståelse. Med andra ord har 

varje förståelse sin grund i tidigare förståelse (Allwood & Eriksson, 1999). Att göra me-

ningen och betydelsen disponibel som förståelse är syftet inom hermeneutiken, exempelvis 

försöker vi ständigt förstå och tolka oss själva och varandra. Men även att ge mening åt 

budskapen vi delar och förmedlar i vardagens möten, de som sker i samhället mellan indi-

vider. Enligt Allwood och Eriksson (1999) är det sammanhanget som ger mening åt text-

förklaringen. Kontexten är alltid meningsfull för att som tolkare hitta meningen i det som 

sägs eller sagts.  

Då vi utgår från en kvalitativ metod anser vi det hermeneutiska synsättet lämpligt. Vi anser 

denna filosofi som lämplig eftersom vi har reflekterat över vår förförståelse innan intervju-

erna vilket är en viktig del inom hermeneutiken för hur vi sedan kommer att tolka och för-

stå våra respondenters berättelser. Även om vi vill förstå den enskilde individens upplevel-
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ser kommer vi se den som en del för att förstå helheten, även om vi inte kommer kunna 

generalisera vårt resultat.  

4.2. Förförståelse 

Vår förförståelse innan arbetets början var att man inte är kriminell i sin natur utan påver-

kas av omgivningen och utvecklar ett kriminellt beteende. Därför tycker vi att individens 

egna upplevelser av interaktion med andra är intressant att studera. Ytterligare är det av 

värde att iaktta skillnaderna mellan individers olika perspektiv på sin situation då det finns 

olika anledningar till att man utvecklar ett kriminellt beteende. Som socialpsykologistuden-

ter anser vi att en kriminell handling påverkas av tankar och känslor . 

Vår förförståelse över fenomenet kriminalitet är även att man som kriminell står utanför 

samhället och bedöms av sin omgivning som gränsöverskridande och någon som handlar 

efter egna regler och inte samhällets. Då kvinnan bryter mer mot den stereotypa föreställ-

ningen av vad som är kvinnligt än vad en kriminell man gör tänker vi även att hon stigma-

tiseras mer än mannen. Vi anser att det finns fler fördomar när det gäller kvinnor än män 

utifrån de rådande föreställningar som finns i samhället. Forskningen om den manliga kri-

minaliteten är långt före det som är forskat kring kvinnor vilket säkert också påverkat sy-

nen på en kriminell kvinna. 

4.3. Metod 

I denna studie har vi valt att använda oss utav kvalitativ metod med främst kvalitativa in-

tervjuer för vår materialinsamling. För att fördjupa oss inom forskningsfältet har vi även 

tagit del av ett antal vetenskapsartiklar samt litteratur.  

Vi anser att den kvalitativa metoden var lämplig då den, jämfört med den kvantitativa me-

toden, söker förståelse för den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna i en specifik 

miljö tolkar sin verklighet. I förhållande till vår frågeställning som innebar att vi vill få en 

ökad förståelse av individers upplevelser av utanförskap och stigmatisering passar denna 

metod oss bra. Skillnaden mellan de två metoderna kvalitativ och kvantitativ är att den 

kvalitativa metoden arbetar med ord i sin insamling och analys av data medan den kvanti-

tativa använder sig av siffror (kvantifiering) (Bryman, 2001). Nackdelen med en kvalitativ 

metod i vår studie är att vi inte kan generalisera vårt resultat vilket den kvantitativa meto-
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den är mer lämpad för. Dock ser vi detta ej som något större problem då vi inte är intresse-

rade av generalisering utan vill komma åt den enskilda individens upplevelser.   

4.4. Urval 

Vi valde att utföra vår studie på KRIS i Göteborg för att vi hade en kontakt där och även 

för att vi båda är bosatta inom Göteborgsområdet. När vår studie inriktade sig på KRIS i 

Göteborg blev det naturligt att vi skulle intervjua medlemmarna där. För att få tillgång till 

våra informanter tog vi kontakt med vår nyckelperson, som Carina hade haft en förbindelse 

med innan. Enligt Bryman (2001:114) kallas detta för bekvämlighetsurval, då vi intervjuat 

de personer som blev tillgängliga genom vår nyckelperson. Våra intervjupersoner är alla 

f.d. kriminella som nu försöker komma in i samhället igen. Vårt urval bestod av tio infor-

manter varav lika många män som kvinnor.  

4.5. Tillvägagångssätt 

Vi valde semi-strukturerade intervjuer som innebär att intervjuarens roll är att blanda sig i 

så lite som möjligt. Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att det är en anpass-

ningsbar metod då det går att förändra  frågorna efter informanternas svar. Detta görs en-

ligt Bryman (2001) genom att man i intervjuguiden har teman med underfrågor. Det tillåter 

att intervjun har sin gång, då den intervjuade personen tillåts utveckla sina idéer och tankar 

i sin berättelse. I en semi-strukturerad intervju kan man vara flexibel och följa responden-

tens tankegångar och på så sätt komma åt deras upplevelser och hur de tolkar sin verklig-

het. Vidare ger de semi-strukturerade intervjuerna mer fokus på mötet mellan informanter 

och forskaren.  

Innan vi hade tagit kontakt med fältet, hade vi en problemformulering som vi ville under-

söka. Efter det tog vi kontakt med vår nyckelperson på KRIS i Göteborg och bokade in en 

tid  för besök då vi skulle få tillfälle att träffa och boka tid för intervju med resterande av 

informanter. När vi redan avsatt tid för vår första intervju började vi utforma vår intervju-

guide. Detta gjorde vi i samråd med vår handledare Eva Schmitz. Vår intervjuguide utfor-

made vi efter teman som vi ansåg var centrala för vår studie. Temana bestod även av ett 

par underfrågor. När vår intervjuguide var klar och godkänd, läste vi in oss på den. Vi läste 

också in oss på vårt teoretiska material samt om organisationen KRIS.  
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Vi utgick från vår intervjuguide under våra intervjuer men följde också upp intervjuperso-

nens svar med andra frågor. För att vi ville kunna transkribera intervjun så bra som möjligt, 

frågade vi om intervjun fick spelas in, vilket godkändes av intervjupersonerna. Vi utförde 

intervjuerna tillsammans. När alla intervjuer var genomförda började vi att transkribera och 

skriva ut våra intervjuanteckningar. Vår negativa upplevelse av den semi-strukturerade 

intervjun var att vi upplevde att informanterna och vi själva kunde tappa fokus på det vi 

undersökte och hamnade lätt i exempelvis en traumatiserad barndom eller en droghistoria, 

vilket var väldigt intressant och gripande att lyssna på men tog mycket utrymme. Men det 

gav oss även en djupare förståelse för varför individerna hamnat i utanförskap etc. På så 

sätt knöt det an till vårt syfte och var relevant för studien. Bearbetningen av resultatet blev 

tidskrävande då intervjuerna var långa vilket gjorde att transkriberingen av dessa tog tid. 

Individerna som ingått i vår studie har varit, som vi skrivit ovan, medlemmar inom KRIS 

med en bakgrund av kriminalitet. När vi kom till deras lokal, för att realisera vår första 

intervju, fick vi först se oss runt i lokalen där medlemmarna och personal umgås. Platsen 

för intervjun var något som intervjupersonen fick välja själva då vi ville att intervjuperso-

nen skulle känna att den var i en lugn och trygg miljö för att på så sätt underlätta stämning-

en under intervjun och även öka möjligheterna till berättande. Vi fick låna KRIS lokaler 

när vi skulle intervjua medlemmarna och nästan alla våra informanter valde att bli inter-

vjuad där, endast en valde att ha intervjun i sitt hem.  Alla intervjupersoner kom i tid. Efter 

att vi hade genomfört alla intervjuer började vi att transkribera materialet för att sedan 

kunna sammanställa ett resultat. Därefter utvecklade vi vår analys utifrån intervjuresultatet. 

4.6. Intervjusituation 

Intervjuerna flöt på bra då alla var öppna och villiga till att berätta om sig själva och sina 

liv. Frågorna togs emot med vänlighet och det fanns en stor villighet till att förstå och svara 

på våra frågor, trots att det många gånger var svåra och tunga berättelser. Dock kunde det 

någon gång bli missuppfattningar vilket gjorde att vi tog upp och förtydligade frågan ytter-

ligare. 

Under intervjuerna gjorde vi valet att vi båda skulle vara med och delta i intervjuerna. Då 

alla människor tolkar ett och samma fenomen eller berättelse olika ansåg vi att det vore till 

vår fördel om båda kunde delta i intervjuerna. Detta för att förbättra tillförlitligheten i vår 

analys och hur vi har tolkat intervjupersonernas upplevelser. Det gjorde även att vi fick en 
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bra spridning och fördjupning på våra intervjufrågor, för att vi under intervjun uppmärk-

sammade svar från respondenterna olika. Nackdelar med att vara två personer som inter-

vjuar en annan person kan vara att intervjupersonen känner sig uttittad och/eller trängd. 

Detta var något som vi reflekterade över innan intervjuerna men kom fram till att intervju-

erna var frivilliga och intervjupersonerna fick reda på villkoren före intervjun och hade 

möjlighet att avstå.  Vi är även medvetna om att vår nyckelperson som har hjälpt oss med 

urvalet av intervjupersoner också känner Carina sedan tidigare. Vi valde ändå att intervjua 

nyckelpersonen trots att det fanns en ”personlig arbetsrelation” till denne. Vi tror inte detta 

ska ha påverkat intervjun eller undersökningen något eftersom det var en gammal bekant-

skap.   

4.7. Tillförlitlighet 

Att reflektera över trovärdigheten i sin studie är något som varje forskare bör göra. Genom 

att vi använt oss av en kvalitativ metod är det lite svårare att reflektera över studiens tillför-

litlighet än om vi använt oss av en kvantitativ metod. Använder man sig av en kvantitativ 

metod är det lättare att reflektera över exempelvis begrepp som validitet och reliabilitet 

(Bryman, 2001). Den kvalitativa metoden möjliggör att vi som forskare kan komma åt den 

enskilde individens upplevelser. Eftersom vi använt oss av bekvämlighetsurval har vår 

nyckelperson valt vilka personer som var tillgängliga och lämpliga att intervjua. Det gör att 

vi endast kan uttala oss om individerna som har deltagit i studien och deras upplevelser. Vi 

kan inte uttala oss om att dessa upplevelser är något som är generellt för alla f.d. krimi-

nella. Hade vi haft ett slumpmässigt urval kanske vårt resultat hade sett annorlunda ut. Men 

våra respondenter från KRIS i Göteborg hade samtliga, i någon situation, upplevt utanför-

skap och stigmatisering där deras upplevelser kunde kopplas till varandra, de hade även 

alla en positiv syn på KRIS betydelse för deras problematik. Utifrån vår urvalsgrupp anser 

vi att vårt resultat är tillförlitligt.  

 

För att göra vår studie så tillförlitlig som möjlig har vi gjort en rad olika val under arbetets 

gång. Vi hade först ett fenomen som vi ville studera, stigmatisering och utanförskap. Vår 

urvalsgrupp för att besvara vår frågeställning, f.d. kriminella ansåg vi i hög grad passade 

vår studie då gruppen kriminella är en utsatt och utanför grupp i samhället. Utifrån vårt 

syfte utformade vi även en intervjuguide vilken skulle fungera som en hjälp för oss i inter-

vjuerna då den styrde oss till att samtliga intervjuer höll sig till ämnet, på så sätt kan vårt 
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material kopplas till syftet. När vi sedan skulle utgå från teoretiska utgångspunkter som 

skulle ligga till grunden för vår analys valde vi noggrant teorier som även de återknöt till 

syftet men även det som framkommit i materialet. Å andra sidan kan vår intervjuguide ha 

påverkat våra intervjuer på så sätt att vi har styrt intervjupersonernas ordval eftersom vi 

använde oss av teoretiska begrepp i intervjuguiden. I vår intervjuguide hade vi stigmatise-

ring och utanförskap som teman vilket kan ha lett till att vi har påverkat informanterna 

exempelvis så att individen använder begreppet stigmatisering/utanförskap när det eventu-

ellt kunde ha handlat om fördomar. Denna reflektion anser vi är av vikt då den gör oss 

medvetna om bristerna för tillförlitligheten med denna studie.  

4.8. Etisk reflektion 

Under intervjuerna började vi med att presentera kort vad intervjun kommer att handla om. 

Vi berättade att intervjun var frivillig och att intervjupersonen när som helst fick välja att 

avbryta intervjun eller att inte svara på någon fråga. Vi gav dem även chansen att läsa ige-

nom vår intervjuguide för att de skulle få läsa vad för teman som skulle komma att beröras 

under intervjun. Detta var något som vissa av intervjupersonerna kände sig osäkra inför då 

de var rädda för att de inte kunde ge det ”rätta” svaret till oss, eller det tillräckligt utförliga 

svaret, då det var frågor som de aldrig hade reflekterat över.  

Vi valde att banda, spela in, våra intervjuer för att kunna återge intervjupersonernas berät-

telser så korrekt som möjligt och för att möjligheten skulle finnas till att gå tillbaka och 

lyssna på vad som sades under intervjun. Före varje intervju frågade vi därför om intervju-

personens tillåtelse att spela in intervjun. Vi berättade att de trots detta är anonyma i upp-

satsen. Namn som tas upp i uppsatsen är påhittade eller fingerade. I denna uppsats har vi 

benämnt vilken KRIS verksamhet (KRIS i Göteborg) vi utfört vår studie på. Detta är något 

som vi fick ett godkännande av våra informanter på KRIS.  

Då vi fick spela in alla våra intervjuer behövde vi aldrig reflektera över problem i fall att 

intervjupersoner inte vill bli inspelade. Det skulle i så fall ha försvårat för oss i vår tran-

skribering och även under intervjun eftersom det kunde bli svårt att hinna anteckna allt och 

återge intervjupersonens berättelse på ett korrekt sätt. Spelar man in intervjun kan man lätt 

gå tillbaka och lyssna på vad som sägs och hur det sägs. Hade vi inte spelat in materialet 

tänker vi att det kunnat bli svårt med att få med allt som sägs då man måste anteckna sam-

tidigt.  



 

 

 

 

 

27 

 

5. Presentation av material 

Respondenterna i denna uppsats är anonyma, därför kommer de att benämnas med finge-

rade namn. Vi har under våra intervjuer utgått från olika teman vilka även kommer att 

spegla presentationen av materialet. De olika teman som berörts är, stigmatisering, utanför-

skap, skam och gemenskap.  

Vi söker i detta material påvisa vilket sätt våra informanter går från en problematisk upp-

växtmiljö med ett slutet system, till en gemenskap där man blir sedd, hörd och bekräftad. 

5.1. Utanförskap/ensamhet 

Majoriteten av informanterna beskriver hur de har vuxit upp i familjeförhållanden som 

varit präglad av missbruk och våld. Karin berättar om mycket våld och droger i hennes 

familj vilket gjorde att hon fick ta mycket ansvar för sin lillasyster och lillebror. Det resul-

terade i att hon även hade en svår skoltid. Karin beskriver det som ”Det var väldigt otryggt 

och tufft i skolan… jag kom ofta försent och det var mycket droger… jag missade mycket. 

Det var en väldigt svår tid.” Peter beskriver hur han fick mycket skäll hemma och han 

kände att han inte var värd någonting i andras ögon. Han var aldrig tillräckligt bra för nå-

gon. Peter beskriver: ”Jag var inte värd ett skit hemma och hos andra för jag fick alltid 

skäll och det var fel på mig…Jag blev ledsen, jag kände ju att jag inte passade in någon-

stans.”  Många av våra informanter har även vuxit upp i fosterhem, barnhem eller institut-

ioner.  

Som barn upplevde våra informanter inte bara en stor otrygghet och ensamhet inom sin 

familj, de lärde sig tidigt också att det inte var tillåtet att prata med andra om sin situation. 

Karin beskriver det som ”Man pratar inte om vad som försiggår hemma heller. Det var en 

familjehemlighet så mycket hade jag lärt mig .” Dessa normer fortsatte och kändes bekanta 

senare i den kriminella världen som Karin fortsätter att berätta ”Jag visste ingenting bara 

att man inte golar” 

”Man pratar inte om saker med utomstående 

utan man ska hålla skenet uppe”  Karin 

Kriminaliteten utvecklades av olika skäl i  unga år. För några av de som hade föräldrar 

med en kriminell livsstil blev det en av flera bidragande faktorer till att de själva utveck-

lade ett normbrytande beteende. Lisa beskrev hur hon började snatta olika små saker för att 
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kunna ge presenter till sin mamma. Bengt berättade att han sökt någon form av tillhörighet 

vilket han fann i en grupp av normöverskridande ungdomar.  

De flesta av informanterna beskriver sin uppväxt som otrygg då de känt sig ensamma och 

övergivna både av sin familj och/eller i skolan. Peter beskriver detta som en av de största 

anledningarna till varför han utvecklade kriminalitet. 

”För mig var det viktigaste att jag skulle bli kriminell…Man kände ju att 

man inte passade in någonstans…jag var sämst när jag var med på 

någonting och då blev jag ju tvärtom, jag blev bäst på att vara sämst 

istället. Det var mitt motto. Jag kämpade för att vara den bästa av de 

sämsta.”    Peter 

Några av intervjupersonerna beskrev dock sin uppväxt som bra men där en specifik hän-

delse (kränkning, utfrysning, familjemedlem gått bort etc.)  bidrog till att tryggheten gick 

förlorad. Denna händelse blev sedan en början till utvecklandet av ett kriminellt beteende. 

Sofia berättar hur man i skolan bemötte henne efter hennes mamma dött ” De ursäktade 

mig… jag började spela på detta och jag märkte att jag kunde få lite som jag ville.” 

Informanternas berättelser av sin barndom och uppväxt präglas av upplevelser av att vara 

övergivna, ensamma, bortglömda och att man som individ inte är värd någonting i andras 

ögon. De har ända sedan barndomen haft en dålig självbild med lågt självförtroende. Sofia 

beskriver sin självbild som ”Jag såg mig själv som väldigt dålig.” Även Hanna beskriver 

hur hennes självkänsla har varit under all kritik och att hon alltid haft dålig självförtroende. 

Bengt hade en känsla av att inte duga och räcka till och beskriver det som; ”Jag är född 

med ilska, hat och förakt mot mig själv.”.  

Den kriminella världen blev ett hopp att finna någon form av tillhörighet. Men även där 

känner sig individen ensam och utanför och håller upp en fasad av tuffhet eller ”macho”. 

Informanterna beskriver relationerna i den kriminella världen som ”falska”, otrygga och 

egoistiska. Även om man var tillsammans med andra kände många en upplevelse av en-

samhet.  
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”Så länge jag hade mitt knark ringde alla men hade jag inget var tele-

fonen tyst och ingen kom. Det var utanförskap i väldigt många bemär-

kelser kan man säga. Det är svårt att förklara men mitt i allt var det 

väldigt ensamt”   Julia 

Johan beskriver den s.k. vänskapen  i den kriminella världen som”… I den världen finns 

inga vänner.”. Relationer och värde har den som har makt och status i form av droger eller 

kontakter. I den kriminella världen råder oärlighet, man lurar varandra för att själv uppnå 

vinning. 

Sammanfattningsvis har majoriteten av våra informanter haft en otrygg uppväxt i hemmet 

och/eller skolan. De har upplevt utanförskap och kämpat för att bli accepterade av andra. 

De har alla hamnat i grupper med normbrytande beteende och sedan missbruk och krimi-

nalitet.   

Upplevelser av att känna sig stämplad 

Upplevelser av stigmatisering och utanförskap, och graden av denna, är något som har va-

rierat från individ till individ. Men att individerna har upplevt sig stigmatiserade, under 

någon situation i sin kriminalitet/missbruk, är något som samtliga informanter beskriver.   

Inte minst blir detta tydligt genom kommentarer och nervärderande blickar. När individen 

möter exempelvis myndigheter (polis, socialtjänst etc.) uppstår känsla av stämpling. Julia 

beskriver detta i en situation när hon var tillsammans med en före detta pojkvän och poli-

sen kom och drog undan pojkvännen från henne och sa ”vafan gör du med henne, hon är 

inge bra att vara med”. Julia avslutar och säger ”så har det varit många gånger eftersom 

jag har varit känd av polisen.” Samtidigt menar Julia att hon omedvetet ibland tolkar and-

ras blickar och kommentarer negativt för att hon själv har en dålig självbild.  

Vissa av informanterna har upplevt att man blivit bemött med förakt på grund av att man är 

förälder och kriminell. En rädsla har funnits över att bli tillfrågad vad man arbetar med då 

man inte haft något svar på frågan. Man har inte känt sig välkommen.  

”Jag blev nog bemött med hårdhandskar när jag skulle behövt en 

kram och få bli sedd för den jag var”   Karin 

Informanten håller skenet uppe mot sin omgivning (vänner, skola, myndigheter etc.) för att 

andra inte ska märka den dåliga självkänslan, kriminaliteten, drogerna eller hur förhållan-
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dena såg ut hemma. Om omgivningen märker att individen är kriminell kommer den att bli 

behandlad på ett annorlunda sätt, bli stigmatiserad. Priset är ensamhet och utanförskap då 

man inte får bekräftelse för den individ man egentligen är. Fasaden är inte alltid lätt att 

uppehålla men lyckas individen med det kan en tillfällig falsk acceptans uppstå i interakt-

ionen som ger en känsla av att man är mindre stämplad. För att inte riskera att bli bemött 

med förakt ifrån omgivningen spelar man ett dubbelspel där man uppehåller sin fasad.  

”…Det är ett dubbelspel, om man har kunnat hålla färgen så 

visst då har man ju kunnat sköta det man ska…det har varit 

väldigt jobbigt. För man känner ju att folk ser ner på en 

och/eller dömer.”              Julia 

För att inte få en stämpel berättar Sofia hur hon inte ville att andra skulle ha en nedvärde-

rande syn på henne eftersom hon själv hade haft den synen på ”parkbänkssuparna”.  

Sammanfattningsvis har samtliga intervjupersoner beskrivit en känsla av att man inte pass-

sat in och känt sig utanför. Upplevelsen av utanförskap kan ha lett till att man anpassat sig 

till den kriminella livsstilen för att få känna någon form av tillhörighet. Det gör att indivi-

den har haft svårt att själv se sitt utanförskap i samhället.  

Skam 

Många av intervjupersonerna upplever skam som en följd av utanförskap-

et/stigmatiseringen. Skammen tar sig olika uttryck för kvinnor och män.  Johan beskriver 

att skammen är den känslan som är tyngst och jobbigast för honom. Hanna nämner sin 

skam i samband med att hon hade blivit tagen av polisen vid ett inbrott. Det blev då känt 

för ”omgivningen” att hon var en tjuv vilket var en av de värsta (fulaste) brottshandlingar-

na enligt henne. Detta utlöste en, som hon uttrycker, jätte skam inom henne för att hon 

hade blivit den brottslingen hon själv minst av allt ville vara.   

Lisa beskriver sina känslor när hon var i kontakt med poliserna och de ifrågasatte hennes 

roll som mamma: 

 ”jag blev förbannad för jag blev påmind om vilken jävla 

stor skit jag egentligen var, som jag tyckte själv… ”  Lisa 

Lika så beskriver Karin hur hennes modersroll blev ifrågasatt vilket gjorde att hon kände 

sig väldigt misslyckad. Det var en av orsakerna till att hon började använda droger igen 
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efter att hon hade försökt sluta. En kriminell kvinna och skammen över sin modersroll be-

rördes nästan av samtliga intervjupersoner som har barn medan den kriminella mannen och 

skammen som uppstår på grund av fadersrollen endast benämndes ett fåtal gånger. Bengt 

är en av de personer som beskriver denna situation, ”Jag kunde inte ens titta mig själv i 

spegeln och kalla mig för pappa och man. Jag kände förakt varje gång jag såg min spegel-

bild.” De gånger det benämndes var det oftast utifrån individens egna känslor av att inte 

kunna vara en så bra pappa som de kanske skulle vilja vara. Medan kvinnan och hennes 

modersroll användes av utomstående som ett argument för att öka skammen hos den kri-

minella kvinnan vilket kanske skulle göra att kvinnan slutade droga och begå brott. Lisa 

beskriver hur hon många gånger fick spydiga kommentarer från exempel poliser, om att 

hon har ju barn att ta hand om,. Detta skapade en fruktansvärd skam inom henne när hon 

fick höra dessa kommentarer. Hon fortsätter att beskriva: 

”Kvinnor är mer skamfyllda än vad män är, speciellt om de har barn 

då. För då är man mamma, det är mamman som ska ta hand om bar-

nen, som har största ansvaret och fixar man inte det då.”      Lisa 

Bengt berättar hur kriminella kvinnor har det mycket tuffare än kriminella män. En anled-

ning är kvinnans relation till barnen. Han beskriver att samhället har kvar synen på att 

kvinnan i alla lägen ska ta hand om sina barn och då spelar det ingen roll vad hon själv bli 

utsatt för eller går igenom.  

En kriminell kvinna måste även bete sig tuffare än mannen, även då hon inte är förälder. 

Det finns annars en risk för att hon exempelvis blir en ”madrass”, som många benämnde 

det. Kvinnan måste bevisa att hon inte går att manipulera och köra över för att få respekt. 

Men en man får respekt enbart av att exempelvis inneha och sälja droger.   

Skammen beskrivs av samtliga som den värsta känslan. När man känner att man inte pas-

sar in och duger leder det till att individen känner skam för att den inte är som alla andra. 

Då individerna oftast har haft en dysfunktionell uppväxt, kan man säga att de är födda in i 

ett utanförskap, vilket är skamligt. Skammen blir större för kvinnor än för män  på grund 

av stereotypa föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Modersrollen blir ifrå-

gasatt på ett annat sätt än fadersrollen.  
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5.2. Gemenskap 

KRIS-kriminellas revansch i samhället 

KRIS verksamhet bedrivs av individer som samtliga har erfarenhet av kriminalitet 

och/eller missbruk och på så vis kan hjälpa varandra att komma ur sitt destruktiva bete-

ende. Tillsammans ger medlemmarna varandra stöd i form av att vara varandras förebilder 

”kan han så kan jag”, ge uppmuntran och att man tror på att den andre medlemmen klarar 

av att ta sig ur sin kriminalitet/missbruk. Några av informanterna beskriver att de blivit 

bemötta på ett positivt sätt  även utanför KRIS som har varit betydelsefullt för individens 

återetablerande i samhället. Med andra ord ta revansch i samhället.  

”Socialsekreteraren väckte inte min skam, hon 

mötte mig med respekt”  Karin 

KRIS representerar ett öppet system i form av gemenskap, ärlighet, förtroende och tillit.  

KRIS ledstjärnor Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet är riktlinjer för med-

lemmarna. Ett viktigt stöd är tydlig gränssättning för ledstjärnorna och nolltolerans för 

droger etc. Något som är centralt för organisationen är att ”genom att hjälpa sig själv, 

hjälper man andra”.  

Kritiken som förts mot KRIS av medlemmarna är att det är gamla ”kåkfarare” och ”tjack-

pundare” som sitter och skryter om sina brott. Organisationen har haft en negativ stämpel 

där informanterna berättat att de inte till en början haft så stor tillit till att KRIS kunde 

hjälpa dem ur sin problematik. Lisa berättar även om sin kamp för kvinnor, då KRIS varit 

väldigt mansdominerat vilket gjort att kvinnan inte haft lika stor tillgång till hjälp och stöd 

för sin problematik.  

De flesta av informanterna har kommit i kontakt med KRIS genom att de har fått besök av 

någon från KRIS på häktet, anstalten, behandlingshemmet osv. Anders gick med i KRIS 

för att en ”viss person”, som han kände innan, var medlem. Hanna berättar att via anonyma 

narkomaner träffade hon en kille som var medlem och som förespråkade medlemskapet 

och såg till att hon följde med honom till KRIS. Fredrik berättar att KRIS först bara var ett 

jobb för honom men att med tiden växte det fram till en gemenskap. Han ser idag med-

lemmarna där som sina vänner och han skulle ställa upp för många utav av dom. 
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Inom KRIS finns en öppen miljö där individen kan känna trygghet och känna att den inte 

blir dömd. Detta är något som samtliga intervjupersoner både män och kvinnor, har nämnt 

när man pratat om organisationen. Bengt berättade i intervjun att: ”Kris gav mig modet, 

förståndet och tryggheten tillbaka till att faktiskt tro på mig själv.”. KRIS har ett öppet och 

tillåtande klimat där ömsesidig respekt och acceptans gör att individen inte behöver för-

ställa sig som man tidigare gjort för att ens bakgrund och kriminalitet inte skulle bli känd. 

Alla medlemmar har haft liknande bakgrundsproblematik därför behöver man inte känna 

skam inför varandra, utan det är något man kan vara öppen med. Organisationen beskrivs 

som en varm gemenskap där individerna får vara som de är. Det har bidragit till att många 

av individerna har ändrat sin syn på sig själv.  

”…Det är samhörighet, det är stöttning, det är upp-

muntran…vi sitter i samma båt, jag har gått igenom det innan. 

Vi kan det tillsammans.”   Sofia 

De flesta upplever relationen till KRIS som bra och menar att de känner gemenskap samt 

får stöd och förståelse etc. Vissa menar till exempel att KRIS räddat dennes liv. Bengt be-

rättar hur KRIS gav honom möjlighet till att få tillbaka sitt liv, fullt ut. ”Ett värdigt liv till-

baka.”. Flera arbetar på KRIS och innehar sin försörjning där. Vilket också ger en re-

vansch i samhället.  

Intervjupersonerna känner att de har fått, som Sofia benämnde det, ”professionell hjälp” i 

och med att man kan prata med personer som vet vad man pratar om. Det är en ömsesidig 

förståelse för varandras problematik. Medlemmarna känner sig stolta över att kunna hjälpa 

andra att klara sig ur sin kriminalitet/missbruk och samtidigt som en självhjälp för att själv 

bearbeta sin problematik.  

Syn på framtiden 

Individens utanförskap i den kriminella världen blir en klar kontrast till KRIS’ varma ge-

menskap. Lisa berättar att hon inte hade någon framtid när hon var kriminell. ”Jag hade 

ingen framtid, det var bara mörker.”.  Karin berättar hur medlemmarna i KRIS är de som 

hjälpte henne in i samhället igen. När individen går ut och möter samhället idag, är det en 

helt annan upplevelse, berättar en intervjuperson, de får idag mer positiva bemötanden från 

omgivningen. Alla intervjupersonerna har, mer eller mindre, en positiv syn på sin framtid. 

Idag ser Lisa ljust på sin framtid, hon ser bara bra saker. Julia ser också ljust på sin framtid 
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trots att hon för tillfället befinner sig i en svacka men det känns ändå hoppfullt. Fredrik 

menar att han är på rätt väg, vilket är positivt, men att det kan alltid kan bli bättre.  

”Allting faller samman nu, man kan vara den man är. Jag har inget 

att dölja, det kan ringa på dörren och jag blir inte rädd längre. Jag 

ser jätte hoppfullt på framtiden.”  Sofia 

5.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har intervjuerna berört utanförskap med stigmatisering och skam till 

gemenskap genom organisationen KRIS. Detta är teman som återknyter till studiens syfte 

och problemställning.  

Majoriteten av våra informanter har haft en otrygg uppväxt i hemmet och/eller skolan. De 

har upplevt utanförskap och kämpat för att bli accepterade av andra. De har alla hamnat i 

grupper med normbrytande beteende och sedan missbruk och kriminalitet. Samtliga inter-

vjupersoner har beskrivit en känsla av att man inte passat in och känt sig utanför. Upple-

velsen av utanförskap kan ha lett till att man anpassat sig till den kriminella livsstilen för 

att få känna någon form av tillhörighet. När man känner att man inte passar in och duger 

leder det till att individen känner skam för att den inte är som alla andra. Skammen blir 

större för kvinnor än för män på grund av stereotypa föreställningar om vad som är kvinn-

ligt och manligt. Modersrollen blir ifrågasatt på ett annat sätt än fadersrollen i kriminalitet.  

Vi har sett att individer med samma problematik kan stötta varandra och bli varandras fö-

rebilder i sin strävan att komma ur ett utanförskap i samhället till att komma in i samhälls-

gemenskapen. KRIS som organisation har haft en betydande roll för den enskilde individen 

i form av stöttning, gemenskap, förståelse etc. Det har förbättrat individens självbild, relat-

ioner och återanpassning in i samhället. Samtliga av intervjupersonerna har idag en positiv 

syn på sin framtid.  
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6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt insamlade material utifrån syftet att få förstå-

else för hur det är möjligt för f.d. kriminella att gå från ett slutet system, präglat av utanför-

skap och ensamhet, till en gemenskap i organisationen KRIS. Vi kommer även analysera 

materialet utifrån de olika teoretiska perspektiv vi tidigare redogjort för. Vidare kommer vi 

även att analysera materialet utifrån delar av den tidigare forskningen.  

Informanterna har alla börjat med sitt kriminella och normbrytande beteende i tidig ålder. 

Det är av vikt att säga att orsakerna till att man hamnade i kriminalitet skiljer sig från indi-

vid till individ och det går inte att urskilja en gemensam orsak till alla. För informanterna 

har livet gått från mörker, hemligheter, oärlighet, otrygghet till att finna gemenskap och 

trygghet. 

6.1. Ensam och utanför 

Vårt material visar tydligt hur man som individ fått uppleva utanförskap och stigmatisering 

i många situationer. Dessa upplevelser fanns med redan från den tidiga barndomen, där 

individen upplevt sig som annorlunda, ensam och övergiven. Som barn har många infor-

manter bemötts med förakt och utpekande vilket lett till skam inom individen.  

Majoriteten av informanterna har haft en uppväxt med dysfunktionella familjeförhållanden 

där det förekommit våld och missbruk. Goffman (2011) menar att individen blir stigmati-

serad då den inte lever upp till våra förväntningar. Utifrån detta kan vi få en förståelse att 

barnen är födda in i en avvikande och stigmatiserad grupp i samhället. Man kan tänka att 

varje individ i familjen är stigmatiserad då de avviker från omgivningens förväntningar, 

både över hur man bör vara som individ och som familj. Enligt Goffman (2011) bestäms 

normerna över hur man ska vara av de ”normala” i ett samhälle. I det svenska samhället 

ses många gånger ”svenssonlivet” som det normala då familjen ingår i arbete, skolgång 

och ingen större misär. Informanternas barndom avviker från ”Svenssonlivet” för de har 

vuxit upp i missbruk och våld. Informanterna beskriver att det har fått mycket skäll, känt 

sig otrygga och inte kunnat lita på någon som barn. Nära eller intima relationer har varit få 

eller obefintliga. Barnet hamnar i ett utanförskap och blir stigmatiserat.  

Goffman (2011) menar att en individ kan välja att dölja sitt stigma då den märker att denne 

blir mer accepterad av omgivningen när stigmat döljs. Individen håller då uppe sin fasad 
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med eller utan medveten avsikt. Informanterna har tidigt som barn fått lära sig att inte be-

rätta vad som sker innanför hemmets väggar. De ska ”skydda” familjen och de får redan då 

lära sig att uppehålla en fasad mot omgivningen. Det blir då tydligt för barnet att dennes 

familj inte är som andra familjer. Barnet lär sig att den kan välja att dölja hur förhållandena 

ser ut hemma för att inte bli annorlunda behandlad på grund av detta. De vill dölja sitt 

stigma. 

Utifrån Scheff (1994) ökar avvikande beteende när de sociala banden är svaga samtidigt 

som skam uppstår inom individen. När barnet måste dölja vissa saker om sig själv uppstår 

skam för det autentiska inom barnet. Det leder till att de sociala banden till omgivningen 

hotas och försvagas. Medan Goffman (2011) menar att det uppstår en förvirring inom indi-

viden när den själv uppfattar sig som normal men märker att andra inte anser det. Det är 

denna skillnad Goffman (2011) menar är stigmatisering. För våra informanter har det varit 

tydligt när de varit barn att man står utanför den allmänna gemenskapen. Man är inte lik de 

andra, man vet inte riktigt själv vem man egentligen är och man skäms över sig själv och 

sin familj (detta gemensamt skapar skam inom individen/barnet). Många av informanterna 

har  blivit omhändertagna av sociala myndigheter och de har fått växa upp i barnhem och 

fosterfamiljer och det har inte funnits någon kontinuitet i tillvaron. Olika människor, olika 

regler har funnits för barnen. Det har ytterligare varit bevis för barnet att den varit avvi-

kande och olik andra och stärkt känslan av utanförskap. Man kan även få förståelse för 

detta genom Beckers (2006) teori då han menar att varje grupp bestämmer regler över hur 

man som individ ska bete sig för att få tillhöra gruppen. Våra informanter beskriver att de 

på olika sätt har anpassat sig för att få någon form av tillhörighet. Att barnen vuxit upp i 

fosterfamiljer visar att de bryter mot normen av att växa upp i en fungerande familj och på 

detta sätt hämnar de i ett utanförskap. 

Becker (2006) talar, liksom Goffman (2011), om förvirring som kan uppstå inom en indi-

vid. Becker (2006) menar att denna förvirring uppstår på grund av att olika grupper har 

olika regler vilket kan förvirra individen då den inte vet hur man ska bete sig i olika situat-

ioner. Peter berättar hur han alltid fått höra att det var fel på honom, han kände att han ald-

rig var tillräckligt bra. Han upplevde en hopplöshet i att försöka passa in och vara tillräck-

ligt bra i andras ögon. När han aldrig upplevde att han var bra bestämde han sig för att bli 

den bästa av de sämsta. ”För mig var de viktigaste att jag skulle bli kriminell för jag var 
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inte värd ett skit hemma eller hos andra”. Han upplevde en osäkerhet i hur han skulle bete 

sig då han alltid kände att han var fel och betedde sig fel i varje situation. Det är lätt att det 

uppstår en ond cirkel där individen blir allt mer utanför och blir ännu mer stigmatiserad 

och avvikande. Peters situation kan även förstås i relation till Scheffs (1994) teori. Peter 

försökte att passa in hos vännerna i skolan men misslyckades hela tiden. Scheffs (1994) 

menar att känslorna skam och stolthet fungerar som en social kontroll som kan leda till ett 

konformt beteende. Individer vill inte uppleva att den är fel och annorlunda (känna skam) 

och därför försöker individen istället vända skammen till något positivt. Scheff (1994) me-

nar att när de sociala banden är trygga känner individen sig förstådd, sedd och bekräftad. 

Peters sociala band kan ses som svaga eftersom han aldrig kände att han blev accepterad av 

andra. Han kämpade hela tiden för att passa in men av någon anledning blev han ändå inte 

accepterad. För att vända dessa skamkänslor och sitt utanförskap sökte han sig till den kri-

minella världen, där blev han accepterad.  

Informanternas olika ingångar till kriminalitet har varit allt från att vilja bli accepterade, 

omtyckta, grupptryck, och ren överlevnadsstrategi. De har försökt hålla uppe en fasad för 

att passa in i någon grupp, någonstans. Få känna tillhörighet. Ett försök att rädda de svaga 

sociala banden (Scheff, 1994).  

När individen ”gått över gränsen” och börjat begå kriminella handlingar blir utanförskapet 

och stigmatiseringen ännu tydligare. Becker (2006) menar att kriminella blir ”lagliga avvi-

kare” i samhället för att de bryter mot en stiftad lag och inte bara mot sociala regler. Julia 

beskriver att hon inte kände sig välkommen i samhället på grund av det hon höll på med 

(droger, kriminalitet).  

I den kriminella världen beskrivs relationerna som falska, otrygga och egoistiska. Upple-

velsen av ensamhet var tydligt fast man var tillsammans med andra. Johan beskrev att de 

inte finns några vänner i den kriminella världen. De sociala banden är hotade och svaga 

(Scheff, 1994).  

En kriminell kvinna är mer skamfylld än en kriminell man då kriminaliteten bryter mot den 

starkt inrotade föreställningen om hur man ska vara som kvinna. En kvinna ska ha hög 

moral, klä sig rätt, tala och föra sig fint. Hon ska också vara mjuk och omhändertagande 

mot andra och i sitt moderskap. Detta kallar Lander (2003) för normativ feminitet. Att vara 

kvinna och kriminell betyder att man bryter mot den normativa feminiteten. Uttryck som 
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framkom i intervjuerna var att en kvinna behöver vara tuffare för att inte mista andras re-

spekt, bli överkörd eller att någon ”sätter sig” på henne. Medan en man har denna respekt 

bara genom att han är en man.  

Flera av informanterna var föräldrar. De berättade om att de ofta blivit bemötta med förakt 

på grund av att man var kriminell och förälder, särskilt kvinnorna. Bengt beskrev just detta 

då han sa ”att samhället har kvar synen på kvinnan att hon i alla lägen ska ta hand om 

sina barn och då spelar det ingen roll vad hon själv bli utsatt för eller går igenom.”. Lisa 

berättade hur hon blev bemött av samhället (polis, socialtjänst etc.) med förakt och påpe-

kande av sitt moderskap i negativ form. Det var säkert i syfte att få kvinnan att sluta med 

sin kriminalitet som till exempel myndighetspersoner påtalade föräldrarollen. Främst för 

att det finns föreställningar om hur en god moder skall vara (Lander, 2003) vilket inte finns 

på samma sätt hos mäns faderskap.  

Den normativa feminiteten (Lander, 2003) bekräftas av Smart (1977) då hon menar att man 

har haft synen på den kriminella kvinnan som patologisk och onormal eftersom hon avvi-

ker från det som anses vara naturligt för en kvinna. Föreställningarna om hur en kvinna ska 

vara finns kvar även idag då den normativa feminiteten och dess beskrivning av kvinnan 

har kvar den traditionella synen.  

Barn och ungdomar som har en dysfunktionell uppväxt löper större risk än andra för att 

utveckla ett normbrytande beteende. Att man redan i barndomen börjat med detta beteende 

ökar risken för att fortsätta med ett normbrytande beteende även i vuxen ålder (Andershed, 

et al. 2010). Detta kan skapa en förståelse för att våra informanter har haft svårt att ta sig ur 

sitt drogmissbruk och sin kriminalitet. Hela deras bakgrund är präglat av dysfunktionalitet. 

Det är inte förrän i vuxenålder som de har kunnat bryta sina gamla levnadsmönster. Våra 

informanter har upplevt många riskfaktorer i sin barndom och uppväxt och nästan inga 

skyddsfaktorer. Deras riskfaktorer har lett till utvecklingen av andra riskfaktorer. Det har 

blivit en ond cirkel. Exempelvis att de vuxit upp i missbruksfamilj, fosterhemsplacerad, 

mobbad i skolan, dåliga prestationer i skolan, detta tror vi kan bidra till att individen sedan 

själv utvecklar ett missbruk. 
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6.2. KRIS- en väg till gemenskap 

Att bli medlem i KRIS kan bidra till att individen minskar upplevelsen av utanförskap. 

Informanterna beskriver att medlemskapet i KRIS har hjälpt dem att minska känslan av 

utanförskap även i andra sammanhang än inom KRIS.  

Informanterna har kommit till KRIS på olika vägar. Genom till exempel information om 

KRIS på anstalterna, en bekants berättelse etc. Individerna inom KRIS har erfarenhet och 

förflutet inom den kriminella världen eller tidigare missbruk (dock ej stödmedlem). Inom 

KRIS kan individen få möjlighet till att finna gemenskap, vara sig själv utan att bli dömd. 

En faktor inom KRIS som har bidragit till utvecklingen för individen har varit att man mött 

ärlighet och att man kan börja lita på människor. Man behöver inte förställa sig där utan 

man får vara den man är.  

Det kan bli stöttade och få uppmuntran av personer som själva varit i samma situation. 

Goffman (2011) talar om hur individer med stigman, i detta fall kriminella, kan finna tröst 

hos de ”egna” och de ”visa”. De egna är att individer söker sig till grupper där alla har 

samma stigma. De egna i detta fall kan tänkas vara organisationen KRIS. Det kan även ses 

som att kriminella individer ofta umgås med andra kriminella individer, man är även då 

med ”de egna”. Med de ”egna” behöver de inte dölja sitt stigma. Informanterna beskrev att 

de inom KRIS får stöd, förståelse och professionell hjälp genom att de kan prata med 

varandra utan att bli dömd för vem de är och vad man har gjort för handlingar. I denna 

grupp känner individerna sig betydelsefulla, något som de kanske inte gjort i samhället och 

tillsammans med de individer som Goffman (2011) kallar för de ”normala”. En intervju-

person beskrev vilket självförtroende hon fick när KRIS erbjöd henne ett jobb och vidare 

ett större ansvarsområde på samma jobb.  

De kan även finna stöd av de ”visa”. De visa är normala individer som sympatiserar med 

en stigmatiserad. Detta har beskrivits i intervjuerna i form av att de talar om att de kommit 

i kontakt med en individ som har visat de respekt trots deras beteende och bakgrund. 

Denna individ kopplar vi samman med att de har mött en som Goffman (2011) kallar ”vis” 

person. Detta respektfulla bemötande har beskrivits som en betydande del till varför indi-

viden orkat och klarat av att ta ett första steg ur sin kriminella livsstil.  
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Stödet som beskrivs av medlemmarna inom KRIS tolkar vi som den gruppsolidaritet som 

Collins (2005) benämner finns i en interaktionsritual (IR), där individerna binder sociala 

band till varandra. I denna interaktion uppstår det en hög emotionell energi. Många av in-

tervjupersonerna har beskrivit KRIS som en varm gemenskap vilket är något som blivit 

starkare med tiden. ”Det är samhörighet, det är stöttning, det är uppmuntran, vi kan det 

här tillsammans” (Sofia) Detta kopplar vi till det Collins (2005) menar är en hög emotion-

ell energi. Individerna känner sig betydelsefulla och man vill komma tillbaka till KRIS för 

att de gör något bra. Individerna känner att de får ut något av interaktionen med medlem-

marna där. Den starka gemenskapen beskrivs bland annat av Peter som säger att ”Den 

kamratskap jag känt och alla nya vänner… är nästan som att ha fått en ny familj.” Vidare 

beskriver han sin egen revansch som ”kan han så kan jag” vilket är ett tydligt exempel på 

Collins (2005) positiva emotionella energi och smitta. Denna smitta av en varm gemen-

skap, anser vi, är betydande för vad KRIS egentligen gör för den enskilde individen.  Det 

är detta som är en stor bidragande faktor till att individen har modet, orken etc. att ta sig ur 

sina gamla levnadsvanor. Man känner sig där inte ensam, som man tidigare gjort i den 

kriminella gemenskapen där man ofta känt sig ensam tillsammans med andra.  

Dock kan denna höga emotionella energi skapa som Collins (2005) menar konformitet. 

Detta tänker vi blir tydligt när informanterna beskriver sin tillhörighet och gemenskap till 

KRIS. Vidare beskriver informanterna, med en positiv emotionell laddning, KRIS som en 

nyckel för att ta sig ur sitt utanförskap. Konformiteten som vi tänker finns inom KRIS kan 

medföra en rädsla för individen att själv ta itu med sitt liv och utanförskap. Individen 

kanske inte heller vågar säga emot denna norm om KRIS betydelse för just rädslan att åter-

igen hamna i ett utanförskap. Konformiteten kan även uppstå av den höga sociala densite-

ten (Collins, 2005) som finns inom KRIS då medlemmarna ofta träffar varandra och hela 

tiden kan påverka varandra. 

Inom KRIS känner individen hur känslor av skam övergår till känslor av stolthet. De gör 

att de sociala banden mellan medlemmarna knyts ännu hårdare vilket ökar tryggheten 

(Scheff, 1994). Informanterna beskriver även hur de känner sig betydelsefulla när de får 

möjlighet att hjälpa andra ur sin situation.  
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7. Reflektioner 

Majoriteten av den kategori kriminella som vi kom i kontakt med på KRIS tillhör gruppen 

socialt utslagna människor i motsats till andra kriminella som till exempel företagskrimi-

nella som förskingrar pengar, ”ekobrottslingar”. Dessa kanske inte är lika stigmatiserade, 

deras barndom och liv kanske sett annorlunda ut än våra informanters? Den socialt ut-

slagna kriminella ser vi som den stereotypa föreställningen av hur en kriminell individ är. 

Man ser på denna kriminella som att individen är kriminell, man säger inte att den har ett 

normbrytande/kriminellt beteende (Link & Phelan, 2001). Är man kriminell ligger det i 

individens natur medans om man har ett normbrytande beteende kan detta också förebyg-

gas och förändras.  

Under arbetets gång har det blivit tydligt hur betydelsefull barndomen och uppväxten är. 

En otrygg och splittrad barndom påverkar människan genom hela livet. Informanterna i 

denna uppsats har haft många riskfaktorer i sin barndom vilket kan skapa förståelse till 

varför de har hamnat i kriminalitet och/eller missbruk. Svagheterna med att se riskfaktorer 

som en orsak till kriminalitet är att vissa individer kan ha flera skyddsfaktorer i sin omgiv-

ning men på grund av en riskfaktor utvecklar individen ett normbrytande beteende. Medan 

andra kan ha flera riskfaktorer och bara en eller få skyddsfaktorer för att de ska vara bety-

dande för att de inte utvecklar ett normbrytande beteende (Andershed, et al, 2010). Att an-

vända risk och skyddsfaktorer som en förklaring till varför en individ utvecklar ett norm-

brytande beteende kan därför vara problematisk. Men teorin skapar en bra övergripande 

förståelse om varför en individ kanske har utvecklat ett kriminellt beteende. Vi tänker vi-

dare att konsekvenserna av denna otrygga uppväxt är att individerna kan få svårigheter 

med att ingå i trygga, och respektfulla relationer längre fram i livet. Individen har övertagit 

det dysfunktionella förhållningssättet till sig själv och omgivningen.  

Det var också tydligt att det finns fler män än kvinnor på KRIS i Göteborg vilket överens-

stämmer med  brottförebygganderådets statistik (Brottsförebygganderådet kriminalstatistik, 

2012) över könsfördelningen inom kriminaliteten. Utifrån det kan man reflektera över 

Özbay och Özcan (2008) forskning om att pojkar far mer illa vid svaga sociala band i 

barndomen än vad flickor gör. Kanske Özbay och Özcan (2008) forskning stämmer, att 

pojkar tagit större skada av deras uppväxt i dysfunktionella familjer än vad kvinnorna har? 

Å andra sidan kan man fundera över hur kränkningen i barnaåren yttrar sig för flickor och 
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pojkar. Vi tänker oss att pojkar kanske har större tendens att vara mer utåtagerande medan 

flickor håller på med självdestruktiva beteenden. Pojkarnas beteende tenderar därför att 

skada andra människor och samhället på ett annat sätt än flickornas sätt att visa att de mår 

dåligt. Därför kanske det är svårt att säga vem som far mest illa av pojkar och flickor.  

Nilsson och Estradas (2012) forskning visar att flickor har högre debutålder för kriminalitet 

men de har ofta fått uppleva större sociala misär än pojkar. Flickor kan utsättas för fler 

riskfaktorer än pojkar för att utveckla normbrytande beteende. I vår forskning framkom det 

tydligt att en kriminell kvinna känner sig mer skamfylld, särskilt i sin föräldraroll än man-

nen. Man kan tänka att det i grunden ligger stereotypakönsföreställningar över hur man 

som pojke och flicka bör vara.  

Det skulle vara intressant att forska vidare på hur det kan yttra sig olika för pojkar och 

flickor. Hur kan flickor stå ut med, som Nilsson och Estrada (2012) menar, större misär än 

pojkarna utan att hamna i kriminalitet lika ofta som pojkarna? Är det sociala faktorer eller 

genetik?  

Ytterligare en reflektion under arbetets gång har varit betydelsen av sociala samhällsfunkt-

ioner, skolan i första hand. När tryggheten inte finns hemma borde skolan kunna bidra till 

att världen blev lite tryggare för dessa barn. Vår forskning har visat på motsatsen, i skolan 

har utanförskapet och stigmatiseringen ytterligare förvärrats och barnet har blivit mer utan-

för än innan.  

Vi har inte berört socialtjänstens roll så mycket i vårt arbete men vi har ändå förstått att det 

viktiga är att få ett respektfullt bemötande, det gäller både skolan, social tjänsten, KRIS 

etc. Det respektfulla bemötandet tycks vara en central komponent för att komma ur sitt 

utanförskap. De här barnen har vuxit upp i familjer som har haft kontakt med socialtjänsten 

och man har lärt sig att dölja verkligheten och hålla skenet uppe. De har lärt sig att kontakt 

med myndigheter bara förvärrar problemet. Hur kan det vara såhär? När myndigheter, so-

cialtjänstens syfte är att det ska vara till hjälp. Det fallerar någonstans, är det i bemötandet?  

När de får ett respektfullt bemötande kan det vända hela livet, även om det tar tid. Varför 

har de inte mött detta respektfulla bemötande tidigare? De har mött socialtjänst osv. men 

det är på KRIS de känner att de blivit bemötta med respekt. De kan ha upplevt socialtjäns-

tens och myndigheters etc. bemötande som respektlöst och hänsynslöst, från tidig skolålder 
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till vuxenålder, vilket i sin tur kan ha gjort att de själva tagit över det respektlösa och hän-

synslösa beteendet gentemot andra. Behandlar man andra som man själv har blivit behand-

lad? 

Viktigt att poängtera är att problematiken är komplex då det beskrivs att det börjar en för-

ändring när man blir bemött med respekt, men det tar tid. Det är inte endast att man föränd-

rar sitt liv bara av att man har blir bemött som den person man är utan det är fler faktorer 

som samverkar. Exempelvis vikten av att vilja förändra sin livssituation. För vad är det 

som gör att de nu är redo? Vad var det som gjorde att de kom i det tillståndet? De är inte 

bara KRIS, utan de själva har kommit till en punkt där de känner att de inte går längre. 

Innan kan de ha blivit bemötta med respekt men ej varit mottagliga för förändring.  

En reflektion vi har haft efter detta arbete är om man gjort en återetablering i samhället 

utan att ha släppt KRIS? Kanske blir en f.d. kriminell helt kvitt sitt utanförskap och stigma-

tisering när den står på ”egna” ben i samhället utan KRIS. Vad händer när individen är 

utan KRIS? Har KRIS ett stigma i sig? Men man får inte glömma att KRIS är en väldigt 

viktig organisation för att den gör att en f.d. kriminell känner gemenskap istället för utan-

förskap och KRIS hjälper individen att komma in i samhället igen på något plan även om 

det är inom KRIS.  

Vår reflektion om brottsförbygganderådets studie om KRIS verksamhet är i vilken grad 

studien är tillförlitlig idag då den är gjord 2002? (Kris, 2012c) Kriminalvården har idag 

som regel att den som kommer till anstalter och berättar, informerar, motiverar om KRIS 

ska ha tre års drog-och brottsfri tid. Frågan är hur mycket det är möjligt för en individ att 

förändras på tre år? Med tanke på att informanterna från tidig barndomsålder har levt i dys-

funktionalitet och sedan kriminalitet. 

En tanke vi ställer oss är hur det skulle ha påverkat vårt material om vi gjort fler intervjuer 

där vi även intervjuade individer inom exempelvis socialtjänsten och polisen etc. När vi 

endast har intervjuat individer på KRIS får man bara deras del av verkligheten och att det 

skulle varit intressant att se om det hade påverkat vår studie. Hade vi gjort om denna studie 

hade vi valt att ha med en teori som eventuellt kunde styrka vikten av bemötandet. Vi hade 

kanske även tagit teorier som inte legat nära varandra så som exempelvis Becker (2006) 

och Goffman (2011). Det positiva med att ha haft med båda teoretikerna är att deras teorier 

styrker varandra vilket gör att de blir mer trovärdiga. Vårt val att använda en kvalitativ 
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metod med semi-strukturerade intervjuer anser vi har fallit sig väl för vår studie då den 

metoden kommer åt en individs upplevelser på ett sätt som vi önskade.  

Andra frågor som har uppkommit under arbetet med denna studie är i vilken grad man kan 

använda de klassiska sociologiska teorierna inom kriminologin även i denna socialpsyko-

logiska studie. Teorierna finns med även i socialpsykologisk litteratur men i den krimino-

logiska forskningen benämns det oftast under sociologiska teorier. Vi ansåg att teorierna 

stigma och utanförskap var användbara på denna socialpsykologiska studie då det är feno-

men som uppkommer i interaktionen med andra och som sedan påverkar den enskilde in-

dividen. Vi tänker även att socialpsykologin är en nyare vetenskap och disciplin än socio-

login och när kriminologin och de klassiska teorierna uppkom skilde man nog främst mel-

lan sociologin, psykologin och biologin och därför benämndes teorier som stigma och ut-

anförskap som sociologiska teorier.  

Slutligen tänker vi att hela socialpsykologin handlar om sociala relationer och dennes be-

tydelse för den enskilda individen. Interaktion med andra påverkar individens tankar, käns-

lor och handlingar. Slutsatsen  vi drar av detta är att bemötandet är det centrala för indivi-

den om den ska kunna ta sig ur sitt utanförskap och in i gemenskap.  
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8. Sammanfattande avslutning 

Vår socialpsykologiska studie har haft som syfte att få ökad förståelse för hur det är möj-

ligt för f.d. kriminella att gå från ett slutet system, präglat av utanförskap och ensamhet, till 

en gemenskap i organisationen KRIS. Utifrån kvalitativa intervjuer med f.d. kriminella på 

KRIS i Göteborg har vi insamlat vårt material. Vi har sedan analyserat materialet utifrån 

begrepp som, utanförskap, stigmatisering, skam, gemenskap och genus.  

Som en kriminell individ hamnar man i ett utanförskap och är stigmatiserad vilket försvå-

rar för individen att skaffa jobb, ha tillitsfulla relationer, utbilda sig, planera för framtiden 

etc. Motgångar och kränkningar som utlöser skam inom individen. Det begränsar hela li-

vet. Man kan bli bemött av samhället som icke trovärdigt, föraktfullt, mindervärdigt etc. 

Det ökar avståndet och klyftorna mellan den kriminella och icke kriminella vilket försvårar 

återetableringen i samhällsgemenskapen. 

Att gå från ett utanförskap med stigmatisering till att ingå i en gemenskap är en komplex 

process där ett gott och respektfullt bemötande är en av flera viktiga komponenter. Detta 

består av att man litar, lyssnar och tar individen på allvar men framförallt att man inte ner-

värderar eller på annat sätt dömer individen utan skapa ett mer jämlikt förhållande. Det kan 

ses som betydande för en start till en positiv förändringsprocess. KRIS som organisation 

bemöter den kriminella individen med stöd, uppmuntran, tillit och ger ett hederligt och 

drogfritt socialt nätverk, något som tidigare saknats för individen. Till skillnad från den 

kriminella världens slutna system representerar KRIS ett öppet system där individen får 

vara som den är och inte behöva känna skam över sin bakgrund.  
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