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ABSTRAKT  

Syftet med vårt uppsatsarbete är att undersöka hur före detta kriminellas resa mot en 

återanpassning till samhället kan förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv, dvs. vilka 

sociala och relationella hinder som de f.d. kriminella stöter på samt vilka möjligheter till 

förbättring som sker. I samhället är kriminella omdiskuterade och det finns en rad olika 

fördomar om kriminella som också påverkas av den nylanserade databasen Lexbase. Vi 

undrar huruvida tesen en gång kriminell- alltid kriminell fortfarande gör sig gällande. 

Frågorna är många men slutresultatet är det mest intressanta. Lyckas man att återanpassa sig 

till samhället och hur ser den vägen ut? Vi menar att man behöver en egen vilja samt ett 

stödjande socialt nätverk för att bli återanpassad till samhället. Vi har utgått från en kvalitativ 

metod i samband med intervjuerna, där vi har utfört intervjuer med åtta stycken f.d. kriminella 

verksamma på organisationen KRIS. KRIS har en betydande roll för deras framsteg mot en 

etablering i samhället och leder dem i rätt riktning genom sina olika metoder. Vårt resultat 

analyseras utifrån teorier av Vanessa May, Thomas Scheff, Randall Collins samt Howard 

Becker. Vår analys visar att informanterna i tidig barndom har känt sig som avvikare där de 

inte kunde hitta sin plats för att passa in vilket i sin tur resulterade i kriminalitet. Vidare anser 

dem att samhället överlag har fördomar mot f.d. kriminella vilket försvårar deras 

återanpassning. 

  

Nyckelord: kriminalitet, återanpassning, avvikande identitet, skam och stolthet. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of our thesis is to investigate how former criminals journey towards reintegration 

into society can be understood from a social psychological perspective, i.e. the social and 

relational obstacles they ex criminal encounter as well as opportunities for improvement that 

occurs. In society, the criminal controversial and there are a variety of prejudices about 

criminals who are also affected by the revamped database Lexbase. We wonder whether the 

thesis once criminal- always criminal still asserts itself. The questions are many but the end 

result is the most interesting. Failure to re-adapt to society and what is the way out? We 

believe that one needs a will and a supportive social network to become re-adapted to society. 

We have used a qualitative approach in the context of the interviews, in which we have 

conducted interviews with eight former criminals active in the organization CRISIS. Kris has 

a significant role in their progress towards the establishment of society and lead them in the 

right direction through its various methods. Our results are analyzed based on theories of 

Vanessa May, Thomas Scheff, Randall Collins and Howard Becker. Our analysis shows that 

the informants in early childhood have felt as deviants where they could not find a place to fit 

in, which in turn resulted in the crime. Furthermore, those that society in general have 

prejudices against former criminals, which complicates their reintegration. 

Keywords: crime, rehabilitation, deviant identity, shame and pride. 

  



FÖRORD  

Ett stort tack till medlemmarna på organisationen KRIS. Tack för det goda samarbetet i 

samband med våra intervjuer, samt för er stora hjälp där ni delade med er av era upplevelser 

och tankar. Vi vill även tacka vår handledare Henrik Stenberg för ett enormt stöd och tålamod 

under denna skrivprocess, tack för respons och kloka tips. Även våra familjer är värda att 

nämnas, då de stått ut med många sena kvällar med arbete, vardag som helgdag. 

Vi passar även på att tacka varandra för en trevlig och lärofylld tid tillsammans, och ett 

nöjsamt samarbete!  

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

SYFTE ........................................................................................................................................ 2 

FRÅGESTÄLLNING/PROBLEMFORMULERING ............................................................... 3 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 4 

KRIS - Kriminellas revansch i samhället ............................................................................... 4 

Lexbase ................................................................................................................................... 5 

TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................... 6 

Samband mellan missbruk och kriminalitet ........................................................................... 6 

Geografisk platstillhörighet .................................................................................................... 7 

Att bryta en kriminell livsstil .................................................................................................. 9 

Motivation under förändringsprocessen ............................................................................... 10 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................... 13 

Vanessa May ”Tillhörighet och Icke-tillhörighet” ............................................................... 13 

Thomas Scheff ”Skam och Stolthet” .................................................................................... 14 

Randall Collins ”Interaktionsritualer och emotionella energier” ......................................... 16 

Howard S. Becker ”Avvikande beteende” ........................................................................... 17 

METOD . .................................................................................................................................. 19 

Val av metod ......................................................................................................................... 19 

Vetenskapsteoretisk ansats ................................................................................................... 19 

Kvalitativt tillvägagångssätt ................................................................................................. 20 

Förförståelse ......................................................................................................................... 21 

Urval ..................................................................................................................................... 23 

Fältarbete .............................................................................................................................. 24 

Etiska aspekter ...................................................................................................................... 25 

Reflektioner .......................................................................................................................... 26 

PRESENTATION AV INTERVJUMATERIALET ................................................................ 28 

Barndom och upplevelse av utanförskap .............................................................................. 28 

Åren som missbrukare och kriminell .................................................................................... 29 

Att lämna livet som missbrukare och kriminell .................................................................... 30 

Återanpassning i samhället ................................................................................................... 31 

Hur förändringsprocessen påverkar individens syn på sig själv ........................................... 32 

Betydelsen av "Tillhörighet och Icke-tillhörighet" ............................................................... 33 



Synen på framtiden ............................................................................................................... 35 

SOCIALPSYKOLOGISK ANALYS OCH TOLKNING ....................................................... 38 

Barndomen och känslan av att vara avvikande..................................................................... 38 

Kriminalitet och emotionell energi ....................................................................................... 40 

Tillhörighet i relation till skam och stolthet ......................................................................... 41 

KRIS och betydelsen av interaktionsritualer ........................................................................ 42 

Etikettering och skam ........................................................................................................... 44 

Sammanfattande analys ........................................................................................................ 46 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH DISKUSSION ...................................................... 48 

REFERENSLISTA ................................................................................................................... 50 

BILAGA 1, INTERVJUFRÅGOR .......................................................................................... 52 



1 

 

INLEDNING  

2014 lanserades databasen Lexbase, en databas som gör det möjligt för allmänheten att på 

internet söka på enskilda individer för att få upplysningar om de förekommer i brottsregistret. 

Under året har Lexbase varit ett hett diskuterat ämne i media och många debattörer menar att 

ett offentligt brottsregister på internet kan påverka de individer som en gång avtjänat sitt 

straff. Även organisationer som hjälper f.d. kriminella att kunna förändra sitt beteende har 

riktat stark kritik mot databasen, då de menar att individer som avtjänat sitt straff kan fortsätta 

att stämplas. Debatten fick oss att börja fundera kring det traditionella talesättet "en gång 

kriminell- alltid kriminell”, och hos oss väcktes frågor hur kriminellas motivation till en 

förändringsprocess kan påverkas utifrån individens egna förställningar om hur samhället ser 

på deras kriminella bakgrund. Iklädda socialpsykologiska glasögon ville vi veta hur individer 

med en kriminell bakgrund betraktar fenomenet en gång kriminell- alltid kriminell och om det 

påverkar deras egen självbild.  

Socialpsykologi är en vetenskaplig teori som gör det möjligt att förstå vad som sker när 

människor möts i sociala, kulturella och fysiska interaktioner. Då socialpsykologiska teorier 

fokuserar på individens tankar och känslor och hur vi individer tolkar andra människor och 

oss själva, fann vi att det var möjligt att fördjupa oss i varför en individ väljer ett avvikande 

beteende som kriminalitet och hur detta kommer att påverka deras egen självbild i relation till 

sin omgivning. Efter att ha studerat olika intervjuformer fann vi att kvalitativa 

livsvärldsintervjuer med individer som förekommer i brottsregistret skulle kunna möjliggöra 

en förståelse kring hur de själva uppfattar olika faser ifrån att avvika och starta en kriminell 

karriär till att ingå i en förändringsprocess. Vi menar att utan en förståelse för hur en kriminell 

karriär ter sig och hur tidigare dömda upplever sig själva skulle det vara omöjligt att i 

slutändan förstå pågående debatt om hur Lexbase kan påverka dem i en förändringsprocess.  

 

Forskningsområdet var för oss relativt okänt och ingen av oss hade tidigare arbetat med f.d. 

kriminella utan vårt intresse gick hand i hand med debatten om Lexbase. Efter att fördjupat 

oss i rådande debatt kom vi i kontakt med begrepp som utanförskap, stämpling, skam och vi 

ansåg att Howard Beckers teori om att bli stämplad som avvikare och Thomas Scheffs teori 

om skam och stolthet skulle göra det möjligt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

kunna undersöka f.d. kriminellas livsfaser och hur de själva upplever en kriminell bakgrund.  
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SYFTE  

Vi är intresserade av att förstå hur en individ som lämnat sin kriminella karriär bakom sig 

upplever sin egen självbild i relation till omgivningen och hur individens upplevelse av att 

tillhöra alternativ icke tillhöra det konventionella samhället upplevts före, under och efter en 

kriminell karriär. Slutligen skulle vi vilja veta vad KRIS fyller för funktion under deras 

förändringsprocess.  
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FRÅGESTÄLLNING/PROBLEMFORMULERING  

Hur upplever en grupp f.d. kriminella att andra människor uppfattat dem genom livet dvs. 

före, under och efter sin kriminella karriär? 

 

Underfrågor 

- Hur påverkas f.d. kriminella individers förändringsprocess av deras egen upplevelse av 

omgivningens syn på kriminalitet?  

 - Vad betyder KRIS under denna förändringsprocess?  
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BAKGRUND    

I detta kapitel beskrivs organisationen KRIS och databasen Lexbase.  

 

KRIS - Kriminellas revansch i samhället  

Kris är en ideell organisation, som har funnits sen 1997, där man som före detta kriminell och 

missbrukare får hjälp med att komma tillbaka till samhället. Idén kring KRIS är att man ska 

möta upp den som friges efter ett fängelsestraff och detta sker beroende på huruvida den 

frigivne är motiverad till förändring. Det finns även medlemmar i KRIS som inte har vistats 

på institutioner eller fängelse, utan som lever ett kriminellt liv utan något avtjänat 

fängelsestraff. KRIS har även så kallade stödmedlemmar eller hedersmedlemmar, dvs. 

individer som inte varit frihetsberövade eller haft drogproblem. Idag består organisationen av 

ca 5000 medlemmar varav 900 är stödmedlemmar. För att man ska anses vara en fullvärdig 

medlem i organisationen krävs det att man ställer upp på deras fyra deviser: ”Hederlighet”- 

som innebär att man inte begår brott och är ständigt ärlig mot sig själv samt andra. Man följer 

även gällande lagar och uppträder hela tiden som ett föredöme för andra människor. 

”Drogfrihet”- som innebär att man strävar efter att avhålla sig från narkotika, alkohol eller 

andra droger som är sinnespåverkande. ”Kamratskap”- som innebär ett engagemang i 

välbefinnandet av sina medmänniskor samt respekten för att alla har rätt till en egen åsikt. 

”Solidaritet”- som innebär att man hjälper, bryr sig om och respekterar varandra 24 timmar 

om dygnet. Man är tillgänglig för sina medmänniskor.   

KRIS betonar att de inte ser sig som någon ersättning för de stödinsatser som samhället i 

övrigt erbjuder utan är ett komplement till dessa. Verksamhetens grundidé var och är 

”muckhämtning” där man hämtar upp den frigivne utanför anstalten eller häktet dvs. KRIS 

gör en så kallad ”muckhämtning” och möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. 

Individen i fråga bör vid detta tillfälle vara motiverad till förändring och då ska KRIS finnas 

där. Organisationen bedriver även olika verksamheter som ser olika ut runt om i landet 

beroende på när organisationen startades upp på respektive plats. På häkten eller anstalter 

erbjuds enskilda samtal med KRIS vilket organisationen menar kan ses som ett första steg 

mot förändring. Det finns boendeverksamhet där man erbjuder olika boendeformer samt görs 

det regelbundna drogkontroller i samband med detta. Kultur och fritidsevenemang innebär att 

det erbjuds teater, yoga, fotboll och varje midsommar ordnas familjeläger. Kurser och 

utbildningar erbjuds också under vägen mot förbättring. 
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Viktigt att notera är att KRIS grundades av f.d. Kriminella, dvs. de har inga utomstående 

individer som har någon inverkan på organisationen förutom de stödmedlemmar som finns för 

att stötta deras arbete. En av grundarna av verksamheten beskriver att idén dök upp i samband 

med att han befann sig vid en tidpunkt i sitt liv där han inte litade på myndigheter men var fast 

besluten att förändra sitt liv. 

 

Som medlem i KRIS kan man få uppdrag och arbete inom organisationen, efter att man under 

en tid visat att man skött sig, genom att fortsatt vara drogfri och inte handla kriminellt. 

Uppdragen börjar med att man är praktikant och beroende på lyckat utförande kan det leda till 

arbete. Organisationen KRIS har aktivt debatterat databasen Lexbase och de menar att en 

sådan funktion bidrar till att individer som en gång avtjänat sitt straff återigen riskerar att bli 

stämplade av det övriga samhället (KRIS; 2014).  

Lexbase  

Lexbase är en databas som drivs av ett företag där allmänheten kan söka efter personer eller 

företag som har varit inblandade i brottsmål eller tvistemål och på så vis varit föremål för 

juridisk prövning. Det gäller personer och företag som ställts inför rätta i svenska domstolar 

sedan år 2009. Allmänheten kan söka på personers namn, adress eller personnummer och få 

information om de varit föremål för juridisk prövning. I Lexbase finns allt från 

trafikförseelser och vårdnadstvister till grov brottslighet. Även personer som har friats ger en 

sökträff på Lexbase. Man kan välja mellan två olika paket när man inhämtar information om 

en person eller ett företag, baspaket eller det kompletta paketet, dvs. det finns ett pris på 

handlingarna om man vill ha grundläggande information eller en bredare och mer detaljerad 

upplysning. Principen hos Lexbase innebär att varje enskild medborgare har ett berättigat 

behov av att kunna ta del av offentliga handlingar. De som administrerar Lexbase menar att 

offentlighetsprincipen fyller en viktig demokratisk funktion och genom Lexbase förverkligas 

visionen för själva offentlighetsprincipen (Lexbase; 2014).  
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TIDIGARE FORSKNING  

Tidigare forskning belyser det samband som finns mellan missbruk och kriminalitet samt 

kriminellas upplevelser av att vara en marginaliserad grupp i samhället. Vi har använt oss av 

fyra vetenskapliga artiklar som vi fann lämpliga för vårt uppsatsarbete.  

Den första artikeln heter “Antisocial personality disorder as a predictor of criminal behavior 

in a longitudinal study of a cohort of abusers of several classes of drugs: Relation to type of 

substance and type of crime” och den tycker vi är lämplig eftersom vi kan relatera den till 

informanterna på KRIS där samtliga var användare av narkotika som var en orsak till 

kriminella handlingar. Nästa artikel "Ta plats eller få plats? - Studier av marginaliserade 

människors förändrade vardagsliv” fann vi intressant eftersom den redogör för en 

missbrukares förändringsprocess och vad som utgör en lyckad sådan. Vi relaterar det till våra 

informanter eftersom de genomgår en förändringsprocess som medlem i KRIS. I valet av vår 

tredje studie "Att bryta en kriminell livsstil" har artikelförfattarna utgått från kvalitativ metod 

och livsberättelser med sina informanter, vilket även vi gjorde samt f. kriminellas 

återanpassning till ett konventionellt samhälle som även vi intresserar oss för. I den sista "Exit 

processer och empowerment” berodde valet av rapporten på beskrivningen av olika sociala 

verksamheter, exempelvis KRIS, som hjälper f d kriminella att skapa en ny identitet. Det är 

något som samtliga informanter är involverade i och menar att KRIS hjälper dem att 

tillgodogöra sig nya livserfarenheter och sociala nätverk.  

Samband mellan missbruk och kriminalitet 

Fridell, Hesse, Meier Jæger, & Kühlhorn, E (2008) har i sin artikel “Antisocial personality 

disorder as a predictor of criminal behavior in a longitudinal study of a cohort of abusers of 

several classes of drugs: Relation to type of substance and type of crime” undersökt 

sambandet mellan narkotikamissbruk, kriminalitet och psykisk störning. Missbrukarna i denna 

undersökning är personer som rekryterats från en avgiftningsenhet på ett rehabiliteringscenter 

i Lund. Resultatet visar att Sveriges vanligaste drog, amfetamin, har starkast samband med 

våldsbrott. Forskarna har även visat att vården sällan ställer en diagnos kring 

personlighetsstörningar hos dessa individer, vilket leder till missade behandlingsmöjligheter. 

Fridell m.fl. skriver att personer som missbrukar narkotika löper större risk att hamna i 

kriminalitet och finns oftare med i ett brottsregister, än personer som är icke-användare av 

narkotika. De påpekar att man med stor sannolikhet är eller har varit missbrukare ifall man 

finns med i brottregistret. Av svenska missbrukare som identifierats i det straffrättsliga 
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registret har majoriteten dömts för brott under narkotikapåverkan såsom stöld eller våld. 

Missbruk av alkohol förekommer också i samband med brott men inte i en lika stor 

utsträckning som narkotika.  

Fridell m.fl. menar att ett kriminellt beteende som missbrukare kan innebära att individen 

erhåller pengar för droger. Samtidigt som brott kan begås under tiden man är påverkad kan en 

narkotikamissbrukare påverka andra personer som lider av exempelvis personlighetsstörning 

och leda dem in på ett kriminellt beteende. I allmänhet associerades amfetamin med 

brottslighet där påverkan av substansen kan orsaka försämrat omdöme, impulsivitet och 

aggressivitet vilket i sin tur leder till en rad olika brott. En drog som heroin förknippas 

vanligtvis med stöld, bedrägeri och naturligtvis narkotikabrott, men den huvudsakliga länken 

mellan heroin och missbruk har visat sig vara åtkomsten av pengar för att bekosta drogen. 

Brukare av cannabis har en lägre benägenhet för brott och en anledning som nämns är att 

drogen är billigare än andra droger. En slutsats som drogs i studien var i linje med vad 

författarna hade förväntat sig, dvs. män är mer kriminellt aktiva än kvinnor samt yngre 

personer i förhållande till äldre. Studien har även tydligt påvisat att personlighetsstörning kan 

finnas hos narkotikamissbrukare samt att det hos missbrukare skiljer sig i benägenhet att begå 

brott eller mönstret av de brott som de begår. Slutligen menar Fridell m.fl. att 

personlighetsstörning, manligt kön och ung ålder har en stark betydelse för att bli missbrukare 

med kriminellt beteende.  

Geografisk platstillhörighet 

Cecilia Kjellman (2003) har i sin avhandling "Ta plats eller få plats? - Studier av 

marginaliserade människors förändrade vardagsliv" utifrån ett kulturgeografiskt 

forskningsperspektiv intervjuat och följt 12 manliga narkomaner under och efter tiden som de 

genomgått behandling på ett behandlingshem. Med utgångspunkt i deras livsberättelse 

redovisar författaren deras upplevelser av att ta plats eller få plats i ett konventionellt samhälle 

och hur majoriteten har upplevelser av att inte passa in. Förutom fysisk och geografisk 

tillhörighet beskrivs också varför narkomaner anses vara en marginaliserad grupp i samhället 

samt de konsekvenser som ett missbruk kan orsaka. 

 

Kjellman beskriver hur narkomaner genom att utföra en olovlig handling som att bruka och 

inneha droger uppfattas vara medlemmar i en marginaliserad grupp i samhället och hon 
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skriver "Att använda narkotika är olagligt och det räcker bra som marginaliseringsgrund" 

(Kjellman 2003;114).  

 

I studiens beskrivning av hur missbrukarens vardag kan se ut menar författaren att det för 

narkomanen egentligen bara finns ett väsentligt projekt, ett projekt som genomsyrar 

missbrukarens alla timmar, som är droger. Förutom att bruka droger är det vanligt att 

missbrukarna i jakten på snabba pengar på kvällar och nätter gör inbrott och langar droger. 

 

Kjellman menar att ett flertal offentliga platser i samhället är platser som missbrukarna 

upplever att de bara under vissa tider har tillträde till alternativt inte alls. Vilka geografiska 

platser de betraktas ha tillträde till alternativt inte tillträde till symboliserar författaren med ett 

trafikljus där rött, gult och grönt ljus har olika betydelser (Kjellman 2003;112ff). Rött ljus kan 

liknas med ett stopp och är enligt Kjellman platser som är omöjliga att individen med 

missbrukarproblem besöker, exempelvis finare restauranger och teatrar. Gult ljus beskrivs 

som geografiska plaster där missbrukaren inom vissa zoner och under vissa klockslag har 

tillträde.  En sådan plats kan exempelvis vara parker i stadens centrum, en plats där 

missbrukaren anses ha tillträde till vissa delar. Vidare kan gula platser också vara en 

cykelparkering där de på dagen inte anses ha tillträde men på natten i jakt på stöldobjekt 

väljer att vistas. Avslutningsvis symboliserar grönt ljus platser där missbrukaren känner sig 

välkommen och upplever att de har rätt och vistas på, en plats där de känner en mindre grad 

av stigma och inte anses vara avvisade från övriga i omgivningen. Men Kjellman (2014) 

reflekterar också över att grönt tillträde inte alltid är en plats där missbrukaren upplever en 

avslappnad tillhörighet och trivs på, en sådan plats kan likväl vara en plats där missbrukaren 

vistats pga. att hen saknar tillträde till andra delar av samhället. 

 

Kjellmans studier påvisar också hur en missbrukare ofta har trassliga relationer med familj 

och vänner vilket hon beskriver kan bero på att i bristen på pengar och i jakten på droger har 

familjen kommit emellan och ofta upplever ett psykiskt lidande pga. missbrukarens 

destruktiva beteende. Effekter som beror på långvarigt missbruk beskriver författaren som 

"skuggeffekter", effekter som i de flesta fall blir synliga när missbrukaren genomgår en  

förändringsprocess (Kjellman 2003;112ff). Förutom problematiska familj och 

vänskapsrelationer benämns skuggeffekter som exempelvis generella okunskaper om vilka 

sociala skrivna och oskrivna lagar som existerar i ett traditionellt samhälle, sjukdomar och 
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avsaknad av familj och vänner som inte är missbrukare. Vidare noterar Kjellman att det är 

svårt att uppnå en lyckad förändringsprocess och resultatet i studien påvisar att det bara är tre 

av de tolv narkomaner som efter behandling lyckats med ett drogfritt liv.  

De narkomaner som lyckades i sin förändringsprocess hade gemensamt att alla hade trygga 

sociala nätverk som föräldrar och flickvänner. 

 

Att bryta en kriminell livsstil  

Kriminalvården har i sin studie "Att bryta en kriminell livsstil" Sarnecki och Sivertsson (2009) 

använt sig av det kvalitativa intervjumaterial som samlades in i ”The Stockholm -Life Course 

project” Life-Courses and Crime in the Swedish Welfare State Through Half a Century 

(SLCP)”. SLCP är ett projekt där individer som förekommer i brottsregistret genom 

semistrukturerade livsberättelser fick beskriva vilka konsekvenser och begräsningar som de 

upplevt alternativt upplever finns i en psykosocial förändringsprocess, där målet är att bryta 

med sitt kriminella liv. 

 

Sarnecki och Sivertsson beskriver hur återanpassningen till ett konventionellt samhälle 

präglas av marginalisering. Författarna nämner olika aspekter som ekonomi, boende, arbete 

och sociala relationer och hur detta påverkar individens egen självbild. Med utgångspunkt i 

individernas livsberättelser kring boende och arbete utmålas hur bristande ekonomi och ett 

belastat brottsregister påverkar möjligheten till ett stadigvarande bostadskontrakt vilket också 

medför att det är svårt att skaffa sig ett lagligt arbete. Ett annat skäl till att det är svårt att få ett 

arbete menar informanterna är deras kriminella bakgrund och ett belastat brottsregister och de 

anser att rekommendationer från det sociala nätverket ökar dess chanser för en regelrätt 

anställning. Sarnecki och Sivertsson menar att dessa upplevelser kan förstås utifrån att 

individens sociala nätverk ofta är personer som redan innan begånget brott känner individen 

och ofta har större förståelse och kunskap om varför tidigare brott begåtts och ser hela 

individen och även dennes positiva sidor. Vidare i berättelser kring familj och nära vänner är 

skam och besvikelse återkommande begrepp och det finns t.ex. informanter som upplever att 

deras barn blivit retade och stämplade för att ha en förälder i fängelse. Övervägande del av 

informanter beskriver också sig själva som lite annorlunda och hur de upplever att de har svårt 

att passa in på olika sociala arenor i samhället. Viljan att förändra och lämna en kriminell 

livsstil är enligt Sarnecki och Sivertsson en komplex process och individens upplevelse av 

utanförskap och icke tillhörighet i det konventionella samhället bidrar till att individens egna 
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kognitiva processer påverkas negativt. Författarna beskriver hur en stämplad individ med 

känslor av utanförskap kan skapa ett beteende av ”sekundär avvikelse” (Sarnecki och 

Sivertsson 2009; 14), ett utanförskap som skapats utifrån att individen börjar agera utifrån den 

bild som hen tror att omgivningen har. Sarnecki och Sivertsson menar att viktiga 

förutsättningar för att lyckas i sin förändringsprocess är inre motivation och en vilja att 

förändra sitt eget beteende vilket också kräver att individen aktivt arbetar med att förändra sin 

egen självbild, utifrån (Giordano et al 2002) beskriver författarna ”En "kognitiv 

transformation" som fokuserar på den kognitiva omstruktureringen av gärningsmannens bild 

av sig själv och dennes sociala omgivning kan behövas för att sådana förändringar ska ske" 

(Sarnecki och Sivertsson 2009;31). Ett stöd för att individen ska lyckas är enligt författarna 

kognitiv beteendeterapi. En annan central del för att lyckas i en återanpassningsprocess är att 

kriminalvården redan innan frigivning praktiskt arbetar och förbereder individen för vad som 

krävs för att inte återfalla efter frigivning. 

Motivation under förändringsprocessen  

Hedin, Herlitz & Kuosmanen (2006) har i rapporten "Exitprocesser och empowerment” 

studerat sociala projekt som genom social företagsverksamhet ska stödja f.d. kriminella i en 

förändringsprocess efter avtjänat straff. Social företagsverksamhet består av medlemmar med 

likadana livserfarenheter som tillsammans aktivt arbetar för att förändra sin marginaliserade 

position i samhället. Rapporten innefattar studier av kooperativa företag som aktivt bidrar 

med arbetstillfällen men nämner även att organisationer som KRIS, som arbetar med 

empowermentorienterat socialt arbete som exempelvis ska bidra till att individen under sin 

förändringsprocess motiveras att ha en daglig sysselsättning. 

Författarna menar att studier som denna är viktiga, vilket de anser styrks av Ebaugh (1988) 

beskrivning av att det finns en stor mängd sociologisk forskning kring avvikande roller som 

kriminalitet skapar men att det saknas information om hur en individ som bryter upp från 

kriminalitet måste skapa en ny identitet. Syftet med Hedins m.fl. studier var att undersöka "Är 

det möjligt att hitta arbetsträning och gemenskap i kooperativ form som samtidigt motverkar 

återfall i brott och missbruk?" (Hedin m.fl. 2006;7).  

Hedin m.fl. menar att lämna en kriminell livsstil är en lång förändringsprocess som ofta  

sträcker sig över några år, en process som är nödvändig för att individen ska kunna skapa ett 

nytt innehåll i sitt liv och ett förändrat tankemönster. Processens innebörd är att återskapa 

kapaciteter som gått förlorade under åren som missbrukare samt att skapa nya livserfarenheter 
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och sociala nätverk. Förutom att skapa nya livsprojekt är det positivt för individen att använda 

sina tidigare livserfarenheter för att hjälpa andra i likande situationer. 

Enligt författarna kan medlemmarna i organisationen KRIS betraktas som professionella 

medhjälpare, personer med liknande livserfarenheter som vid sidan om myndigheter kan 

stödja och delge kunskap till varandra. Ett sådant arbete kan liknas med ett 

empowermentorienterat socialt arbete där syftet är se hela individen och hjälpa hen genom att 

förändra sin egen självbild och omvandla sina svagheter till styrkor. Professionella 

medhjälpare som själva är f.d. kriminella kan hjälpa en kriminell att välja att förändra sitt 

beteende samt att offentliggöra sitt val. Ett val att förändras är för en kriminell eller 

missbrukare inte alltid självvalt utan kan snarare vara ett tvång, då hen antingen kommit till 

insikt med de negativa erfarenheter som ett kriminellt liv skapar alternativt en rättslig dom 

som påtvingar dem ett drogfritt liv. Att lämna ett kriminellt liv kan innebära att individen får 

lämna en betydelsefull roll som i vissa fall kan liknas med att stå på toppen av sin 

arbetskarriär och tvingas ta en mindre framträdande position. Det innebär ofta att individen 

måsta bryta med flera delar i sin sociala omgivning och författarna beskriver hur f.d. 

kriminella har återberättat att det var som att födas på nytt och bygga upp ett helt nytt liv från 

grunden. I den stund individen väljer att börja ett förändringsarbete är det ofta tydligt att hen 

upplever sig placerad i utkanten av marginalen av samhället och att många vägar ut är stängda 

vilket skapar tankar om valet till förändring är rätt eller fel. Under sådan ambivalent tid är det 

viktigt att det finns professionellt stöd att tillgå, stöd som kan motivera till varför individen 

inte ska falla tillbaka i gamla livsmönster och därmed också gynnar individen till att stå på 

fast mark. I rapporten nämns Blomqvist (2002), Hedin & Månsson (1998), Kristiansen (1999) 

beskrivning av hur ”Studier, arbete, föräldraskap, nya vänner eller intresse är betydelsefulla 

beståndsdelar för ett nytt liv. I praktiskt klientarbete fokuserar man ofta på de första faserna i 

ett uppbrott från t.ex. droger. Men senare stadier i uppbrottsprocessen och deras innehåll är 

väl så viktiga" (Hedin m.fl.2006;30). Utifrån kön har kvinnor ofta en sämre social situation i 

sin förändringsprocess vilket ofta beror på att de kommer från mer trassliga familjesituationer 

har sämre psykisk ohälsa och har tidigare varit utsatta för våld av en missbrukande partner. 

Förutom dessa faktorer menar författarna att kvinnor upplever sig mer stigmatiserade än män 

som vistas i fängelse. 

 

Sammanfattningsvis menar författarna att en meningsfull sysselsättning kan bidra till att 

individens känsla av marginalisering minskar. Enligt Hedin m.fl. innebär "arbete i sociala 
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arbetskooperativ har även den fördelen att det medför stora möjligheter till en normal 

vardagstillvaro med regelbundna arbetstider, social gemenskap och ett meningsfullt innehåll 

i vardagen” (Hedin m.fl.2006;161). Författarna menar också att det traditionellt sett i 

samhället betraktas som en skam att inte ha ett arbete, en känsla som hos f.d. kriminella och 

missbrukare förstärks av att de i sitt bagage har erfarenheter av att ligga samhället till last.  

För att en individ ska lyckas i sin förändringsprocess är gemenskap tillsammans med andra 

personer betydelsefullt och många f.d. kriminella bevittnar om att det funnits vissa personer i 

deras omgivning som varit extra viktiga i förändringsarbetet för att inte de inte ska återfalla i 

kriminalitet. Social företagsverksamhet kan enligt Hedin m.fl. skapa goda förutsättningar för 

socialiseringen i en ny roll, vilket också gynnar individen i jämförelse med att hen stått ensam 

i sin återanpassning. Dock menar författarna att det idag saknas tillräcklig forskning för vad 

som sker i olika faser i en förändringsprocess och att det inte går att styrka vilka verksamheter 

som stärker motivationen att inte återfalla i gamla mönster.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER   

Med utgångspunkt från vårt syfte att förstå missbrukare och kriminellas förändringsprocess 

och återanpassning till samhället kommer vi att redogöra för valet av teorier och varför vi 

anser att dessa kan hjälpa oss i arbetet att skapa en väl fungerande analys. Vi har valt att 

använda oss av följande teorier, Vanessa May (2013) och hennes teori om känslan av 

”tillhörighet & icke-tillhörighet”. Denna teori kan bredda vår kunskap och skapa en vid 

förståelse för våra informanters upplevelser för vad som påverkar och har betydelse för deras 

känsla av tillhörighet, respektive icke-tillhörighet. I relation till informanternas upplevelser av 

återanpassning till samhället och sociala nätverk kan Thomas Scheffs (1990) teori om ”skam 

och stolthet” bidra med resonemang kring hur säkra och osäkra sociala band kan påverka våra 

informanters sociala interaktioner i samhället. Vidare kan Randall Collins (2004) teori om 

”interaktionsritualer och ”emotionell energi” understödja en förståelse kring varför 

grupptillhörighet spelat en central roll både i individens förändringsprocess men även i det 

kriminella livet. Slutligen har vi valt Howard Becker (2006) och hans teori om hur ett 

”avvikande beteende” teoretiskt kan förklaras.  

 

Vanessa May ”Tillhörighet och Icke-tillhörighet”  

Vanessa May (2013) menar i boken ”Connecting Self to Society” att det är viktigt att vi 

människor upplever att vi känner en tillhörighet till andra människor, platser och kulturer. 

Enligt författaren är tillhörighet inte ett fenomen som endast skapas i interaktionen emellan 

individer eller hur vi upplever gemenskaper. Begreppen tillhörighet och icke tillhörighet 

innehåller ett kollektivt perspektiv som kan tillämpas på individer, grupper och samhälle. 

Genom olika processer av likheter och skillnader, förstår vi vilka vi är genom de tillhörigheter 

som vi ingår i (May 2013;78ff). May tolkar sociala gemenskaper som tre olika tillhörigheter i 

samhället. Relationell tillhörighet är den tillhörighet som främst uppstår i relationen emellan 

människor, den kulturella tillhörigheten är kopplad till strukturella nivåer samt 

platstillhörighet till olika platser i samhället (May 2013:95ff). Enligt May kan den enskilda 

individens upplevelse av tillhörighet inte betraktas som en enhetlig känsla utan att känslor av 

tillhörighet bör symboliseras på två olika sätt. May beskriver hur det inom den enskilda 

individen kan existera en tillhörighet av kvalité och en tillhörighet som symboliseras av att 

individen känner brist på välbefinnande. Den tillhörighet som symboliseras utifrån kvalité är 

en interaktion där individen känner sig trygg och otvunget kan agera utifrån de regler som 
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spelet kräver. Men likväl som individen kan känna tillhörighet kan hen också uppleva brist på 

välbefinnande. Brist på välbefinnande innebär att individen inte känner sig trygg i den sociala 

och fysiska kontextens spelregler, vilket bidrar till att hen ständigt är på sin vakt för att 

uppmärksamma vad som händer i den sociala situationen. Författaren menar att begreppet 

tillhörighet inte är ett statiskt fenomen, vilket betyder att en tillhörighet aldrig kan ses som 

stabil och att den förändras över tid. 

Vidare menar May att tillhörighet är centralt för individens egen jagutveckling och att 

identitetsskapande sker i relation till likhet men också i relation till skillnader (May 2013:78). 

Att ett identitetsskapande sker i relation till olikheter menar författaren förklarar varför vi i ett 

samhälle inte bara har behov av positiva upplevelser av tillhörighet utan att de negativa 

upplevelserna också fyller en funktion. May framhåller att identitetsprocesser inte bara är 

kognitiva och hon menar att individens egna tankar om vilka grupper, platser eller kulturer 

hen anser sig tillhöra inte skapar ett automatiskt tillträde vilket också kan förklaras utifrån hur 

känslan att tillhöra och ingå i olika grupper skapar en identitet, "We know who we are partly 

on the basis of knowing who we are not" (May 2013:79). En tillhörighet måste vara ömsesidig 

vilket innebär att individen också måste få bekräftelse genom att tillhöra en grupp. Att nekas 

en identitet kan individen uppleva som mycket smärtsamt och kränkande vilket också 

påverkar individens egna självtillit och självrespekt dvs. dennes ontologiska säkerhet. May 

menar att så länge individer omedvetet existerar tillsammans med andra individer i 

gemensamma rum är individen omedveten om sin tillhörighet och det är först när en avvikelse 

uppstår som hen känner en brist på tillhörighet. Detta kan liknas med att individens kulturella 

identitet blir avvikande först när den möter en annan individ som lever och identifierar sig 

med andra kulturella normer och regler. Författaren belyser kulturell tillhörighet i relation till 

klass, nationell tillhörighet och etnicitet och hon ställer frågor som vilka medborgare som ska 

ha rätt att inkluderats i olika gemenskaper. I ett globaliserat och mångkulturellt samhälle 

menar författaren att olika identiteter möts på ett annat sätt än i tidigare samhällsformer (May 

2012:96ff.) 

 

Thomas Scheff ”Skam och Stolthet”  

Thomas Scheff (1990) har utvecklat en teori om emotioners roll i sociala interaktioner som är 

en emotionssociologisk teori. I syfte att förstå hur känslor som skam och stolthet påverkar 

individens upplevelse av gemenskap har författaren vidarutvecklat Erving Goffmans teori om 
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den symboliska interaktionen i mötet människor emellan. Scheff menar att vi individer 

upplever trygga sociala band när våra emotioner stämmer överens och är eniga med andra, det 

är den emotionella kraften som leder till solidaritet mellan människor (Scheff 1990;4). Sociala 

band kännetecknar Scheff som den emotionella samhörighet som individen strävar efter att 

uppleva med andra individer och grupper som är en slags känsla av tillhörighet (Scheff 

1990;6). Vidare menar författaren att hur individen väljer att värdera sig själv är en inre 

process av föreställningar som kan liknas med en spegel. Det är en spegel som utgörs av 

föreställningar om hur individen tror att andra upplever och tolkar hen vilket Scheff menar 

kan ses som inre process där individen själv utvärderar vad som betraktas som upplevelse av 

skam respektive stolthet. Upplevelsen av stolthet och skam är känslor som både uppkommer 

under rådande social interaktion och i individens eftertänksamhet (Scheff 1990;82ff). 

Som tidigare nämnts, finns det två grundläggande emotioner som är ett tecken på vilket 

tillstånd det sociala bandet befinner sig i, skam och stolthet. Enligt Scheff befinner sig det 

sociala bandets karaktär i ständig förändring och upplevelsen av sociala band individer 

emellan kan snabbt förändras från säkra till osäkra och tvärtom. Känslor som stolthet och 

skam påverkar också individens motivation att upprätthålla och behålla relationer till andra 

individer och grupper. Författaren menar att stolthet är en känsla som skapar upplevelser av 

gemenskap som motiverar individen att utveckla dess tillhörighet i olika sociala sammanhang. 

Känslor av stolthet upprätthåller ofta säkra sociala band som också kan liknas med oskadade 

band. Vidare menar Scheff att skam å andra sidan är ett tecken på att det sociala bandet hotas 

eller är brutet, där man känner sig obekväm och otrygga sociala band skapas. Författaren 

skiljer på två typer av skam, "erkänd och icke-erkänd skam" (Scheff 1990;15). Erkänd skam 

innebär att man är medveten om de emotioner man upplever och får därmed inte så allvarliga 

konsekvenser eftersom man medvetet kan bearbeta dem. Den icke-erkända skammen kan 

däremot leda till allvarliga konsekvenser. När skammen inte synliggörs blir den osynlig och 

förtrycks vilket kan resultera i spänningar och ilska mellan individer, inom grupper men också 

inom individen själv, en "trippelspiral" av skam (Scheff 1990;18). Kortfattat menar Scheff att 

när en individ inte tillåter sig själv uppleva känslan skam kan den eskalera i känslor som ilska 

och vrede. Scheff syftar på hur icke upplevda skam känslor kan hota sociala band både i nuet 

samt över tid. Författaren menar också att skam och stolthet bör betraktas som både en social 

och kulturell process och att individens upplevelse av säkra alternativt osäkra band är 

beroende av vilken situation individen befinner sig i och hur normen ser ut för den gällande 
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kulturen (Scheff 1990;84). 

 

Randall Collins ”Interaktionsritualer och emotionella energier” 

Randall Collins (2004) är influerad av sociologerna Emile Durkheim och Erving Goffman, 

och har utvecklat en teori om interaktionsritualer (vidare i texten förkortat IR) och dess 

betydelse för vilka känslostämningar som råder i interaktioner individer emellan. Collins 

menar att alla interaktioner i vardagen fyller en funktion och att dessa medverkar till olika 

grader av känslonivåer som påverkar den enskilda individens egna känslotillstånd (Collins 

2004;7,102ff).  

IR beskriver Collins som en kollektiv fysisk interaktion och han menar att det finns fyra 

kriterier för att en lyckad IR ska uppstå. Själva interaktionen ska bestå av minst två individer 

som fysiskt möts. Individerna fokuserar medvetet på ett gemensamt objekt vilket också 

uppmärksammas i deras gemensamma samvaro. Individerna skapar ett sammanhang som 

tydligt symboliserar en gränsdragning utifrån vilka som är tillåtna och icke tillåtna att ingå i 

sammanhanget samt att individerna skapar samma känslostämning (Collins 2004;48). 

När dessa fyra kriterier uppfylls upplever individen att det inom gruppen existerar en hög grad 

av emotionell energi (vidare benämnt som EE). Hög EE symboliseras av tillstånd som 

entusiasm, kreativitet, spontanitet och innovationsrikedom. Ett tillstånd av högt EE är inte 

bara något som individen upplever här och nu tillsammans med gruppen utan det är även ett 

tillstånd som individen kan framkalla i sin ensamhet. En misslyckad IR kännetecknar Collins 

som en situation som generar lågt EE. Lågt EE kan beskrivas som ett dämpat tillstånd där 

inget kreativitetsskapande sker. Individer med lågt EE innehar ofta ett depressionsliknade 

beteende och sänder inte ut signaler som entusiasm och strävan att tillhöra en grupp vilket 

också ofta leder till att individer med lågt EE befinner sig i ensamhet. Collins menar att 

förutsättningen för att ett högt EE ska skapats är att individerna når det tillstånd där de blir 

medvetna om att de har starka gemensamma känslor inför ett och samma objekt.  

När denna medvetenhet uppstår menar Collins att medlemmarna skärper sin uppmärksamhet 

och processen av högt EE kan komma till stånd (Collins 2004;49,108ff). Processen kan liknas 

med att medlemmarnas fokus skapar kollektiva rytmer och känslomässiga stämningar som  

tränger undan individens egna känslotillstånd. 

Inom gruppen skapas känslor som kan liknas med upprymdhet och gruppsolidaritet, känslor 
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som kan vara både positiva och negativa. Gruppens starka solidaritet skapar inom gruppen en 

kollektiv symbolism, symboler som representerar gruppen. Dessa symboler kan enligt Collins 

vara gemensamma gester, språk men även emblem och andra gruppikoner.  

Utöver att fylla en funktion av tillhörighet när gruppen är fysiskt samlad används dessa 

symboler när individen i sin ensamhet har behov av känslor av högt EE. Collins menar att 

tillstånd av högt EE är långtidsverkande men ändå ett tillstånd som är övergående. Att 

känslotillståndet mattas av efter en tid innebär också att gruppen har behov av att 

återkommande skapa fysiska möten där de kan fylla på sitt EE. Författaren menar att tätt 

återkommande möten och ritualer dvs. "social densitet" bidrar till att det inom gruppen skapas 

en hög grad av konformitet (Collins 2004;116).  

 

Collins beskriver hur upplevelser av lyckade IR hos individen skapar ett ”kulturellt kapital”, 

ett kapital som individen använder sig av i andra interaktioner (Collins 2004;112ff). Collins 

menar att individen dras till interaktioner som liknar de som individen redan har positiva 

upplevelser av och i dessa också har användning av sitt kulturella kapital. Detta kallar Collins 

för en interaktionskedja och författaren menar att individen är summan av olika IR. Individer 

med ett rikt kapital av IR kan i rätt tid och rum använda dessa erfarenheter och inplantera nya 

idéer i olika sammanhang (Collins 2004;112ff). Vidare menar Collins att individer som i ett 

sammanhang känner hög grad av konformitet och högt EE kan tappa sin egen individualitet. 

Collins menar också att ett rikt kapital av IR i en interaktionskedja kan leda till att individen 

skapar tolerans mot icke homogena grupper i samhället. 

 

Howard S. Becker ”Avvikande beteende”  

Sociologen Howard. S Becker (2006)  har utifrån ett sociologsikt perspektiv studerat och 

försökt att förstå varför vissa individer skapar ett avvikande beteende samt hur ett avvikande 

beteende kan upplevas utifrån individ och samhälle. 

Becker menar att ett samhälle bygger på skrivna och oskrivna regler och normer. Ett flertal av 

dessa regler och normer är skapade av sociala grupper i olika sammanhang, vilket innebär att 

regler och normer är kulturbundna och att en avvikande handling betraktas utifrån exempelvis 

kön, etnisk bakgrund, religion samt klasstillhörighet. 

Becker avser att en avvikelse skapas när ett regelbrott sker och den övriga homogena gruppen 

synliggör en reaktion. Detta innebär kortfattat att ett avvikande beteende kräver en social 
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interaktion och reaktion från den del av samhället som betraktar beteendet som en avvikelse 

vilket också Becker kännetecknar som "utanförstående" (Becker 2006;17). 

 

Vidare menar Becker att ett avvikande beteende inte är något individer föds med eller har 

patologiskt inneboende hos sig självt. För att skapa ett avvikande beteende krävs ofta 

psykosociala bakomliggande faktorer som motiverar individen till dess avvikande beteende. 

Första steget i avvikandekarriären består ofta av att individen stapplande går det avvikande 

beteendet till mötes och lärs upp av de mer erfarna avvikarna. I detta stadium utför individen 

oftast inte avvikande handlingar för egen vinnings skull och kan egentligen inte motivera 

varför avvikande handling skett. När individen inte upplever att handlingen leder till någon 

vinning motiveras inte heller fortsatt beteende och författaren menar att de flesta individer då 

återansluter sig till det konventionella samhället. De individer som fortsätter med ett 

avvikande beteende är ofta individer som inte anser sig ha så mycket att förlora som 

exempelvis familj, vänner och arbete. För att nå toppen av karriären menar Becker att 

individen måste passera alla karriärsteg för att slutligen nå det totala utanförskapet i 

samhället. I motsats till de första karriärstegen har nu individen en positiv tillfredsställelse av 

sitt avvikande beteende och utför detta utifrån sin egen motivation och för egen vinnings 

skull. Avvikarkarriären fullgodas då individen väljer att fullt ut ansluta sig till avvikargruppen 

och blir stämplad av den större homogena gruppen. 

 

De individer som väljer att fullfölja sin karriär är enlig Becker ofta de som redan från början 

upplever sig stämplade av samhället och med sitt beteende ibland uppfyller en 

självförverkligande profetia. Andra orsaker kan vara att individen vuxit upp i ett skyddat 

samhälle och inte har kunskap om att hen gör ett övertramp mot samhällets regler.   

Individer som fullföljt en avvikarkarriär kan enligt Becker uppleva en form av stämpling 

s.k. "etikettering", vilket ofta får negativa följder för individen (Becker 2006;40). Individen 

som etiketteras får ofta en stämpel på sitt avvikande vilket ofta påverkar individens 

möjligheter att delta i samhället och ibland omöjliggör att individen kan genomföra 

enförändring av sitt beteende. Förutom ett utanförskap i samhället kan en etikettering påverka 

individens självbild så att en avvikande identitet utvecklas.  
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METOD  

I detta avsnitt vidareutvecklar vi tillvägagångsättet för vårt resultat.  

 

Val av metod 

Ett hermeneutiskt synsätt gör det möjligt att ur ett socialpsykologiskt perspektiv och 

livsvärldsintervjuer förstå andra individers upplevelser och tankar. Genom att analysera 

informanternas egen uppfattning om hur de upplever omgivningens tankar kring f.d. 

kriminella, menar vi att vi skapar en djupare förståelse för vårt område. Det är svårt att 

undersöka informanternas upplevelser och berättelser om deras förändring genom en enkät, 

därför utgår vi ifrån ett hermeneutiskt perspektiv för att genom ett samtal få ingående 

kvalitativ information som vi sedan kan tolka.   

 

Vetenskapsteoretisk ansats  

Hallberg (1999) skriver i boken " Vetenskapsteori för psykologi och andra 

samhällsvetenskaper" att ett hermeneutiskt synsätt från början bestod av att tolka litterära 

texter som under 1800-talet utvecklades till en vetenskaplig inriktning. Syftet var att det 

utifrån olika modeller skulle vara möjligt att kunna förstå individens upplevelse av egna 

livsyttringar och med utgångspunkt i dessa skapa en helhetssyn. Själva tolkningen utgår från 

att forskaren genom t.ex. skriven text, intervjuer och observationer var för sig eller 

tillsammans, skapar en helhetsbild kring undersökt fenomen. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att i en hermeneutisk forskningsprocess är forskarens syfte att genom en analys av 

insamlat material komma åt meningen i informanternas skildrade upplevelser, s.k. kvalitativ 

metod. 

Motsatsen, det positivistiska synsättet beskrivs av författaren Tebelius (1987) som en 

arbetsmetod som används när forskaren är intresserad av säker och bestämd fakta. För att nå 

bestämd fakta som anses var giltig krävs det att forskaren söker efter fakta som är empirisk 

mätbar, s.k. kvantitativ metod. En kvantitativ metod består ofta av olika mätningar som i 

efterhand kan analyseras utifrån vissa mönster. I denna forskningsprocess utgår forskaren ofta 

från redan uppsatta hypoteser medan den hermeneutiska forskningsprocessen kan betraktas 

som mer öppen. Att forskningsprocessen tolkas som öppen innebär att forskaren försöker 

bortse från eventuella förutfattade meningar samtidigt som resultatet inte heller är möjligt att 

påvisa i statistik. Patel och Tebelius (1987) menar att det är forskningsproblemet som avgör 
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vilken forskningsmetod som är mest användbar.  

 

Kvalitativt tillvägagångssätt  

Vi är intresserade av hur f.d. kriminella upplever att uppfattningar hos andra människor om 

dem påverkar deras möjlighet till återanpassning till samhället och vad KRIS betyder för dem 

i denna process? Redan innan mötet med informanterna har vi intresserat oss för olika 

beskrivna socialpsykologiska teman och begrepp och vi ansåg att en redan färdig intervjumall 

skulle gynna kommande analys.  

 

Vårt valda arbetssätt går i linje med hur Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att öppna 

frågor och utvalda teman ger forskaren och informanten möjlighet att utveckla samtalet för att 

komma åt den specifika information som oftast finns i livshistorier.  

Hade vi däremot inte varit intresserade av olika teman kunde vi istället använt det som 

Halvorsen (1992) benämner som en ”informationsintervju” vilket är en intervju där forskaren 

styr så lite som möjligt (Halvorsen 1992;85). Informationsintervju gynnar de samtal där 

forskaren inte har förutbestämt frågor och teman, utan är mer intresserad av en helhetsbild för 

att eventuellt sedan skapa mer specifika frågor.  

 

Vidare menar vi att vårt valda fenomen, f.d. kriminells upplevelser, inte kan mätas i statistik 

och siffror s.k. ”kvantitativa undersökningsmetoder” (Halvorsen 1992;78). Ett kvantitativt 

arbetssätt som är inriktat på strukturerade intervjuer och enkäter kunde hindrat oss att få ta del 

av reflektioner och utvecklandet av intressanta svar samt uteslutit eventuella motsägelser i 

svarsresultatet. 

För att på bästa sätt skapa en förståelse kring våra informanters egna tankar, upplevelser och 

livshistoria som berör kriminalitet och missbruk kommer vi att använda oss av den 

intervjumodell som Kvale och Brinkmann benämner som ”halvstrukturerad 

livsvärldsintervju” (Kvale och Brinkmann 2009;19). Enligt Kvale och Brinkmann är kvalitativ 

metod ett arbetsätt som gynnar den forskningsprocess som utgår från livsvärldsintervjuer eller 

deltagande observation och söker mening för att kunna skapa en förståelse för specifika 

fenomen. Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer liknar författarna med ett vardagssamtal där 

syftet är att genom öppna frågor och utvalda teman ge forskaren och informanten möjlighet 

att utveckla samtalet för att komma åt den specifika information som oftast finns i 
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livshistorier. Vidare menar Kvale och Brinkmann att förutom att tolka det verbala språket är 

en annan central del i den hermeneutiska forskningsprocessen att studera informanternas icke-

verbala uttryck, såsom tonfall och andra kroppsliga uttryck. När forskaren ges möjlighet att 

fysiskt möta intervjupersonen och studera olika uttryck alternativt utföra en deltagande 

observation får forskaren också möjlighet att betrakta vad som sägs mellan raderna samt 

mångtydligheter och eventuella motsägelser i samtalet.  

I vår analys utifrån insamlat material kommer vi att praktiskt utföra en "meningskodning, 

meningskoncentration och meningstolkning" (Kvale och Brinkmann 2009:217–224). En 

meningskodning innebär att vi i det insamlade materialet söker efter gemensamma meningar 

som sedan kan tolkas utifrån olika begrepp. Tolkandet av begreppen gör det sedan möjligt att 

gå på djupet och kunna förstå vilka centrala teman som finns beskrivet vilket är s.k. 

meningskoncentration. Slutligen sker en analys där fokus är att genom meningstolkning tolka 

slutgiltigt material och sätta dessa i olika sammanhang s.k. "perspektivisk subjektivitet" 

(Kvale och Brinkmann 2009;228-229).  

Våra intervjufrågor formades utifrån vår frågeställning där syftet var att få en bild av hur 

informanterna upplever sin egen självbild i relation till omgivningen. Inledningsvis valde vi 

att ställa mer ospecifika frågor där de fick möjlighet att berätta om sig själva och sin 

bakgrund. Vår tanke var att inledande frågor under intervjun skulle vara frågor som bidrog till 

att samtalet skulle ”komma igång” och att vi författare skulle få en inledande beskrivning av 

deras förändringsprocess. Vidare ville vi höra ifall de upplever hinder i sin förändringsprocess 

och vi formulerade frågor utifrån deras uppfattningar om hur omgivningen ser på dem för att 

se eventuella samband. Till det temat hade vi anknutit frågor som berör hemsidan Lexbase för 

att se dess inverkan på respondenterna. För att kunna skapa en förståelse för informanternas 

nuvarande situation valde vi att ställa frågor om KRIS och vilken funktion organisationen 

fyller i deras pågående förändringsprocess. 

 

Förförståelse  

Om vi som författare fått tillgång till ett rikt intervjumaterial är meningen att vi nu ska ha mer 

nyanserad helhetsbild utifrån det som Ödman beskriver som "den hermeneutiska cirkeln" 

(Ödman 2005;51,78). Den hermeneutiska cirkeln kan enligt Ödman liknas med en cirkel där 

forskaren redan innan påbörjad forskning upplever och förstår vissa delar av ett fenomen och 
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att förståelsen efter bedriven analys ska ha skapat en helhetssyn. Delarna i vår undersökning 

består av oss själva, våra informanter, valda teorier och våra valda intervjufrågor vilket sedan 

utvecklas till en helhet som är en beskrivning och förståelse av en grupp f d kriminellas 

situation i samhället.  

Redan under vårt första möte på KRIS förstod vi att mötena och intervjuerna skulle skapa en 

klarare bild av det valda forskningsfenomenet, men samtidigt förstod vi också att ny 

information och kunskap skulle väcka nya frågor och tankar vilket skulle bidra till nya 

utforskbara delar i den hermeneutiska cirkeln. Denna upplevelse intresserar oss utifrån 

Hartmans beskrivning om hur "relationen mellan de olika föreställningar människa har är 

begreppslig. Detta innebär att om en föreställning ändrats, så ändras även de andra 

föreställningarna" (Hartman 1998;163). Vår insikt blev att personliga föreställningar hela 

tiden präglas av nya upplevelser och att dessa tillsammans skapar nya personliga 

föreställningar om hur något är. 

Förståelsen för andra människor uppkommer alltid inom individen själv och i förhållande till 

hens bakgrund och det är omöjligt att som forskare anse sig att inte ha några förställningar om 

det utvalda undersökningsfenomenet. Ödman (2005) menar att forskaren ska se förförståelsen 

som en tillgång att exempelvis vi likt informanterna pratar svenska, lever i samma kultur och 

är vana vid att förstå gemensamma gester och kroppsspråk. Naturligtvis finner vi att 

ovanstående beskrivning är en tillgång, men vi bör också vara noga med att inte inge oss 

tolkningsrätt. Trost (2005) skriver att om forskarens frågor är allt för präglade av dess egna 

förförståelse kan frågorna av informanterna uppfattas som påstående. Frågor som upplevs 

som påståenden kan bidra till att informanten istället för att dela med sig av relevanta 

upplevelser som kan berika forskarens analysmaterial väljer att försvara eventuella 

påståenden. Tolkningsrätt hos forskaren kan enligt Trost också leda till att vi tror att vi har fått 

tillräckligt innehållsrika svar och missar att ställa följdfrågor som ”hur” och ”varför”. En 

annan aspekt som vi valde att ta med oss i bakhuvudet när vi skulle besöka KRIS var hur 

Kjellman (2003) upplevde att hon vid sina fysiska möten med missbrukare på ett 

behandlingshem fick rollen som utomstående. En relation som också påverkar relationen 

mellan forskare och informanten. För att vi inte skulle uppfattas som allt för mycket 

utomstående valde vi att under våra besök vara öppna, men ändå så neutrala som möjligt.  

Ovanstående beskrivna aspekter menar vi även skulle gynna Kvale och Brinkmanns (2009) 
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beskrivning av hur ett rikt och korrekt intervjumaterial som väl överensstämmer med 

informanters upplevelse också minskar risken för att en vinklad analys ska uppstå.  

Vår egen förförståelse och kunskap kring organisationen KRIS relaterar vi till att vi tidigare 

har följt hur medlemmarna debatterat kring fenomenet Lexbase och att vi hade bläddrat i 

organisationens medlemstidning samt att en av oss mött KRIS när de i offentliga sammanhang 

arbetat ideellt. Vi är medvetna om att vårt tidigare intresse för KRIS debatt om Lexbase 

omedvetet kan ha färgat våra intervjufrågor. Trots detta menar vi att vår förförståelse gynnat 

oss i vår arbetsprocess, då vi anser att utan kunskap om Lexbase och hur organisationen 

debatterat i detta fenomen, hade vi haft det svårt för att förstå och tolka informanternas svar. 

Vi vill också nämna att vi under intervjutillfällena försökte att vara noggranna med att inte 

lägga in egna värderingar och inte tala om att vi följt deras debatt kring Lexbase. Vidare har 

det för oss varit viktigt att först efter insamlat material bestämma vilka teorier som vi kommer 

att utgå från, då vi anser att redan bestämda teorier skulle kunna gynna medvetna eller 

omedvetna hypoteser hos oss författare. Ansåg vi oss redan ha färdiga hypoteser och klara 

svar skulle det vara omöjligt att arbeta utifrån ett hermeneutiskt synsätt där syftet är att 

undersöka helheten.  

 

Urval  

Redan inledningsvis av arbetets gång ansåg vi att organisationer som KRIS och dess 

medlemmar skulle vara lämpliga informanter för studien. Bryman (2002) menar att ett 

målinriktat urval kan vara nödvändigt när forskaren söker informanter som anses ha 

upplevelser av en gemensam social företeelse. 

 

Under första veckan av arbetets gång kontaktade vi KRIS för att se om det fanns möjlighet att 

via dem få tillträde till forskningsfältet. Genom telefonkontakt beskrev vi syftet med vår 

uppsats vilket resulterade i att organisationen kort därefter bjöd in oss till deras s.k. 

morgonmöte, vilket sedan resulterade i åtta manliga informanter. Vi trodde att urvalet av de 

medlemmar som skulle delta skulle ske vid vårt andra besök på KRIS, samma dag som vi 

också skulle börja med intervjuerna. Men det som skedde var att när en medlem låtit sig 

intervjuas valde han att "checka läget" med organisationens andra medlemmar och därefter 

bestämdes vem som sedan kom att delta i de kommande intervjuerna. Ett sådant urval av 
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informanter kan liknas med det som Halvorsen (1992) benämner som "snöbollseffekten" dvs. 

en informant ger förslag på en annan informant som anses kunna tillföra information, en 

metod som forskaren har användning av när tillträde till en homogen grupp önskas 

(Halvorsen, 1992 s.102). 

Vi fick inte tillgång till några kvinnliga informanter vilket vi relaterar till Kjellmans (2003) 

erfarenheter där hon i studien ”Ta plats eller få plats?” fick avbryta sina intervjuer med 

kvinnliga missbrukare informanter eftersom det visade sig att de bar på svåra känslomässiga 

upplevelser som inte ansåg sig vara etiskt korrekta i det syfte att ”gruppen kvinnliga 

narkomaners berättelser och intervjuer innehöll ”svår” information att bearbeta. 

Intervjuerna var känslomässigt mycket krävande både för mig och patienterna. För att klara 

av uppgiften skulle det ha behövts mer resurser både ekonomiskt och behandlingsmässigt” 

(Kjellman; 2003;106). Kjellman (2014) menar att det är vanligt att kvinnor använt sig av sina 

kroppar för att kunna finansiera sitt missbruk, vilket gör det specifika innehåll till ett känsligt 

samtalsämne.   

Fältarbete 

Veckan efter vår telefonkontakt med KRIS besökte vi organisationens lokaler och fick 

möjlighet att medverka under medlemmarnas traditionella morgonmöte där en anställd på 

KRIS inledningsvis läser ett meningsfullt och betydelsefullt citat som de valt att kalla för 

”dagens text”.  Som besökande uppfattade vi morgonmötet som en avstämning där 

medlemmarna samlas i en bekväm soffa för att sedan i tur och ordning presentera sig och 

frivilligt samtala kring det som är aktuellt i deras liv för närvarande, exempelvis en viss 

händelse eller var och ens dagliga mående. Vissa medlemmar valde att endast presentera sig 

själva och nämna något om sin bakgrund, medan andra valde att berätta mer kring sitt dagliga 

mående eller någon händelse som påverkat dem. Efter några medlemmars presentation blev 

det vår tur och vi uppfattade att vi skulle presentera anledningen till vår medverkan. Kort efter 

att vi börjat tala blev vi avbrutna av en medlem som menade att alla medlemmar först borde få 

avsluta sin presentation och att vi därefter skulle få ordet. När det återigen var vår tur att 

presentera oss reste sig samma medlem upp och lämnade lokalen. 

Efter vår presentation upplevde vi att männen var entusiastiska och visade ett engagemang 

vilket gjorde att de frivilligt anmälde sig för att medverka i intervjun och vi bestämde att 

veckan därpå återkomma för att börja med våra intervjuer.  
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Inför våra intervjuer tog vi med våra noga utvalda intervjufrågor och intervjuerna skedde i 

KRIS egna lokaler med en intervjuperson åt gången. Innan vi gick ut på fältet provintervjuade 

vi varandra för att se hur de skrivna frågorna praktiskt kunde uppfattas och upplevas. 

I början av arbetet funderade vi på att använda oss av gruppintervjuer. Men efter att ha 

studerat fakta kring gruppintervjuer och enskilda intervjuer bestämde vi oss för att inrikta oss 

på intervjuer med en informant åt gången. Anledningen till detta val baseras på Trost (2005) 

beskrivning av hur gruppintervjuer skapar olika sociala styrningar inom gruppen. En sådan 

social styrning kan påverka hur olika grupprocesser utvecklar sig, exempelvis kan en 

gruppintervju innebära att den tysta individen blir ännu mer tystlåten och att olika 

maktstrukturer skapas inom gruppen. Vi menar att användning av gruppintervjuer kunde ha 

inneburit att viktiga upplevelser och enskild fakta inte trädde fram.  

Vi valde att båda närvara vid intervjuerna och ställa frågor vilket var ett val som vi motiverar 

utifrån att vi kunde turas om där en intervjuade medan den andra förde anteckningar, samt att 

båda två fick möjlighet att reflektera kring de ickeverbala uttryck som skedde under samtalen. 

Samtliga informanter spelades in på en iphone, vilket informanterna blev informerade om och 

de gav oss samtycke till att detta gjordes. Intervjuerna skedde i enskilda rum där vi inte blev 

störda och det fanns ingen möjlighet att någon utanför kunde höra vad som sades.  

 

Vi tycker att det är värt att nämna att sex stycken av informanterna frivilligt valde att under 

intervjuerna fysiskt placera sig på en kontorsstol vid ett skrivbord, medan vi blev placerade på 

mer vanliga stolar vid andra sidan skrivbordet. Övriga två informanter valde att tillsammans 

med oss sätta sig i en ring på likadana stolar. Vi reflekterade också kring att de flesta 

informanter vid ett flertal tillfällen ställde frågan om deras svar var rätt. Det som vi tyckte var 

mindre bra i samband med intervjuerna var bristen i upplägget av intervjuerna, dvs. vi hade 

önskat att informanterna var utvalda innan intervjutillfället vilket i vårt fall möjligtvis skulle 

ha minskat den ”snöbollseffekt” som skedde. Det som vi upplevde var bra under intervjuerna, 

var att informanterna var villiga att ge oss ett innehållsrikt material, dvs. de gav utförliga och 

användbara svar på våra frågor.  

 

Etiska aspekter  

De fyra forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådet som är viktiga vid insamlandet av 

material är: 
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Informationskravet som innebär att vi ska informera våra informanter kring vårt syfte med 

den aktuella forskningsuppgiften, i detta fall vår uppsats. Informanterna ska vara upplysta om 

vad deras uppgift som deltagande är samt vilka villkor det är som gäller. 

Samtyckeskravet som innebär att informanterna har rätt till att välja huruvida de vill medverka 

eller inte, dvs. man behöver deras samtycke för att genomföra intervjuerna De har även 

möjligheten att avbryta aktuell intervju om de så önskar. 

Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter och allt som sägs av informanterna 

behandlas konfidentiellt och förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Som 

utomstående ska man inte kunna identifiera vilka informanter det rör sig om.  

Nyttjandekravet som innebär att allt insamlat material om enskilda informanter endast får 

användas för forskningsändamål och inte till andra icke-vetenskapliga syften. D.v.s. allt 

material kommer att förstöras efter färdigställd uppsats (Vetenskapsrådet; 2014). 

Informationskravet uppfyllde vi innan vi påbörjade våra intervjuer där vi förklarade syftet 

med vår uppsats och var noga med att betona att informanterna skulle förbli anonyma och vi 

frågade om tillåtelse vid inspelningen av materialet. Vi anser det viktigt eftersom man på så 

vis skapar ett förtroende hos intervjupersonerna. Vidare talade vi om att inspelningarna samt 

transkriberingarna skulle tas bort när uppsatsen blir färdigställd. En av våra informanter ville 

gärna ta del av det färdiga arbetet för att försäkra sig om att det i uppsatsen stod så som han 

hade sagt och inget annat, då förklarade vi att vi skulle utgå ifrån generella svar och inte 

någons enstaka svar, men vi lovade att sända det färdiga materialet. Samtyckeskravet var vi 

redan från början tydliga med att informera om, dvs. att deltagandet i intervjun var frivillig, 

där man fick lov att avbryta, alternativt välja att inte svara på frågor, under intervjuns gång. I 

presentationen av vårt material har vi tillämpat konfidentialitetskravet där vi valt att korta ner 

sammandragen, där vi anonymiserar informanterna och samlar dem i en bilaga. Detta för att 

läsare inte ska kunna verifiera deras identitet. Efter färdigställd uppsats kommer allt insamlat 

material att förstöras och därmed uppfylls nyttjandekravet. 

 

Reflektioner  

Vi är nöjda med vårt fältarbete och tycker att det har gått bra, det viktigaste är att vi hade 

möjligheten att samla in ett rikt material som vi kunde ha användning av i vårt fortsatta arbete. 

Vi blev även väl bemötta när vi befann oss ute på fältet och skapade ganska snabbt en 
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avslappnad stämning vilket vi upplevde underlättade under intervjuernas gång. Det som vi 

ansåg som mindre bra var det faktum att vi bara fick tillgång till manliga informanter då det 

inte fanns några friviliga kvinnliga informanter som ville medverka. I övrigt uppskattade de 

vår insats och ville gärna ta del av det färdiga arbetet. 

Då resultatet och analysen baseras på f.d. kriminellas upplevelser och minnen är det omöjligt 

att se studien som pålitlig, vilket kan förstås bl.a. utifrån att individernas utsagor kan påverkas 

av deras egna sinnestillstånd den dagen då intervjuerna utfördes. 

Vidare är det en relativt liten grupp som medverkat i studien och enligt Bryman (2002) är det 

inte möjligt att genom kvalitativa metoder och stickprov ifrån endast en grupp påvisa att ett 

resultat är giltigt vilket också är en orsak till att kvalitativa studier ska generaliseras till en 

teori och inte till populationer. Vi menar att istället för att säga att studien påvisar hur f.d. 

kriminella upplever sin förändringsprocess anser vi att studien påvisar hur vissa individer med 

kriminell bakgrund upplever sin förändringsprocess.  
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PRESENTATION AV INTERVJUMATERIALET 

I kommande avsnitt presenteras en sammanfattning av det material som inhämtats vid 

intervjutillfällena hos organisationen KRIS. Vi återger åtta mäns upplevelser av att lämna en 

tid som missbrukare och kriminell och berättelsen bygger på informanternas egna upplevelser 

och minnen. Alla åtta informanter arbetar och praktiserar på KRIS och de har gemensamt att 

aktivt arbeta för att förändra ett tidigare destruktivt beteende och integreras i vad de själva 

benämner som det normala samhället och ett Svenssonliv. 

Sju informanter har valt att börja om på ny bostadsort och två har även bytt tilltalsnamn. 

Förutom att praktisera eller arbeta på KRIS bor två informanter i KRIS boende. 

 

Barndom och upplevelse av utanförskap   

Sju av åtta informanter delar med sig av sina upplevelser från barndomen och i samtliga 

berättelser skildras känslor av utanförskap. Begreppet avvikare är under intervjuerna 

återkommande och informanterna menar att de redan från tidiga år avvek från det som enligt 

dem själva anses vara normalt. Två informanter berättar hur de växte upp i familjer som 

missbrukade och att de redan vid tidig ålder skapande ett beteende av medberoende vilket de 

nu i efterhand upplever är en av orsakerna till att de sedan utvecklade ett eget 

missbruksberoende. I berättelser från tidig barndom beskrivs upplevelsen av att ha haft 

avvikande beteende relaterat till att av vara ett bråkigt barn och att inte anses vara tillräckligt 

intelligent för att fungera i skolan samt ett materiellt utanförskap som att inte ha rätt tv-

kanaler eller tillräckligt moderna leksaker för att passa in. 

Det är möjligt att urskilja ett mönster utifrån hur informanterna beskriver hur de vid tidig 

barndom började utföra mindre kriminella handlingar som snatteri och skadegörelse, 

pojkstreck som sedan i tonåren eskalerade i tyngre brott som misshandel och stöld. Alla 

livsberättelser har också gemensamt att det var under tonåren som de började bruka olika 

narkotikaklassade preparat vilket också var inkörsporten till tyngre missbruk som exempelvis 

kokain och heroin. 

 

Nu i efterhand menar informanterna att deras tidiga kriminella debut var ett behov av att "bli 

någon" "bli respekterad" och "känna spänning” som i barndomen bröt upplevelsen av 

utanförskap och senare också övergick i upplevelser av grupptillhörighet. 

Men trots berättelser som skildrar behov av bekräftelse och respekt från omgivningen och ett 
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sätt att passa in, finns det också en berättelse som vittnar om motsatsen. 

En informant berättar hur han tidigare upplevde sig som den ständiga avvikaren och att han 

inte passade in i det som han kallar för det normala samhället och inte heller på 

missbrukararenan samt att det egentligen är först nu i vuxen ålder, när han lämnat kriminalitet 

och missbruk bakom sig, som han upplever tillhörighet i samhället. Varför han har denna 

upplevelse kan han inte sätta fingret på, men han menar att när han ingick i 

missbrukarkretsarna och i den kriminella världen skämdes han gentemot sin familj. 

 

Åren som missbrukare och kriminell   

När informanterna ser tillbaka på åren som missbrukare och kriminella och vad det var som 

fick dem att välja den destruktiva livsstilen talar sju informanter om drogerna och dess 

positiva effekt. En informant talar också om pengarna och den status han fick av att tillhöra 

ledande kriminella gäng och han menar att han ända från tonåren drevs av att överträffa sina 

egna och vänners kriminella handlingar. Några informanter återberättar också att olika 

kriminella handlingar skapade en positiv inre spänning som ansågs svårt att komma åt i det 

som han kännetecknar som normala situationer och Svenssonlivet. En informant menar att det 

liksom blev lite spännande när han gick med droger i fickorna ”tänk om de andra bara visste 

vad jag hade i innerfickan” medans en annan beskriver hur det ”blev till en sport att ständigt 

avancera sina kriminella handlingar till högre nivåer”. 

 

Förutom ovan beskrivna upplevelser av droger, pengar och spänning är gemenskap, 

grupptillhörighet och identitet begrepp som går som en röd tråd genom alla berättelser. 

Tillhörighet till gruppen och vänner med samma bakgrund som de själva fick dem att känna 

att de agerade utifrån lika normer som gällde för deras krets, dvs. kriminaliteten. Vidare 

skildras också hur narkotikans effekt tillsammans med upplevelsen av gemenskap inom 

gruppen fick dem att känna att de var någon vilket också förstärkte deras självbild. De menar 

att även när de var ensamma och tog droger fylldes de av det rus som den övriga gruppen 

kunde bidra med. 

En annan aspekt som också nämns är att när de väl tog klivet in i missbruk och kriminalitet 

skapades ett speciellt kriminellt tankemönster och de ger exempel på att när de handlade på 

ICA ägnades all tankeverksamhet åt "hur man skulle kunna råna kassörskan". Det kriminella 

tankemönstret blev ganska snabbt normaliserat och tendenser att tänka i normala 



30 

 

tankemönster suddades ut. Förekommande ritualer och beteendemönster som användes i 

missbrukarkretsar och inom den kriminella världen blev också fort en vana och en informant 

menar att ritualerna gav emotionella effekter som han förknippade med trygghet. 

De perioder som informanterna varit dömda och vistas inne på anstalt benämns som "livet 

inne på kåken". Tre informanter beskriver hur de i dag upplever att internerna inne på 

fängelset egentligen är ganska osäkra individer med dåligt självförtroende och att detta 

kompenserades med en tuff jargong som ofta resulterade i nervärderande skämt om det 

konventionella samhället. En informant menar att den tuffa jargongen och råa skämt om bl.a. 

kvinnor skapade en tillhörighet till gruppen och att detta även påverkade den egna självbilden 

positivt och han säger "När jag kände att jag hängde med på noterna och talade samma språk 

som de andra intagna kände jag mig accepterad vilket hos mig självt... ja skapade en inre 

trygghet". Samma informanter beskriver också hur denna sortens jargong inte är gångbar 

utanför murarna men att det är lätt att återfalla och skoja på dessa sätt i de situationer där de 

möter andra med samma livserfarenheter.  

 

Att lämna livet som missbrukare och kriminell   

I informanternas livsberättelser nämns inga gemensamma specifika orsaker som påverkade 

beslutet att lämna missbruk och kriminalitet bakom sig men det fanns dock generella 

beskrivningar av "att tröttna” och återkommande känslor som "kan andra, kanske jag också 

kan" och plötsliga tankar om att om jag inte förändras nu kommer jag att dö i förtid. Andra 

beskrivningar är hur mordhot tvingande dem att till slut ge upp och överdoser som höll på att 

kosta dem livet och upplevelser av att "den lyckligaste kanske inte är den som dör med flest 

bilar". Informanterna skildrar också att när de tröttnade började också en längtan efter det 

som anses som det normala livet.  

"Man liksom tröttnade och inte ansågs ha något normalt liv kvar" 

"Jag hade ju inga normala vänner kvar. Folk som kanske pluggar, kanske inte kommer från 

det här med missbruk, tycker inte att det är häftigt med brott utan kanske tycker att sådant 

inte är något man vill ha runt sig, det tycker jag är normala människor”  

 

Ett normalt liv beskrivs som ett liv där man som individ väljer att följa och agera utifrån 

samhällets regler och normer samt är beviljad tillträde till hela samhället. 
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Återanpassning i samhället  

I den del av intervjun som har temat återanpassning, hinder och möjlighet ger alla informanter 

en tydlig bild av hur de i samhället upplever sig exkluderade, marginaliserade och stämplade. 

Många av informanterna menar att utanförskap och känslor av att fortfarande vara dömda 

efter avtjänat straff eller avslutat drogmissbruk varit en bidragande orsakat till att de lämnat 

sin hemort för att kunna ha möjlighet att starta om på nytt. Överlag anser informanterna att 

samhällets syn börjar att förändrats men att vägen till förståelse för vad missbruk och 

kriminalitet beror på är lång och det är ofta informanterna upplever situationer som 

"Bara för att man har missbrukat är man en ond och farlig människa" 

 

"Och jag tror att allmänheten börjat att förstå och på ett annat sätt sätter sig in i situationen. 

Förr, då var vi ju bara en plåga som sjuka människor som bara skulle låsas in och kastas 

bort" 

Omkring begreppen återanpassning och förändring samtalar informanterna med utgångspunkt 

i olika skuggeffekter som missbrukarna blivit uppmärksammade på först när de lämnat 

missbruk och kriminalitet. I deras berättelser och upplevelse av hur en förändring ska vara 

möjlig använder alla informanter ord som dysfunktionella beteenden och de menar att det är 

beteenden som fungerat inom missbrukarvärlden men som inte är accepterat i det 

konventionella samhället. En informant förklarar att han var så ingrodd i ett s.k. kriminellt 

tankemönster att han upplevde det chockartat när han förstod att det inte hörde till vanligheten 

att fundera över hur man rånar kassörskan på ICA eller att det som han anger som en normal 

Svensson på vardagliga promenader inte har som huvudsyfte att spana in vilka hus som verkar 

bebodda eller inte.  

 

Vidare berättar fyra informanter att de numera är noggranna med hur de beter sig och ser ut 

och att de medvetet undviker att synliggöra kriminella attribut som guldkedjor och 

tatueringar. De menar att som aktiv kriminell används sådana attribut för att framstå som 

hotfull och inneha status vilket de idag inte vill förknippas med. Det är viktigt att passa in och 

vara en i mängden och de säger att de inte vill vara en person som folk på gatan vänder sig om 

stirrar på och viskar missbrukare efter dem. Samma informanter väljer helt oberoende av 

varandra att exemplifiera denna situation till en och samma medlem på KRIS, en tatuerad man 

som de menar att vars tatueringar kommer orsaka problem när han ska återinträda på den 
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reguljära arbetsmarknaden.  

 Informanterna lägger stort fokus på hur man fysiskt rör sig rätt och talar korrekt för att passa 

in på offentliga platser och i nya vänskapskretsar och inte bli betraktad som en avvikare.  

"Det jag menar med att man ska tänka på hur man för sig och beter sig. Om jag går runt och 

svänger med armarna och kroppen, och ställer mig bredbent i hissen och säger öh och duar 

folk är det ju klart att dom dömer mig utifrån att jag har ett kriminellt förflutet som 

gängmedlem" 

 

Andra skuggeffekter som nämns kopplat till dysfunktionellt beteende och som försvårar 

informanternas förändringsprocess är svårigheter att fylla i olika blanketter till bl.a. 

myndigheter, sjukdomar som hepatit, skuldsatt ekonomi, hemlöshet, onaturlig dygnsrytm och 

ett blankt CV.  

 

Hur förändringsprocessen påverkar individens syn på sig själv   

”När jag pratar om mig, som jag levt tidigare, så känns det som att jag pratar om en annan 

person” 

"Jag förstod inte att jag behövde ändra på allt" 

I alla åtta livsberättelser finns utsagor som skildrar hur vägen från missbruk och kriminalitet 

inneburit att de har blivit tvungna att helt omvärdera sin egen självbild med hjälp av 

självinventering för att försöka förstå sin tidigare identitetsbild. Samtliga är överens om att en 

självinventering är nödvändig för att i fortsättningen kunna respektera sig själv och kunna 

lämna tidigare handlingar bakom sig. Begreppet respekt är centralt när informanterna 

beskriver identitet och självbild kopplat till olika förändringsprocesser. Under intervjuerna 

framgår det tydligt hur de upplever sig tidigare som självcentrerade och egoistiska samt att 

alla deras handlingar har haft ett syfte vilket oftast var snabba pengar och status, vilket också 

orsakat lidande för nära och kära. Flera informanter känner skuld över att de först nu i 

efterhand förstår vilken psykisk påfrestning det har varit för familjen och att de blir ledsna när 

de ser hur anhöriga ständigt oroar sig för att de ska återfalla och inte lyckas i pågående 

förändringsprocess.  

Andra tidigare destruktiva handlingar som inte är kopplade till familjen säger de att de måste 

respektera och sedan lämna dem bakom sig och en informant förklarar hur de annars skulle 
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hamna i en skuldspiral som skulle omöjliggöra en förändringsprocess. Respektlöst beteende 

mot andra människor menar några informanter också kan förstås utifrån att när de brukade 

droger respekterade de inte sig själva och sina egna behov och kunde inte uppleva känslor 

som skuld eller skam vilket också omöjliggjorde känslor av empati inför andra individer i 

samhället. En annan orsak till att informanterna inte upplevde känslor som skam och skuld 

sammankopplar de idag med att de nästintill alltid rättfärdigade sitt eget beteende och en 

informant berättar att om en passagerare glömde sin plånbok på bussen och han stal den 

menade han som kriminell att det inte var han som gjorde något fel utan att det var den 

personen som glömde plånboken som fick skylla sig själv. En informant menar att ett sådant 

rättfärdigande av sig själv innebar att de omvandlade sig själva från gärningsman till att vara 

offer och att de i nuvarande förändringsprocess måste arbeta med att inte använda detta 

tankesätt och försätta sig i offerroller som i förlängningen kommer påverka deras 

förändringsprocess negativt. 

En annan informant beskriver hur han anser att så länge han ger sig själv en etikett som 

värdelös kan jag inte möjliggöra en förändring. Informanterna beskriver hur deras 

förändringsprocess kan liknas med en stege som de sakta men säkert ska klättra uppåt på och 

att varje steg är en kamp som indirekt handlar om att hantera inre skuld och skam. Målet är att 

kunna ifrågasätta sitt egna tankemönster, respektera sig självt och utifrån en omstrukturerad 

självbild också kunna förstå andra människors behov, känslor, beteende och kunna bygga upp 

funktionella relationer samt känna trygghet i relationer till andra människor och en geografisk 

platstillhörighet.   

 

Betydelsen av "Tillhörighet och Icke-tillhörighet" 

Ett annat tema som våra informanter talade mycket om var deras upplevelser kring känslan av 

tillhörighet och icke-tillhörighet. I samband med de intervjufrågor som handlade om detta 

tema noterade vi att varje informant började med att beskriva känslan av icke-tillhörighet 

först. Generellt associerade informanterna känslan av icke-tillhörighet till ett utanförskap från 

samhället och att känslor av att inte tillhöra är att betraktas som en avvikare. 

Tre informanter berättade hur de under vissa perioder väljer ensamhet och att exkludera sig 

från samhället, och att detta kanske är ett beteende för att slippa uppleva känslan av att inte 

tillhöra eller passa in.  

”Tillhörighet har du ju i de sociala grupper du väljer att röra dig i” 
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Vidare i sin beskrivning av tillhörighet talade samtliga om KRIS och deras upplevelse av 

organisationens funktion när det handlade om att som individ få känna sig sedd och få en 

meningsfull vardag. Ett flertal informanter talade om hur de inom sig hade ett svart hål som 

behövde fyllas av positiva energier, vilket vistelsen på KRIS ofta skapade. De menar att de 

känner en lättnad över att de kan få hjälp till återanpassning av individer som också gått fel 

väg tidigare i sitt liv. Att göra en förändring till det bättre tillsammans med människor som 

förstår och har egna erfarenheter, ger informanterna hopp om att en dag kunna göra samma 

sak gentemot en annan människa. 

De informanter som redan påbörjat ett arbete med att exempelvis föreläsa och verka i 

antivåldsprojekt avser att ett sådant arbete bidrar till en bättre självbild och att de kan se 

någon mening med sin bakgrund och en informant uttrycker hur han 

 " Kan tjäna istället för att bara ta ifrån samhället" 

 

Under genomförandet av intervjuerna tydliggjorde några informanter också betydelsen av att 

KRIS medlemmar medverkade i och arbetade ideellt med olika samhällsengagemang som 

exempelvis föreläsningar, insamlingar till cancerfonden och olika barnaktiviteter vid 

allsvenska fotbollsmatcher. De menade att när de arbetar ideellt är det ett arbete som de inte 

gör för egen vinnings skull och att det medverkar till positiva tankar omkring sitt egna jag och 

att de känner gemenskap till det övriga samhället.  

Vidare talar informanterna om att de upplever en stor trygghet i organisationen och att rädslan 

för att komma ut till samhället också kan vara en bidragande faktorn till att man stannar i 

KRIS alltför länge. Trygghetskänslan relaterar informanterna till upplevelsen av att de känner 

sig trygga när det vistas på platser där de är omgivna av människor med samma bakgrund som 

de själva. De menar att "här uppe på KRIS” talar de samma språk, har liknade humor, har 

samma bakgrund och relaterar till omvärlden på ett och samma sätt. Tre informanter menar att 

känslan av trygghet är positiv men att tala samma språk och använda samma tuffa jargong 

som innanför murarna också kan vara ett hinder i strävan efter att tillhöra det normala. De 

säger att just jargongen tidvis varit ett problem på KRIS och att de var några medlemmar som 

tog tag i situationen och numera försöker man påminna varandra vad som anses vara rimligt 

ute i det konventionella samhället. 

Under intervjuerna framgår också att geografisk platstillhörighet präglar deras upplevelser av 

att få ta plats och inte få ta plats. Vid ett flertal tillfällen kännetecknas KRIS lokaler som en 

geografisk plats där informanterna har rätt att vistas på: 
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" Här uppe känner jag att jag kan slappna av och bara vara" 

" När jag vistats här uppe känner jag mig hemma" 

 

Alla informanter ser vistelsen på KRIS som en övergång till det som de kallar det normala 

livet och förhoppningen är att de i framtiden ska kunna lämna "slussen” och på riktigt ta 

språnget ut i samhället.  

Synen på framtiden  

Samtliga informanter är hoppfulla över framtiden och menar att om de bara lyckas hålla sig 

drogfria och lämna den kriminella livsstilen finns det goda möjligheter att fullfölja och leva 

ett liv som en normal Svensson. Möjligheten att lyckas med sin förändringsprocess upplever 

det för tillfället är KRIS, betydelsen av att ha en god relation till sin familj, och att de känner 

att de har börjat bygga upp ett nytt socialt nätverk. Informanterna menar att utan möjlighet till 

stöd från sin familj och situationer där man integrerar och möter nya människor, skulle det 

vara svårt att omvärdera sin egen självbild och se sig själva som värdefulla 

 

Men bakom tron på nya möjligheter bevittnar informanterna också en rädsla och ganska snart 

i beskrivningen av intervjuns tema hinder och möjligheter i sin återanpassning benämns 

Lexbase som ett stort orosmoln. Generellt anser alla informanter att offentlighetsprincipen 

som råder i Sverige fyller ett syfte och de menar att de har full förståelse för att alla 

medborgare genom besök på rättsväsendet ska ha möjlighet att ta del av deras handlingar och 

de säger att sådana utdrag av deras domar är helt i sin ordning. De har svårt att förstå vilken 

funktion Lexbase ska fylla och i deras utsagor skildras en rädsla för att bli stämplad och att 

Lexbase ska skapa en häxjakt när medborgare genom några tangentslag och en mindre summa 

pengar får snabb tillgång till deras bakgrund. Ett flertal informanter berättar hur de är rädda 

för att grannar i deras bostadsområde ska döma dem när de inte kan se hela bilden kring 

bakgrund och begångna brott. De menar att om någon i deras omgivning endast går in på 

Lexbase och ser att de är dömda och sedan inte betalar för att få fram orsaken till domen kan 

det skapa förvrängda bilder där man skapar förutfattade meningar av ren nyfikenhet. 

Informanterna tror att individer i deras omgivning gärna undviker att fråga dem rätt ut 

gällande deras avtjänade straff och att omgivningen istället gör tolkningar som kan skapa 

rädslor. De menar att det är väldigt lätt att tolkningar och gissningar sprider sig och det skapas 

ringar på vattnet i form av ryktesspridning. De informanter som har barn i skolåldern 
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beskriver en rädsla för att deras barn ska bli utsatta för mobbing pga. deras bakgrund och att 

andra barn inte ska få komma hem och leka hos dem.  

”Om min dotters kompisars föräldrar skulle börja slå på mitt namn och det kommer fram att 

jag har en stor fläck i registret, kan det ju drabba min dotter att hon blir retad men även att 

kompisarna inte få komma hem till oss" 

De informanter som efter avtjänat straff valt att byta bostadsort anser att Lexbase kan förstöra 

för dem och de upplever känslor som att bli dömda på nytt. 

"Men när du är en människa som har förändrats, då vill du ju inte bli dömd av dina grannar, 

Lexbase tar ju bort det här privata och varför ska du bli dömd på nytt" 

 

Den informant som valt att stanna kvar i sin hemstad säger att han egentligen inte bryr sig om 

Lexbase, då han ändå är stämplad av privatpersoner och företag, och menar att det endast 

hade påverkat honom om han väljer att flytta till en annan ort.  

Vidare menar informanterna att de försöker att inte bry sig så mycket om databasen och hur 

den indirekt skulle kunna påverka dem och de försöker att tänka att det egentligen är synd om 

de individer som har behov av att överhuvudtaget öppna sökmotorn. 

"Det är mer synd om de själva, om de väljer att gå runt och ha en oro för att det har läst om 

mig på Lexbase. Det är ju faktiskt dom själva som drabbas på ett negativt sätt" 

 

Diskussionen kring Lexbase och dess eventuella konsekvenser får flera informanter att glida 

in på ämnet arbete och tankar hur deras bakgrund kan komma påverka dem när de ska ta 

steget ut i arbetslivet. Informanterna menar att självklart är de oroliga för att visa upp utdrag 

ur brottregistret och idag är också osäkra på hur de ska hantera situationen att ha ett blankt 

CV. Några informanter menar att de förmodligen kommer att känna av situationen innan de 

nämner något om sin bakgrund och att det kommer kännas mer rimligt om de själva får 

överlämna sitt brottsregister och i samband med detta får möjlighet att svara på frågor 

gällande avtjänade straff. Trots dessa rädslor är de ändå positiva till framtida arbete och ser 

stora möjligheter att praktiker och kontakter genom KRIS kan leda till arbete samt hopp om 

att deras sociala nätverk kan ge dem goda rekommendationer till arbetsgivare och företag.  

 

Det är tydligt att alla informanter har en stark längtan efter att bli accepterade som en 

Svensson och att målet är att en dag känna sig fullt integrerade i det som de kallar för det 
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normala samhället. De menar att så länge drömmen och längtan till det normala lever ger det 

också dem möjlighet att arbeta med dem själva och stärka sin egen självbild. Samtidigt som 

de arbetar med sig själva är målet också att aktivt arbeta med samhällets syn på missbrukare 

och kriminella, de säger att om samhället förändrar den syn som vi upplever dem ha "en gång 

kriminell alltid kriminell" kommer vår förändringsprocess och återpassning i det 

konventionella samhället underlättas. En informant avslutar intervjun med att säga 

"Jag vill känna att jag blir sedd som den person som jag faktiskt är, och inte för min 

bakgrund och kriminella livsstil" 

Innehållsrika ord som vi väljer att avsluta resultatdelen med.  
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SOCIALPSYKOLOGISK ANALYS OCH TOLKNING 

Nedan följer en analys av resultatet. Analysen är uppdelad i olika teman. 

Barndomen och känslan av att vara avvikande 

Informanternas upplevelser från barndomen är en förklaring till varför de senare kom att 

fullfölja det som Becker kännetecknar som en avvikarkarriär. Enligt Becker föds inte en 

individ som avvikare. Becker menar istället att en avvikarkarriär ofta går att förklara utifrån 

tidiga psykosociala händelser i en individs liv, som senare påverkar personens möjligheter och 

motivation att bryta en påbörjad avvikarkarriär. I likhet med Beckers beskrivning av hur en 

avvikarkarriär ofta startar med oskyldiga handlingar som omedvetet genererar i ett mer 

utpräglat avvikande beteende, går det att förstå informanternas berättelser att deras egen 

karriär startade med oskyldiga pojkstreck som sedan slutade i missbruk och kriminalitet. 

Anledningen till att informanterna inte avbröt sitt normbrytande beteende går också i linje 

med Beckers beskrivning att en individ som upptäcker att denne gynnas av ett avvikande 

beteende får svårare att gå tillbaka till det tidigare icke avvikande beteendet.  

 

Två av informanter berättar att de kommer från familjer där det fanns ett pågående missbruk 

hos föräldrarna, vilket också kan ses som en bidragande faktor till att de själva kom att 

utveckla ett drogberoende och ett kriminellt beteende. Då informanterna redan i sin barndom 

socialiserats in i ett missbruksbeteende är det troligt att de i början av sin avvikarkarriär inte 

betraktade sitt eget beteende som avvikande och lagbrytande.  

 

En annan förklaring till varför samtliga informanter fullföljde en avvikarkarriär är Beckers 

uppfattning att individer som sedan tidigare upplever sig vara stämplade i samhället inte ser så 

många vinster med att förändra sig. Upplevelsen av att vara annorlunda i jämförelse med 

andra barn i deras omgivning, kan genom Scheffs teori förstås som att de haft osäkra sociala 

band till sin omgivning. Enligt Scheff upprättas sociala band när individen känner tillhörighet 

i interaktionen med andra människor. Scheff menar att osäkra band tillhandahåller och skapar 

medvetna eller icke medvetna skamkänslor, medan säkra band kännetecknas av stolthet. I 

linje med Scheffs teori om hur osäkra sociala band kan bidra till att individen skapar en 

negativ självbild och drar sig undan från sociala interaktioner som hotar deras egen 

självkänsla, går det att förstå varför informanterna inte avbröt sin avvikarkarriär. 

 Eftersom informanterna inte kände tillhörighet till de grupper som de själva betraktade som 

normala kan förståelsen för fullföljandet av avvikarkarriären också förstås med hjälp av Mays 
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beskrivning av tillhörighet och att nekas tillhörighet. May menar att nekandet av en identitet 

kan påverka individens egna ontologiska säkerhet vilket också innebär att tidigare 

erfarenheter av att nekas en tillhörighet kan skada individens självtillit och självsäkerhet. Det 

är rimligt att anta att informanternas rädsla för att återigen bli nekad en gemenskap 

motiverade dem att fullfölja avvikarkarriären istället för att söka gemenskap i andra grupper i 

samhället. Utifrån informanternas skildringar om vad som hände med deras självbild när de 

lämnade gruppen de inte ansågs sig vara accepterade av, går det att förstå hur informanterna 

genom deltagande i avvikargruppen upplevde en förbättrad självbild. Ett flertal informanter 

menar att den nya gruppen fick dem att känna sig betydelsefulla och att de nu kände att de 

passade in och blev någon. Detta kan förstås i linje med Collins teori om emotionell energi 

och hur det krävs gemensamt fokus för att en lyckad interaktionsritual ska uppstå. Collins 

menar att förutsättningen för att ett hög emotionell energi ska skapas, är att individerna når 

det tillstånd där de blir medvetna om att de har starka gemensamma känslor inför ett och 

samma objekt. Gruppens gemensamma nämnare, användandet av droger, bidrog till 

situationer som i gruppen skapade känslor av tillhörighet, ett tema som kommer att 

vidareutvecklas i kommande avsnitt. 

 

I informanternas berättelser och skildringar kring barndomen är det inte möjligt att i klartext 

utläsa om det fanns andra grupper som exempelvis familj som bidrog till situationer där de 

kunde uppleva samhörighet och hög emotionell energi. Trots avsaknad av denna information 

är det är utifrån Collins begrepp kulturellt kapital, och hur ett rikt sådant gynnar individens 

interaktionskedjor, troligt att det innan avvikarkarriären fanns grupper som informanterna 

kunde känna någon slags tillhörighet till. Detta antagande går att förstå utifrån Collins 

uppfattning, att utan något kulturellt kapital hade det varit svårt för informanterna att skapa 

nya kontakter och få tillträde till missbrukarkulturen, vilket också kan ha inneburit att 

informanterna hade ett begränsat kulturellt kapital. Avsaknad av kulturellt kapital kan också 

belysa den upplevelse som en informant skildrar när han berättar att han inte passade in i det 

som han kallar för det normala samhället men inte heller i missbrukarvärlden. Avsaknad av 

tillhörighet i samhället kan hos informanten skapat det som Collins beskriver som en individ 

som inte är motiverad att söka sig till nya kontakter och därför i sociala interaktioner inte 

bidrar med positiv emotionell energi och hamnar i ett utanförskap.  
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Kriminalitet och emotionell energi 

När informanterna blickar tillbaka på den tid som innebar aktivt missbruk och kriminellt 

beteende beskriver samtliga informanter detta som en tid fylld av spänning, välmående och i 

de flesta fall grupptillhörighet. Flera informanter säger att drogernas positiva effekter 

skapades både tillsammans i gruppen men även i enskildhet. Drogbeteendet och kriminella 

handlingar kom att prägla hur de tänkte och hur den kriminella kulturen skapade ett beteende 

som de menar är olikt samhällets normer och regler. Collins menar att grupper där 

medlemmarna upplever starka känslor av solidaritet skapar en kollektiv symbolism, symboler 

som representerar gruppen. Dessa symboler kan enligt Collins vara gemensamma gester, 

språk men även emblem och andra gruppikoner. Utöver att fylla en funktion av tillhörighet 

när gruppen är fysiskt samlad används dessa symboler när individen i sin ensamhet har behov 

av känslor av hög emotionell energi. Gruppens gemensamma symbolik kan också tydliggöras 

när de vill markera vilka som tillhör gruppen och vilka som inte anses tillhöra gemenskapen. 

Detta visar sig i hur de använde sig av t.ex. tatueringar och guldkedjor som ett tecken på att de 

tillhörde en viss grupp. Genom Collins beskrivning av hur gruppens symboler och höga 

emotionella energi kan påverka personers känslor även när de inte är tillsammans med 

gruppen, är det möjligt att förstå en av informanternas upplevelse hur han kände sig tuff när 

han hade droger i fickan. Detta kan ha skapat en känsla av att vara någon vilket också stärkte 

hans egen identitet och gjorde det möjligt att sätta gränser gentemot andra individer i 

samhället. En annan informant berättar hur han drevs av att överträffa sina tidigare brott vilket 

innebar att han utförde mer och mer avancerade kriminella handlingar. En förklaring till 

varför informantens avvikarkarriär ständigt eskalerade är hur gruppen tillsammans skapade 

hög emotionell energi vilket bidrog till att informanten motiverades till ett lagöverträdande 

beteende. Båda exemplen kan också förklara varför deras inträde i den kriminella kulturen 

ganska fort förändrade deras egna tankemönster. Sarnecki och Sivertsson menar att för att 

kunna avsluta en karriär som kriminell måste individen arbeta med att förändra sin egen 

självbild. ”En "kognitiv transformation som fokuserar på den kognitiva omstruktureringen av 

gärningsmannens bild av sig själv och dennes sociala omgivning kan behövas för att sådana 

förändringar ska ske”. Författarnas förklaring till att förändra sin egen självbild går också att 

koppla till hur informanterna i början av sin karriär kom att omvandla sin självbild från att 

betrakta sig själv som avvikare till känna tillhörighet och ha en stärkt identitet.  
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Tillhörighet i relation till skam och stolthet 

Ingen av informanter kan i efterhand peka på en specifik orsak till varför de valde att lämna 

det kriminella livet för att idag aktivt arbeta med att förändra sig. Vissa informanter berättar 

att de hamnade i situationer där valet stod mellan liv och död. Antingen väljer man att 

fortsätta sin kriminella livsstil och ett drogberoende eller så har man valet att förändra sig. 

Andra berättelser visar hur informanterna allt djupare hamnade i samhällets marginal och inte 

hade så många normala vänner kvar samt tankar att om andra kan förändra sig kanske jag 

också kan. En förklaring till att informanterna valde att söka sig bort ifrån den kriminella 

världen är att de inte längre upplevde positiv emotionell energi i den kriminella gruppen och 

att de istället valde att söka den tillhörighet som de menar utmärker det normala. Under denna 

förändring kom KRIS att bli en viktig faktor, då de mötte andra med liknande övertygelser.  

 

Samtliga informanter är överens om att organisationen KRIS främjar deras möjligheter att 

lyckas i sin förändringsprocess. Utifrån informanternas berättelser blir det tydligt att KRIS ses 

som en trygghet, så länge informanterna inte anser sig att fullt ut kunna bli integrerade i det 

som de själva benämner som det normala samhället. En informant väljer att likna KRIS vid en 

slusstation som ska främja hans behov av en lyckad förändringsprocess där målet är att leva 

som en vanlig regelrätt medborgare.  

May tolkar sociala gemenskaper genom tre olika tillhörigheter i samhället. Relationell 

tillhörighet som är den tillhörighet som främst uppstår i relationen mellan människor. Den 

kulturella tillhörigheten som är kopplad till strukturella nivåer samt platstillhörighet, dvs. till 

olika platser i samhället. Informanternas upplevelser av att inte fullt ut integreras i det gängse 

samhället går i linje med Mays beskrivning, att så länge individen omedvetet existerar 

tillsammans med andra individer i gemensamma rum är hen omedveten om sin tillhörighet, 

det är först när en avvikelse uppstår som personen känner en icke- tillhörighet. Detta innebär 

också att informanternas kulturella identitet blir avvikande först när de möter en individ i 

samhället som lever i enhetlighet med och identifierar sig med andra kulturella normer och 

regler. 

May belyser kulturell tillhörighet i relation till klass, nationell tillhörighet och etnicitet och 

hon ställer frågor som vilka medborgare som ska ha rätt att inkluderats i olika gemenskaper. I 

likhet med Mays frågor om vilka som ska ha rätt att inkluderas i olika gemenskaper skildrar 
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informanterna liknande frågor när de menar att de ska stanna på KRIS tills de anser sig 

tillräckligt förändrade för att fullt ut interagera med övriga i samhället. 

Informanternas upplevelser av att inte passa in i samhället kan också förstås med hjälp av 

Scheffs teori om skam och stolthet. Mot bakgrund av den tidigare kriminaliteten upplever de 

idag känslor av skam och har därför svårt att känna att de är bekräftade och accepterade av 

samhället. Scheff menar att människan har ett behov av bekräftelse i form av emotionell 

samstämdhet tillsammans med andra individer och att känslan av tillhörighet främjar säkra 

sociala band till omgivningen. Antagandet att medlemmarna upplever skam är i 

överensstämmelse med Scheffs teori om hur strävan efter att känna tillhörighet bestraffar 

individen med skam när känslan av tillhörighet uteblir. För att undvika en känsla av 

bestraffning försöker personen att passa in vilket leder till konformitet i förhållande till 

grupper. Detta skulle kunna betyda att informanternas upplevelser av att känna tillhörighet i 

KRIS delvis skapas utifrån rädsla för att inte passa in i samhället.  

 

KRIS och betydelsen av interaktionsritualer 

Under det första mötet på KRIS, där vi var på besök för att presentera vårt arbete, uppstod en 

situation som också påminner om Kjellmans beskrivning av hur hon i mötet med 

missbrukarkulturen betraktades som en avvikare och i olika sammanhang symboliskt blev 

placerad i gruppens marginal av vi och dom. Vi fick uppleva hur en medlem i KRIS under ett 

morgonmöte valde att tillrättavisa oss för att senare lämna mötet. Varför medlemmen valde att 

inte slutföra mötet, och lyssna på oss som besökare, kan förstås genom Beckers begrepp 

utanförstående och hur varje enskild grupp utgörs av kulturbundna regler och normer, det är 

när något är avvikande som det skapas en reaktion. I det beskrivna fallet går det att anta att det 

var vi som besökare som kan ha skapat ett regelbrott och pga. detta valde medlemmen att 

reagera på detta. Personens reaktion kan även förstås genom Collins teori om hur utomstående 

kan störa gruppens ritualer och anses som ett hot mot gruppens emotionella energi. Övriga 

medlemmar kan också varit medvetna om att vi besökare ändrade på gruppens ritualer och 

oskrivna regler men valde att ha överseende med detta. Lik väl som vårt besök skapade ett 

regelbrott som fick medlemmen att reagera, kan det också varit så att individen såg att någon i 

gruppen bröt mot de skrivna reglerna och valde att synliggöra detta genom en reaktion. Ett 

flertal informanter valde att kalla oss intervjuare för ”de normala”, och ansåg att vi var 

avvikande i jämförelse med dem. Här drar vi paralleller med Kjellmans ovanstående 
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beskrivning av vi och dom där vi, vid våra möten med informanterna, befann oss i två olika 

världar, dvs. de ansåg och påpekade att vi tillhörde ”de normala” medans dem befann sig på 

sin resa mot det som de anser vara normalt. Detta är ett exempel på att informanterna är i 

behov av en särskild tillhörighet med specifika IR, vilket de upplever i KRIS under 

exempelvis morgonmötet. 

Några informanter berättar att för att kunna passa in i samhället och offentliga sammanhang är 

de noggranna med sitt utseende, språk och kroppsligt beteende. Dessa informanter beskriver 

hur den kriminella kulturens normer är annorlunda än samhällets och de berättade att KRIS i 

vissa situationer aktivt får arbeta för att medlemmarna inte ska falla tillbaka i gamla 

beteenden. Varför medlemmarna stundtals upplever att de faller in i gamla invanda mönster 

kan kopplas till Collins beskrivning av hur en gemensam medvetenhet kring fungerande 

beteende i gruppen får individerna att känna sig bekräftade. Gruppens gemensamma fokus 

kan utgöras av tidigare kriminella beteendet och att behärska samma språk och jargong, vilket 

enigt Collins skapar kollektiva rytmer och känslomässiga stämningar som tränger undan 

individens personliga känslotillstånd. Inom gruppen skapas det känslor som kan liknas med 

upprymdhet och gruppsolidaritet och det är möjligt att medlemmarna i gruppen inte 

uppmärksammar att de använder sig av sitt gamla invanda beteende. 

Vidare kan Collins beskrivning av den positiva energin, som ett gemensamt fokus skapar, 

också förklara varför vissa medlemmar till skillnad mot de medlemmar som idag är 

noggranna med att ha ett normalt utseende, väljer att visa kriminella attribut.  

Mays beskrivning av hur en individ upplever platstillhörighet i samhället går i linje med 

Kjellmans beskrivning av hur en narkoman upplever sig välkommen och icke välkommen på 

olika platser i samhället. Informanterna berättar hur KRIS lokaler skapar trygghetskänslor 

vilket de också liknar med att de känner sig trygga när det vistas på platser där de är omgivna 

av människor med samma bakgrund som de själva. De menar att "här uppe på KRIS snackar 

vi samma språk”. Kjellman menar att även om grönt ljus innebär platstillträde behöver det 

inte innebära att individen upplever tillhörighet vilket också kan liknas med Mays teori att en 

platstillhörighet inte behöver betyda att individen upplever gemensamma känslor av kvalité. 

Detta innebär att det inte gå att ta för givet att alla medlemmar på KRIS vistas där p.g.a. att de 

känner tillhörighet och gemenskap utan det kan bero på att det är en geografisk plats de 

upplever tillträde till.  
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Etikettering och skam 

Informanterna ger en bild av att de ser positivt på framtiden, men det finns också tankar som 

speglar en rädsla för att efter avtjänat straff bli dömd av samhället som kriminell. 

Becker menar att det krävs en reaktion från samhället för att en individ ska betraktas som en 

avvikare och informanterna har erfarenheter av att samhället fortsätter att döma dem trots 

avtjänat straff och deras pågående förändringsprocess. Om medlemmarna i KRIS upplever 

rädslor för att de fortfarande anses dömda kan det förklaras utifrån hur Becker menar att vissa 

individer av samhället får en stämpel som är svår att förändra s.k. ”etikettiering”. Begreppet 

etikettiering kan det också förklara varför vissa medlemmar i KRIS ofta väljer att ha kläder 

med organisationens emblem på. En anledning till bärandet av organisationens märkte kan 

vara att individen upplever att hen utåt kan visa att hen inte längre sympatiserar med sitt 

tidigare kriminella beteende. En annan orsak kan vara att individen känner stolthet för att hen 

genomför en förändringsprocess. Scheff beskriver hur känslor av stolthet påverkar hur 

individen värderar sitt eget jag, vilket skulle betyda att om personen bär KRIS emblem med 

stolthet påverkar det också individens självbild positivt.   

 

Frågan om etikettering har blivit särskilt aktuell i och med uppkomsten av Lexbase. 

Informanterna anser att internet-sidan Lexbase egentligen inte fyller något syfte men att de 

idag kan känna sig oroliga för att någon i deras omgivning ska använda databasen för att få 

vetskap om deras förflutna. Informanterna menar att istället för att omgivningen går in och 

läser deras tidigare domar på Lexbase informerar de hellre om varför de förekommer i 

brottsregistret. Informanternas oro kan tolkas utifrån Scheffs teori om säkra och osäkra sociala 

band och hur informanterna i framtiden önskar att de kan ingå i grupper som de kan känna 

säkra sociala band till. Scheffs beskrivning av hur en individ i relation till rådande normer om 

vad som anses vara rätt eller fel i samhället, värderar sitt eget jag, går att förklaras mot 

bakgrund av att informanterna upplever en rädsla för vad Lexbase kan orsaka. 

May menar att en individ kan uppleva två olika sorters tillhörighet vilket kan belysa hur 

informanterna, i framtiden, kan påverkas negativt om de börjar fundera på och känna rädsla 

för vad omgivningen kan ha läst i Lexbase. May beskriver hur det inom den enskilda 

individen kan existera en tillhörighet med kvalité och en tillhörighet där personen känner brist 

på välbefinnande. Den känsla av tillhörighet som symboliserats utifrån kvalité, är en 

interaktion där individen känner sig trygg och otvunget kan agera utifrån de regler som 
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gruppen kräver. Rädslor för att någon i informantens omgivning använt Lexbase kan komma 

att påverka hur hen i framtiden upplever olika kvaliteter i interaktionen med andra individer. 

Detta kan också förstås genom Collins teori där han menar att osäkra personer inte är 

motiverade till kontakter som skapar hög emotionell energi.  

Även om informanterna skildrar en rädsla för hur Lexbase kan komma att påverka dem i sin 

förändringsprocess, förmedlar de ett dubbelt budskap där ett flertal menar att de egentligen 

inte bryr sig, att det mest är synd om dem som väljer att slösa sin energi på att ta del av 

Lexbase. De menar att allt för mycket fundera på vilken information omgivningen kan ha läst 

på Lexbase inte leder någonstans. En anledning till varför informanterna förmedlar ett dubbelt 

budskap går att koppla till Sarnecki och Sivertsson beskrivning av för att en lyckad 

förändringsprocess ska ske krävs det att individen omstrukturerar och aktivt arbetar med sin 

egen självbild samt de uppfattningar som de upplever att omgivningen har av dem. Möjligen 

kan det vara så att informanterna i sitt arbete med att stärka sin egen självbild väljer att inte ta 

fasta på rädslor som har med Lexbase att göra och därför också säger att de egentligen inte 

bryr sig om databasen. Även om en sådan övertygelse kan påverka informanternas självbild 

positivt, finns det enligt Scheff en fara när en person förtränger känslor som kan uppfattas 

som skam. När skammen inte synliggörs blir den dold vilket kan resultera i spänningar och 

ilska. Det kan ske både inom den enskilda personen men även inom grupper, en s.k. 

trippelspiral av skam. För att kunna förändra sin självbild är det viktigt att skammen blir 

erkänd. 

 

Begreppet skam blir också användbart för att förstå att några av informanterna menar att de nu 

i efterhand inte alltför mycket kan fundera på den smärta som de eventuellt kan ha utsatt 

tidigare brottsoffer för. De menar att om de ägnar sin energi åt det skulle de skapa ohanterliga 

skamkänslor som också skulle påverka deras förändringsprocess. Informanternas val att inte 

tänka på tidigare brottsoffer kan förstås utifrån Scheffs teori om de negativa konsekvenser 

som inre skam kan skapa, som i sin tur kan vara negativa för individens förändringsprocess. 

Eftersom det de tidigare gjort skadat andra är de potentiella skamkänslorna stora och de 
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hanterar detta genom att upprätta en rimlig balans mellan öppen och dold skam under sin 

återanpassningsprocess. 

 

De flesta informanter känner att anhöriga idag fyller en funktion för informantens möjlighet 

att vara en del i ett sammanhang. Detta kan förstås i linje med hur Sarnecki och Sivertsson 

menar, att nära familj, i förhållande till övriga individer i samhället, dvs. utomstående, ofta 

har lättare att acceptera individen efter avtjänat straff. Sarnecki och Sivertsson menar att detta 

kan bero på att en nära anhörig känner individen väl och därför kan skapa en helhetsbild av 

personen.  En informant berättar att han kan känna sig ledsen när han pratar med sin mamma 

och hör hur oroad hon verkar för att han ska ha fallit tillbaka i missbruk och kriminalitet. 

Skammen som informanten upplever går i linje med hur Scheff menar att erkänd skam inte är 

lika farlig som icke erkänd skam. Om informanten hade förnekat den skam han upplever i 

samtalen hade det kunnat orsaka en icke erkänd skam som resulterat i ilska gentemot hans 

mamma. När han istället väljer att öppet tala om hur han blir ledsen innebär det att han 

erkänner skammen och därav lättare kan hantera de känslor som uppkommer.  

 

Informanternas beskrivning av hur de kan känna gemenskap tillsammans med gruppen i KRIS 

och sina anhöriga blir som May nämner en tillhörighet av kvalité. Informanterna upplever att 

de kan integrera med sin familj och samtidigt känna sig trygga och vara sig själva, dvs. en 

individ med ett kriminellt förflutet som accepteras. 

Sammanfattande analys 

Med utgångspunkt från vårt syfte med denna uppsats, och med hjälp av vår intervjuguide och 

våra informanter har vi fått svar på vår frågeställning. Våra informanter har en bild av hur de 

tror att omgivningen uppfattar dem, vilket påverkar hur de upplever känslan av att tillhöra och 

inte tillhöra samhället. Informanterna har i tidig barndom känt sig som avvikare där de inte 

kunde hitta sin plats för att passa in vilket i sin tur resulterade i kriminalitet. 

De anser att det normala samhället överlag har fördomar och normer vilket försvårar deras 

återanpassning. Lexbase är omdiskuterat inom KRIS med tanke på att det inte bara kan 

påverka deras väg till ett arbete men också deras privatliv och nya sociala relationer. Tesen 

”en gång kriminell-alltid kriminell” stärks pga. Lexbase. Informanterna menar att de upplever 

att de blir dömda återigen. Informanterna upplever att KRIS är som deras högra hand och är 
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en betydelsefull del av deras liv som skapar en meningsfull vardag. Dock menar de att 

organisationen är en ”slusstation”, dvs. en mellanlandning som leder dem på rätt väg till ett 

regelrätt liv ute i samhället.  

 

För att en f.d. kriminell ska genomgå en förändringsprocess till ett regelrätt liv måste hen bli 

en del av samhället och för att det ska gå vägen måste flera faktorer samverka. Man måste få 

en chans till förändring, vilket KRIS erbjuder, sedan måste man ta det svåra steget ut till 

samhället. 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH DISKUSSION 

Syftet med vår studie var att undersöka hur en grupp f d kriminella upplever att andra 

människor uppfattar dem samt hur detta påverkar deras återanpassning till samhället och även 

vad KRIS har för betydelse i denna process. Genom resultatet och analysen anser vi att vi 

generellt har fått svar på våra frågor vilket vi är väldigt nöjda med. Dock förekommer det 

alltid något som man varit mindre nöjd med och gärna hade velat göra annorlunda. Vi hade 

exempelvis gärna velat ha med någon eller några kvinnliga informanter och anledningen till 

att vi inte fick tillgång till dessa informanter känner vi inte till men det kan möjligen bero på 

Kjellmans beskrivning av hur kvinnliga missbrukare ofta bär med sig svåra känslomässiga 

upplevelser. Om detta var fallet tror vi att det inte skulle vara etiskt försvarbart att de 

medverkat i studien. Men vi vill belysa att om det överlag finns en avsaknad av kvinnliga 

informanter i studier om kriminalitet och missbruk kan det leda till att viktig information som 

kan leda till hjälp förbises. 

Vidare hade vi gärna sett att våra informanter var inbokade i förväg. På KRIS visste de om 

när intervjuerna skulle ske men de var inte så noga med att bestämma vilka som skulle blir 

intervjuade. Den snöbollseffekt som skedde skapade en aning frustration hos oss, kanske hade 

situationen sett annorlunda ut om vi redan innan vårt besök skickat över en intervjuguide och 

organisationen kunde ha förberett vilka som skulle medverka. Möjligen kan det också varit så 

att om de kvinnliga medlemmarna sett våra frågor i förväg hade de fått möjligheten att 

fundera om de ansåg sig intresserade av att delta. Men likväl kan översändande av frågorna i 

förväg ha inneburit att alla hade delgett en gemensam upplevelse vilket kunde ha bidragit till 

att vi i alla intervjuer fick alltför liknande svar. Nu fick vi i stället tillgång till ett rikt material 

som gav oss goda analysmöjligheter till att kunna förstå hur informanterna upplever sin tid 

innan, under och efter missbruk och kriminalitet.  

 

I vårt resultat blev det tydligt att organisationen KRIS fyller en stor funktion av tillhörighet 

för informanterna vilket fått oss att fundera över om en allt för stark känsla av tillhörighet kan 

påverka individen i sin övergång till samhället och i sådana fall hur?  Informanternas starka 

reaktion över databasen Lexbase har bidragit till att vi anser att det skulle vara intressant med 

vidare forskning när Lexbase funnits ett par år för att kunna skapa en förståelse om det  

påverkat informanterna så som de tror att Lexbase kommer att göra. En annan fråga som vi 

ser som aktuell är avsaknaden av kvinnliga informanter och vi menar att det är mycket viktigt 
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att kvinnor i framtiden får komma till tals då det annars är risk att stöd och behandling för 

kriminella och missbrukare blir en genusfråga.  

 

Avslutningsvis har arbetet varit mycket intressant och eftersom vi fått ett rikt material hade vi 

ibland svårt att bestämma oss för viken frågeställning som skulle fungera bäst. I dag ser vi det 

som positivt då vi menar att flera synvinklar och flera kunskapskällor bidragit med en bred 

kunskap kring missbrukare och kriminellas livssituation. Självklart hade det varit intressant 

att belysa flera viktiga frågor, men vi tänker att inget material är oanvändbart och vid 

eventuella fortsatta studier i socialpsykologi finns det möjlighet att återgå till aktuellt ämne. 
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BILAGA 1, INTERVJUFRÅGOR  

 

Bakgrund 

-  Berätta lite kort om dig själv? 

-  Berätta om din kriminella bana? 

 

Roll 

-  Vad fyller KRIS för funktion i din vardag och har du någon specifik roll här? 

-  Upplever du att du får vara med och göra skillnad genom KRIS, hur? Skillnad i fråga hos 

dig själv, eller bidra till skillnad för andra människor?  

 

Tillhörighet- Icke Tillhörighet 

-  Hur upplever du att samhället uppfattar f.d. kriminella?  

-  Definiera vad begrepp som tillhörighet och icke tillhörighet innebär för dig? 

- Upplever du att känslan tillhörighet finns på varje ort i samhället, eller bosätter man sig där 

exempelvis organisationen KRIS finns, och någonstans där man börjar ”om på nytt”? 

 

Stigma och stämpling 

- Vilka hinder och möjligheter upplever du i återanpassningen till samhället? 

 

-  Känner du dig under vissa omständigheter stämplad av omgivning och samhälle, i så fall   

under vilka omständigheter och hur ter det sig rent praktiskt? 

 

- Vilka känslomässiga reaktioner väcks hos dig, påverkan och hantering? 

 

- Påverkar omgivningens bild av dig synen på din egen identitet och ditt identitetsskapande? 

 

- Upplever du att allmänhetens bild stämmer överens med din egen självbild? Om inte, vad är 

det som skiljer sig? 

 

- Berätta hur du känner och vad du tycker om databasen Lexbase? 

- På vilket sätt tror du att Lexbase kan påverka just dig? Jobbrelaterat, boende, allmänheten 

etc.  

- Har du andra erfarenheter av att andra har information om din kriminella bakgrund som 

påverkar bilden av dig? 
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Skam 

 

- Vilka känslomässiga erfarenheter upplever du att du har gjort under resan mot   

återanpassning? 

 - Finner du det stöd du behöver hos anhöriga, i samhället, allmänheten? Upplevs skam ifall 

man tar det steget, steget mot eventuellt behov av hjälp, eller tar stoltheten över i och med att 

man gjorde ett försök?  

 

- Något relevant som du skulle vilja lägga till?  
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