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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de personer som har gjort denna studie möjlig att genomföra. 

Jag vill tacka informanterna för att ni tog er tid att generöst dela med er av era personliga 

erfarenheter och upplevelser vilket har bidragit till ett rikt empiriskt material. Ni har även 

bidragit till en intressant inblick i era erfarenheter vilket har ökat min förståelse och kunskap 

om ämnet. Jag vill även tacka Niklas Westberg för konstruktiva synpunkter vid handledning 

som har medverkat till studiens fortskridande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Denna studie avser att jämföra brottsoffer och f.d. kriminellas upplevelser av hur individens 

identitet har formats. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med tio informanter 

som söker besvara frågan om hur individerna upplever att deras sociala band och självkänsla 

har förändrats av att vara kriminell respektive brottsoffer. Dessa frågor besvaras med de 

teoretiska utgångspunkter som valts där fokus ligger på Jenkins sociala identitetsteori. Vidare 

används Scheffs teori om sociala band som är associerad med känslor av skam och stolthet, 

samt Johnsons teori om självkänsla används som reglerar individens välmående. I resultatet 

framgår markanta skillnader mellan brottsoffer och f.d. kriminellas upplevelser av brott.  Den 

sociala omgivningen anses ha en betydande roll för deras olika upplevelser men framförallt 

för individernas identitetsskapande. Det kan även konstateras att sociala band utgör en viktig 

faktor för individens välbefinnande och har en inverkan på individens självkänsla. 

Nyckelord: F.d. kriminella, brottsoffer, identitet, sociala band, självkänsla 

Abstract 

This study intends to compare victims' and the former criminal’s experiences of how the 

individual's identity has been shaped. The study is based on qualitative interviews with ten 

informants and intends to answer the question of how individuals perceive that their social 

ties and self-esteem has changed from being a criminal and victim. These questions are 

answered with the selected theoretical starting points that focus on Jenkins social identity 

theory. Further, Scheff's theory of social ties that are associated with feelings of shame and 

pride, even Johnson's theory of self-esteem is used that regulate the individual's well-being. 

The results show obvious differences between the victims' and former criminals experiences 

of crime. The social environment is considered to have a significant role in their different 

experiences and has particularly an impact on the individuals' identity. It may even be noted 

that the social ties are an important factor in an individual's well-being and has an impact on 

the individual's self-esteem. 

Key Words: Former criminals, victims, identity, social ties, self-esteem 
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1.  Inledning 

I denna uppsats utför jag en jämförande undersökning kring identitetsskapandet hos 

brottsoffer och f.d. kriminella, detta utförs genom att intervjua fem brottsoffer och fem f.d. 

kriminella. De f.d. kriminella har varit åtalade för bland annat narkotika- och våldsbrott 

medan de brottsoffer jag har varit i kontakt med har utsatts för misshandel. Intresset för ämnet 

uppkom i samband med nyfikenhet för kriminalitet, något som ligger långt ifrån mina egna 

erfarenheter och blir därför spännande att undersöka. Att begå brott men även att bli utsatt för 

brott är något som jag tror kan förändra individens sociala band och självkänsla samt bidra till 

individens identitetsskapande. Jag intresserar mig för hur individerna upplever att deras 

självkänsla och sociala band har förändrats av att vara kriminell respektive brottsoffer. 

Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv är det intressant att undersöka och jämföra hur dessa 

individers identitet, självkänsla och sociala band har förändrats av att vara kriminell 

respektive brottsoffer. Jenkins (2004) förklarar att identiteten skapas i interaktion med andra 

individer och är på så vis ett socialt fenomen som karaktäriserar oss människor. Identiteten är 

något som är i kontinuerlig förändring och utveckling hos människor, där erfarenheter och 

livshändelser bidrar till skapandet av identiteten (Jenkins 2004). Även självkänslan är något 

som formas och utvecklas samt har stor betydelse för individens välbefinnande och relationer 

(Johnson 2003). De sociala banden har en betydande roll för individen eftersom de band vi 

knyter till andra människor är under förändring där de antingen förstärks eller försvagas 

beroende på vårt känslomässiga tillstånd (Scheff 1994). Med dessa teorier avser jag undersöka 

och belysa aspekter som rör identitet, sociala band och självkänsla hos brottsoffer och f.d. 

kriminella.  

1.1.     Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för identitetsskapandet hos brottsoffer och 

f.d. kriminella. Jag avser att göra en jämförande studie kring brottsoffer och f.d. kriminella, 

samt hur dessa individers identitet har formats men även hur sociala band och självkänsla kan 

ha förändrats av att vara kriminell respektive brottsoffer. Här belyser jag likheter och 

skillnader mellan brottsoffers och kriminellas upplevelser av identitet, sociala band och 

självkänsla. Detta gör jag genom kvalitativa intervjuer med tio personer där fokus ligger på 

individernas subjektiva upplevelser och erfarenheter. Särskilt intresserar jag mig för: 

- Hur har individens identitet formats av att vara kriminell respektive brottsoffer? 
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- Hur upplever individerna att deras självkänsla och sociala band har förändrats av att 

vara kriminell respektive brottsoffer? 

1.2     Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel som inledningsvis introducerar läsaren för forskningsområdet 

samt syftet med studien. Därefter följer kapitel två som redogör för en historisk bakgrund 

kring brottsoffer och f.d. kriminella. Här presenteras även tidigare forskning kring ämnet i 

form av artiklar som avser att ge en ämnesfördjupning. Under metodkapitlet redogörs den 

metod som används, kvalitativa intervjuer, där jag motiverar detta val och förklarar hur jag 

går tillväga under insamling av det empiriska materialet. I kapitel fyra beskrivs och motiveras 

de teorier och socialpsykologiska begrepp som jag analyserar materialet utifrån. Detta kapitel 

omfattar en presentation av identitetsteorin, sociala band och självkänsla som relateras till det 

valda ämnet. I kapitel fem följer en resultatredovisning där det empiriska materialet 

presenteras. Detta kapitel består av fyra olika teman där jag väljer att presentera brottsoffer- 

och f.d. kriminellas utsagor var för sig. I följande kapitel görs en socialpsykologisk analys och 

tolkning där det empiriska materialet tolkas i relation till valda teorier och begrepp. Slutligen 

förs en reflektion kring studiens utförande och resultat, vad som påverkar materialet samt en 

kritisk granskning där jag reflekterar över hur studien kan förbättras. 
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2. Bakgrund 

KRIS  

Inför denna studie har jag sökt personer med kriminell bakgrund och valt att intervjua 

medlemmar från KRIS, därmed följer en historisk bakgrund kring organisationen. KRIS står 

för ”Kriminellas Revansch I Samhället” och är en ideell förening som grundades 1997 av 

individer med erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Ett kännetecken för organisationen är 

således att de som representerar organisationen besitter samma erfarenhet som individer med 

kriminell bakgrund. Grundtanken med föreningen är att hjälpa individer som varit aktivt 

kriminella eller missbrukare och bestämt sig för att byta livsstil. KRIS viktigaste målsättning 

är att genom stöd och åtgärder utöva inflytande och erbjuda dem ett drogfritt och hederligt 

socialt nätverk. Ett krav som organisationen har på dess medlemmar är därmed fullständig 

avhållsamhet från kriminalitet och droger. Detta krav i samband med att organisationens 

medlemmar hjälper och stödjer varandra till att återintegreras in i samhället möjliggör för dem 

att inte återfalla i tidigare mönster. KRIS vision som medlemmarna ska respektera och följa är 

hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Hederlighet inbegriper att individen ska 

vara ärlig och avstå från brott. Drogfrihet innebär att individen har som mål att sträva efter ett 

drogfritt liv. Kamratskap handlar om att respektera sina medmänniskor och solidaritet inom 

föreningen innebär att individen finns där för sina vänner dygnet runt (Kriminellas Revansch I 

Samhället: 2014). 

Brottsoffer 

I denna studie faller även fokus på brottsoffer med särskilt intresse för våldsbrott och därmed 

följer statistik på brott rörande misshandel. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som 

utförs av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) påvisar att mörkertalet, under 2013, gällande olika 

brottstyper varierar. Undersökningen visar att kvinnors utsatthet för misshandel troligen 

underskattas i större mån än männens då kvinnor oftare utsätts av närstående, vilket är en 

orsak som under tidigare studier bidragit till underrapportering. Gällande misshandel 

konstanterar NTU att 405 000 fall ägde rum varav 99 000 betraktades som allvarliga.  Dessa 

brott inbegriper misshandel i form av slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld. Statistik 

visar att 2,7 % av männen och 1,9 % av kvinnor var utsatta där 72 % av dessa uppger att det 

rör sig om enstaka händelser. Åldersgruppen 20-24 år ansågs vara som mest utsatta för 

misshandel, därefter är andelen lägre ju äldre åldersgrupp som studeras. Unga män mellan 16-

24 år ansågs ha högst utsatthet för misshandel och uppges vara 8,1 % under 2013. Även 

grövre misshandel hade likartade mönster och siffror. Undersökningen framför att allmän 
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plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel, i samband med detta uppger 

drygt 55 % att gärningsmannen var en okänd person. NTU framför även att förekomst av 

alkohol och droger är vanligt vid misshandel. Mer än hälften av brottsoffren ansågs ha 

intrycket att gärningspersonen varit påverkad av alkohol medan 37 % uppger att de själva 

varit berusade vid tillfället (Brottsförebyggande rådet: 2014).  

 

2.1     Tidigare forskning 

Studien bygger på fem artiklar varav den första bidrar med f.d. kriminellas perspektiv på 

interna och externa utmaningar som de möter när de friges och åter försöker integrera i 

samhället.  Den andra artikeln föreslår ett mer humant alternativ till straffrättsliga system och 

indikerar att åtgärder i form av personliga möten mellan gärningsman och brottoffer kan 

stärka båda parter på ett emotionellt plan. Tredje artikeln undersöker betydelsen av socialt 

stöd för brottsoffers välmående och belyser vikten av både emotionellt och praktiskt stöd. Den 

fjärde artikeln påvisar även den relevansen av socialt stöd samt vikten av självkänsla. Studien 

framför att utvecklandet av självkänsla beror på våra sociala relationer där god respektive 

sämre självkänsla påverkar livets utfall. Den femte och sista artikeln belyser 

identitetsförändringar och hur dessa sker. Dessa artiklar uppmärksammar identitet, sociala 

band och självkänsla som på olika sätt kompletterar problemformuleringen om hur 

individernas identitet formats av att vara kriminell respektive brottsoffer. Artiklarna belyser 

även betydelsen av socialt stöd och självkänsla för individens välmående. 

 

2.1.1     Svårigheter som f.d. brottslingar upplever 

Individer som försöker göra en livsförändring kan behöva hjälp med sociala, emotionella och 

psykiska problem. Denna artikel exemplifierar bland annat hur individens sociala band kan 

komma att förändras och är därmed intressant för denna studie. ”Staying Straight: Lessons 

from Ex-Offenders” framför erfarenheter av interna och externa utmaningar som f.d. 

kriminella möter efter frigivning. Kenemore m.fl. (2006) utförde en intensiv kvalitativ studie 

med tolv personer som illustrerar deras personliga upplevelser. Studien utfördes i USA där 

straff prioriteras medan rehabilitering för brottslingar inte är av samma relevans. Det visade 

sig att 50 % av de intagna återvänder till fängelset tre år efter frigörelse vilket indikerar att 

deras beteendemönster inte har förändrats (Kenemore m.fl. 2006:5-6). Då de ständigt vistades 

i en miljö med våld och brottsliga verksamheter så normaliseras detta beteende. Många 

uppger även att kontakten med familj och kollegor gick förlorad, något som försvårar 

situationen för individer som frigörs (Kenemore m.fl. 2006:10,13). Att få återgå till samhället 
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igen beskrivs som traumatiskt och överväldigande. De flesta hade inget stöd eller tillgång till 

resurser för att klara sig själva vilket medför att anpassning till samhället blir en utmaning. I 

samhället kännetecknas de i negativa och stereotypiska termer vilket medför sociala problem. 

Förekommande var även känslor av att inte passa in i samhället. ‘‘I was afraid to get on the 

‘El’ [elevated train] and the bus myself. I was afraid of people. It took me a while” 

(Kenemore m.fl. 2006:14). Den lagliga världen upplevdes vara främmande vilket medförde 

externa stressfaktorer. Betoningar på bristen av förberedelser förekom, att lämna en 

förutsägbar fängelsemiljö till att anta en okänd värld medförde osäkerhet inför sociala möten. 

Studien framför även att förutsättningen för f.d. kriminella att leva på rätt sida av lagen kräver 

utveckling av en anpassad och social identitet. Detta inbegriper att de förstår sitt förflutna, 

deras handlanden men även anledningen till varför de väljer en annan riktning i livet 

(Kenemore m.fl. 2006:7-8).  

 

Studien belyser även betydelsen av terapi eller någon form av organisation som hjälpmedel.  

Bearbetning av inre känslor är något som var främmande för f.d. kriminella. De flesta hade en 

historia av övergivenhet, trauma och förlust vilket gör dem mer sårbara för depression och 

ångest. Större delen av sitt liv har de därmed tillbringat till att förhindra dessa känslor som 

gav upphov till sårbarhet och hopplöshet. I samband med terapi har de dock kunnat inse 

vikten av att arbeta på känslor och beteende, något som medfört en lyckad övergång till den 

fria världen (Kenemore m.fl. 2006: 18-19). 

 

2.1.2     Upprätta förtroende för individer som begått brott 

Denna studie förespråkar ett mer humant alternativ till straffrättsliga system. I ”The 

restoration of trust” föreslår Ross London (2010)  ”Restorative Justice Theory” som baseras 

på att återfå förtroende för människor som har begått brott (London 2010: 176). Teorin har 

utvecklats i samband med allmänhetens brist på förtroende för rättsväsendet som anses vara 

ineffektivt. En gärningsman som får fängelsestraff behöver inte nödvändigtvis leva på rätt 

sida av lagen efter avtjänat straff samtidigt som brottsoffer behöver mer än exempelvis 

ekonomisk kompensation för det utförda brottet. Vi behöver därmed vara öppna för 

möjligheten att återställandet av brott uppnås på olika sätt för olika offer och utsatta 

samhällen. I samband med ”Restorative Justice Theory” träder en ny föreställning om 

kriminell rättvisa fram som tar hänsyn till den känslomässiga skada som offret lidit av 

(London 2010: 177-178). Genom att uppmuntra personliga möten mellan gärningsmannen 

och brottsoffer ökar möjligheten för välbefinnande. För att återfå förtroendet för gärningsman 
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förutsätter det att individen ber om ursäkt och tar ansvar för sitt handlande genom 

rehabilitering. Studien visar att uttryck för skam och ånger av gärningsman är av relevans för 

brottsoffret som upplever det vara tillfredsställande på ett känslomässigt plan. Människan 

responderar positivt på ånger som i samband med känslor av skam är en tydlig manifestation 

på samvete. Detta innebär att brottsoffer känner sig tryggare och återhämtar sig enklare. Det 

är även möjligt för gärningsmannen att ändra bana och återintegreras i samhället genom att 

vid dessa möten prata om känslor och beteende. Även om empati under mötet med dessa 

parter inte uppstår så kan det ingjutas på annat vis, lämpligen genom olika form av arbeten 

som framkallar empati hos människan (London 2010: 180-183). 

 

Människor är i behov av att lita på sina mellanmänskliga relationer utan rädsla för våld eller 

bedrägeri. Åtgärder i form av personliga möten kan öka välbefinnande för offret, gärningsman 

men även samhället som blir en säkrare plats. Det förutsätter dock att man måste kunna se 

individer som brutit mot samhällsordningen som människor med ett samvete. När man förstår 

att de tar ansvar för sitt handlande, är kapabla till empati och har genomgått signifikanta 

förändringar kan individen först då återintegreras i samhället (London 2010:179). Även om 

denna teori vägleds av målet att alltid försöka återställa brottet på ett personligt plan så är vi 

beroende av att staten regerar på överträdelser av regler och tillhandahåller straff som 

upprättelse, något som skänker oss trygghet. Detta borde dock kombineras med fler aspekter 

av ”Restorative Justice Theory” som anses vara det optimala utförandet för att skapa ett 

välfungerande samhälle (London 2010:192). 

 

2.1.3     Att vara brottsoffer 

 

Artikeln ”Crime Victims: What Is the Role of Social Support?” framför betydelsen av sociala 

band som anses vara nödvändigt för brottsoffers välmående. Green och Pomeroy (2014) utför 

en tvärsnittstudie med intervjuer från 175 brottoffer och undersöker effekterna av uppfattat 

respektive mottaget socialt stöd. Uppfattat socialt stöd innebär att individen känner sig älskad 

och får stöd av familj och vänner. Mottaget socialt stöd inbegriper den praktiska hjälpen som 

brottoffer erhåller. Studien visar att båda former av socialt stöd är nödvändig för individens 

återhämtning från brottupplevelsen (Green & Pomeroy 2008: 100-101). Många gånger 

upplever brottoffer ett begränsat socialt liv. Emotionellt stöd är då fördelaktigt för offret 

eftersom det främjar känslor av acceptans. När individen inte får den önskade respons och 

stöd hon behöver löper hon större risk för att de psykologiska konsekvenserna av brottet 
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förvärras. Socialt stöd har även visat sig ha positiv effekt på brottoffer som söker professionell 

hjälp. Individens sociala nätverk kan nämligen underlätta användning av diverse tjänster 

genom att främja offret till att hitta den vård hon behöver (Green & Pomeroy 2008: 99). Starkt 

socialt stöd visade sig ha en positiv effekt på stresshantering i diverse livsskeenden men 

förbättrade även individens mentala och fysiska hälsa.  Människor som upplever svagt socialt 

stöd är i större mån sårbara för stress och har svårare för att hantera det. Stöd från våra 

närmsta relationer fungerar således som en viktig resurs då vi upplever förändringar i livet 

men är även avgörande i återhämtningsprocessen av brott. Denna form av stöd tenderar att 

gynna offrens emotionella utfall och hjälper dem att framgångsrikt hantera brottshändelser 

(Green & Pomeroy 2008: 101-102). Resultatet visade att det finns en stark relation mellan 

socialt stöd, ångest, bearbetning och välmående. Upplevt socialt stöd från närstående visade 

sig vara effektiv mot hantering av brottsoffers ilska inför situationen medan praktiskt socialt 

stöd tenderade att förminska ångestkänslor. Kombinationen av de två, upplevt och mottaget 

socialt stöd, är det mest effektiva sättet för brottsoffer att återhämta sig (Green & Pomeroy 

2008: 107-108). Slutligen påvisar studien att brottsoffer som deltar i stödgrupper kan 

förminska stress och öka nivåer av välbefinnande (Green & Pomeroy 2008: 110). 

2.1.4     Självkänsla – en förutsättning för välmående 

I artikeln ”Self-esteem in a broad-spectrum approach for mental health promotion” framförs 

självkänslans betydelse för individens hälsa och sociala välmående. Mann m.fl. (2004: 357) 

argumenterar för människans behov av en positiv självbild där självkänslan fungerar som en 

motiverande resurs för detta. Självkänslan försvarar oss mot rädsla och osäkerhet vilket 

förbättrar vår hälsa och påverkar vår interaktion med omgivningen. Studien belyser 

relevansen av socialt stöd från närstående som är betydelsefull vid utvecklandet av 

självkänslan. Nära relationer tenderar att stärka vår självkänsla och har en förebyggande 

effekt mot bland annat depressiva symptom och stress (Mann m.fl. 2004: 365). Förmågan att 

klara av diverse livssituationer och besitta inre tillfredsställelse speglar självkänslan medan en 

instabil självkänsla kan spela en avgörande roll i utvecklingen av psykiska och sociala 

problem. Låg självkänsla kan leda till interna problem som depression och ångest men kan 

även resultera i externa problem som exempelvis riskbeteende i form av våld och missbruk 

(Mann m.fl. 2004: 357). Garber och Flynn (2001) utförde en studie på utvecklingen av 

självkänslan där ovillkorligt stöd från föräldrar och kamrater tycks vara kritisk under faser av 

självutveckling. Negativ självkänsla däremot utvecklas som ett resultat av lågt stöd från 
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föräldrar och exponering för negativa mänskliga sammanhang som exempelvis negativ 

feedback från betydande relationer. Självkänslan är således en förutsättning som antingen 

begränsar oss eller underbygger individens möjligheter i livet. Artikeln belyser även Eriksons 

teori om stadier av psykosocial utveckling hos barn, ungdomar och vuxna. Denna teori finner 

ett samband mellan identitet och självkänsla som anses vara nyckeln till hög livskvalitet. En 

diffus identitet däremot tillsammans med låg självkänsla kan vara orsaken till många psykiska 

och sociala problem (Mann m.fl 2004: 359-360). Negativ självkänsla kan även förekomma då 

vi upplever avvikelser mellan det ideala jaget och det verkliga jaget. Desto större diskrepans 

mellan dessa faktorer desto lägre självkänsla vilket ger upphov till känslor av otrygghet. 

Människan tenderar då att bli passiv och undvikande mot omgivningen. Vad detta innebär för 

identiteten och självkänslan beror på individens personlighetsegenskaper och omständigheter. 

Vanligt förekommande är dock att få interna respektive externa symptom (Mann m.fl. 2004: 

364). 

2.1.5     Identitetsförändringar 

Frågan om hur identitetsförändringar sker har varit ett ämne av teoretiskt intresse i många år. 

Peter J. Burke (2006) undersöker i ”Identity Change” två typer av identiteter som förändras 

över tid. Inom ”Identity Control Theory” talar Burke (2006) om att varje identitet har en 

standard som definierar personens identitet. Identitetsstandarden vi har inbegriper vad det 

innebär att ha en specifik identitet, exempelvis vilka förväntningar individen har som ”vän” 

(Burke 2006: 81). Identitetsförändringar som sker inbegriper förändringar inom 

identitetsstandarden. Det finns identitetsnormer för olika grupper och roller som definierar 

identiteten. Människan tenderar att engagera sig i att motsvara dessa normer för att uppfylla 

identitetstandarden (Burke 2006: 82). Studien visar att individens identitet förändras konstant 

men väldigt långsamt under normala omständigheter, vilket beror på en inre mekanism som 

strävar efter att identitet och beteende ska motsvara varandra. Förändrat beteende innebär 

störningar i situationen och individen avviker då från identitetsstandarden. Diskrepans mellan 

beteende och identitetstandard tenderar att ge en känslomässig reaktion. Ett stort och växlande 

avstånd mellan dessa två mekanismer framkallar ångest medan litet avstånd leder till 

välmående. Den emotionella responsen motiverar individen till att aktivt förminska skillnaden 

mellan beteende och identitetsstandard. Denna form av identitetsförändring är adaptiv och 

tillåter individen att passa in i nya situationer och roller då förändringen är ytterst liten. När 
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individen däremot skapar avvikelser mellan identitetstandarden och rollens prestanda sker en 

förändring inom identiteten (Burke 2006: 83-84). 

Identitetsförändringar kan även uppstå när flera identiteter som är relaterade till varandra 

aktiveras samtidigt. Teorin fokuserar på individer som har motstridiga identiteter, något som 

är oönskat av den inre självreglerande mekanismen (Burke 2006:85). Av den anledningen 

tenderar två identiteter som delar gemensamma dimensioner bli mer lika varandra när de 

aktiveras samtidigt. Förekommande är även att en stark identitet dominerar den svagare 

identiteten. Den starkare identiteten framhävs då individen har mindre att förlora på att låta 

den svagare identiteten stå i bakgrunden. Detta beror på vår sociala omgivning, då de flesta 

människor känner till den starkare identiteten skulle de reagera på om denna inte uttrycker sig 

(Burke 2006:85). Den identitet som individen är mest engagerad i är även mindre benägen till 

att förändras. Slutligen argumenterar Burke (2006) även för att innehavandet av två identiteter 

med olika roller kan orsaka rollkonflikt. Vanligtvis undviker individen detta genom att inte 

aktivera dessa identiteter samtidigt. Då människan tenderar att undvika situationer som kräver 

stora identitetsförändringar ägnar vi oss åt olika strategier för att bekräfta våra befintliga 

identiteter. Dessa strategier inkluderar att välja en social omgivning eller situation där vi 

framhäver de identiteter som vi engagerar oss i (Burke 2006: 93-94). 
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3.     Metod 

I denna studie har jag genom en kvalitativ forskningsstrategi undersökt och jämfört hur 

identiteten har formats hos individer som begått respektive blivit utsatta för brott. Jag har även 

intresserat mig för självkänslans betydelse för dessa individer och hur deras sociala band har 

förändrats. Den kvalitativa forskningsstrategin betonar och framhäver individens subjektiva 

berättelser och erfarenheter. Detta kräver således ett ömsesidigt samspel mellan mig och 

intervjupersonerna vilket har genererat trygghet. Med hermeneutiken som vetenskapsteoretisk 

ansats har jag fått förståelse för informanternas verklighet. Med denna metodologi har jag 

kunnat skapa mig en uppfattning om informanternas upplevelser som jag strävar efter att 

förmedla på ett rättvist och förtroendegivande sätt, vilket förhoppningsvis bidrar till studiens 

kvalitetet och tillförlitlighet.  

3.1     Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien baseras på den kvalitativa forskningsstrategin som framhäver betydelsen av 

individens tolkning av den egna sociala verkligheten. Då jag söker efter att öka förståelsen för 

informanternas berättelser har jag tolkat och analyserat det empiriska materialet utifrån en 

hermeneutisk tradition (Bryman 2002: 25). Ödman (2007) beskriver att hermeneutiken strävar 

efter att förstå människans värld och går således ut på att tolka, förstå och förmedla där 

tolkning är den huvudsakliga forskningsmetoden. De hermeneutiska vetenskaperna söker efter 

möjliga innebörder hos sina studieobjekt, dessa studeras som texter och språk. Genom att 

tolka dessa får man ökad kunskap och förståelse för det objekt som studeras. Med 

hermeneutiken i bakgrunden tolkas informanternas berättelser för att sedan undersöka hur 

processer som rör identitet kan ha formats av sociala interaktioner, men även deras 

upplevelser av hur självkänslan och de sociala banden har förändrats. På så vis ökar min 

förståelse för ämnet genom att tolka informanternas utsagor. Då hermeneutiken tar hänsyn till 

varje individs subjektiva tolkning blir denna teoretiska utgångspunkt bäst lämpad för 

undersökningen (Ödman 2007: 42,48). Hermeneutiken som vetenskaplig tradition innebär 

både tolkning och skapande där man genom ett språkligt samspel får möjlighet att gemensamt 

tolka det som sägs under intervjuernas gång för att sedan försöka finna mening i utsagorna, 

utifrån det perspektiv som informanterna haft. Språket är en väsentlig del inom 

tolkningsarbetet där forskarens roll inbegriper översättning av informanternas språkbruk så att 

studien förmedlar en rättvis bild av informanternas utsagor. Att på ett ömsesidigt sätt kunna 

tolka informanternas erfarenheter och utsagor bidrar således till ett mer sanningsenligt 
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resultat. Då denna studie bygger på att kunna tolka och förmedla ord är det viktigt att jag 

fångar upp informanternas innebörd. Detta då ett sanningsenligt resultat endast framkommer 

om jag kan förstå och förmedla meningen i informanternas utsagor. Tolkning- och 

förståelseprocessen är något som kontinuerligt omformuleras, då ny kunskap tillför en annan 

typ av tolkning. Valid tolkning beror således på sammanhanget där tolkningens innebörd är 

giltig för den företeelse som studeras eller skänker mening åt. En väsentlig del inom 

hermeneutiken är ”Verstehen” vilket innebär förståelse och är beroende av kontextuellt 

sammanhang, det inbegriper ett fokus på den sociala kontext och innebörden i det som sagts 

(Bryman 2002: 370).   

Förutsättningen för att uppfatta helheten är att förstå de respektive delarna samt deras relation 

till varandra, vilket benämns som den hermeneutiska cirkeln. Inför denna studie präglas jag av 

den egna förförståelsen, vilket inte gör det möjligt för mig att inta ett helhetsperspektiv. Min 

förförståelse kommer att ändras och nyanseras under studiens gång vilket bidrar till skapandet 

av ett helhetsperspektiv men även möjligheten till att uppnå tillförlitlig kunskap (Ödman 

2007: 98-99). Tolkningsprocessen förutsätter att jag är medveten om förförståelsen och dess 

bristfälliga karaktär men även att den under studiens gång kan komma att ändras. Genom att 

arbeta med de respektive delarna och helheten förstår man sammanhanget bättre vilket är 

avgörande för min tolkning och förståelse (Ödman 2007: 108). Hermeneutiken skiljer sig 

avsevärt från positivismen som baseras på säker och logisk kunskap. Positivismen tillhör den 

kvantitativa metoden och eftersträvar en objektiv sanning med utsagor som verifieras med ett 

sanningsvärde. Då denna studie genererar ett resultat som endast representerar informanternas 

personliga utsagor så är positivismen som vetenskapsteoretisk ansats inte att föredra 

(Widerberg 2002: 24). Jag utesluter därmed en kvantitativ forskningsstrategi som har en 

naturvetenskaplig inriktning och intresserar sig för olika typer av mätningar och 

generaliserbar data. Studiet av människans sociala verklighet skiljer sig från 

naturvetenskapens studieobjekt och kräver således en ansats som skiljer sig från den 

naturvetenskapliga (Bryman 2008: 371-372). Med kvalitativa intervjuer som metod och 

hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats hoppas jag kunna besvara 

problemformuleringen som berör identitet, självkänsla och sociala band.  

3.2     Förförståelse  

Min förförståelse formas av samhället, min bakgrund och mina erfarenheter vilket gör att alla 

individer bär på en unik förförståelse. Detta gör att människor tolkar på olika sätt eftersom 
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våra tolkningar av världen är subjektiva och genererar unik förförståelse som individer bär 

med sig. Inom hermeneutiken är språket ett viktigt redskap för att uppnå förståelse och 

kunskap vilket är en central del i min undersökning. Detta då jag tar del av informanternas 

utsagor och berättelser vilket ger mig möjligheten till att förstå deras tillvaro. För att kunna 

skapa en rättvis uppfattning av deras utsagor är det av betydelse för mig som forskare att 

tydligt förmedla informanternas språkbruk (Ödman 2007: 123,236). Genom ett språkligt 

samspel med informanterna får jag en förståelse och uppfattning kring deras tolkningar och 

kan närma mig deras verklighet, språket blir på så vis ett tolknings- och förståelsesätt. 

Eftersom vi alla bär på en unik förförståelse och präglas av denna blir det en utmaning att 

förhålla sig öppet till den egna förförståelsen men även inför studien. Det är först när 

individen förhåller sig öppet till sitt studieobjekt som den egna förståelsehorisonten kan 

ändras. Hans- George Gadamer benämner detta som det öppna frågandets princip vilket 

tillåter vår tolkning att ändra betydelse. Öppenhet är på så vis ett villkor för ett bra samtal som 

är beroende av ett ömsesidigt samspel mellan mig som utför studien och informanterna. 

Gadamer belyser även innebörden av att vara medveten om vår egen kunskapsbrist och det 

öppna förhållningssättet (Ödman 2007: 26,30,237). Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln 

som fungerar som en förståelseprocess hoppas jag få ett bredare helhetsperspektiv och en 

ökad förståelse i förhållandet mellan del- och helheten (Ödman 2007: 98).  

Förförståelsen som jag har med mig i studien vägleder mig i sökandet och hjälper avgöra 

vilken vetenskaplig orientering som lämpar sig för studien (Ödman 2007: 102). Min 

förförståelse har vuxit fram genom att ämnet har omtalats och aktualiserats i samhället. Jag 

har genom dokumentärer, nyheter och sociala medier bildat mig en uppfattning kring 

brottsoffer och kriminella. Min uppfattning om människor som utsätts för brott är att de ofta 

framställs som svaga och hjälplösa medan förövare i många fall framställs som ett hot mot 

samhället. Hur individer handskas med konsekvenserna som uppstår efter att begått- eller 

blivit utsatt för ett brott, tror jag kan bero på individuella egenskaper och hur man ser på dessa 

upplevelser. Mitt antagande är att brottsoffer får en försämrad självuppfattning och tappar 

förtroendet för människor vilket i sin tur kan skada deras relationer medan personer som utför 

brott möjligen identifierar sig med rollen som ”kriminell”, något som kan skada deras 

självuppfattning. Min förförståelse för ämnet har väckt intresset för processer som rör 

identiteten och är anledningen till att jag vill undersöka detta. Då förförståelsen grundar sig i 

den generella bilden som sociala medier har målat upp av kriminella respektive brottsoffer så 

riskerar detta att färga min bild av informanterna. Jag är dock medveten om att förförståelsen 
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kan komma att förändras och utvidgas genom tolkningsarbetet (Ödman 2007: 103). Genom att 

vara medveten om detta och förhålla sig öppet inför både den egna förförståelsen och fältet så 

hoppas jag att studien inte påverkas allt för mycket av förförståelsen.  

3.3     Val av metod 

Kvalitativ- och kvantitativ forskning är två olika tillvägagångssätt inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Några grundläggande skillnader mellan dessa är teorins 

roll i förhållande till forskningen och den kunskapsteoretiska inriktningen. Den kvantitativa 

forskningsmetoden innehåller ett deduktivt synsätt där tyngden läggs vid prövning av teorier 

och där forskaren många gånger har en objektiv uppfattning av den sociala verkligheten 

(Bryman 2002: 35). Den kvalitativa forskningsmetoden har ett induktivt synsätt och betonar 

istället individens uppfattning av den egna sociala verkligheten. En kvalitativ 

forskningsstrategi är fördelaktig för denna studie då jag söker efter att förstå, tolka och 

analysera de sociala företeelser jag studerar. Fokus ligger på hur individerna själva uppfattar 

och tolkar sin sociala verklighet. Genom kvalitativa intervjuer närmar jag mig informanternas 

livsvärld och får en förståelse för deras sociala verklighet, något som förutsätter att jag ger 

dem tid och det utrymme som krävs. Kvalitativa intervjuer innebär således att jag tar del av 

och tolkar informanters subjektiva livsberättelser, något som innebär att materialet inte är 

generaliserbart. Jag valde att använda mig av en semi-strukturerad intervjuguide med frågor 

som är mer allmänt formulerade till skillnad från frågorna i en strukturerad intervju, vilket jag 

hoppas bidrar till ett mer avslappnat klimat. För att kunna uppnå syftet med studien utgår jag 

från en del förutbestämda ämnen med specificerade frågor som informanterna får prata fritt 

kring. Denna form av intervju hjälper mig att täcka de områden jag är intresserad av och ger 

samtidigt informanterna möjlighet att styra intervjun i den riktning de väljer (Bryman 2008: 

413ff). Detta skapar även utrymme för mig att ställa följdfrågor och reda ut eventuella 

misstolkningar. Fördelen med denna typ av semi-strukturerad intervju är att intervjuprocessen 

är flexibel vilket ger mig en bild av vad informanterna upplever vara viktigt att dela med sig 

av. Av dessa anledningar föredrar jag att använda mig av kvalitativ intervju som metod 

framför deltagande observation då jag vill få förståelse för individernas uppfattning av sin 

sociala verklighet. Jag anser att en deltagande observation, med dess fokus på 

observationsdata, inte hade gett ett empiriskt material som bidragit till förståelse och tolkning 

i denna bemärkelse. En deltagande observation ger forskaren möjlighet att närma sig ett 

studieobjekt eller fält och eventuellt bli en integrerad del av det, vilket generar kunskap och 

förståelse för det objekt eller fenomen som studeras. Forskaren kan komma att präglas av sin 
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egen förförståelse och medverkan i för stor utsträckning, vilket inte är min utgångspunkt. Min 

utgångspunkt är således inte forskarens upplevelser utan intervjupersonernas egna subjektiva 

upplevelser och erfarenheter (Bryman 2002: 319ff). Syftet med valet av metod är att skapa en 

bredare tolkning och ökad förståelse av det sociala fenomenet jag studerar. Härigenom 

uppstår svårigheten kring tolkningsfrågan då jag tolkar informanternas beskrivning av deras 

upplevelser där risken finns att jag misstolkar deras utsagor. Detta går dock att försöka 

förhindra i den mån det är möjligt genom att utgå från en utarbetad intervjuguide som ger mig 

utrymme till att reda ut missförstånd. Likt andra metodformer så har kvalitativa intervjuer 

dess brister, exempelvis att intervjupersonerna kan känna sig obekväma med att deras 

berättelser spelas in, vilket i sin tur kan hämma arbetets fortskridande. Jag upplever dock att 

detta går att motverka genom att försäkra dem om att de är anonyma och där frågor som 

upplevs som känsliga eller obehagliga inte behöver besvaras (Bryman 2008: 35,368). 

3.4     Urval 

Då denna studie berör brottslighet var informanterna tvungna att uppfylla vissa kriterier som 

grundar sig i problemformuleringen. Eftersom detta är en jämförande studie begränsade jag 

urvalet till individer som begått och blivit utsatta för brott. I första hand sökte jag efter 

personer med kriminell bakgrund och med detta syftar jag på individer som begått någon form 

av lagöverträdelser. Jag beslutade mig för att intervjua fem medlemmar i KRIS och fem 

målsägare som upptagits av Varbergs tingsrätt och blivit utsatta för någon form av brott. Det 

var viktigt för mig att informanterna uppfyllde en del kriterier för att kunna fullborda syftet 

med denna studie. Jag valde att avgränsa mig till våldsbrott när det gäller brottsoffrena då jag 

anser att detta är en grövre form av brott som kan ha en inverkan på individens identitet. Hade 

jag inte valt att avgränsa mig till våldsbrott så tror jag att studiens genomförande hade 

försvårats då en individ som exempelvis blivit utsatt för mindre stöld inte berörs i lika stor 

utsträckning av brottet. Gällande medlemmarna i KRIS valde jag att inte avgränsa 

brottshandlingen för att få ett bredare perspektiv av deras erfarenheter. Jag ser inte ett lika 

stort behov att avgränsa brottshandlingen för krismedlemmar då dessa individer, genom 

medlemskapet i KRIS, har gjort en livsförändring vilket i sig indikerar att det haft en inverkan 

på deras identitet. Studien tillämpar snöbollsurval vilket är ett vanligt tillvägagångssätt inom 

kvalitativa studier. Snöbollsurvalet gjordes utifrån ovannämnda kriterier vilket innebär att 

detta inte var ett slumpmässigt urval. Jag som forskare tog kontakt med ett mindre antal 

människor som var relevanta för studien, ett s.k. kriterieurval, för att sedan med hjälp av dessa 

individer få kontakt med ytterligare personer som kan vara relevanta för studien (Bryman 
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2008: 196). Dessa personer har fungerat som kontaktpersoner under arbetets gång och bidragit 

med information som behövts för arbetets fortskridande.  

3.5     Tillvägagångssätt 

Tidigt under arbetets gång upptäckte jag svårigheten med att etablera kontakt med personer 

som uppfyllde mina kriterier och som var villiga att intervjuas, något som jag tror beror på 

ämnets känsliga karaktär. Inledningsvis upplevdes en del motgångar i arbetet då de anstalter 

och brottsofferjourer som jag kontaktade inte var särskilt mottagliga och nekade tillträde för 

utomstående i syfte att skydda de intagnas identitet. Jag sökte mig vidare till KRIS som jag 

kontaktade via mail, sedan valde jag även att presentera mig i person. Jag lyckades skapa 

kontakt med de närvarande personerna på KRIS där jag förklarade syftet med studien vilket 

resulterade i intervjuer med dessa personer. Efter att ha intervjuat de första deltagarna 

hänvisades jag till andra potentiella informanter. Vidare kontaktades brottofferjouren i 

Varberg som gav mig vägledning och information om aktuella offentliga mål i tingsrätten. 

Genom att närvara i tingsrätten innan rättegång kunde jag etablera kontakt med de 

målsägande, detta tack vare att brottsofferjouren fanns på plats och erbjöd stöd. Att medverka 

i rättegången var till min fördel då jag fick tillgång till bakgrundsinformation kring brottet 

som informanterna blev utsatta för, de behövde på så vis inte återberätta händelsen för mig. 

Under rättegången noterade jag även vilka informanter som var mer känsliga inför ämnet 

vilket jag tog hänsyn till inför intervjuerna.   

Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer vilket var ett självklart val 

då jag ville ta del av informanternas upplevelser som jag på bästa sätt får genom ett möte i 

form av interjuver. Inför förberedelser av intervjuerna utförde jag en intervjuguide som bestod 

av frågor baserade på olika teman för att täcka de områden jag var intresserad av (Bryman 

2002: 304). Intervjuguiden utarbetades på så vis att informanterna inte ska känna sig styrda i 

samtalet och inleds med öppna frågor för att skapa en bekväm atmosfär. Tanken var att ställa 

neutrala frågor som inte påverkar informanterna i en viss riktning och därmed även resultatet. 

Innan utförandet av intervjuer testade jag intervjuguiden på en kollega för att upptäcka 

eventuella oklarheter vilket bidrog till att jag ändrade ordning på en del frågor och strök andra 

(Bryman 2002: 305,308). Anmärkningsvärt vid utförande av intervjuer har varit 

krismedlemmarnas och brottsoffrens skillnader i utsagor. Medan krismedlemmarna gärna 

talade utförligt och ingående om sina upplevelser och erfarenheter så är brottsoffrena fåordiga 

och restriktiva inför att tala om sina personliga erfarenheter. Detta kan bero på att de flesta av 
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dem intervjuades strax efter rättegång. Vidare var jag noggrann med att upplysa 

informanterna om de etiska principerna (se ”etisk reflektion”) där jag talade om för dem att 

deras utsagor behandlas konfidentiellt, vilket kan öka tryggheten för informanterna att tala 

fritt. Intervjuguiden användes även med flexibilitet där de flesta besvarade en del frågor utan 

att jag behövde ställa dem medan andra frågor följdes av spontana följdfrågor som förde oss 

mot intressanta samtalsämnen. De spontana följdfrågorna bidrog sedan till utvecklandet av 

teoretiska utgångspunkter. (Bryman 2002: 305-306). 

Då tillvägagångssättet i studien inbegriper fokus på språket i form av kvalitativa intervjuer så 

är inspelning av intervju en obligatorisk del av denna process. Jag började med att skriva ut 

det transkriberade materialet för att sedan söka efter intressanta teman där jag antecknade 

återkommande mönster i informanternas utsagor. Dessa mönster delades in i olika teman i 

syfte att skapa tydlighet och struktur i studien men även för att besvara studiens syfte. De 

teman jag fann blev även utgångspunkten för resultatets och analysens upplägg (Bryman 

2002: 311-312). Informanternas utsagor har formulerats om kortfattat vilket innebär att jag 

använder mig av meningskoncentrering, där den huvudsakliga betydelsen av informanternas 

långa uttalande omformuleras till kortare meningar som minskar studiens komplexitet. Detta 

tillvägagångssätt har gjort det möjligt för mig att analysera det empiriska materialet där 

tanken var att ur informanternas perspektiv hitta centrala teman att analytiskt granska (Kvale 

& Brinkmann 2009: 221).  

3.6     Tillförlitlighet 

Det finns en del kriterier att förhålla sig till när man genomför samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Då jag genomför en kvalitativ studie så är reliabilitet något svårare att uppnå 

än validitet. Reliabilitet handlar om att bedöma mått och mätningars pålitlighet samt 

följdriktighet (Bryman 2002: 86). Forskaren strävar efter ett resultat som kan reproduceras 

och bli detsamma om undersökningen görs på nytt. Detta för att avgöra om undersökningen 

påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga faktorer (Bryman 2002: 43). Forskarens 

huvudsakliga frågor är om måttet är stabilt eller inte och om resultaten som följer är 

följdriktigt. Jag undersöker en mindre grupp individer och analyserar informanternas unika 

berättelser vilket betyder att jag inte eftersträvar att generalisera, därmed är reliabilitet inte 

aktuellt för undersökningen. Till följd av det riktas fokus mot att uppnå validitet vilket är ett 

mått på hur sanningsenlig och välgrundad en undersökning är. Validitet kan även användas 

för att bedöma huruvida en undersöknings slutsatser hänger ihop (Bryman 2002: 43-44). För 
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att kunna åstadkomma goda forskningsresultat så gäller det att som forskare ha trovärdighet 

som präglar studien. Den teoretiska validiteten är viktig för mig eftersom den avser att 

bedöma huruvida måttet för mina begrepp faktiskt speglar det begreppet antyder, den omfattar 

således hur väl underbyggda de teoretiska antagandena är. Detta innebär att min metod 

granskas för om den undersöker vad jag hävdar att den gör. De aspekter som jag tar hänsyn 

till är bland annat att forskningen utförs i förhållande till de regler som finns. Studiens kvalité 

ökar även genom att inta ett granskande och ifrågasättande synsätt till studien utifrån de 

teoretiska kunskaper jag har valt (Bryman 2008: 354ff).  

För att utföra intervjuer på bästa sätt har jag frågeställning och syfte i åtanke, detta för att 

undvika att gå in på irrelevanta teman för studien. Informanterna har dock fortfarande ett 

relativt fritt utrymme till att förmedla sina berättelser.  Vidare har jag varit noggrann med att 

inte vinkla intervjuerna till studiens fördel. Det är inte alltför ovanligt att söka efter svar som 

bekräftar forskarens utvalda teorier, något som kan resultera i att man missar viktiga aspekter 

av informanternas utsagor. Då jag arbetar induktivt så är teorierna baserade på 

forskningsresultaten vilket utesluter möjligheten för mig att leta efter svar som bekräftar mina 

teorier (Kvale & Brinkmann 2014: 295 ff) Det går dock alltid att ifrågasätta forskarens roll då 

de valda teorierna är en subjektiv tolkning från min sida av vad jag bedömer vara relevant ur 

materialet. Möjligtvis hade studiens utfall sett annorlunda ut om en annan forskare tagit del av 

studien och således haft sina bedömningar av vad som är relevant ur materialet. Jag är 

medveten om att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i studien, det är däremot något 

som jag strävar efter då jag gärna ser till att min förförståelse eller personliga värderingar inte 

påverkar utförandet av studien. Genom att vara medveten om riskerna som finns för 

inflytande på studien så tar jag hänsyn till dem och förhoppningsvis förhindrar att inverka på 

studien. Jag anser det vara betydelsefullt att förmedla en rättvis bild av informanternas 

upplevelser och åsikter vilket är något jag strävar efter (Ödman 2007: 103). 

3.7     Etisk reflektion  

Att genomföra kvalitativ forskning innebär att försöka tjäna vetenskapliga och mänskliga 

intressen genom att öka kunskap om människans beteende såväl som hennes förståelse av sig 

själv och andra (Kvale & Brinkmann 2009: 98). Då studien berör ett ämne som kan upplevas 

känsligt för många kan det uppstå svårigheter för mig i försöket att erhålla kunskap samtidigt 

som man värnar om de etiska aspekterna. Med denna studie önskar jag fånga upp 

informanternas upplevelser och utförligt kunna ta del av deras utsagor vilket bidrar till det 
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empiriska materialet jag söker efter. Detta är dock något som skulle kunna upplevas som 

inträngande från informanternas sida vilket är anledningen till att jag vill bemöta dem på ett 

respektfullt sätt, med risk för att få ett empiriskt material som endast berör ämnet till ytan 

(Kvale & Brinkmann 2009: 78). Jag upplever att de flesta krismedlemmar inte var känsliga 

inför att prata om sina tidigare livserfarenheter. Detta kan bero på att de numera har en annan 

livsstil och distans till dessa erfarenheter, alternativt att de är vana med att prata om detta 

genom sitt medlemskap i KRIS. Brottsoffer däremot var något känsligare inför ämnet vilket 

kan bero på att en del intervjuer utfördes efter rättegången. Att ta hänsyn till etiska riktlinjer är 

därmed behövligt för att inte inskränka på områden som anses vara alldeles för ömtåliga men 

även för att skapa ett förtroende mellan mig och informanterna. Moraliska riktlinjer kommer 

fungera som ett redskap för mig inför områden jag finner mig osäker på.  

De etiska principer som ansågs vara av betydelse för studien är samtyckeskravet, där 

deltagarna informerades om att all medverkan sker på frivilliga villkor och att svara på 

frågorna sker frivilligt trots godkännande till medverkan. Intervjuerna inleddes med 

informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna informerades om studiens ändamål till 

den grad att de är medvetna om varför de delger information men även förstår min roll som 

intervjuare (Bryman 2008: 131ff). Som tidigare nämnt kan det vara känsligt för informanterna 

att prata om sina upplevelser kring brott och då en del av informanterna lever med skyddad 

identitet så var jag noggrann med konfidentialitet. Detta krav innebär att de försäkrades om att 

deras identitet är skyddad och att annan information som potentiellt skulle kunna avslöja deras 

identitet måste godkännas av dem för att vara med i studien. Deltagarna informerades även 

om att det empiriska materialet publiceras, det säkerställs dock att informanterna nämns under 

dold identitet. Även nyttjandekravet tillgodosågs genom att informera om att all material som 

samlas in beträffande informanterna endast används för forskningsändamålet (Bryman 2002: 

440-441). Efter genomförd transkribering har det insamlade ljudmaterialet raderats i syfte att 

förhindra obehöriga från att nå information kring deltagarna. Varje intervju avslutades med att 

informanterna fick möjlighet till att få det färdigställda materialet vilket jag tror har bidragit 

till att deras medverkan känns mer meningsfull. Vidare hoppas jag på att intervjuerna ökar 

informanternas medvetenhet kring frågor som rör identitet, självkänsla och sociala band 

(Kvale & Brinkmann 2009: 88-89). 
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4.     Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå från tre teorier som jag anser är lämpliga för att besvara 

problemformuleringen. Jenkins (2004) sociala identitetsteori förklarar hur vår identitet formas 

i sociala interaktioner. Vi identifierar eller skiljer oss från andra människor, där vår egen 

självbild och omgivningens definition av oss bidrar till den sociala identiteten. Med denna 

teori undersöker jag hur brottsoffer och f.d. kriminella har format sin identitet. Thomas Scheff 

(1994) förklarar vikten av upprätthållandet av sociala band som en fundamental del i vårt 

välbefinnande men även hur våra sociala band är direkt kopplade till känslor av skam och 

stolthet. Intresset faller på de faktorer som ligger till grund för de sociala banden och 

reglerandet av dessa. Med Scheffs (1994) teori om sociala band undersöker jag hur 

individernas sociala band kan ha förändrats av att vara kriminell respektive brottsoffer. Maarit 

Johnson (2003) belyser självkänslans betydelse för individens välbefinnande och sociala 

relationer, där ökat självvärde och självkännedom generar god självkänsla. Med Maarit 

Johnsons (2003) teori får jag förståelse för hur självkänslan påverkar processer i individernas 

liv och hjälper mig att besvara hur individernas självkänsla har förändrats av att ha varit 

kriminell respektive brottsoffer. Samtliga teorier belyser vikten av sociala relationer och dess 

betydelse för individen. Med dessa teorier och begrepp hoppas jag få en helhetsförståelse för 

hur dessa processer bidrar till individens identitetsskapande. 

4.1     Identitet 

Jenkins (2004) hävdar i boken ”Social Identity” att vår identitet är socialt konstruerad och 

något som ständigt etableras i samband med sociala interaktioner, där vikten av den sociala 

kontexten för individens identifikationsprocess betonas. Då interaktion som 

identifieringsprocess sker på den sociala arenan hävdar Jenkins (2004) att alla mänskliga 

identiteter är sociala identiteter. Identiteten är essentiell för individen då den omfattar en 

förståelse av oss själva och andra vilket är en process som aldrig upphör eller blir slutligt 

fastställd eftersom vi människor ständigt omdefinierar oss själv och andra (Jenkins 2004: 4-6). 

En av grundstenarna i Jenkins (2004) teori är en modell som benämns ”internal-external 

dialectic of identification” (Jenkins 2004: 18). Modellen redogör för etablerandet av sociala 

identiteter genom samspelet av interna och externa processer. Genom denna modell förklarar 

Jenkins (2004) individuell identitet som individens reflexiva uppfattning av den egna 

identiteten. I interaktion med andra människor identifierar vi oss antingen med dem eller 
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skiljer oss från dem, vilket ger oss en uppfattning om vilka vi är och hur vi bör agera. Den 

individuella identiteten betonar skillnader mellan individer men trots individens unika 

egenskaper så är självet socialt konstruerat. Detta innebär att den individuella identiteten som 

är gestaltad i självet endast är meningsfull i samspel med den sociala omgivningen. Det räcker 

inte enbart med att hävda identiteten, den måste även valideras av andra. Det är relationen 

mellan vår egen interna självbild och omgivningens externa definition av oss som under 

ständig växelverkan påverkar varandra och skapar den sociala identiteten (Jenkins 2004: 

15ff). 

Jenkins (2004) argumenterar dessutom för existensen av kollektiv identitet, som även den 

uppstår ur den interna/externa modellen. Kollektiv identitet betonar samspelet mellan likheter 

och skillnader människor emellan där fokus ligger på de likheter människor föreställer sig att 

de ser mellan varandra. Dessa individer finner aningen likheter med varandra eller har 

liknande beteende och omständigheter gemensamt. Kollektiv identitet bygger således på att 

flertalet personer delar gemenskap och upplever samhörighet, även om samhörigheten kan 

vara väldigt vag. Likheter med vissa förutsätter även skillnader mot andra människor där 

dessa motsatser ger oss en reflekterande bild över vilka individer som tillhör kollektivet och 

vilka som inte gör det (Jenkins 2004: 79-80,108). Vidare förklarar Jenkins (2004) även att 

kollektiv identitet förutsätter både gruppidentitet och yttre kategorisering. Den förstnämnda 

innebär att medlemmarna av kollektivet identifierar sig som sådana och vet vilka de är samt 

var de tillhör. Kategorisering däremot omfattar medlemmar som ovetandes kan tillhöra en viss 

grupp och är omedvetna om gruppens existens. Medan gruppidentitetens existens uppstår 

genom ett erkännande av sina medlemmar så uppstår kategorisering när människor utanför 

gruppen uppmärksammar dess existens. Jenkins (2004) hävdar således att gruppidentiteten 

utgör den interna definitionen av ett kollektiv medan kategorisering representerar dess externa 

sida (Jenkins 2004: 81-83). 

En grupp definieras genom relationen som finns mellan en grupps medlemmar där ett 

erkännande inte kräver att individerna har kännedom om varandra. Gruppidentiteter skänker 

oss meningsfullhet och social identitet som skapar ett ramverk för vad som är accepterat 

beteende för dess medlemmar. Gemenskapen som en grupp besitter skapar även kollektivt 

självförtroende genom att gruppen uppvisar olikheter mot andra grupper. Vi skapar gränser 

för att definiera vilka som tillhör gruppen och gör åtskillnad mellan ”oss” och ”dem”, där vår 

självidentifikation påverkas beroende på om man får tillträde till gruppen eller inte (Jenkins 
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2004: 80ff). Kategorisering är en del av alla grupper och kan skapas av utomstående vilket 

gruppens medlemmar inte alltid erkänner och identifierar sig med. Eftersom gruppens 

medlemmar inte alltid är medvetna om kategoriseringen och identifierar sig inte med gruppen 

så förekommer det inga relationer medlemmarna sinsemellan. Grupper kan komma att 

identifiera sig själva som sådana på grund av att de kategoriseras av andra, gruppidentifiering 

innebär på så vis alltid kategorisering men detta gäller inte alltid omvänt. Alla relationer 

mellan medlemmar av en kategori involverar endast dem som enskilda individer, det är först 

när de ömsesidigt erkänner deras kategorisering och skapar en relation som de tar första 

stegen mot en gruppbildning. Kategorisering är något som bidrar till att man försöker förutspå 

människans beteende, det skapar en illusion av att veta vad vi kan förvänta oss av andra. För 

att kategoriseras måste medlemmarna ha något gemensamt och många gånger är människor 

medvetna om att de kategoriseras men ovetandes kring kategoriseringens innehåll och följder. 

Även om individen är omedveten av kategoriseringen så är det alltid potentiellt en 

intervention i deras liv (Jenkins 2004: 83-85). Kategorisering, precis som gruppidentifiering, 

genererar social identitet som medför sociala jämförelser och producerar positiv eller negativ 

självutvärdering. Att kollektivt identifiera sig är en del av människans liv där vi bedriver vår 

vardag i form av dessa identiteter som medför praktiska konsekvenser. Detta gäller både 

gruppidentifikationer och kategoriseringar då de båda är betoningar inom pågående processer 

för identifiering (Jenkins 2004: 88-89). 

4.2     Sociala band 

Scheff (1994) framställer människan som en social varelse vars grundläggande motiv är 

upprätthållandet av sociala band. I boken ”Microsociology” (1994) beskriver han att 

bevarandet av våra sociala relationer innebär att vi känner oss fullständiga och upplever 

emotionell samhörighet. De trygga sociala banden är på så vis av fundamental betydelse för 

det egna välbefinnandet. Ett välfungerande samhälle förutsätter således samspel mellan 

individer i syfte att upprätthålla sociala band. Våra sociala relationer inbegriper betydelsefulla 

emotioner där skam och stolthet ses som primära emotioner. Upplevelser av hotade sociala 

band frammanar skamkänslor medan stolthet, som är dess motpol, genererar trygga sociala 

band. Dessa känslor fyller således en signalfunktion där man kan betrakta skam som ett 

relationellt larm som signalerar om hotade sociala band. Trygga sociala band inbegriper 

däremot ett ömsesidigt bekräftande av deltagarna som legitima medlemmar i relationen 

(Scheff 1994: 4,15). Då vi ömsesidigt bekräftar varandras deltagande säkerställer vi våra 
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sociala relationer och utesluter risken för någon att känna sig exkluderad, något som skulle 

frammana skam. Känslan av skam är olika för människor och kan upplevas vara nedtryckande 

och exkluderande. Det är en känsla som kan leda till obehag och som individen gärna inte 

bekantar sig med. Av den anledningen tenderar människan att trycka undan skam för att 

utesluta känslor som hon inte kan hantera. De sociala banden vi har präglar även hur 

individen reglerar sitt beteende mot sin omgivning där individer som upplever hotade sociala 

band tenderar att ha en lägre självkänsla och litar mindre på sin egen förmåga, något som 

innebär att de är mindre mottagliga för skam. För dessa individer kan skam vara 

överväldigande smärtsamt och undviks därmed till varje pris. Detta grundar sig även i rädsla 

för att bli avvisad, som är en grundläggande källa till skam och omfattar en negativ 

utvärdering av självet, antingen av andra eller av individen själv (Scheff 1994: 86-87). 

Därmed tenderar människan att ”turn the world upside down, rather than turn themselves 

inside out” (Scheff 1994: 93). Intakta sociala band medför däremot en självständighet för 

individen som upplever större mottaglighet för skam och kan hantera känslan på ett sunt vis. 

För att upprätthålla intakta band krävs det att individen ständigt testar och förnyar de sociala 

banden. Då våra sociala band är i ständig förändring innebär detta att banden antingen byggs 

upp, säkras, återställs eller bryts ned vilket är vanligt förekommande vid konflikter med andra 

människor. Konflikter bland människor är något som innehåller både en konstruktiv potential 

där sociala banden utvecklas och involverar en ömsesidig förståelse men ger även utrymme 

för negativt samspel som hotar sociala band (Scheff 1994: 7-8,93). 

Sociala band förutsätter social interaktion och involverar en balans mellan närhet och distans 

till andra individer för att upprätthålla dessa band. Detta innebär att man finner en balans 

mellan den enskilda människans behov och gruppens behov vilket benämns som optimal 

differentiering. Detta förutsätter närhet som kräver insikt om andras perspektivstagande men 

även distans som behövs för accepterandet av andra personers självständighet. Denna typ av 

förhållningsätt gentemot sin omgivning medför intakta sociala band som präglas av stolthet, 

förtroende och respekt. Optimal differentiering innebär även att människan har en högre grad 

av öppenhet gentemot andra människor och att individen förmår upprätthålla band med även 

de som skiljer sig från individen själv. Det förutsätter även att individen accepterar både 

samstämmighet och motsättningar i relationen med andra. Denna form av differentiering 

syftar till att förklara att människans välmående skulle vara som bäst ifall individen är lika 

öppen för andra människor och deras värderingar som sina egna och den grupp hon befinner 

sig i. På detta vis skulle människan bli mer öppensinnad och vara mer socialt och emotionellt 
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rörlig eftersom öppenheten i det psykiska spektret ger henne en frihet att inte välja sida eller 

ge upp sin identitet för gruppens värderingar (Scheff 1994: 4,14). Ett för stort distanstagande 

till omgivningen kan istället skada och lösgöra de sociala banden. Detta kan innebära att 

individens sociala kontakter går förlorade och överdifferentiering sker vilket innebär att 

varken tillit eller förtroende råder för övriga relationer. Då känslor av lojalitet och 

samhörighet saknas blir de enskilda behoven centrala och människan isolerad (Scheff 1994: 

4-5). 

4.3     Självkänsla 

I sin teori beskriver Maarit Johnson självkänslans betydelse för människans vardagsliv. I 

hennes bok ”Självkänsla och anpassning” (Johnson 2003) förklarar författaren hur inre och 

yttre självkänsla uppstår samt vad växelspelet däremellan innebär för individens 

välbefinnande och relationer. Johnson (2003) definierar självkänslan som vårt känslomässiga 

förhållande till oss själva vilket inbegriper självrespekt och inre tillfredställelse. Självkänslan 

inkluderar vår egen värdering av oss själva vilket medför personlig tillit och förtroende för en 

själv. Självkänslan formas på olika vis och individen kan införskaffa högre självvärde, vilket 

direkt bidrar till en ökad självkänsla. Vissa individer får ett högre självvärde genom 

exempelvis den egna kompetensen medan andra kan uppleva ett högre självvärde genom 

omgivningens emotionella bekräftelse. Det förstnämnda bidrar till det Johnson (2003) 

benämnder som yttre självkänsla, vilket förvärvas genom andras beröm. Det andra är en inre 

självkänsla som framkommer genom omgivningens omdömen om oss och kärlek. Den inre 

självkänslan representerar även individens attityder gentemot sig själv och andra (Johnson 

2003:14ff). Den yttre självkänslan innebär att få uppskattning och respons av andra människor 

genom prestationer där individen söker sig till utmaningar för att stärka sin självkänsla. 

Förutsättningen för individens välmående är en bra inre självkänsla, som även reglerar den 

yttre självkänslan. Individer med en låg inre självkänsla är i större behov av yttre bekräftelse 

och respons från yttre attribut och omgivning medan de med en god inre självkänsla är mindre 

beroende av yttre respons och attribut. En god inre självkänsla grundar sig vanligen i 

upplevelser och känslor av trygghet i tidig ålder, vilket kan bidra till en mer positiv grundsyn 

på livet. Den trygghet och stabilitet som formas ger oss ett inbyggt skydd mot de utmaningar 

vi möter i livet och genererar hopp under svåra omständigheter i livet (Johnson 2003: 39,41). 

Individer med en låg inre självkänsla tenderar att låta den yttre ta större plats och tjäna i 

kompensatoriskt syfte för att förvärva självkänsla och skydda sig från kränkningar, på så vis 
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samspelar den yttre och inre självkänslan ständigt med varandra. Självkänslan har en funktion 

vars inverkan ständigt påverkar vårt beteende och vardagliga liv. Vi är på olika sätt utrustade 

inför krävande livshändelser där vi påverkas i olika mån beroende på om vi har resurser för att 

klarar av konsekvenserna av omständigheterna. Genom en bra inre, emotionellt betingad 

självkänsla kan individen i större mån skyddas från kriser och få en lättare återhämtning. En 

stabil och positiv grund medför även att vi försvaras mot ångest medan en låg självkänsla kan 

ligga till grund för ångest, depressioner och missbruk. 

Genom att känna till sina brister och goda egenskaper får man bättre självkännedom och kan 

öka sin självkänsla. En god inre självkänsla kan på så vis genom självkännedom öka under 

livets gång där man får insikt om vad man är i behov av (Johnson 2003: 44ff). På liknande vis 

tenderar individer med lägre självkänsla att avvisa negativ information om sig själva. Detta 

för att inte gräva i delar av sig själva som de gärna förtränger. För individen kan det vara 

tillfälligt gynnsamt men ökar risken för svårigheter i socialt samspel. Vanligt förekommande i 

sådana situationer är att försköna bilden av sig själv som i samband med en låg självkänsla 

tenderar att resultera i psykisk ohälsa (Johnson 2003: 35-36). Brister i självkänslan frammanar 

osäkerhet och rädslor inför olika livsområden, vilket kan ha en negativ inverkan på individens 

förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. Individer med en inre grundtrygghet har i 

större utsträckning positiva tankar om sig själva, vilket i sin tur även kan innebära att 

relationer till omgivningen präglas av positiva känslor. Vår relation och vårt förhållningssätt 

till oss själva är därför en viktig del av välbefinnandet (Johnson 2003: 73-74). 
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5.     Resultat 

Resultatdelen bygger på fingerade namn i syfte att bevara informanternas anonymitet. Fokus 

ligger på informanternas individuella upplevelser och erfarenheter för att ge en så tydlig 

återberättelse som möjligt. Resultatdelen presenteras i fyra olika teman: ”hur relationen ser ut 

till omgivningen”, ”förändrad socialitet och distans till omgivning”, ”självkänsla” och ”att 

förändras som person”. Det första temat ger en förklaring till hur individens identitet har 

formats av att vara kriminell respektive brottsoffer. Det andra temat kan kopplas till hur 

individerna upplever att deras sociala band har förändrats. Temat ”självkänsla” illustrerar den 

inre och yttre självkänslan och dess betydelse för individens välmående. Det sista temat ”att 

förändras som person” knyter samma studies syfte genom att förklara hur identiteten har 

formats men även hur de sociala banden och självkänslan har förändrats av att vara kriminell 

respektive brottsoffer. Under respektive tema följer underrubriker där jag skiljer på 

krismedlemmarnas och brottsoffrenas berättelser. Detta för att förenkla jämförelsen mellan 

dessa två kategorier men även för att ge en överskådlig läsning. Avslutningsvis följer en 

resultatsammanfattning.  

5.1     Hur relationen ser ut till omgivningen  

Medlemmarna i KRIS 

Förekommande mönster bland informanterna är att de har liknande åsikter och upplevelser av 

sitt tidigare liv som kriminella. Ett återkommande inslag i informanternas utsagor är 

ambivalens i upplevelsen av tillhörighet till sin kriminella umgängeskrets samtidigt som 

känslan av att inte känna sig hemma uppstod. Bland sin umgängeskrets har de flesta 

introducerats för droger och samtliga talar om att de har haft ett narkotikamissbruk. 

Missbruket tycktes även vara anledningen till att de endast valde vänner efter egna behov och 

omslöts av människor med samma livsstil. Intervjupersonen Ulrika beskriver relationen till 

sina vänner som väldigt bristfällig då de tenderade att umgås för att få utbyte av varandra, 

vanligtvis i form av droger. ”Om jag hade en påse med knark där och mig själv där, när det 

hade hettat till vad hade de valt liksom?” Hon antyder därmed att hennes tidigare relationer 

präglades av osäkerhet och misstro då de egna behoven prioriterades medan relationerna blev 

sekundära. Samtliga informanter är enade kring detta och påvisar att umgängeskretsen tycktes 

bestå av gemenskap kring droger. Vanligt förekommande var tjänster och gentjänster, gjorde 

man något för andra så förväntade man sig något i utbyte. Förtroendet sjönk därmed även för 

de som ville en väl och inte krävde något i utbyte. Informanterna förklarar att 
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narkotikaberoendet tog kontroll över deras liv vilket tillförde en osund miljö och stor misstro 

till sin omgivning. Som ett resultat av detta ansågs missbruket medföra väldigt hög stress 

vilket gjorde att de ständigt fick vara på sin vakt. 

När David talar om sitt tidigare liv som gängmedlem framkommer det att även hans umgänge 

bestod av människor med samma bakgrund av kriminalitet och trasiga familjeförhållanden. 

Dessa individer lärde han känna på olika institutioner vilket medförde en umgängeskrets som 

till slut endast bestod av yrkeskriminella människor, bestående av flyktiga relationer. Redan 

som 14-15 åring testade David olika gränser i form av inbrott och olika typer av rån som 

eskalerade till användning av droger. I tidig ålder eftersträvade han brödarskapet och 

gemenskapen som finns i ett gäng men förstod ganska snabbt att varken förtroende eller 

respekt fanns för varandra. Istället bestod gemenskapen av pengar, makt och rädsla. På frågan 

om äkta vänskap förekom bland umgängeskretsen svarar David:  

”Det har du absolut inte, du kan tro att du [...] De klart du träffar alltid någon du 

är mer tight med än med någon annan men i slutändan när allting kommer 

omkring så handlar det om grupptryck och pengar så de är ju inte riktig vänskap 

de här med att man står med varandra i vårt och torrt, det finns ju inte.” 

David belyser på så vis att äkta vänskap inte existerar i den kriminella kretsen. 

Förekommande bland umgängeskretsen tycktes vara avundsjuka men även svekfulla 

beteenden där de gick bakom ryggen på varandra. Trots detta delar de en slags 

gruppgemenskap på grund av deras delade livsstil. De flesta informanter är enade om att 

gruppens attityd genererade ett slags beteende som medlemmarna anammade. Detta beteende 

gav sig uttryck i handlingar och ord vilket David exemplifierar och menar att ”du tycker att 

du var mer värd än alla andra och visade inte lika mycket respekt mot övrigt folk, tror 

ungefär att alla ska rulla ut röda mattan för dig”. Detta påvisar att en ilsken attityd förekom 

mot omgivningen till följd av deras livsstil. Informanterna talar om att de under många år har 

skapat sig en roll som hårda och tuffa individer. ”Du väljer en sorts roll, många väljer 

knarklangare, bankrånare osv, det är något man lär sig i början och sedan blir det din 

identitet”. David menar således att de går in i en roll som de försöker leva upp till där bland 

annat vänner vänder sig till dem utifrån dessa egenskaper. Då dessa individer hade en 

umgängeskrets som också var narkotikaberoende tycktes detta vara vanligt för informanterna, 

vilket gjorde det enklare att rättfärdiga både beteende och missbruk.  
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Brottsoffer 

Det finns markanta skillnader mellan brottsoffer och krismedlemmar när de talar om sina 

sociala relationer. Medan krismedlemmar uppger en osund social miljö så upplever brottsoffer 

att deras sociala omgivning har bidragit till deras välmående. I bakgrund mot 

krismedlemmarnas upplevda gruppgemenskap så har brottsoffrena inte haft något gemensamt 

med varandra förutom att de utsatts för brott.  

När brottsoffer delar med sig av sin historia uttrycker de förtroende för sin nära 

umgängeskrets. De talar väl om sin umgängeskrets då de har haft en nära relation till sina 

vänner under längre tid och på så vis byggt upp förtroende för varandra. Karl och Erik 

exemplifierar hur relationen ser ut till sina vänner. Både Karl och Erik tillhör samma 

umgängeskrets och misshandlades av samma gärningsman en kväll när de var ute med sina 

vänner. Under rättegång var deras vänner med som vittnen och var väldigt måna om att hjälpa 

och stödja killarna. Man fick en bild av dem som väldigt nära vänner vilket de också är. De 

uppger att de med hjälp av stöd från sina vänner har kunnat hantera händelsen på ett bra sätt. 

Med sina vänner har de kunnat diskutera hur de känner inför brottet, dock uppvisar de 

restriktivitet inför att prata om brottet med utomstående. De flesta informanter är enade om att 

de endast diskuterar brottet med sina närmsta vänner som de har förtroende för, utomstående 

kan på så vis inte agera som stöd. Detta tycks vara anledningen till att de inte väljer att ta 

hjälp och stöd av Brottsofferjouren. Det är endast Emma som har behov av professionellt stöd 

i form av terapisamtal medan resterande känner att det räcker med att få prata ut bland 

vännerna. Emma kan ses som mest påverkad av brottet och förklarar att hon i samband med 

sina vänner och professionellt stöd har tagit sig igenom den värsta perioden efter brottet. 

Hennes vänner beskrivs som väldigt positiva, inspirerande och drivna personer som hon har 

mycket gemensamt med. Vanligt förekommande bland hennes umgängeskrets är att de 

ständigt motiverar varandra till att drivas framåt.  

”Alltså vi hjälper ju varandra väldigt mycket vad det än är som gäller, som nu då 

med misshandeln, det finns ju ingenting dem inte har gjort för mig! Allt från 

rättegång till terapi och olika möten hjälper dem mig igenom [...] Och så har det 

varit så länge jag kan minnas”. 

Emmas citat tyder på en stark och drivande relation till sina barndomsvänner. Denna krets 

präglas av förtroende vilket tycks vara anledningen till att Emma byggt upp sig själv till att 

vara en tjej med skinn på näsan. Emma har, likt sina vänner, alltid varit en tjej med många 

projekt på gång och varit väldigt ambitiös. Relationen till hennes vänner fungerar utmärkt på 
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grund av att de är väldigt drivande trots att de inom gruppen har väldigt olika personligheter. 

De flesta brottsoffer ansågs sig ha formats i en positiv miljö med goda relationer till både 

vänner och familj. 

5.2     Förändrad socialitet och distans till omgivning 

Medlemmarna i KRIS 

Informanterna upplever att deras sociala omgivning och relationer förändrades under tiden 

som de befann sig i ett missbruk. Många nära och familjära relationer tycktes gå förlorade 

vilket de flesta informanter anser beror på att de orsakat sina relationer alldeles för mycket 

smärta. En del informanter menar att det var smärtsamt att betrakta hur de har skadat sina nära 

relationer och valde därmed att ta avstånd från människor som betyder mest för dem. De 

flesta betonar att de valde att förlora allt i samband med missbruket vilket tycktes medföra en 

likgiltig känsla inför sina relationer. När David talar om sitt tidigare liv berättar han att han 

sällan tog sig tid till att träffa familjen. Detta då han oftast var påverkad av narkotika och var 

därmed undvikande mot familjen. De träffades oftast i samband med häktningar på anstalter 

där familjen hälsade på. Informanterna talar även om svårigheten att umgås med människor 

som inte hade en kriminell livsstil och var drogfria. De upplevde ingen gemenskap med 

”övrigt folk” och slutade därmed att umgås med dem. 

”Det är klart att jag inte känner att jag har mycket gemensamt med en vanlig 

människa, vad ska ja å en person som lever ett vanligt liv prata om? Kan ju inte 

prata om mitt liv, den personen kommer ju bara bli rädd o inte vilja ha med mig 

att göra. I min värld är ju droger normalt, om jag går ut och tar en öl så ska jag 

också gå in o dra två liner kokain på toaletten. Det skulle ju aldrig gå ihop med 

vanliga människor, det är därför jag inte heller har normala vänner kvar heller.” 

Davids citat belyser åtskillnaden mellan honom och ”vanliga människor” som han uttrycker 

sig. Informanterna talar om att avståndstagandet var ömsesidigt, samtidigt som de tog avstånd 

från omgivningen var även de flesta hälsosamma relationerna undvikande mot dem.  

När informanterna talar om sin sociala omgivning beskriver de sin vardag som väldigt 

inrutad.  Filip berättar att ”de gick till jobbet, till arbetskamrater, kom hem o hade familj. De 

hade hela tiden ett sammanhang de var med i, ett friskt sammanhang. För mig var det bara 

vakna, existera, skaffa pengar, alltså livet var så inrutat”. Han menar således att människor i 

vanliga fall har ett hälsosamt och meningsfullt liv medan han själv upplevde motsatsen. 

Citatet belyser även att Filip upplevde socialt utanförskap, något som samtliga informanter är 

enade om. De talar om att den sociala förmågan gick förlorad och syftar på att de i samband 
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med kriminaliteten distanserade sig från omgivningen. Anledningen till detta tycktes vara att 

mötet med andra människor upplevdes som ansträngande, framförallt med människor som 

inte hade samma typ av livsstil och därmed inte mötte informanternas behov. Även i den 

innersta kriminalitetskretsen uppkommer distans till varandra då förtroendet ansågs vara 

väldigt lågt. Informanterna tenderar därmed att prioritera sina egna behov och har i vissa fall 

isolerat sig från andra människor. Filip är en av dem som talar för alla när han påpekar att 

man blir skadad både fysiskt och psykiskt av att leva ett kriminellt liv. Upplevelser av 

ensamhet tenderar att förekomma trots andra människors närvaro. Han talar även om att den 

sociala förmågan fullständigt försvinner vilket han uppmärksammade när han ville lämna den 

kriminella livsstilen. Filip pratar om när han ”skulle börja ta ansvar och det var ju 

jättejobbigt allt det här med myndigheter o försäkringskassan, skatteverket, jag visste ju inte 

hur man skulle fylla i en blankett, jag kände mig dödum alltså!”. Att känna sig vilsen i 

samhället var en förekommande känsla hos alla informanter. Den kriminella världen känner 

de till och visste vilket beteende som var acceptabelt medan den lagliga världen var 

främmande och upplevdes medföra osäkerhet och rädsla. Att skapa nya relationer var 

påfrestande, dels då de flesta upplevde rädsla inför nya människor och dels för att de inte 

visste hur de skulle bete sig. 

Brottsoffer 

Medan krismedlemmar har liknande åsikter och upplevelser så är förekommande mönster 

bland brottsoffer åsiktsskiljaktigheter och olika erfarenheter. Krismedlemmar har upplevt en 

viss tillhörighet och gemenskap i sin kriminella umgängeskrets på grund av deras 

gemensamma intresse och liknande erfarenheter. Brottsoffrena upplever inte någon 

gemenskap eller samhörighet till varandra och har inte heller liknande upplevelser.  En del 

brottsoffer upplever inte alls att deras relationer har förändrats medan Karl, Erik och Emma 

upplever större förändringar bland sina relationer. Lina och Simon anses vara minst påverkade 

av misshandeln och menar att alla vänskapsrelationer i princip är likadana. Samtliga 

brottsoffer är dock enade om att deras familjerelationer har stärkts efter brottet men att de 

även sedan tidigare har haft en god relation till sina föräldrar. Gällande vänskapsrelationer har 

de som blivit mest utsatta upplevt stärkta band till sina vänner. När Karl pratar om sina 

vänskapsrelationer uttrycker han att ”De har ju gjort mycket, man har ju pratat med dem när 

man velat och sen har de varit med på rättegången, de har vittnat och så. De var också 

väldigt på att anmäla brottet så man ser ju att de bryr sig”. Han antyder därmed att 

umgängeskretsen har stärkts vilket Erik instämmer med. För dem har vännerna inneburit ett 
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enormt stöd för att kunna bearbeta händelsen. De anger på så vis att de numera uppskattar 

varandra mer och har ett större förtroende för varandra.  

 

Brottsoffer beskriver likt krismedlemmar upplevelser av restriktivitet inför andra människor, 

särskilt okända människor som de gärna håller en viss distans till. De flesta talar om att de 

saknar tillit till människor vilket anses vara effekten av att ha blivit utsatt för brott. Detta 

gäller särskilt första månaderna efter brottet då de tenderade att stanna hemma istället för att 

socialisera med andra människor, något som upplevdes skänka dem trygghet. Mötet med 

andra människor tycktes vara ansträngande och att skapa nya kontakter var något som de 

flesta undvek. De flesta har under längre tid efter brottet upplevt rädsla inför omgivningen 

vilket har gjort att de föredrar att umgås med sin umgängeskrets istället för att ta in nya 

människor i sitt liv. Många gånger har de stött bort nya kontakter då de anser att de behöver 

människor runtomkring sig som de kan lita på, av den anledningen har de inte prioriterat att 

skapa nya band med människor. De flesta är enade om att de undviker att gå ensamma, 

särskilt om kvällarna då det inte finns mycket människor ute.  

 

”Man valde väl vägarna väl och inte yrar runt vid parkeringshusen utan håller 

sig mer till där det är folk och så. Alltså går vi ut så vet vi ju […] Eftersom att 

denna stad är väldigt liten så vet vi ju att vi kan träffa på honom närsomhelst. En 

gång fick jag för mig att jag såg honom, började inbilla mig grejer så fick jag 

panik och typ sprang åt andra hållet” 

 

Karls citat påvisar rädsla inför att träffa på gärningsmannen, något som har gjort att han är 

noggrann med att inte gå ut på särskilda platser som han bedömer vara osäkra. De flesta 

brottsoffer har upplevt att de ständigt fick vara på sin vakt, särskilt precis efter att de blev 

utsatta för misshandel. En del av dem har börjat bli mer trygga och är inte lika osäkra som de 

var i början. Medan de flesta är överens om att deras sociala liv har förändrats i olika 

utsträckning så har Lina och Simon annorlunda upplevelser och anser sig inte alls ha 

påverkats av brottet. De fortsätter sitt liv som vanligt och hämmas inte av att ha blivit utsatta. 

”Det viktigaste för mig är att jag anmäler brottet och visar att detta inte är okej, sen vad han 

får för dom, om de nu blir samhällstjänst eller något annat spelar inte så stor roll för mig”. 

För Lina är det endast viktigt att markera att det inte är acceptabelt beteende. Vidare ser hon 

det som ett tråkigt minne och påverkades inte mer än att hon var nervös inför rättegången. 
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5.3     Självkänsla 

Medlemmarna i KRIS 

Krismedlemmarna talar om att de tidigare var känslomässigt instabila och förklarar att 

självkänslan har varit förstörd. Detta tycktes vara anledningen till att de inte vågade tro på sig 

själva vilket i samband med ångest resulterade i drogmissbruk. Dessa individer har genomgått 

många trauman i livet vilket har gjort att de gärna ville fly verkligheten för att undvika 

känslor. Användning av droger blev således ett preparat för att avstå från att gräva i sig själva 

och sina känslor. De beskriver även att de har haft ett skal där de framstår som tuffa, hårda 

och kaxiga. Detta skal fungerade också som ett skydd för dem i syfte att undvika negativa 

känslor om sig själva. 

”Man har ju lagt på sig en fasad att jag är fan coolast i världen, jag har mina 

jävla springpojkar under mig, jag ser till och håller i påsen och dom gör vad jag 

säger! Fast egentligen är det en jätteliten, rädd tjej innanför skalet. Det är ju den 

coola, tuffa bruden som jag blev bakom missbruket [...] Men egentligen så var 

jag ju jätteledsen, nedbruten och jätterädd. Det var ju den jag egentligen var, där 

kom ju den här lilla lilla rädda tjejen fram med låg självkänsla, rädd att inte 

duga, rädd att inte vara älskad” 

Annas citat belyser hur hon byggde upp en fasad för att skydda sig från sig själv och 

omgivningen. Hon berättar att det var enklare att inta en aggressiv roll. Denna roll fungerade 

som en försvarsmekanism för att hålla människor på avstånd. Genom att inta en kaxig attityd 

förmedlar hon för omgivningen att hon inte bryr sig om dem men egentligen berörs hon av 

omgivningen ganska mycket. Informanterna har således varit duktiga på att ge sken av en god 

självkänsla. De talar även om uppmärksamhet vilket David exemplifierar genom att berätta 

hur positiv respons var viktig för honom. Då han inte fick positiv respons från exempelvis 

lärare och övrig omgivning så fick han i samband med den kriminella livsstilen både spänning 

och uppmärksamhet. Han kände behov av att få bekräftelse på att han var ”grym” och ”farlig” 

vilket han uttrycker var viktigt för honom. David beskriver att han fick beröm för utförda 

brott vilket gjorde att han nästa gång ville utföra grövre brott för att få ännu mer beröm och 

bekräftelse. På detta vis blev han sedd och fick mycket beröm för sina handlingar. Då 

människor kände till David så fungerade hans handlingar som en merit i cv:t. ”Kommer man 

in på fängelset så vill folk veta vad du suttit för, har du suttit för liksom rån eller grova 

narkotikabrott så är du ju högre upp, och det är ju klart att man har ju sitt cv, ens cv är ju vad 

man har suttit för och vad man har gjort”. David menar således att grövre brott leder till 

större beröm och bekräftelse vilket för honom innebär att bli sedd.  
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Brottsoffer 

Huruvida självkänslan har förändrats för brottsoffer så varierade svaren något även inom 

denna kategori.  De flesta anger att självkänslan har försämrats medan andra inte anser sig ha 

påverkats. De talar om att de har behövt ta mer stöd av sin familj som de numera är mer 

beroende av än tidigare. En del av dem har behövt flytta hem till sina förändrar under vissa 

perioder då de inte kunnat vara själva hemma. Att vara självständig har varit viktigt för dem 

och något som de innan brottet haft stort behov av. Tacksamhet upplever de för all stöd de får 

men anser att de i vuxen ålder inte ska behöva vara beroende av sina föräldrar. Att bli mindre 

självständig är något som de upplever tär på självkänslan och gör att de känner sig begränsade 

istället för fria. De flesta känner sig hämmade som individer och arbetar på att känna sig 

trygga i sig själva igen. Emma är en av dem som har haft en sviktande självkänsla efter att ha 

blivit utsatt. Hon talar om att hon är frustrerad då hon inte känner sig lika kompetent inom 

olika områden. I samband med misshandeln har hennes koncentrationsförmåga blivit sämre 

vilket påverkar hennes vardagsliv. Emma arbetar inom serviceyrket där hennes roll har varit 

att hålla igång arbetsplatsen vilket innebär att hon har haft många arbetsuppgifter. Då hon har 

utfört arbetet utmärkt blev hon erbjuden en chefsposition vilket hon dessvärre fick tacka nej 

till. Detta då hon har svårigheter med att koncentrera sig på mer än en sak åt gången. Yrket 

kräver dock att hon kan hantera många uppgifter samtidigt och hålla högt tempo, vilket 

tidigare inte varit några problem 

”Jag känner mig inkompetent typ, jag märker att jag inte längre hänger med och 

kan inte koncentrera mig som innan. Allt tar ju sån tid nu och de fixar inte jag på 

jobbet, jag måste ju vara snabb [...] Det är så jäkla frustrerande och jag ser ju att 

folk inte längre vänder sig till mig när det är något, de gjorde det alltid innan”  

Emma upplever större osäkerhet kring sin egen förmåga vilket även hennes arbetskollegor 

bekräftar. Att hennes arbetskollegor inte upplever Emma vara lika kompetent som tidigare tär 

på hennes självkänsla. Hon berättar att hon inte ser sig själv som den starka tjejen hon var och 

har således ändrat sin självuppfattning. De flesta upplever större osäkerhet kring sig själva 

och andra människor och menar att de numera ständigt är på sin vakt. Lina och Simon 

däremot upplever inte att deras självkänsla har förändrats. Lina menar att ”det är precis som 

innan, jag har inte hakat upp mig på det, jag har inte legat sömnlös om nätterna. Sen fick jag 

inte så mycket stryk heller det kanske hade varit värre om jag fått mer.” Hon antyder således 

att inga större förändringar har skett i hennes liv och anser att det beror på graden av 

misshandel. 
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5.4     Att förändras som person 

Medlemmarna i KRIS 

Samtliga informanter upplever att de i samband med avståndstagande från det kriminella livet 

har återbyggt banden till sin familj, numera arbetar de med att stärka tilliten inom dessa 

relationer. Förekommande tycks vara att omgiviningen är tryggare med dessa individer. I 

vanliga fall beskriver informanterna att de vid konflikter gick iväg och spenderade inte 

mycket tid på att lösa dem. Numera reflekterar de kring konflikter för att sedan prata om dem. 

De har förändrats beteendemässigt och som individer vilket har stärkt deras relation till både 

omgivningen och sig själva. Medlemskapet i KRIS har stärkt dem som individer då de 

dagligen arbetar på sig själva och att forma en god självkänsla. Peter beskriver att 

medlemskapet ”förändrar hela min identitet, hela mitt väsen [...] det blir ens nya identitet, ens 

nya trygghet”. Han menar således att hans nya identitet definieras av hans intressen och 

egenskaper som träder alltmer fram istället för sin kriminella bakgrund. De flesta beskriver att 

de i kriminaliteten förlorade sig själva som människor och har sedan de gick med i KRIS 

arbetat på att återskapa och bygga upp sig själva. Genom KRIS har de arbetat på personlig 

tillit och formats till trygga och stabila individer vilket har gjort att de ser organisationen som 

deras trygghet.  

Inom KRIS har de tilldelats olika uppgifter där de efter varje uppgift får alltmer ansvar vilket 

har ökat deras egen självuppfattning. David är en av dem som talar om att han föreläser för 

andra om sitt tidigare liv och har således fått mycket positiv respons. Han märker stor skillnad 

från när han var aktiv och inte visade lika mycket respekt mot människor då han även blev 

bemött med förakt. I dagsläget när han föreläser talar han om vilka känslor som ligger till 

grund för hans beteende vilket gör att människor bemöter honom positivit när de förstår hans 

bakgrund. Samtliga informanter är enade om att de hade nått botten och att de idag investerar 

i sig själva där fokus ligger på att utvecklas som människa. ”Jag är inte rädd för mina känslor 

idag som jag var innan. Jag är inte rädd för de och jag tror inte på att jag är en genomrutten 

människa utan ja är kärleksfull å idag känner jag från hjärtat att jag vill hjälpa andra 

människor” Annas citat belyser hur det kunde se ut för informanterna och antyder en 

personlig utveckling. Tidigare har Anna försökt finna människor som kan bekräfta att hon är 

en bra människa istället för att försöka hitta det själv och faktiskt tycka bra om sig själv. När 

informanterna talar om sin personliga utveckling har de nästintill identiska svar på att de 

numera tar ansvar för sina handlingar vilket de betonar. Genom att arbeta på sig själva och 

sina känslor har de kunna bearbeta men även släppa tag om känslor som hat och ilska, något 
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som de tror skulle leda till att de återvänder till missbruket. Framförallt känner de tacksamhet 

inför livet och har en bred livserfarenhet som de försöker använda på rätt sätt genom att hjälpa 

andra vilket även stärker dem själva som individer. 

Brottsoffer  

När brottsoffer talar om sina erfarenheter berättar de flesta att de personlighetsmässigt har 

förändrats, de vet dock inte om det är tillfälliga förändringar som de hoppas på. Deras 

spontanitet är något som de tidigare upplevde var en stor del av deras vardagsliv. Numera 

upplever Karl, Erik och Emma att de hämmas i sin spontanitet. De tänker till innan de går 

utanför dörren och känner sig inte lika fria som tidigare. Emma beskriver sig själv som den 

glada och drivande tjejen som alltid har energi. Hon känner sig numera allt mer nedstämd och 

upplever att hennes glädje inte har lika stor del i hennes liv som tidigare.  

 

”Mina vänner har ju alltid sett mig som den som tillför energi i gruppen men jag 

känner inte att jag är sån längre och de märker de också [---] För jobbet har jag 

också haft världens ångest för, å de är väl de att jag, jag tvivlar på mig själv mer. 

Jag tror att jag bara har blivit mer negativ och det är inte riktigt jag” 

 

Negativa känslor träder alltmer fram i Emmas liv där hon upplever större tvivel på sig själv 

och sin förmåga, något som hon tidigare inte ens reflekterade över. I samband med att 

koncentrationsförmågan sviker henne börjar hon tvivla på sig själv. Även omgivningen 

tenderar att kommentera och uppmärksamma hennes förändringar vilket är något hon oftast 

blir ledsen över. Det tråkigaste för henne är att hon inte känner igen sig själv längre. Emma 

beskriver att gärningsmannen som angrep henne har ett utländskt utseende och talar sorgset 

om att hon numera ofrivilligt är rädd och på sin vakt mot människor med utländskt utseende. 

Hon definierar sig inte som en sådan person och har därför svårt för att acceptera att hon själv 

har utvecklat fördomar mot människor. Emma vill återgå till den säkra, aktiva och positiva 

människan hon tidigare var och är därmed fast besluten om att aktivt jobba på sig själv med 

hjälp av terapi. Detta för att återfå eller aktivera de egenskaper hon en gång hade och kunde 

använda sig av i vardagslivet. Även Karl och Erik har förändrats till en viss del och talar om 

att de inte längre är lika inbjudande och öppna som de tidigare var. I dagsläget och särskilt när 

de precis blev utsatta, tänker de till en extra gång innan de bekantar sig med människor de inte 

känner. De håller sig gärna till sin egen umgängeskrets som känns betydligt tryggare. Dock 

upplever inte alla informanter detta. Lina bland annat menar att ”Jag är ju precis likadan, det 

är inte så att jag känner att jag förändrats på något sätt”. Det ser således olika ut bland 

brottsoffer och deras upplevelser.  
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5.5     Resultatsammanfattning  

Bland krismedlemmarna upplevdes tillhörighet till sin kriminella umgängeskrets samtidigt 

som de kände att de inte hörde hemma där.  En omgivning bestående av människor med 

samma bakgrund av kriminalitet och trasiga familjeförhållanden bidrog till att relationer 

präglades av osäkerhet och misstro. Gemenskapen som fanns i ett gäng medförde att gruppen 

intog en ilsken attityd mot omgivningen och skapade sig en roll som hårda och tuffa individer, 

något de försökte leva upp till i många år. Brottsoffer däremot skiljer sig markant från 

krismedlemmarna när de talar om relationer. Förekommande bland brottsoffer är att deras 

sociala omgivning bidrog till välmående. De upplever en stark och förtroendefull relation till 

sin umgängeskrets och menar att de således har stärkts som individer. 

Krismedlemmarna talar om att relationer förändrades där många nära och familjära relationer 

gick förlorade i samband med missbruket. De tog avstånd från människor som inte delade 

deras livsstil samtidigt som människor tog avstånd från dem på grund av missbruket. Detta 

bidrog till att de stod utanför socialt sätt och kände sig vilsna i samhället. Mötet med andra 

människor kunde upplevas som ansträngande och ensamhet var en återkommande känsla. 

Bland brottsoffer upplevdes restriktivitet och rädsla inför okända människor som de gärna 

höll distans till. De flesta anger även att nära relationer har stärkts där större förtroende råder. 

Självkänslan bland krismedlemmar upplevdes vara förstörd, de talar om att de var 

känslomässigt instabila när de befann sig i kriminaliteten. Missbruket och beteendet 

fungerade som en försvarsmekanism för att fly från känslor de inte ville uppleva. 

Förekommande var även positiv beröm vid utförandet av brott vilket blev deras form av 

bekräftelse. Brottsoffer däremot har delade åsikter där de flesta upplever att de numera är 

mindre självständiga vilket har gjort att självkänslan har försvagats. De upplevs vara 

hämmade och anser sig inte vara lika trygga som tidigare. En del ansåg sig dock inte alls vara 

påverkade vad gäller självkänslan. 

I samband med KRIS har informanterna tagit avstånd från kriminaliteten och återbyggt 

banden till sin familj. Genom personlig utveckling inom organisationen har de utvecklats till 

trygga individer som förändrat sitt gamla beteendemönster. Numera har de format en god 

självkänsla och identifierar sig inte längre med sin tidigare livsstil. Angående brottsoffer 

upplever de flesta personlighetsförändringar, dock i negativ bemärkelse. Negativa känslor har 

tagit större plats i deras liv där de bland annat känner sig hämmade i sin spontanitet. De är 

dock beslutsamma om att arbeta på detta och återfå de egenskaper de tidigare haft. 
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6.     Analys 

Analysen struktureras enligt de mönster som förekommer i resultatet och bygger på en 

redogörelse av det empiriska materialet, där jag väljer att belysa de aspekter som anses 

särskilt relevanta för studien. I detta kapitel tolkar jag informanternas utsagor i förhållande till 

problemformuleringen om hur brottsoffer och f.d. kriminellas identitet har formats. Jag 

använder mig även av sociala band för att förstå hur sociala banden kan ha förändrats för 

dessa individer. Vidare söker jag analysera självkänslans betydelse för individernas liv och 

hur den kan ha förändrats av att vara kriminell respektive brottsoffer. Jag avser att jämföra 

brottsoffer och f.d. kriminellas upplevelser och kommer därmed att belysa de likheter och 

skillnader som finns mellan dessa två kategorier. I analysen belyses begrepp såsom kollektiv 

och individuell identitet, skam och stolthet samt yttre och inre självkänsla. Detta utifrån de 

teorier som tidigare beskrivits om identitet, sociala band och självkänsla. 

6.1     Hur individens identitet formas i den sociala miljön 

Medlemmarna i KRIS 

Enligt Jenkins (2004) formas vår identitet i sociala interaktioner och är därför sociala 

identiteter. Den kollektiva identiteten betonar de likheter som människor finner sinsemellan 

men som även förutsätter skillnader med andra människor. Denna form av identitet kan 

skapas då individer upplever samhörighet eller gemenskap till varandra (Jenkins 2004: 4,79). 

Krismedlemmarna har formats i en miljö bestående av människor med liknande kriminell 

bakgrund som de själva. De uppger att de i förhållande till sin umgängeskrets hade droger 

som gemensam nämnare. Gemenskapen som de upplevde i gruppen skänkte dem en slags 

tillhörighet vilket kan tyda på att en kollektiv identitet skapades i den sociala miljön och i 

samband med den sociala omgivningen. Informanterna uppger tydligt att de valde sin sociala 

omgivning på grund av deras gemensamma livsstil. Avståndstagandet ökade därmed till 

människor som inte mötte deras behov. De upplevde markanta skillnader mellan sig själva 

som kriminella och övrig omgivning som inte hade samma livsstil som de själva. Eftersom 

skillnaderna upplevdes vara så tydliga så visste informanterna många gånger inte hur de 

skulle förhålla sig till den övriga omgivningen. Dessa faktorer kan komma att stärka den 

kollektiva identiteten då de tydligt markerar vilka som tillhör kollektivet och vilka som inte 

gör det (Jenkins 2004: 79). 
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Det framgår tydligt att informanterna upplevde åtskillnader till övrig omgivning då de 

benämner dessa personer som ”vanliga människor” och ”övrigt folk”. Jenkins (2004) talar om 

gruppidentitet som är den interna definitionen av ett kollektiv och innebär att medlemmarna 

erkänner gruppens existens. Inom gruppen skapas ett eget ramverk för vad som är accepterat 

beteende och påvisar tydliga skillnader till övrig omgivning (Jenkins 2004: 80-81). Detta är 

något som framträder hos krismedlemmarna då de talar om att man blir som man umgås och 

indikerar på att gruppens attityd genererar ett visst beteende som medlemmarna anammar mot 

omgivningen. Grupptillhörigheten och den sociala miljön upplevdes vara en form av trygghet 

då det gav individerna riktlinjer, regler och reglerade deras beteende och förhållningssätt. 

Detta innebär även att individerna hade förväntningar på sin roll som ”kriminella”. Då 

krismedlemmarna talar om att de vid utförande av brott kunde få bekräftelse så tyder det på 

att de ville leva upp till en viss standard. Av denna anledning är det svårt att göra ett 

miljöombyte eller en livsförändring, något som hade inneburit att lämna sin trygga miljö trots 

dess destruktiva karaktär. Följden av detta var att många hade en kriminell livsstil under 

längre tid (Burke 2006: 81-82).  

Informanternas sociala miljö präglades av gemenskap kring drogmissbruk, kriminalitet och 

våld vilket bidrog till en normalisering av det egna beteendet. Individerna identifierade sig 

med sin kriminella umgängeskrets vilket bidrog till att de många gånger kunde rättfärdiga sina 

kriminella handlingar och sitt beteende. Att rättfärdiga det egna beteendet innebär att inte 

behöva genomföra identitetsförändringar och därmed välja en social omgivning som bekräftar 

den identiteten man är engagerad i (Burke 2006: 85,93). Deras livsstil och sociala miljö 

bidrog till skapandet av en social identitet. Några informanter talar om hur de valde olika 

roller som exempelvis ”knarklangare” eller ”bankrånare” vilket gjorde att de anammade ett 

visst beteende som karaktäriserade rollen. Även vissa egenskaper som ansågs vara en del av 

rollen anammades, vilket stärkte identiteten (Jenkins 2004: 80). Den sociala omgivningen 

bekräftade även dessa identiteter genom att vända sig till individerna utefter deras roll som 

t.ex. ”knarklangare” och de tjänster som denna roll innefattade. Jenkins (2004) talar om detta 

utifrån den interna/externa modellen där individen formar sin identitet genom omgivningens 

såväl som hennes egen uppfattning om självet. På detta sätt skapade krismedlemmarna en 

social identitet inom kollektivet vilket sker i samverkan mellan individens uppfattning om den 

egna identiteten och omgivningens definition av dem (Jenkins 2004: 15).  
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Brottsoffer 

Brottsoffrena har formats i en social miljö som skiljer sig radikalt från krismedlemmarnas och 

beskriver en social omgivning som tycks vara stöttande och drivande, där individerna upplevt 

förtroende och trygghet. Detta anser dem har bidragit till en stabil grund och positiv syn på 

livet. Jenkins (2004) modell ”internal-external dialectic of identification” beskriver 

etablerandet av sociala identiteter genom samspelet av interna och externa processer. Ur 

denna process framträder den individuella identiteten som betonar skillnader mellan individer 

(Jenkins 2004: 15). Emma är ett av brottsoffrena som framhäver sina individuella egenskaper 

och betonar skillnaderna mellan sig och människor i hennes umgängeskrets. Även övriga 

brottsoffer framhäver gärna både sina egna och sina vänners individualitet. Detta skiljer sig 

från krismedlemmarnas erfarenheter där de flesta identifierar sig med sin kriminella 

omgivning. Förekommande bland brottsoffrena är att de fått positiv respons för sina 

individuella egenskaper från sin sociala omgivning, vilket kan tyda på att den externa 

definitionen av dem är positiv. Detta kan antydas ha bidragit till upplevelser av en mer positiv 

social identitet för brottsoffrena. På samma vis har den sociala omgivningens definition av 

krismedlemmarna bidragit till upplevelser av en negativ identitet. Såsom Jenkins (2004) 

antyder skapas den sociala identiteten i sociala interaktioner. Likt krismedlemmarna har den 

sociala identiteten skapats i samspel med individernas uppfattning om sig själva och 

omgivningens definition av dem (Jenkins: 2004: 4,15).  

Det framgår att gruppidentiteten har varit mer betydande och viktig för krismedlemmarna 

medan den individuella identiteten spelat större roll för brottsoffer. För krismedlemmarna som 

hade erkänt sin grupps existens ser man tydliga mönster på att de anammat en gruppidentitet. 

För brottsoffren däremot har det skapats en yttre kategorisering som uppstår när utomstående 

uppmärksammar och kategoriserar individen. Utomstående har uppmärksammat och 

kategoriserat brottsoffrena som ”brottsoffer”, en kategorisering som de själva inte velat vara 

en del av. Detta framkommer genom att de tar avstånd och markerar tydligt att de inte vill tala 

om sin situation. Emmas arbetssituation ger också ett tydligt exempel på detta där hon 

upplever att hon tilldelats en roll som hon inte vill associeras med. Hon upplever att hon inte 

längre uppmärksammas på grund av hennes tidigare egenskaper, utan de egenskaper som har 

framträtt ur rollen som ”brottsoffer”. Detta hämmar och har en negativ inverkan på henne. 

Den yttre kategoriseringen medför även en social identitet som i hennes fall har producerat en 

negativ självutvärdering där hon upplever större tvivel på sig själv (Jenkins 2004: 81,83,88).   
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6.2     Relationernas betydelse för individerna 

Medlemmarna i KRIS 

Scheff (1994) antyder att de sociala banden har en fundamental betydelse för individen. 

Vidare påstås att våra mest primära emotioner är skam och stolthet, som även fyller en viktig 

signalfunktion. Känslor av skam signalerar hotade sociala band medan känslor av stolthet 

signalerar intakta sociala band (Scheff 1994: 4,15). I materialet framgår att krismedlemmarnas 

relationer präglats av brist på förtroende, stress, oro och osäkerhet. De beskriver relationerna 

till omgivningen som ytliga och bristfälliga vilket kan tolkas som en indikation på otrygga 

sociala band. Informanterna berättar att de tog avstånd från sin nära sociala omgivning 

samtidigt som omgivningen tog avstånd från dem. David talar om att han tog avstånd från sin 

familj då han var påverkad av narkotika eftersom känslor av skam blev påtagliga för honom. 

Att flera av krismedlemmarna skämdes över sin livssituation och sitt narkotikamissbruk kan 

tolkas som en signal om hotade sociala band. Känslor av skam är något som kan upplevas 

som nedtryckande och obehagligt vilket individen gärna undviker (Scheff 1994: 86). Att deras 

förhållningssätt gentemot omgivningen kom att förändras där de distanserade sig från 

omgivningen är något som Scheff (1994) menar kan grunda sig i en rädsla för att bli avvisad. 

Då krismedlemmarnas sociala miljöer ofta präglats av känslor såsom avundsjuka, ilska och 

vrede har de många gånger känt sig otrygga. Upplevelser av hotade sociala band kan för 

individen innebära en negativ utvärdering av självet och bidrar till en lägre självkänsla, vilket 

gör att dessa individer blir mindre mottagliga för skam (Scheff 1994: 7,86). För att handskas 

med sina känslor och sin livssituation blev droganvändningen en central del av livsstilen. 

Eftersom de varken trivdes med sin tillvaro eller sig själva användes droger för att fly 

verkligheten. Även införlivandet av roller, beteenden och attityder blev ett verktyg för att 

undvika känslor av skam (Kenemore m.fl. 2006: 18).  

Bevarandet av sociala band förutsätter social interaktion som involverar en balans mellan 

närhet och distans till individer, men även en balans mellan individens och gruppens behov. 

Krismedlemmarna beskriver sina egna behov som centrala och att distansen till omgivningen 

ökade, något som Scheff (1994) benämner som överdifferentiering (Scheff 1994: 4). Detta 

innebär att de sociala banden skadas och lösgörs, vilket för krismedlemmarna har inneburit att 

de varken känt tillit eller förtroende i sina relationer. Överdifferentiering har för 

krismedlemmarna bidragit till känslor av ensamhet och isolering, vilket gjorde att de hamnade 
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utanför sina sociala sfärer. Trots att de ingick i ett sammanhang och var delaktiga i en 

kriminell gemenskap kände de sig otrygga, ensamma och vilsna i samhället. 

Brottsoffer 

Brottoffer skiljer sig ganska mycket från krismedlemmarna när de talar om sina relationer. De 

flesta brottsoffer talar gott om och har förtroende för sin nära sociala omgivning. Dessa 

relationer präglas av förtroende och tillit där vännerna beskrivs som positiva, drivande och 

inspirerande. Detta vill jag påstå tyder på starka sociala band som signalerar stolthet vilket har 

en viktig betydelse för individens välbefinnande (Scheff 1994: 4). Konsekvenserna av att ha 

blivit utsatt för brott har för de flesta brottsoffrena bidragit till att de nära relationerna har 

stärkts där förtroendet och uppskattningen till varandra har ökat. De trygga sociala banden 

man har omfattar ett ömsesidigt bekräftande av deltagarna som legitima medlemmar i 

relationen. Med trygga sociala band upplever individen en större självständighet och blir mer 

mottaglig för skam (Scheff 1994: 15,93). Att brottsoffer har fått stöd av familj och vänner 

främjar deras återhämtning och psykiska hälsa. Emotionellt stöd anses vara effektivt mot 

hantering av ilska inför brottet medan praktiskt stöd i form av terapi kan dämpa ångestkänslor. 

Kombinationen av dessa två är som mest effektiv för individens återhämtning (Green & 

Pomeroy 2008: 99-100). En negativ konsekvens av att ha blivit utsatt för brott är att de flesta 

upplevt rädsla inför främmande människor. Vissa informanter talar direkt om hur de undviker 

kontakt och socialisation med människor som inte ingår i deras närmsta umgängeskrets. De 

talar gärna inte om händelsen med utomstående vilket kan indikera hotade sociala band 

(Scheff 1994: 15).  

Balans mellan den enskilda individens och gruppens behov är förutsättande för optimal 

differentiering vilket är något som återfinns hos brottsoffrena då de accepterar omgivningens 

självständighet samtidigt som de ser till dess behov (Scheff 1994: 4). Medan 

krismedlemmarna prioriterade de egna behoven ser brottsoffrena gärna till sin omgivnings 

behov där de stöttar, hjälper och respekterar varandra. Krismedlemmarna upplevde att de 

delade livsstil med andra kriminella medan brottsoffrena gärna talar om varandras olikheter. 

Upprätthållandet av sociala band samtidigt som man ser till sina egna och omgivningens 

behov är en förutsättning för optimal differentiering (Scheff 1994: 14). Brottsoffrenas 

relationer präglas av öppenhet inför människor med olika bakgrunder medan 

krismedlemmarna gärna tog avstånd från personer med annan livsstil. 
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En påvisad likhet mellan både krismedlemmar och brottsoffer är att samtliga uppvisar någon 

form av restriktivitet inför omgivningen. Beträffande krismedlemmarna tog de avstånd från 

individer som inte hade samma livsstil som de själva. Trots en viss gemenskap med individer 

med samma livsstil upplevde de ensamhet och isolering. Brottsoffrenas restriktivitet yttrar sig 

genom att de gärna inte pratar om sin utsatthet med utomstående och tar avstånd från 

främmande människor. Till skillnad från krismedlemmarna som tog avstånd från sin nära 

omgivning upplevde brottsoffrena inte någon form av ensamhet eftersom att de har en väldigt 

stöttande omgivning.  

6.3     Självkänsla 

Medlemmarna i KRIS 

Johnson (2003) talar om hur vår självkänsla formas och benämner yttre respektive inre 

självkänsla. Den inre självkänslan är en förutsättning för välmående och formas av 

omgivningens emotionella bekräftelse medan yttre självkänsla förvärvas exempelvis genom 

individens kompetens och omgivningens beröm (Johnson 2003: 14). Krismedlemmarna 

uppvisar en låg inre självkänsla då de inte fått emotionell bekräftelse från närstående. Johnson 

(2003) menar att människan då har ett större behov av yttre bekräftelse vilket 

krismedlemmarna bekräftar genom att söka sig till utmaningar i form av brott för att stärka 

självkänslan (Johnson 2003: 39). David exemplifierar den yttre självkänslan när han talar om 

sin strävan efter att utföra allt grövre brott, något som för honom innebar att få både 

uppskattning, bekräftelse och att bli sedd av sin omgivning. David menar att man kommer 

”högre upp i rang” som gängmedlem om man utför grövre brott vilket indikerar både om 

behovet av självhävdelse men även bekräftelse. Den yttre självkänslan tar då större plats i 

individens liv och skyddar denne från kränkningar (Johnson 2003: 44). 

Johnson (2003) menar att den inre självkänslan även skyddar oss från kriser och ångest, vilket 

medför en stabil och positiv grund samt försvar mot ångest (Johnson 2003: 41). Då 

informanterna inte hade en god inre självkänsla kan detta innebära att risken för ångest, 

depression och missbruk ökar. De flesta krismedlemmar har en bakgrund av trasiga 

familjeförhållanden och påstår själva att ångest ligger till grund för narkotikamissbruket. 

Krismedlemmarnas användning av droger fungerade som ett verktyg för att undvika vissa 

känslor vilket innebar att de hade en lägre inre självkänsla. Anna är en av informanterna som 

berättar hur hon skapade en roll för att framstå som ”hård” och ”kaxig”. Denna roll användes 

som en försvarsmekanism mot både sig själv och omgivningen och var en förutsättning för 
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henne att kunna hantera vardagen. Individer med lägre självkänsla tenderar även att avvisa 

negativ kritik om sig själva (Mann m.fl. 2004:357). I materialet framgår att krismedlemmarna 

tog avstånd från sin omgivning vid konflikter eftersom de inte kunde hantera dessa. 

Informanterna använde sig av sina försvarsmekanismer vilket är ett sätt för dem att inte ta 

emot negativ kritik om sig själva (Johnson 2003: 35). Johnson (2003) menar även att bristen 

på inre självkänsla ökar svårigheten för socialt samspel vilket krismedlemmarna påvisar 

genom undvikandet av sin sociala omgivning och att de kände sig obekväma i vissa sociala 

situationer (Johnson 2003: 36). Att krismedlemmarna även inom denna kategori uppvisar 

liknande erfarenheter kan vara ett resultat av deras gruppgemenskap. 

Brottsoffer 

Brottsoffrena och krismedlemmarna skiljer sig åt inom denna kategori gällande självkänsla. 

Gemensamt för brottsoffrena är att de har en bakgrund av trygga familjeförhållanden och 

sunda vänskapsrelationer vilket antyder att de har en emotionellt betingad självkänsla, även 

benämnt som inre självkänsla. Den inre självkänslan innebär att individen har personlig tillit 

och en positiv grundsyn på livet. Brottsoffrena påvisar detta genom att tala positivt om sig 

själva men även andra, något som har genererat starka relationer. Samtliga brottsoffer har 

tidigare haft ett sunt förhållningssätt till sig själva och sin omgivning. Den trygghet och 

stabilitet som de har upplevt kan fungera som ett skydd mot utmaningar som de ställs inför i 

livet (Johnson 2003 & Mann 2004). En del av brottsoffrena anser inte att självkänslan har 

påverkats av att ha blivit utsatt för brott vilket dels kan bero på graden av misshandel och dels 

att den inre självkänslan har skyddat dem från krävande livshändelser. Deras återhämtning har 

skett betydligt fortare vilken kan vara resultatet av en god inre självkänsla. De flesta 

informanter upplever dock att självkänslan har försämrats. Emma exemplifierar detta genom 

att tala om sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter som hon inte längre klarar av. Hennes 

inre självkänsla har förändrats och hon påverkas i större grad av den yttre självkänslan vilken 

hon upplever att hon inte får i samma utsträckning som tidigare. Att inte kunna prestera som 

tidigare upplevs vara väldigt påfrestande. Emma är dock mån om att gå i terapi för att återfå 

den trygghet hon tidigare känt. Hon kan på så vis genom självmedvetenhet öka självvärde 

(Johnson 2003: 44). 
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6.4     Att förändras som person 

Medlemmarna i KRIS 

Samtliga krismedlemmarna har idag en god inre självkänsla, något de inte hade tidigare. Att 

bli medlemmar i organisationen KRIS är något som de alla uppger har bidragit till deras 

personliga utveckling och en god inre självkänsla, vilket har skett genom ökad 

självmedvetenhet (Johnson 2003: 44). En låg inre självkänsla har för dessa individer inneburit 

en rädsla för konflikter och att inte veta hur man ska förhålla sig till sin omgivning. I samband 

med KRIS har dessa individer skapat sig en omgivning bestående av sunda relationer och som 

alltmer liknar den sociala omgivning brottsoffrena har. Uppkomsten av denna socialitet 

innebär att båda grupperna närmar sig varandra med avseende på självkänsla. Medlemskapet i 

KRIS kräver att de lämnar den kriminella livsstilen bakom sig och arbetar med den personliga 

utvecklingen. Detta har skett genom att organisationen ställt krav på dem där de bland annat 

tilldelats uppgifter och har ansvarsområden inom organisationen. De har fått positiv respons 

och bekräftelse från övriga medlemmar och sin nära sociala omgivning vilket är väldigt 

viktigt för den personliga utvecklingen. På detta sätt har det ökade ansvarstagandet, positiva 

responsen och bekräftelsen från omgivningen bidragit till en ökad inre självkänsla och 

personlig tillit (Johnson 2003: 14,44). I samband med den personliga utvecklingen har även 

de sociala banden stärkts. De relationer som de tidigare tagit avstånd från har återbyggts, 

reparerats och stärkts idag, vilket tyder på intakta sociala band (Scheff 1994: 8).  

Inom KRIS har medlemmarna stöttat varandra och haft tydliga och gemensamma mål där 

framförallt kamratskapen, solidariteten och respekten gentemot övriga medlemmar har varit 

av stor betydelse. Detta har medfört en särskild gemenskap och trygghet för medlemmarna 

där även nära, övriga relationer kunnat återskapas och repareras. Inom organisationen har 

medlemmarna skapat sig en gruppidentitet. Att medlemmarna har en liknande bakgrund har 

medfört trygghet och förståelse för varandra. Gruppidentiteten är något som bidragit till 

medlemmarnas personliga utveckling och har stärkt de sociala banden. Resultatet av detta har 

blivit att individerna är mindre konflikträdda, vågar möta sin omgivning och pratar gärna 

öppet om sina erfarenheter, något som går att tolka till Scheff (1994) där känslor av stolthet 

signalerar intakta sociala band. Anmärkningsvärt är även att samtliga krismedlemmar har 

nästintill identiska utsagor då de beskriver hur de förändrats som personer, vilket kan tolkas 

som att gruppidentiteten framträder. Sammanfattningsvis uppger alla krismedlemmar att deras 

förändringar varit positiva efter att de tagit avstånd från den kriminella miljön. Ett 
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medlemskap i KRIS har bidragit till personlig utveckling, en god inre självkänsla samt 

trygghet och gemenskap vilket har genererat starkare sociala band. Medlemskapet i KRIS har 

medfört positiv respons och bekräftelse från både övriga medlemmar och den sociala 

omgivningen vilket har bidragit till en personlig utveckling.  Den personliga utvecklingen har 

bidragit till att de fått en annan uppfattning om det egna självet som i samband med 

omgivningens respons och bekräftelse format individernas identitet (Jenkins 2004: 15). Alla 

dessa faktorer har varit bidragande till skapandet av en ny identitet där individerna inte längre 

identifierar sig som kriminella.  

Brottsoffer 

Till skillnad från krismedlemmarna upplever de flesta brottsoffer endast negativa 

förändringar. Många av dem beskriver en god inre självkänsla innan de blev utsatta för brott 

och att denna förändrades i efterhand. Emma talar mer ingående om sina förändringar där hon 

tidigare beskriver sig som en stark, driven och energisk tjej. Hon menar att detta har 

förändrats i dagsläget där en del egenskaper gått förlorade som till exempel hennes spontanitet 

och känslan av frihet. Hon upplever inte heller samma glädje och beskriver sig numera som 

en nedstämd person som tvivlar på sin egen förmåga. Den inre självkänslan omfattar en 

personlig tillit och förtroende för den egna förmågan (Johnson 2003: 14). För Emma yttras 

detta genom känslor av oduglighet och inkompetens. Att ha blivit utsatt för brott är något som 

även har förändrat individernas relationer. Karl och Erik ansåg sig själva tidigare som väldigt 

öppna och bekantade sig gärna med nya personer. Detta har förändrats till att de känner sig 

mer återhållsamma och distanserar sig gärna från nya människor. De föredrar att umgås i små 

och nära umgängeskretsar eftersom de inte längre känner sig trygga med nya bekantskaper. 

För dessa individer har de sociala banden förändrats och även kommit att reglera beteendet 

gentemot omgivningen (Scheff 1994: 8). En särskilt intressant skillnad mellan de 

krismedlemmar och brottsoffer som intervjuats är deras stora åtskillnader i deras personliga 

utsagor. För krismedlemmarna har den positiva responsen från omgivningen bidragit till att de 

gärna berättar ingående och utförligt om sina personliga upplevelser. Detta kan bero på att 

krismedlemmarna upplever att de har genomgått en positiv förändring och identifierar sig 

gärna med KRIS. Brottsoffrena däremot upplever en negativ förändring och vill inte 

förknippas med identiteten som brottsoffer (Burke 2006: 83-84). Emma som upplever att hon 

avviker från den standard hon tidigare haft anser sig inte leva upp till den rollen hon tidigare 

haft. Hon upplever förändringar i sitt nuvarande beteende vilket skapar störningar i 

situationen och individen avviker från identitetsstandarden. Om gapet mellan beteende och 
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standard upplevs vara stort framkallar det ångest vilket motiverar individen att aktivt 

förminska skillnaden mellan dessa faktorer, något som Emma försöker göra med hjälp av 

terapi (Burke 2006 83-84). Brottsoffrena har i många fall förändrats till att bli mer slutna och 

återhållsamma vilket även framgår genom berättandet där de många gånger ger väldigt 

kortfattade beskrivningar och återberättelser. Att brottsoffrena har haft en mer individuell 

identitet kan också påstås vara en faktor bakom deras restriktivitet. Vidare kan nämnas att det 

förhållningsätt som krismedlemmarna tidigare hade gentemot sin omgivning där de 

distanserade sig, är något som återfinns hos de flesta brottsoffer idag.  

6.5     Analyssammanfattning 

Krismedlemmarna har tagit del av en kollektiv identitet där de tillsammans med sin kriminella 

umgängeskrets format en gruppidentitet. Denna krets skapade tydliga gränser för vilka som 

tillhörde kollektivet och vilka som inte gjorde det (Jenkins 2004). Medlemmarna umgicks 

gärna med individer som ingick i den kriminella sfären och tog avstånd från människor som 

inte hade samma livsstil. Att de endast umgicks med människor med samma livsstil kan ha 

normaliserat det egna beteendet och förstärkt gruppidentiteten. Ur detta utvecklades riktlinjer 

för vad som var accepterat beteende och inte, vilket medlemmarna anammade genom att inta 

vissa förhållningssätt, attityder och roller. Dessa beteenden och roller bekräftades genom att 

omgivningen vände sig till dem utefter deras roller. För krismedlemmarna är det den 

kollektiva identiteten medan för brottsoffrena är det den individuella identiteten som spelat en 

viktigare roll (Jenkins 2004). Detta kan tänkas vara en bakomliggande faktor till deras 

åsiktsskiljaktigheter och olika erfarenheter. Brottsoffer har endast tillämpats yttre 

kategorisering och kan inte benämnas som en grupp utefter Jenkins definition, då de inte 

erkänner gruppens existens. Individerna hade inte heller någon relation till varandra eller 

gemensam faktor förutom att de blivit utsatta brott. Medan krismedlemmarnas gruppidentitet 

är något som de själva valde att ta del av så vill brottsoffrena inte associeras med den yttre 

kategoriseringen (Jenkins 2004). En åtskillnad kan även göras i frågan om individernas 

upplevelser av omgivningens respons där brottsoffrena tidigare fått positiv respons vilket kan 

ha stärkt den egna identiteten medan krismedlemmarna som tidigare upplevt negativ respons 

kan antas ha bidragit till en negativ utvärdering av självet. Beträffande relationer delade 

samtliga krismedlemmar upplevelser av otrygghet och brist på förtroende för sin omgivning 

vilket signalerar hotade sociala band (Scheff 1994). Många uppger att de skämdes över sin 

situation och tog därmed avstånd från omgivningen samtidigt som omgivningen distanserade 

sig från dem. I samband med avståndstagandet blev de egna behoven viktigare och mer 
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centrala och de sociala banden överdifferentierade. I kontrast till krismedlemmarna har 

brottsoffrena haft nära relationer som präglats av förtroende och trygghet vilket indikerar 

intakta sociala band (Scheff 1994). Gemensamt för både krismedlemmarna och brottsoffrena i 

frågan om förändrade relationer är att deras tidigare nära relationer endast har stärkts i 

efterhand. Den största åtskillnaden beträffande relationer är att samtliga informanters 

förhållningssätt gentemot den övriga omgivningen har förändrats avsevärt. I samband med att 

ha blivit utsatt för brott upplever de flesta brottsoffer sig vara restriktiva inför övrig 

omgivning och tenderar att endast umgås med sin umgängeskrets. För krismedlemmarna har 

upplevelsen varit av motsatt slag där de tidigare hade en viss distans till övrig omgivning men 

är idag betydligt mer öppna och mottagliga för nya bekantskaper. Angående självkänslan har 

krismedlemmarna tidigare inte haft en emotionellt betingad självkänsla och varit i större 

behov av den yttre självkänslan. Genom att utföra brott har de flesta fått beröm och 

bekräftelse, de har således genom den yttre självkänslan fått ökat självvärde. Brottsoffrena 

däremot har haft en god inre självkänsla vilket kan antas ha skyddat vissa individer från 

krävande livsituationer vilket gjort att några av dem inte påverkats i större utsträckning av att 

ha blivit utsatta för brott. De flesta brottsoffer upplever dock att självkänslan har försämrats 

och är därmed i större behov av yttre respons (Johnson 2003). 

I samband med KRIS har samtliga medlemmar genom personlig utveckling och 

självmedvetenhet format en god inre självkänsla som alltmer liknar brottsoffrenas tidigare 

självkänsla. De har även reparerat banden till sina nära relationer och har numera en social 

omgivning bestående av sunda relationer som präglas av trygghet och förtroende. Genom 

medlemskap i KRIS har de format en ny gruppidentitet som är av positivit slag och bidragit 

till positiv respons från omgivningen (Jenkins 2004). Deras identitet har formats till att de 

numera definieras utifrån sina personliga egenskaper istället för tidigare livsval. De flesta 

brottsoffer har däremot endast upplevt förändringar i negativ bemärkelse. Konsekvenserna av 

att ha blivit utsatt för brott har för många inneburit att den inre självkänslan förändrats där den 

personliga tilliten inte är lika stor och individerna tvivlar mer på sig själva (Johnson 2003). 

Detta har bidragit till att de upplever sig vara hämmade och har blivit restriktiva inför övrig 

omgivning. Sammanfattningsvis har konsekvenserna för både krismedlemmarna och 

brottsoffrena varit av väldigt olika karaktär men där dem i olika utsträckning och under olika 

livsskeenden ändå har liknande erfarenheter beträffande processer som rör identitet, sociala 

band och självkänsla.  
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7.     Reflektioner 

Fokus på denna uppsats har framförallt varit identitet men även hur sociala band och 

självkänslan kan förändras hos individer som begått brott respektive blivit utsatta för brott. 

Denna studie har bidragit till en större förståelse och kunskap om de olika upplevelserna av 

brott. Det har varit intressant att få ta del av individernas olika upplevelser vilket jag hoppas 

förser läsaren med insikt i två väldigt olika perspektiv, individer som begått brott men även de 

som har blivit utsatta för brott. Dock anser jag att jämförande studier av denna karaktär är ett 

väldigt brett ämne som kan utvecklas och fördjupas ytterligare. Vidare går det att reflektera 

kring skillnaderna mellan krismedlemmarnas och brottsoffrenas berättande. Att 

krismedlemmarna har bidragit till ett betydligt rikare empiriskt material än var brottsoffrena 

har kan möjligtvis ha berört studiens utfall. Materialet hade eventuellt sett annorlunda ut om 

brottsoffrenas utsagor motsvarade krismedlemmarnas. Att krismedlemmarna och 

brottsoffrena skiljer sig i berättandet kan även bero på att krismedlemmarna haft ett kriminellt 

liv under en betydligt längre tid än vad brottsoffrena varit brottsoffer. Detta kan för 

krismedlemmarna inneburit att de haft en starkare identitet som kriminella medan 

brottsoffrenas identitet är relativt ny och således inte lämnat större avtryck på individernas 

identitet. Den kanske största bidragande faktorn till individernas, enligt mig stora skillnader i 

berättandet, kan vara att krismedlemmarna är engagerade i en stödorganisation medan 

brottsoffrena valt att inte vända sig till någon stödorganisation av motsvarande slag. Detta kan 

även antas ha bidragit till individernas olika hantering och bearbetning av upplevelser.  

KRIS är en organisation som är väldigt omtalad och har uppmärksammats mycket i sociala 

medier. Det är således en attraktiv organisation för utförandet av liknande studier, något som 

kan ha bidragit till att medlemmarna gärna delar med sig och pratar om sina erfarenheter. Att 

organisationen uppmärksammats och fått positiv respons i samhället kan ha stärkt och bidragit 

till medlemmarnas positiva personliga utveckling. De personliga förändringarna för samtliga 

medlemmar i KRIS har varit av positivt slag vilket de är stolta över och pratar gärna om. De 

är även intresserade av studien och vill gärna ta del av det färdigställda materialet. 

Brottsoffrenas förändringar har varit negativa vilket kan vara anledningen till varför de inte 

vill ta del av detta material, vilket signalerar om att det förekommer en viss känslighet kring 

ämnet. Det kan även bero på de inte är delaktiga i någon stödorganisation och inte samtalat 

kring händelserna i lika stor utsträckning som krismedlemmarna har. Att de olika gruppernas 

utsagor har skilt sig åt mycket beträffande materialets längd, tid och beskrivningar etc. har 

därmed försvårat jämförelsen och strävan efter att få ett likvärdigt material. Det intressanta 
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med denna studie är att de olika grupperna har väldigt olika världar och erfarenheter men att 

de trots detta har en del liknande upplevelser, även om dessa upplevs i olika utsträckning. 
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