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Förord 

 

Jag vill tacka alla respondenter: personalen på Kriminalvården/Frivården i Halmstad och 

medlemmar från organisationen KRIS (Kriminellas revansch i samhället) i Halmstad, för ett 

väldigt fint samarbete. Genom att de gjorde insats från sin sida och ställde upp på att försöka 

besvara mina frågor, gjorde de denna studie möjlig för mig. Jag vill tacka också min handledare, 

Marta Cuesta, universitetslektor i Sociologi (docent sociologi), för att utan hennes vägledning 

och kunskap skulle mitt arbete inte varit möjligt heller. 

Svjetlana Miletic 
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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att få tydligare kunskap och kännedom om orsaker till ett kriminellt 

beteende. Dessutom, vill jag få bättre förståelse för det som var avgörande att bryta sig ur det 

kriminella mönstret. 

För att bättre förstå problemområdet har jag använt mig av 3 rapporter. I rapporterna beskrivs de 

problem klienterna mots med inför frigivning, efter frigivning och vilka hinder och möjligheter 

de stöter på ute i det fria livet.   

Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod. Intervjuer är genomförda med 7 personer. 6 från 

organisationen KRIS (Kriminellas revansch i Samhället) och en person som är anställd inom 

Kriminalvården/Frivården.  

Samlad data och resultat analyseras utifrån och med hjälp av olika teorier, som tillhör Michell 

Foucault, teori om makt och disciplin i samhället. Eftersom makten framfors i relationerna 

mellan människor.  Erving Goffman, stigma och Howard Beckers, stämplingsteori. Stigma 

förklarar hur människor stigmatiseras utifrån vissa kriterier och sätter stämpel på varandra. 

George Herbert Meads teori om rollövertagandet och den generaliserade andre, som talar om hur 

viktigt ar med en vuxen förebild, oftast föräldrar under uppväxttiden.  

Analys och resultat är uppdelade i 4 delar. Barndom, identitetssökande, vägen in i kriminalitet, 

vägen ut ur kriminalitet. Resultat visade att något som var gemensamt för de flesta respondenter 

var brister i familjeförhållanden under uppvaxt tiden. Studien visade att majoriteten av 

intervjupersonerna saknade en vuxen förebild, som föräldrarna borde varit. En av 

huvudorsakerna som ledde till kriminalitet var enligt respondenterna grupptryck och spänning, 

alltså destruktiva kompisgäng. Det som var avgörande att bryta sig ur det kriminella monstret var 

enligt de familjemedlemmar, främst barn. Några av intervjupersonerna påpekade att anledning 

varor de slutade med kriminalitet var ålder.  

Nyckelord; före detta kriminella, sociala relationer/socialt nätverk, anpassning/acklimatisering, 

sociologi.  
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1. Inledning 

 

”I början gjorde jag brott rent utav spänning. Mina kompisar gjorde det, så gjorde jag också. 

Det var en kille som alltid hade fina bilar, en tjej med sig, mycket guld. Han bara fick pengar 

hela tiden. I mina ögon såg det ut som det. Jag var då 14 år gammal”. 

Jag vill i mitt arbete få förståelse, kännedom hur personer som har haft en kriminell bakgrund 

och som har slutat med det lever idag ett liv utan kriminalitet. För att kunna göra det möjligt 

bestämde jag mig att intervjua 7 personer. 6 före detta kriminella, som tillhör organisationen 

KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och en anställd vid Frivården.    

Genom deras egna beskrivningar av svårigheter och möjligheter de möt på den långa vägen 

tillbaka, samtidigt vill jag få en bättre inblick på vad samhälls organisationer gör för insatser för 

de före detta kriminella individer och hur ser deras acklimatisering till samhället igen.  

I denna uppsats vill jag genom att använda mig av en kvalitativ metod, intervjuer ta del av 6 

människors livsberättelser. Deras sökande och kamp efter något som ändrade deras liv. 

Uppsatsens mål är att få tydligare kunskap om orsaker som lede till det som kallas för 

kriminalitet och dess brytning, samt återanpassning till samhällets regler och normer igen.  

Genom att lyssna på IP personernas berättelser hoppas jag att få fram de bakomliggande faktorer 

som hade en avgörande roll till varför vissa människor väljer vissa val i livet. I vårt samhälle 

finns lagar och normer, skrivna och oskrivna som vi människor måste följa. Vad som är rätt eller 

fel är inte fastställt. Det är individer i samhället som bestämmer över vilka beteende är accepterat 

och vilka är avvikande.  

Det har alltid funnits de grupper eller individer som inte följer de givna normerna. Om man inte 

följer dessa förespråkade normerna och lagarna som är accepterade av majoriteten blir man 

utanför, inte en i mängden. Dessa avvikande individer söker sig till något annat, och även får 

konsekvenserna för det. Ett av de avvikande fenomen är det som kallas för kriminalitet i vårt 

samhälle.  
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Enligt Nationalencyklopedin kriminalitet/brottslighet definieras som sammanfattande benämning 

på begångna straffbelagda handlingar. ( www.ne.se).  

Eftersom själv har jag erfarenhet av att jobba med människor som har tagit ”fel väg”, ämnesval 

blev ännu mer intressant. Alla människor kan göra ”fel”, till en viss grad, självklart, samtidigt 

borde man få ”den andra chansen” i livet, chansen att rätta till sig. Göra bättre ifrån sig. Samhälls 

organisationer borde kunna erbjuda den stöd som dem avvikande individer behöver, för att kunna 

acklimatiseras/anpassas till det normala, fungerande och accepterande livet.  

Jag tänkte först presentera dem huvud begreppen som upprepas under hela arbetets gång.  

Kriminalvården/Frivården och dess anställda- en statlig myndighet som jobbar med de aktuella 

målgrupperna i syftet att förebygga brott i samhället. ( www.kriminalvarden.se). 

KRIS (Kriminellas revansch i samhället), - är en kamratförening bestående av före detta 

kriminella eller missbrukare. Startades år 1997.( www.kris.a.se).  

De intagna/klienter, före detta kriminella- människor som har gjort något brott, varit dömda för 

det. Det är den aktuella gruppen för undersökningen. ( www.kriminalvarden.se). 

 

Kriminalitet- Enligt Nationalencyklopedin; brottslighet, kriminalitet sammanfattande benämning 

på begångna straffbelagda handlingar. (www.ne.se).  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie var att få bättre förståelse om orsaker till ett kriminellt beteende, samt 

försöka få reda på vad det var som var avgörande att bryta sig ur det kriminella livet och leva ett 

nytt, hederligt liv. Fokus ligger på 6 personer (de före detta kriminella), som är idag medlemmar 

i organisationen KRIS (Kriminellas revansch i Samhället).   
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1.2 Frågeställningar 

 

Vilka är de bakomliggande faktorer/orsaker till att en människa väljer leva ett kriminellt liv? 

Vad var det som var avgörande att bryta sig ur det kriminella mönstret? 

 

2. Disposition 

 

Uppsatsens disposition börjar med ett förord. Sedan kommer en sammanfattat abstrakt, vilken 

följs av syftet och frågeställningar. En kortfattad bakgrund beskrivs i form av definitions 

förklaring, samt statistik avseende de två huvud teman, Kriminalvården och KRIS. Inom samma 

kapitel har jag tidigare forskning, som jag rådgör i samband med 3 vetenskapliga 

rapporter/avhandlingar. Sedan kommer metod delen i vilken jag använder mig av en kvalitativ 

forskningmodell, intervjuer. Därefter har jag teori kapitel. Efter teori har jag gjort presentation av 

samlat material - Empiri, sedan kommer analys av samlad data, resultat med en sammanfattande 

avslutning, samt reflektioner och till slut har jag en referenslista. ( Två bilagor, med 

intervjufrågor).  

 

3. Bakgrund och tidigare studier 

 

Detta kapitel innehåller en kort presentation av Kriminalvården/Frivården (en statlig myndighet) 

samt mål och medel inom respektive. For att få ännu mer fakta, gjorde jag en intervju med en 

anställd vid Kriminalvården/Frivården. Därefter redovisar jag för organisation KRIS 

(Kriminellas revansch i Samhället).  
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 Vidare har jag redogjort för tidigare forskning genom att använda mig av tre vetenskapliga 

artiklar, som jag hittade på www.bra.se (Brå- Brottsförebygganderådet). Det är en av Sveriges 

största organisationer som forskar om det som kallas för kriminalitet och avvikande beteende.  

 

3.1  Kriminalvården 

 

Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet med 9000 anställda. Myndigheten ansvarar 

för verkställigheten av straff i fängelse och frivård samt för verksamheten vid häktena. 

Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner. Har ett huvudkontor och en transporttjänst. 

Huvudkontoret befinner sig i Norrköping. Den leds av generaldirektören. Varje enskilt region har 

en regionchef. Verksamheten bedrivs vid i varje region och har 31 häkten, 52 anstalten och 34 

frivårdskontor. ( www.kriminalvarden.se). 

 

3.1.1 Mål och medel inom Kriminalvården/Frivården. 

 

En statlig myndighet som jag nämnde ovan, som ansvarar för häkten, fängelser och frivården. 

Myndighetens huvuduppgift är att i samarbete med polis, åklagare och domstolar arbeta, minska 

brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamhetens fokus ligger på att förebygga 

åtgärder som har i syfte att påverka den intagne/klienten att inte återfalla i brott. Den ska främja 

en human och solidarisk människosyn vilket präglas av respekt för individens integritet och 

rättssäkerhet. Dem som är dömda och avtjänar sina straff ska göra det på ett respektfullt och 

säkert sätt, och inte begå brottsliga handlingar under tiden. Förberedande inför frigivningen ska 

ske successivt från första dagen av straffet. Den huvudsakliga uppgiften för Kriminalvården är 

att antalet återfall i brott ska minska. Det borde uppnås genom ett bra och aktivt påverkande som 

innebär behandlingsprogram, olika typer av sysselsättning och genom att erbjuda möjlighet för 

dem intagna att förbättra bristande skolgång. Kriminalvårdens/Frivårdens vision är att de dömda 
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ska lyckas att klara av ett liv utan kriminalitet och droger när dem lämnar Kriminalvården, än 

som dem var tidigare. Det ska vara ”bättre ut”. ( www.kriminalvarden.se). 

Frivården är en viktig del av Kriminalvården som har för uppgift att övervaka de intagna/klienter 

som är dömda till skyddstillsyn, kontraktsvård, samhällstjänst, de klienter som har fotboja och de 

som är villkorligt frigivna istället att de ska få fängelsestraff. ( www.kriminalvarden.se). 

 

3.1.2 Alex/Frivården  

 

En man, 35 års ålder. Jag kallar honom for Alex. Han jobbar som handläggare på Frivården. I 

tjänsten har han varit i 8 år. Han har genomgått en beteendevetenskaplig utbildning med 

inriktning kriminologi, vid Lunds universitet. Enligt honom måste man ha en högskoleutbildning 

(socionom, beteendevetare eller jurist), för att man ska kunna arbeta inom 

Kriminalvården/Frivården. 

Process när man får en ny klient (en människa som precis kom från fängelse, villkorligt dom, 

skyddstillsyn) ser ut på följande sätt; 

”När vi får en ny klient, så kallar vi de till kontoret på ett sammanträdde. Där informerar vi 

klienten vad övervakning innebär. Det innebär att man gör en verkställighets plan som måste 

följas. Övervakning med andra ord betyder att klienten ska ha kontakt med sin övervakare under 

en vis tid, vid bestämda tidpunkter. I början är det en gång per vecka, senare om klienten sköter 

sig, då blir det 1 gång varannan vecka, 1 gång varje tredje vecka och till slut kan det vara 1 

gång per månad. I första hand är det vi som jobbar som handläggare på Frivården som står för 

övervakningen. Efter att vi har sett resultat hos klienten, att han/hon sköter sig hyfsat bra, då 

överlämnar vi de till lekmannaövervakare.( Människor som vill jobba med respektive, de får inte 

ha något brott i straffregistret)”.  

Kriminalvården/Frivården samarbetar med andra myndigheter, institutioner, som 

arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, hälso och sjukvård (olika behandlingshem, 
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rehabiliteringshem, psykiatrimottagningar) för att kunna göra de insatserna som klienten 

behöver. Det är bland annat hjälp med bostad, arbete, sysselsättning, olika former av bistånd, 

behandlingsprogram, etc. 

Respondenten anser att Kriminalvården/Frivården i samarbete med samtliga institutioner har 

resurser för de individer som satsar på ett liv utan kriminalitet.  

”Vi samarbetar som jag nämnde med olika samhälls institutioner för att kunna erbjuda den 

typen av hjälp som den enskilde behöver.” 

Respondentens tankesätt kring min fråga om man är kriminell om man har gjort eller varit dömd 

en gång? 

”Det är bar fråga, det är det… Jag tror att samhället är bra på att stämpla människor som har 

gjort sig skyldiga vid enstaka tillfällen. Min personliga uppfattning är förstås; har man verkställt 

ett straff så har man verkställt. Så att säga den tas tillbaka till samhället, men det är inte alla 

som har den uppfattning”. 

Kriminalvården/Frivården har ett bra samarbete med organisationen KRIS.  

 

3.2 KRIS 

 

Kriminalvården samarbetar bland annat med organisationen KRIS.  

KRIS är en förening som stödjer de intagna/klienter när dem blir släppta ur fängelset. ( 

www.kriminalvarden.se). 

Organisationen, KRIS startades år 1997 av fyra före detta kriminella. Efter bara några antal 

medlemmar expanderade verksamheten. År 2000 bildades många lokalföreningar och samma år 

bildades riksförbundet som ett huvud, övergripande organisation. 

 (Frodlund, 2003,KRIS, rapport  
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Idag har KRIS cirka 5300 medlemmar och 23 lokalföreningar som är verkställda inom fem 

regioner, alla underordnade riksförbundet.  

KRIS står för Kriminellas revansch i samhället. KRIS är en kamrat förening bestående av före 

detta kriminella eller missbrukare som står för;  

Hederlighet- innebär att du inte begår brott, att du är ärlig mot andra och dig själv efter bästa 

förmåga. Att hela tiden sträva efter att bli ett föredöme för andra i samma situation som du. 

Drogfrihet - innebär att du strävar att leva ett drogfritt liv och att du inte kommer till föreningen, 

påverkad, utav olika påverkningsmedel.  

Kamratskap – innebär att du bryr dig om dina vänner och att du respekterar dina medmänniskor 

oavsett vad de tycker och känner.  

Solidaritet – innebär att du ställer upp för dina vänner och finns till hands 24 timmar om dygnet. 

Hjälper till på föreningen, till exempel; jobbar osjälviskt och offrar lite tid för dina vänner på 

KRIS när det behövs.  

Alltså, organisationen KRIS ger bistånd, stöd till de före detta kriminella när de har avtjänat sitt 

straff. Det ger möjlighet åt deras medlemmar att känna en gemenskap, där de kan träffa andra 

personer som är i liknande situation eller som har varit om med liknande. KRIS ger en förebild 

att man faktiskt kan klara av att leva ett liv utan kriminalitet, droger och våld. Det ger möjlighet 

till ett hederligt liv. KRIS ide är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta 

från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hälsosammare liv och drogfritt 

socialnätverk. (www.kris.a.se).  

Jag hittade en väldigt passande artikel som heter” Den svåra vägen ut”. Där beskriver författarna 

intervjuer som gjordes med 4 interner vid Storbodaanstalten, angående hur de intagna ser på livet 

efter sitt fängelse straff. Respondenterna anser att det första och viktigaste är att de har någon 

som ser till en ordnad tillvaro efter frigivning som främst. Författarna kallar även den första 

veckan på fri fot ” den farliga veckan”. Fördomarna från samhällets sida finns enligt artikel, efter 

avtjänad straff. Speciellt när de före detta kriminella individer söker jobb, utbildning, etc. och de 

fördomarna är svara att blekna bort. Varför är den första tiden efter frigivningen svårast? Enligt 
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artikel är det för att den nysläppta har en väldigt svag tro på sig själv och då uppstår en mycket 

kritisk reaktion mot sig själv, angående på sinnen att klara av livet utanför fängelset. Enligt 

beskrivning av artikels IP personerna fängelsetiden är isolerat och passivt, som kan leda till 

komplikationer ute i samhället efter frigivningen. 

 ( Frodlund, 2003,KRIS, rapport  

 Acklimatisering till samhällets normer och regler varierar och det är väldigt individuellt. Allt 

beror på exempelvis; arbetsförhållande, bostad, socialt nätverk, etc. Om de sakerna är ordnade då 

blir det lättare. 

 ( Sundgren, 2004, Apropå; Den svara vägen ut, nr 1, s. 26 och s.27).  

 

 3.3 Vetenskapliga artiklar 

 

Artiklar är i form av rapporter. Den första rapporten heter ”Inför muck”, den andra rapporten 

heter ”Efter muck” och den tredje rapporten heter ”Hinder och möjligheter”. Jag anser artiklarna 

som passande för just min studie eftersom, dem första två artiklar handlar om den intagnes 

situation efter frigivning, efter fängelsevistelse. Den tredje artikel däremot hänvisar till 

klienternas liv i frihet, och vilka svårigheter de bemöter på vägen att acklimatiseras till samhället 

igen, samt vilka möjligheter som finns för en människa som har suttit i fängelse.  

 

3.3.1 Rapport nr; 1 ”Inför muck ” Från anstalt till livet i frihet  

 

BRÅ fick ett uppdrag från regeringens sida år 1999, att belysa kriminalvårdens arbete med de 

intagna/klienter inför frigivningen från anstalt. Det innebär bland annat; behandlingsplanering, 

dokumentation och programverksamhet från Kriminalvården.  
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Rapporten är den första av två i studien ” Från anstalt till livet i frihet ”. Själva innehållet handlar 

om kriminalvårdens arbete med i en grupp, där de intagna/klienter följs från sista tiden i fängelse 

och ut i villkorlig frihet med övervakning.  

Rapporten skrevs av; Lottie Wahlin (BRÅ). Stockholm i oktober 2000. Ann- Marie Belger.  

Rapportens syfte är att undersöka hur Kriminalvården arbetar med förberedelser inför villkorlig 

frigivning från anstalt. Undersökning gjordes genom att studera hur fängelserna har arbetat med 

de intagna/klienter under anstaltstiden. Det vill säga, hur de intagna/klienter personliga och 

sociala situation såg ut ca en månad före frigivningen och vilken hjälp gjordes från anstalternas 

sida. Undersökningsgruppen är begränsad. Det vill säga, en grupp av de intagna/klienter som 

hade strafftid på minst 6 månader. Det handlade om de intagna/klienter som var dömda för olika 

typer av brott och skulle ställas under övervakning efter strafftiden. Undersökningsdeltagare var 

95 personer som intervjuades angående deras situation gällande åtta olika områden inför 

frigivningen från anstalt. De IP-personerna var indelade i fyra grupper efter strafftiden och 

tidigare brottsbelastning. Å andra sidan intervjuades deras kontaktmän också om sin kunskap om 

de intagna/klienter och på vilket sätt anstalterna arbetar med frigivningsförberedelser för att 

förhindra återfall i brott. 

Resultaten visade att de intagna/klienter i många fall har frigetts till en oordnad social tillvaro. 

Många saknade eller hade inga långvariga bostadsförhållanden och en tredjedel var utan jobb 

eller någon sysselsättning efter anstaltsvistelsen. Många av de intagna/klienter hade dålig 

ekonomi och de flesta hänvisades till socialbidrag som den vanligaste försörjnings källa efter 

frigivning. En femtedel av de intagna/klienter hade väldigt dålig psykisk hälsa. Över två 

tredjedelar hade missbruksproblem och hälften av de intagna/klienter hade dålig umgängeskrets. 

Alltså de umgicks med människor som har missbruksproblem och problem med kriminalitet.  

Resultaten av rapporten visade också att de intagna/klienter hade en bra relation med sina 

kontaktmän. Däremot var kontaktmännens kunskap om de intagna/klienter i vissa fall 

otillräcklig.  

BRÅs undersökning visar en bristande systematik i anstalternas planering och dokumentation, 

samt en bristande behandlingsplan.  



16	  

	  

Undersökningen visade också att de intagna/klienter som hade korta straff och var kraftigt 

brottsbelastade hade den svåraste situationen. Trots detta hade de fått minst hjälp. De intagna 

som var djupare förankrade i ett kriminellt liv still är svarare att påverka, än de andra. De som 

visade sig fått mest hjälp var de som hade mest motivation och vilja att sluta med brott och 

missbruk, de som hade en god relation till sina kontaktmän och de som var yngst. 

 

3.3.2 Rapport nr; 2 ”Efter muck” Från anstalt till livet i frihet 

 

År 1999 gav regeringen uppdrag till BRÅ (Brottsförebyggande rådet) att belysa kring 

kriminalvårdens arbete med frigivningsförberedelser. Rapport ”Efter Muck” är den andra av två i 

själva undersökningen. Där beskrivs det på vilket sätt frivården utför arbetet med acklimatisering 

av de villkorligt frigivna och fokuserar på tiden efter frigivningen. Rapportens författare är Lottie 

Wahlin och Inka Wennerberg, båda verksamma vid BRÅ.  

Stockholm i februari 2001, Ann Marie Belger (Generaldirektör) och Stina Holmberg 

(Enhetschef).  

Syftet med rapporten är att undersöka hur kriminalvården arbetar med förberedelser inför 

villkorlig frigivning och med återanpassning efter frigivningen. I studien följs en grupp 

kriminalvårdsklienter från en månad före villkorlig frigivning från anstalt, till ca sex månader 

efter frigivningen.  

Del 1 av rapporten heter ” Från anstalt till frihet – inför muck ”. Där redovisas 

kriminalvårdsanstalternas frigivningsförberedelser. 

Rapporten nummer 2 heter ”Efter Muck”, där redovisas frivårdens uppföljningsarbete med de 

villkorligt frigivna klienterna. Rapporten berör bland annat följande; Frivårdens 

behandlingsplanering och hantering av misskötsamhet; klienternas återfall och utvecklingen av 

deras sociala situation samt frivårdens arbete med hjälp och stöd. Rapporten grundas på uppgifter 

från klienternas frivårdshandläggare sex månader efter frigivning från anstalt. 
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Rapportens undersökning visade att de intagna i många fall frigavs till en oordnad social tillvaro. 

Anstalterna gjorde sin insats i form av att förmedla kontakt med andra myndigheter, genom att 

bevilja permissioner, så att den intagne exempelvis skulle kunna besöka frivården eller andra 

myndigheter. 

Klienterna/de intagna som hade fått hjälp var för det mesta nöjda med den. Majoriteten av de 

intagna tyckte att de hade en bra relation gentemot sina kontaktmän.  

Enligt undersökningen brister fanns i anstalternas arbete med planering och dokumentation. 
Slutligen, i den här rapporten del 2, ” Efter Muck ” förklaras övertagandet av Frivårdens arbete 
med de intagna efter frigivningen.  

(Wahlin, L.Wennerberg, I. (2001) Rapport 2001:2 Efter Muck, från anstalt till livet i frihet. 

 

3.3.3 Rapport nr; 3 ” Hinder & Möjligheter ”  

 

Rapporten beskriver situation efter frigivningen, för de före detta kriminella. Det syftar mot att 

tydliggöra vad frigivningsarbetet betyder för de olika målgrupperna; kriminella, före detta 

kriminella, lekmannaövervakare och anstaltspersonal. Projekten startades genom uppdrag från 

Europeiska Socialfonden (ESF), i syftet att kämpa mot diskriminering och utestängning från 

arbetsmarknaden. 

Projektet drivs av RFS (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare) och KRIS, ”Bättre 

frigivning”, som startade i maj 2002.  

Syftet med projektet i denna studie är att hitta nya vägar till arbetslivet för de före detta 

kriminella, alltså efter frigivningen. Eftersom enligt rapporten nästan 3 av 4 fångar saknade 

någon form av anställning. Oordnat arbete eller skolgång saknades hos de flesta. Även om det 

ligger i samhälls förebyggande åtgärder att genom ordnad sysselsättning eller arbete minska 

riskfaktorer för återfall i brott och samtidigt öka chanserna till integrering i samhället.  
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Alltså, det beskrivs hur stor vikt arbete eller sysselsättning har för internernas möjlighet att 

acklimatiseras i samhället igen. Det har visat sig enligt statistiken att antalet återfall är högre för 

de frigivna individer som hade ingen ordnad situation i form av skolgång, arbete, bostad eller 

annan sysselsättning.  

Därför är det oerhört viktigt att de nyligen frigivna individerna ges möjlighet till skolgång 

(grundutbildning, yrkesutbildning) och relevant arbetspraktik eller sysselsättning inför 

frigivningen. Bostad är också väldigt viktig del. Även om det finns arbetet och inte bostad är det 

väldigt svart att få det att fungera normalt. En före detta kriminell har problem med att få ett 

hyreskontrakt, speciellt om det finns skulder sedan tidigare, hos Kronofogden myndigheten, 

exempelvis. Många av fångarna hade stora skulder sedan tidigare eller för låga inkomst.  Även 

om den intagne hade en egen bostad/lägenhet, vid anhållningen och under tiden på anstalten 

förlorades den.  

I rapporten skrivs det som myndigheterna kallar ” en ordnad bostad ” är egentligen ett brett 

begrepp, eftersom de intagna hänvisas ofta till härbärgen och liknande.   

Enligt rapporten en övervägande del av frivårdens klienter, utöver de villkorligt frigivna, lever 

under relativt oordnade förhållanden.  

I rapporten, nämndes att det finns ett stort antal missbrukare. Sex av tio missbrukar narkotika. 

Narkotika missbruk bland frivårdsklienterna har ökat från 20 procent till 26 procent under åren 

1997-2002. Antalet insatser mot narkotika missbruk har de ökat från 35 procent av missbrukarna 

i behandling år 2001 till 43 procent år 2002. Det var bara 5 procent av de intagna som var aktivt 

deltagande inom missbruksrelaterade program under anstaltsvistelsen. 

Projektet har get ett förslag för framtidens förbättring när det gäller förberedelsen inför 

frigivningen från fängelset. Målet är att minska risken för återfall genom att fången som befinner 

sig i fängelset utnyttjas på ett konstruktivt sätt. Detta ska ske genom att ge fången egenmakt, 

samtidigt ges fången större möjligheter att påverka förutsättningarna för bättre frigivning.  

Hulth, J. & Thyberg, M. (2003) Hinder och möjligheter. 

 



19	  

	  

4. Metod 

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod, intervjuer, för att få en bättre kunskap och 

förståelse av mina samlade data (studie material), som jag därefter kommer att analysera. 

Anledningen till varför jag valde en kvalitativ metod istället för kvantitativ metod beror på att jag 

ville få fram den aktuella halten i mina IP- personernas tänkande och inta bara statistik av mitt 

material.    

Mitt syfte var att undersöka de orsaker som ledde till ett kriminellt beteende, samt försöka få 

reda på vad det var som var avgörande for de 6 intervjupersoner att bryta det kriminella 

monstret. Repstad (1999, s. 16) kallar detta en fallstudie genom att det avser undersökning av ett 

visst område eller vissa bestämda personer.   

Genom att utföra intervjuer hoppas jag på en bättre uppfattning om hur mina 

deltagare/respondenter tänker kring respektive ämnet.  

Den kvalitativa metoden är enligt Kvalle (1997), väldigt bra om man vill göra en djupare studie 

avseende ett objekt. Kvalitativ metod handlar om att få information som sedan förmedlas genom 

ord från en individ till en annan. Det är en forskningsmetod som har i syfte att uppnå kvalitativa 

empirier, eftersom forskning kräver empiri.  

Det innebär också att få fram en djupare förståelse för en händelse eller ett fenomen. För att vi 

ska kunna tolka rätt mitt intervjumaterial har jag använt mig av hermeneutik. En tolkningslära 

som leder till en bättre och djupare förståelse än vad jag tidigare hade. Kvalle (1997).   

Aspers (2007, s. 23), hänvisar till Geertz (1974, 1983), menar att kvalitativ metod har utvecklats 

genom hermeneutiken. Hermeneutiken vidmakthåller om man vill få en djupare förståelse av 

något, måste det som är i centrum, det som studeras ses som en helhet, en kontext eller ett 

sammanhang. Det är just det insikt som en kvalitativ metod kan producera. 
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4.1 Kvalitativ metod 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka de före detta kriminellas tillbaka väg till samhället. Jag 

valde att utgå från en kvalitativ metod, eftersom det kändes mest passande för mina studier. Jag 

ville att IP-personerna skulle beskriva sina erfarenheter angående acklimatisering till samhället 

igen. Sedan skulle jag tolka och skriva det samlade materialet.  

Enligt (Denscombe, 2006) utgår en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer från 

en lista med intervjuguide, där intervju frågorna är öppna och respondenterna har möjlighet att 

utveckla sina berättelser och tankar kring det Samtidigt. Det kan förekomma att intervju frågorna 

ändras gällande ordningsföljden och underfrågor uppträder.   Enligt Aspers (2007) finns det både 

fördelar och nackdelar med kvalitativa och kvantitativa metoder.  

Fördelar med kvalitativ metod är att den kan nästan i detalj studera något för att få fram den 

förståelsen. Det kan inte kvantitativ metod göra. En kvantitativ metod behagar bättre dem 

forskare som gör en undersökning vilket går ut på att studera hur många gånger, hur ofta eller 

hur vanlig förekommande något är.  ( Trost 2005).  

Jag är medveten att en fallstudie som jag har gjort inte är generaliserbar eller betecknande i andra 

kommuner i Sverige, men resultaten som jag kommer fram kan vara intresseväckande, eftersom 

det ändå säger något om mitt specificerade undersökningsområde.  

( Repstad 1999).  

 

4.2 Förförståelse 

 

Det avvikande beteendet som kriminalitet belyser är ett stort samhälls problem. Kriminalitet är 

ett brett och omdiskuterat ämne i vårt samhälle. Det uppstår ständigt många frågor som försöker 

besvaras och resoneras kring den adekvata hjälpen som skulle finnas till hands. Kommer 
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individer som har hållit sig utanför lagens regler och normer lyckas ta tillbaka och leva ett 

hederligt liv utan kriminalitet, och hur mycket få det, och kommer att kosta? Det finns många 

återfall, men ett visst antal lyckas ta sig ur den kriminella banan och leva ett normalt liv.  

Bland oss människor finns många fördomar vilka blir ett hinder, som gör att de individer som har 

varit kriminellt aktiva, möter ständigt motgångar och på ett sätt blir dem dömda och stämplade 

för det straffet som är redan avtjänad, för resten av sitt liv, kanske. Med detta menar jag att det är 

ett osynlig band/ett mönster som är väldigt svart att avbryta, att ta sig ur, utan den sociala 

nätverk.  

Därför valde jag att utgå från en kvalitativ metod. Där har jag intervjuat 7 personer. 6 från 

organisationen KRIS och 1 person som är anställda inom Kriminalvården/Frivården i Halmstad.  

 

4.3 Urval av respondenter 

 

I början av mitt arbete tänkte jag undersöka interaktion mellan Kriminalvården och den 

intagne/klienten. Jag stötte på ett hinder, eftersom det var svart, nästan omöjligt att få komma i 

kontakt med den intagne på anstalten. Då bestämde jag mig att lägga fokus i mitt arbete på de 

före detta kriminella. 

Det var nästan självklart att kontakta organisationen KRIS (Kriminellas revansch i Samhället) för 

att kolla efter möjlighet att få några frivilliga personer som skulle kunna tänka sig ställa upp på 

mina intervjuer. Som jag nämnde tidigare organisationen KRIS består av före detta kriminella 

personer som nu lever ett hederligt liv, fritt från kriminalitet. Därefter fick jag bra respons och 

utförde 6 intervjuer med KRIS medlemmar. De 6 personer från organisationen KRIS är den 

valda målgruppen som passade perfekt för mitt syfte med arbetet. 

Trost (2005) skriver om ett strategiskt urval, som innebär att urvalet av respondenter som besitter 

kompetensen som krävs för att frågorna kring ämnesval ska kunna besvaras. 
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4.4 Tillvägagångssätt och genomförande 

 

För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar har jag använt mig av intervjuer.  

Den första kontakten med intervjupersonerna skede via telefon, då en plats och tid för intervju 

bokades. De genomfördes i organisationen KRIS, deras lokal med anledning att de skulle känna 

sig mer hemma där och bahagliga.   

Intervjuerna tog 40 minuter var i genomsnitt. Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon. 

Frågorna för intervju ställdes muntligt och eftersom jag skriver arbetet själv, då var bara jag som 

hade intervjuerna till hands.  

Jag utförde sex semistrukturerade intervjuer. Det innebär att jag ställde frågor och underfrågor. 

Jag gjorde detta i syftet att det skulle upplevas mer som ett samtal från respondenternas sida, och 

då skulle intervjupersonerna känna sig mer öppna och bekväma.  

Efter att jag har gjort färdigt alla sex intervjuer, satte jag mig och lyssnade på dem och sedan 

skrev ordagrant intervjumaterialet för att senare analysera den. 

Jag genomförde mina sex intervjuer under 5 dagars tid. Först intervjuade jag tva respondenter 

fran organisationen KRIS och sedan efter 2 dagars mellanrum utförde jag resterande fyra 

intervjuer med samtliga medlemmar från organisationen KRIS. Fördelen var att jag var inne helt 

insatt i intervjuandet och därefter kunde jag snabbt få en överblick av det hela.  

Ändå, hade jag god tid på mig att efter varje intervju tillfälle lyssna och sortera information.  

Som jag nämnde tidigare, jobbar jag med uppsatsen själv så, det fanns inte möjlighet att 

observera på samma sätt som när det är två personer.  

Min egen upplevelse av intervjupersonerna är att de var samarbetsvilliga, genom att dem ställde 

upp och berättade sina livs historier. I nästan alla dem sex intervjuer var det så att respondenterna 

blev tillfrågade i början med 2-3 frågor och sedan behövde jag inte göra en paus mellan varje 
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fråga-svar, eftersom intervjupersonerna förde dialog. Detta tycker jag bidrog att stämningen 

mellan oss kändes positivt och behagligt. 

Efter varje intervju, satte jag mig och skrev materialet på pappret. Det kalls för transkribering- att 

transformera talspråk till skrivspråk (Kvale, 1997). Inom en veckas tid transkriberade jag all data 

från intervjuerna.  

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Under arbetsgång har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets (VR) fyra forskningsetiska 

huvudprinciper inom det samhällsvetenskapliga fältet. ( Vetenskapsrådets Internet källa, 

www.vr.se).  

Dem fyra huvudprinciperna är;  

1. Informationskravet-respondenterna har delgivits syftet med uppsatsen, samt kännedom 

att det är frivilligt att delta.  

2. Samtyckeskravet-innebär rätt att bestämma själv, hur och på vilka villkor de ska 

medverka/delta, samtidigt som dem IP- personerna har rätt att dra sig ur 

3. Konfidentialitetskravet-anonymiserat respondenterna i möjligaste mån, förvarat 

intervjuerna på ett säkert och tryggt sätt.  

4. Nyttjandekravet-innebär att den insamlade materialet kommer endast användas i denna 

uppsats. ( www.vr.se).  

Eftersom i mitt arbete berör jag ett känsligt ämne, då är det viktigt att garantera informanterna 

anonymitet och skydda deras integritet. Det gjorde jag genom att ge varje respondent ett annat 

namn.  

Jag har först muntligt informerat IP- personerna om uppsatsens syfte, intervjuguidens teman, 

deras anonymitet i undersökningen samt att samlad data kommer endast användas för studiens 
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syfte och att obehöriga aldrig tar del av informationen. Jag har också informerat respondenterna 

att de när som helst kan avbryta intervjun om det känns obehagligt eller oetisk. 

 

5. Teoretisk ram 

 

I detta kapitel tänker jag redovisa för de övergripande begreppen som handlar om makten, 

disciplin och kontroll genom att använda mig av Michell Foucaults teori, som han beskriver i sin 

bok ”Övervakning och straff”. Stigmatisering av individer som berör Erving Goffmans teori, 

Stämpling, Howard Becker och rollövertagandet-den generaliserade andra från George Herbert 

Meads teori.  

 

5.1 Makt och disciplin  

 

Foucault 2003 (Övervakning och straff) menar att makten förekommer överallt i samhället. 

Makten framföras i relationerna mellan människor. Det beror på individens hierarkiska position i 

samhället. Det kan vara ålder, kunskap och erfarenheter. Makt och kunskap är relaterade till 

varandra.  

Enligt Foucault finns något som kallas den disciplinära makten. Den typen av makt har i syfte att 

disciplinära enskilda individer. Den disciplinära makten kan utövas genom att använda sig av 

olika tekniker, som; observationer, övervakning och bedömning. På ett sådant sätt kan individen 

formas i rätt riktning. Människor som följer lagen. Å andra sidan människor som inte vill följa 

lagens regler och normer skulle övervakas, kontrolleras. De är avvikande.   Den disciplinära 

makten innehåller en straffmekanism. Enligt Foucault finns två typer av tekniker för makt och 

disciplin; Panopticon och den pastorala makten. Jag tänker redogöra för Panopticon, eftersom det 

är mer kopplat till mitt arbete. ( Foucault, 2003).  
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Övervakning är syftad mot samhället och dess ledning, samtidigt mot individen som är både 

verktyg och föremål för detta. Övervakning och maktutövning bedrivs av människor. Makten är 

stor och det är en del av individerna. Det är det som Foucault i sin bok ” Övervakning och straff” 

kallar för Panopticon. Foucault lyfter fram Jeremy Benthams fängelsebyggnad Panopticon. ( 

Foucault, 2003).  

Det sker en disciplinering genom regler och inspektioner. En så kallad hierarkisk övervakning. 

På ett sådant sätt går det lättare att skilja på de som inte följer normer, de som avviker från dem.  

Disciplinering sker överallt i samhället på så sätt att det sker en ständig övervakning och dess 

mål är att få in de avvikande individer genom att vara en del av samhället. Det kräver en sluten 

miljö. D.v.s. En sådan miljö där individer inte har kontakt med omvärlden. Som fängelser 

exempelvis, där har de ett schema och alla dagliga rutiner ska följas.  ( Foucault, 2003). 

Enligt Foucault finns makten i de olika samhällsinstitutionerna, alltså överallt i vårt samhälle.  

( Foucault, 2003.)  

Övervakning sker på ett speciellt sätt, där vakttornet står i mitten och runt omkring finns det 

fengelsecellerna. De fängelserumen skulle övervakas från tornet och fångarna som befinner sig i 

dem vet inte när övervakningen sker men det kan förekomma hela tiden. Det skulle varit ett 

resultatrikt sätt att övervaka, då blir makten ”uppenbar”. Bara fångarnas kännedom att vara 

övervakade gör makten mer kraftig och driftig. De som blir övervakade måste rätta sitt liv efter 

detta. Alltså det sker en självdisciplinering. ( Foucault, 2003).  

 

5.2 Stämplingsteori  

 

Howard Beckers (2006)- stämplingsteorins upphovsman. 

Enligt Beckers (2006) stämplings teori är egentligen det beteende som människor etiketterar 

som avvikande. Beckers menar att produkter av avvikande beteende framställs genom att 
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stämpla/etikettera individer. Om en individ ska stämplas som en avvikare eller inte beror på 

omvärlden. Exempelvis: när en person hela tiden får poängterat något från sin omgivning, då 

blir personen medveten om det och själv förmodligen väljer att dra sig undan dem ”normala” 

människorna och väljer istället att vara i en grupp av människor, där han/hon känner 

samhörighet med likasinnade, med avvikare.  

Enligt Beckers (2006), utvecklar människor sina egna grupperingar. Där gör de sina egna 

regler. Beckers menar också att vi umgås med likasinnade, vilket leder till att vi inte vill ha 

de individer som inte passar i gruppen.  

Beckers (2006) menar att om en person bryter mot lagen, begår brott, då blir personen 

kriminell, alltså avvikande. En person som har ett avvikande/kriminellt beteende och inte har 

bra eller någon alls kontakt med samhället kan skadas på den sociala banan. Exempel; En 

individ som har suttit i fängelse under längre tid kan ha det svårt efter frigivning att ta 

kontakt med andra ”normala” människor. Samtidigt, blir det svarare för en sådan individ att 

bryta sig ur det kriminella mönstret leva ett hederligt liv, utan kriminalitet. Ett avvikande 

beteende blir en produkt av omgivningens reaktioner i samhället. Det kan hända också att en 

person blir felbedömd som avvikande från samhällets sida, vilket kan leda till att personen 

aldrig känner någon tillhörighet eller gemenskap.  

Enligt Beckers (2006), finns det flera olika kategorier av avvikelser; 

1. Konformt beteende- personen lever enligt dem regler som finns runt omkring.  

2. Rent avvikande- individen vet att han/hon inte följer regler och normer, men ändå gör 

han/hon det.  

3. Falsk anklagelse- Andra får uppfattning att personen är avvikande, trots att han/hon inte 

är det.  

4. Hemligt avvikande- Detta innebär att ingen annan än personen själv uppfattar att han/hon 

har brutit mot en regel.     

Beckers (2006) menar att avvikelse eller de avvikande beteenden skapas när personen har fått en 

avvikande stämpel från samhället. När den avvikande personen bemöter hinder från 
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omgivningen påverkar det den avvikandes självbild. Att uppfatta en individ som avvikande beror 

både på omgivningen och individens egen uppfattning.  

 

5.3 Stigma  

  

Goffman (1972) menar att stigma uppstår i relationer mellan människor. Stigma i sig innebär en 

stämpel, som vi människor tilldelar varandra beroende på de beteendena som anses vara 

misskrediterande. Människor som inte lever upp till de förväntningar och regler som finns i 

samhället kallas för avvikare och stigmatiserade. De människor som gör kriminella handlingar, 

drogmissbruk och våld klassas i vårt samhälle som en social grupp av individer som bär på ett 

stigma. Orsaker till deras handlingar ligger i biologiska, sociala och psykologiska grunder.  

Goffman menar att en stigmatiserad människa har både psykisk, fysisk och socialt avvikande 

beteende. Enligt honom bestämmer varje samhälle för sig vilka karaktärsdrag och normer ska 

accepteras och tolkas som vanliga och riktiga för de människor som ingår i dem. Det finns 

normer i samhället om hur människor förväntas vara, utifrån hur andra ser på denne. Vilka 

karaktärsdrag den personen har, vem den personen verkligen är. Det kan också degraderas av 

samhället, som resulterar till en stämpling från omgivningens sida för respektive individen. 

Goffman kallar det för Stigma. ( Goffman, 1972).   

Enligt Goffman finns det tre typer av stigma;  

1. Kroppsliga missbildningar 

2. Avvikande personliga karaktärsdrag 

3. Stambetingade stigman- tribiala stigman (exempelvis; ras, nation och religion)  

( Goffman, 1972). 

Den andra typen av stigma, bristande karaktärsdrag tänker jag fördjupa mig mer i eftersom 

det passar mitt arbete mest. 
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Avvikande karaktärsdrag grundas exempelvis på viljesvaghet och bristande hederlighet. 

Bakgrund till denna form av stigmatisering ligger i individens förflutna, speciellt om 

personen har haft fängelsevistelse, arbetslöshet, problem med alkohol, narkotika eller 

självmordsförsök. En sådan stigmatiserad person uppfattas opålitlig och efter det kan 

diskriminering av olika slag förekomma.  Samtidigt minskas chanserna hos en stigmatiserad 

person att ”rätta till” sitt liv.  Även om det finns stark vilja är det svart att lyckas förändra sitt 

liv. Det utvecklas en stigma teori. ( Goffman, 1972).  

Enligt Goffman kan en stigmatiserad person rätta till förutsättningarna för stigmatiseringen. 

Det återstår en risk för att personen inte lyckas att göra sig fri från stigmat, bara att personen 

gömt den. (Goffman, 1972).  

De personer som döljer sitt stigma kan få problem genom livet, eftersom de måste hela tiden 

vara på sin vakt att omgivningen ska inte få reda på det. Enklare att säga, en stigmatiserad 

person måsten vara medveten om att stigmat är dolt och då måste han/hon se till at det förbli 

så. När en människa vill dölja den bakomliggande orsak som egentligen förde till 

stigmatiseringen finns det alltid risk att detta kan avslöjas. ( Goffman, 1972).  

Goffman menar att det är möjligt att stigmatisera människor genom samhällets väsentlige 

drag. Det vill säga, genom regelbunden kontakt kan en ”normal” människa se bortom stigmat 

som omgivningen/samhället tillskrivit denne. 

( Goffman, 1972).  

Goffman menar att vara en stigmatiserad person inte har någon mening och att han/hon inte 

borde skämmas för detta eller att förneka den. Personer bör försöka göra sitt bästa och 

försöka uppnå de förutsättningar som begreppet ”normal” innebär.  

 ( Goffman, 1972). 
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5.4 Rollövertagande och den generaliserade andre 

 

Enligt Mead (1976) begreppet rollövertagande används för att förklara på vilket sätt individen tar 

över andra människors förhållningssätt och attityder. Det sker en socialisationsprocess. 

Socialisationsprocessen börjar i barndomen. Det innebär att barnet lär sig genom leken 

rollövertagande. Oftast föräldrar, personer i nära omgivning spelar stor roll för barnets 

utveckling och rollövertagande; de signifikanta andra. (Mead, 1976).  

Barnet tar andra roller för att vara någon annan, då den börjar se på sig själv med andras ögon. 

Det utvecklas ett jag genom att se på sig själv som ett objekt. (Mead, 1976).  

Mead menar att jaget är något som inte finns vid födelsen i början, det uppkommer i 

socialisationen med sin omgivning.  

Barnet generaliserar allt fler roller, samtidigt som det skapas relationer mellan de rollerna. Det är 

en viktig fas i själva integrationen, vilket gör det möjligt för individen för att bli en värklig aktör 

och ett subjekt. Detta kallas för den generaliserande andra. Utan den generaliserande andra 

utvecklas ingen identitet. Enligt Mead, blir individen då en del av samhället. Det sker en 

internalisering av samhället i individen. Individens relation med samhället är viktig för den 

psykiska mognaden.  (Mead, 1976).  

Efter det, hela den processen går fortare där rollövertagandet av den generaliserande andra blir 

en del av individens liv. Det kallas för internalisering av samhället, där individen utvecklar en 

reflexivitet.  Då ser människan på sig själv i form av generella förhållningssätt och allmänna 

förväntningar. (Mead, 1976).  

På grund av de sociala former som är internaliserade i individen, utvecklas dennes personlighet 

och jaget. Samtidigt kan individen se på sig själv och påverka sin situation, inom de sociala 

villkor man lever i. På så sätt bevarar individerna dessa sociala strukturer. (Mead, 1976).  
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5.5 Reflektion över valet av teori  

 

De teorierna som jag använde mig av anser jag som passande för mitt ämnes val. Där Michel 

Foucaults teori om makt och disciplin hjälper att framträda vikten av övervakning och kontroll 

som sker under klienternas fängelsevistelse och efter under övervaknings tid. Erving Goffmans 

teori om stigmatisering, samt Howard Beckers stämplingsteori, internaliseras hos respondenterna 

under barndomen och även senare i vuxen ålder, speciellt efter frigivningen från anstalt, ute i det 

fria livet och främst under acklimatiseringen till samhället igen, där respondenterna kände 

utanförskap. Därefter bemöts de med olika fördomar från omgivningen.  

Den fjärde teori tillhör George Herbert Mead som handlar om rollövertagande och den 

generaliserade andre för att beskriva hur normer internaliseras hos de 6 individer, som jag gjorde 

intervjuerna med. 

 

6. Presentation av materialet- Empiri 

 

I detta kapitel redogör jag för mitt empiriska material som ligger till grund för min analys. 

Jag sammanfattar intervjupersonernas berättelser på så sätt att redovisa för olika delar av deras 

liv, deras upplevelser, tankar och erfarenheter.  

För att kunna få en mer förståndig bild av det hela använder jag mig av citat där jag redogör för 

deras egna ord. Detta är bra, eftersom det förstärker intervjupersonernas närvaro i texten. Gör 

den levande.  

Samtliga personer jag har intervjuat ä medlemmar i organisationen KRIS. Deras riktiga namn 

används inte i mitt arbete. For att garantera anonymitet har jag get de följande namn, Peter, 

Daniel, Matias, David, Karl och Johan. 
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6.1 Peter 

 

Peter är en man som är 37 år gammal. Han har en dotter, sambo, pappa och fyra syskon. Hans 

mamma dog för några år sen.   

Han har varit dömd 22 gånger.   

Växte upp i ett förhållande där föräldrarna bråkade. Redan i första, andra klass i grundskolan 

började han med ett avvikande beteende.  

När han var ca 8 år gammal, flyttades han till BUP (Barn och ungdomspsykiatrin). Därefter 

gjorde Socialförvaltningen (SOS) en utredning på honom. Peter kände redan då ett 

myndighetsförakt inte ville ha med myndigheter att göra. Vid 11 års ålder började han med att 

missbruka hasch, alkohol, sniffa lim och började skolka. Brotten blev allt mer tyngre och han var 

väldigt bråkig och aggressiv. ”Alla såg upp till mig”. I nionde klass i grundskolan fick han sin 

första konsekvens.  

”Polisen tog mig för 5 misshandel och ett rån”. Han blev tvångsomhändertagen, enligt 12 § 

LVU. ( Lagen om vård av unga). Han blev placerad på ett barnhem fram tills han var myndig, 

dvs. vid 18 års ålder. ”Mitt missbruk var då på toppen, heroin, amfetamin, kokain…)”. 

 Vid 21 års ålder ville han frivilligt gå på en behandling för sitt heroin missbruk.    

”Jag ville gå på avvänjning för mitt heroin missbruk på grund av att jag tappade kontrollen helt 

om hur en människa beter sig mellan vänner, heroinet tog bort alla känslor…”.  

Efter att Peter kom ut började han missbruka amfetamin då och då. Han slutade helt med 

missbruket vid 24 års ålder när han fick en dotter, men fortsatte därefter att sälja i 4 års tid. 

Därefter kom separationen med barnets mamma och då fick han ett återfall. Missbruket fortsatte 

fram tills 34 års ålder. 
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”Vid 34 års ålder bestämde jag mig, antingen ska jag klara av vara nykter eller så dör jag. Det 

gick bra. Jag är här idag, helt nykter, har ett jobb, ett hus och det viktigaste, mitt barn, min 

dotter bor nu hemma hos mig. Jag är en överlycklig person”.   

Under tiden då Peter var kriminell var relationerna med anhöriga väldigt dåliga. Idag har hans 

situation förändrats. Han har varit drogfri i 4 år och han sköter sig bra. Peter har en anställning 

hos KRIS. 

 ”Just nu är det väldigt bra det kan inte bli bättre. Mitt tankesätt har förändrats…”. 

 Enligt respondenten har Kriminalvården/Frivården inte lyckats göra så mycket för att hjälpa den 

intagna. 

 ”Det kändes att det förekommer fördomar, både från Frivårdens och från samhällets sida. KRIS 

hade en viktig roll i hela min anpassning till samhället, KRIS hjälpte mig med jobb…”.  

 

6.2 Daniel 

 

En man vid 29 års ålder. Har familj (fru och barn). Han kommer inte ihåg hur många gånger han 

har varit dömd. Han har spenderat 4 år av sitt liv inne i fängelse. 

Barndom- Daniel växte upp med en ensamstående mamma. Hans pappa var inte så mycket 

närvarande under barndomen. Han har suttit i fängelse, för det mesta. 

 ”Jag kommer ihåg när jag var liten så hälsade jag och mamma på  min pappa. Jag trodde att 

min pappa var en fotbollsspelare och att alla de människor (vårdarna) omkring honom var hans 

tränare. Javisst, spelade han mycket fotboll tidigare, som jag har hört…”.  

Vid 7 års ålder började hans problem i skolan. 
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”Istället för att vara den som gjorde alla läxor hittade jag på jävelskap och var klassens clown 

och liknande. Har inte haft svårt för skolan, utan jag hade svårt att koncentrera mig och sitta 

still. Jag kände mig inte alls värdefull och jag ville alltid hävda mig på något sätt…”. 

Konsekvenserna av handlingen var att han blev placerad på ett hem, fram tills han fyllde 18 år. 

Efter utskrivningen från hemmet började Daniel igen med de kriminella handlingarna. Där 

kompisarna i hans hemstad var involverade i den brottsliga banan. Han blev så småningom en i 

gänget.  

”Då kände jag att alla drömmar gick i uppfyllelse, det påminde mig mycket av Al-Capone som 

var en gangster som levde på 1920-30 talet i USA”. 

Därefter fick han ett straff på 4 år. Tiden på anstalten förändrade honom, speciellt kontakten med 

KRIS. Där ändrades hans tankesätt och hans ångest för alla olika handlingar han gjort, kom nu 

fram. 

”Jag fick inspiration av en gammal vän som jobbar på KRIS. Han besökte mig vid ett tillfälle på 

anstalten. Vid besöket frågade jag honom om hjälp. Jag behöver en mobiltelefon och antibiotika 

för att en av mina kompisar där inne har fått inflammation i sina muskler pga. av att han tagit 

anabola steroider. Vi kan inte gå till sjuksyster för då blir vi alla tvungna att lämna urinprov. 

Och när jag hade sagt det som jag behövde fick jag ett svar som jag inte hade förväntat mig. 

”Vad fan säger du” svarade han. Vi avbryter konsultations samtal för idag. Och de gick 

därifrån. Jag kände mig först besviken på honom men sedan tänkte jag varför gör han så? Men 

sen slog det mig att han vill något med sitt liv. Då kom mina första funderingar, kan han göra 

det så kan jag också”.   

Idag lever Daniel ett hederligt liv, fritt från droger och våld. Han har en hustru och barn. Har bra 

kontakt med mamman. Respondenten har idag ett hus och även ett jobb. Han är fast anställd hos 

KRIS. Han beskriver kontakt med Kriminalvården/Frivården som värdefull och bra. Känner att 

han fick den hjälp han behövde. Enligt honom gjorde Kriminalvårdens personal bra insatser för 

att den intagne ska acklimatiseras i samhället igen. Han känner även att det förekommer 

fördomar i vårt samhälle gentemot de före detta kriminella.  
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”Jag känner att samhället har fördomar för en människa som tog fel väg. En gång kriminell, 

alltid kriminell, det känns lite så. Detta stämmer inte alls för jag är ett levande exempel på att 

det går att förändras som människa och att man kan göra så mycket bättre ifrån sig”. 

 

6.3 Matias 

 

Matias är en man som är 27 år gammal. Har familj. Mamma, pappa, en lillasyster och en store 

bror. Han har varit dömd 8 gånger.  

Barndom- Bodde utanför staden med sin familj. Hans pappa var missbrukare, mamman var 

”nykterist”, inget missbruk. Föräldrarna skildes när han var 5 år gammal.  

”Mina föräldrar bråkade jämnt, jag trodde att det var mitt fel, de gav mig inte så mycket 

uppmärksamhet, hade andra egna problem.”Pappa drack mycket och det var väldigt jobbig, jag 

var stökig i skolan. ”Missbruket var så mycket i centrum för honom, det var nummer ett och 

sedan jag” 

Vid 13 års ålder flyttade han med sin mamma till staden. Började med kriminalitet när han var 15 

år gammal, men var inte dömd för det. Vid 16 års ålder kom missbruket in i bilden.  

”Det är så barn gör. De gör som föräldrarna gjorde. I mitt fall, pappa. Jag har fått ett gen”. 

Respondenten beskriver att anledning till att han började med brott och droger var spänningen och 

grupptrycket.  

”Jag gjorde så som mina kompisar. Vi hittade på alltid någonting, det var spännande”.  

Matias dömdes första gången när han var 18 år gammal. Spenderade en hel del av sitt liv i 

fängelse. För 8 veckor sen kom han ut från ett kortvarigt fängelsestraff. Enligt honom är man 

kriminell på ett papper, med det är tankesättet som räknas. Relationer med dem gamla kriminella 

vännerna är bruten.  
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”Idag har jag helt andra vänner än vad jag hade för bara 2,3 månader sen. Jag har fått nya 

vänner, mest från organisationen KRIS. Vi stödjer varandra och det känns bra. Jag är här på 

KRIS varje dag från 09.00 till 16.00. Det är min sysselsättning”. 

Enligt honom spelade KRIS och hans familj en väldigt stor roll vid brytningen av det gamla 

livet.  

”Jag har en gammal vän som har varit drogfri i 3 år och han jobbar här på KRIS, då tänkte jag 

kan han göra det, så kan jag också. Jag började tänka på min familj, där hemma. Vad fan har 

jag gjort… Jag är för gammal för det liksom… kriminalitet och risker. Så här händer det mycket 

mer sakta men säkert”.  

Just nu lever Matias ett liv fritt från droger och brott.  

 

6.4 David 

 

En man, 37 år gammal. Har familj. Hustru, barn (2 egna och 3 bonus barn), arbete (anställd på 

KRIS) och ett hus. Har varit dömd 36 gånger.  

Barndom- Bodde utanför staden med sina föräldrar. Har en ”riktig” syster och tre halvsyskon. 

Hans pappa jobbade som chef pa en fabrik. Hans mamma tog hand om barnen, hon var 

hemmafru. Ingen av föräldrarna hade missbruksproblem.  

När han var 7 år gammal, flyttade de in till staden. I grundskolan i årskurs 1 upptäckte lärarna att 

han hade dyslexi (läs och skrivsvårigheter). På grund av det fick han specialundervisning.  

”Redan i första klassen, så upptäckte lärarna att jag hade dyslexi -läs och skriv svårigheter. 

”Jag fick en egen lärare. Där kände jag mig utanför. Orättvist behandlad. Jag var dålig i skolan 

och så började jag slåss. Då fick jag jätte mycket uppmärksamhet”.  

Hans första kriminella handling gjorde han vid 7 års ålder. Det var snatteri (skällde saker från en 

kiosk). Senare efter några år började han göra mer allvarliga brott så som värdetransport rån. 
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Efter det kommer Socialtjänsten in i bilden. Respondenten blev placerad på ett hem fram tills han 

fyllde 18 år. 

”Sen när jag blev 18 år, så åkte jag in i fängelse direkt”. 

David spenderade några år av sitt liv i fängelse. Det som var avgörande för att han skulle sluta 

med det gamla livet var pga. familjens reaktion.  

”Min fru hotade att hon skulle lämna mig om jag fortsatte. Den tjejen som jag har barn med sa 

att hon kommer att ta barnen ifrån mig. Så kom han som startade KRIS i staden där jag bodde 

innan. Han kom in på besök och pratade med mig. Gör som jag säger, så kommer allt att gå bra. 

Då bestämde jag mig att nu bryter jag eller så dör jag som en loser. Jag kände att jag fick en 

sådan chans och jag tog chansen”.  

Enligt respondenten har KRIS haft en betydelsefull roll i hans acklimatisering till samhället igen. 

Han upplever inte att det förekommer fördomar i samhället för en människa som en gång valde 

fel väg. Nu lever han ett hederligt liv, fritt från missbruk och brott. David har varit drogfri i 3 år. 

Sköter sig bra.  

 

6.5 Karl 

 

En man i 33 års ålder. Familj, mamma, pappa och en dotter. Han har varit dömd 15 gånger.  

Barndom- Karl beskriver sin barndom som ”en vanlig svenssonfamilj, det var inget fel på mina 

föräldrar, däremot kompisarna som jag umgicks med var inte så bra”.  

Han gjorde sin första kriminella handling när han var 11 år gammal. Respondenten menar att det 

var grupptryck som var avgörande för hans ”felaktiga väg”.  

”Jag gjorde så som mina kompisar gjorde”. 
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 Förhållandena med familjen var dåliga under tiden han var kriminellt aktiv. Nu lever han ett 

normalt liv. Han praktiserar på KRIS, har en bra relation med sina föräldrar och sitt barn. ”Min 

dotter bor hos mig varannan vecka”. 

Det som var avgörande att bryta det gamla kriminella livet var stöd från hans föräldrar och 

relation med dottern. Kontakten med Kriminalvården/Frivården upplevde han som värdefull. 

”Det var nyttigt att ha kontakt och stöd från sin övervakare speciellt de första veckorna efter 

frigivningen”.  

Karl anser att KRIS har haft en viktig roll i hela den integreringsprocessen till samhället igen. 

Han upplever att det förekommer fördomar i samhället för de individer som har varit kriminella. 

 

6.6 Johan 

 

En man, 17 års ålder. Familj- mamma. Han har inte alls kontakt idag med sin pappa. Har varit 

dömd 2 gånger.  

Barndom- Bodde i staden med sin mamma. Pappa lämnade honom när han var 6 månader 

gammal. Efter ett tag träffade hans mamma en ny man. Mammas nya kille har inte behandlat 

honom väl.  

”När jag var lite, så träffade min mamma en ny kille. Han misshandlade mig psykiskt. Har inte 

hört så mycket om min riktiga pappa under de första aren. Ville gärna att någon ska ta hand om 

mig, min pappa, Mamma var upptagen med att jobb hela tiden”.  

Johans riktiga pappa tog kontakt med honom när han var 10 år gammal. Det påverkade negativt 

på honom. Redan vid 12 års ålder började han med missbruket av droger och alkohol. Det som 

fick honom att begå kriminella handlingar var vännerna och familjebilden.  

”Jag hade det lite tufft i tonåren. Så det var lite grann spänningen och umgänget. Vi hittade på 

massa dumheter, för att det var spännande och kul. ”Jag var yngst bland mina kompisar. Vi var 
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6 stycken i gänget. I början gjorde jag det utav spänning. Det kändes mer kul, än att sitta hemma 

och göra läxor”.   

Relationerna med anhöriga var dåliga under tiden Johan var kriminell. Den som var mest 

avgörande för honom att lyckas bryta det kriminella mönstret, var hans mamma.  

”Jag var väldigt nära att förlora min mamma kände jag. Mitt tankesätt är helt annorlunda nu, 

även om det har gått 8 veckor sen jag slutade med dumheter”.  

Han har inte haft kontakt med Kriminalvården/Frivården, bara med Socialtjänsten. Just nu bor 

han i en av Socialförvaltningens lägenheter men han är väldigt orolig om han får lov att behålla 

lägenheten. Så, Johans situation är lite speciell. Respondenten är medlem i KRIS. Hans 

sysselsättning är att gå i skolan och plugga matte. Väntar på en rättegång för grov misshandel. 

 

7. Analys 

 

I detta kapitel redogör jag för en sociologisk analys av empiri. Jag använder mig av 4 olika 

teorier, som jag redovisade ovan för att få fram en tydligare inblick för IP-personernas 

livsberättelser., samtidigt som jag använder mig av olika citat från själva data (material).  

Analys delen är uppdelad i 5 olika teman som berör IP-personernas; Barndom-uppväxt 

förhållanden, identitetssökande, vägen in i kriminalitet, vägen ut ur kriminalitet, KRIS 

betydelseinsatser. 

 

7.1 Barndom - uppväxt förhållanden 

 

Mead (1976) menar att ”jaget” utvecklas ständigt genom livet och att de signifikanta andra, 

föräldrar i relation till barnet är de viktigaste grunderna för dennes utveckling. Barnet återspeglar 
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känslor som den får från omgivningen, främst av föräldrarna. Föräldrarna är förebilder för 

barnet. (Mead, 1976). 

Intervjupersonernas berättelser visar att de flesta hade svåra uppväxtförhållanden, där 

föräldrarna- den signifikante andre, åtminstone en av de (pappa) har inte varit närvarande under 

längre perioder av barndomen.  

Hos några av IP personer fanns föräldrarna med i uppväxten, men de antingen bråkade, hade ett 

destruktivt beteende eller så var de missbrukare.  

Peter och Matias beskriver sin barndom; 

”Mina föräldrar bråkade jämnt, jag trodde att det var mitt fel, de gav mig inte så mycket 

uppmärksamhet, hade andra egna problem”.  

 

En sådan relation gentemot barnen kan ledda till en ständig rädsla och känsla av otrygghet, vilket 

kan negativt påverka på barnets vidare utveckling.  

De respondenter med föräldrarna som var missbrukare, var tvungna att växa upp tidigare, 

eftersom de var nödda att ta över rollen som omvårdare.  

”Missbruket var så mycket i centrum för honom, det var nummer ett och sedan jag” 

Så beskriver en av respondenterna relation med sin förälder.  

De flesta av intervju personerna hade svart i skolan, var bråkiga och kunde inte koncentreras på 

läxor, hade ett avvikande beteende. Detta ledde att några av IP personer var placerade på olika 

barnhem, varit omhändertagna enligt LVU (Lagen om vård av unga), av sociala myndigheter. De 

flesta var där till myndighetsålder, 18 år. 
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7.2 Identitetssökande  

 

Majoriteten av de 6 respondenter (KRIS), beskriver sin skoltid som problematisk. Skolgången 

öppnade en ny värld, sammansatt av regler och normer som alla elever måste följa. Det visade 

sig att IP-personerna hade svårigheter att koncentrera sig, göra läxor, vara närvarande i skolan 

och lyssna på lärarna.  

David beskriver sin skolgång som turbulent.  

”Redan i första klassen, så upptäckte lärarna att jag hade dyslexi -läs och skriv svårigheter. 

Därför fick jag börja med en speciell lärare, där kände jag mig utanför. Särskilt behandlad. Jag 

var dålig i skolan, men så började jag slås och så fick jag jätte mycket uppmärksamhet”.  

Denna särskilda behandling upplever David som något negativt. Han upplevde också att han inte 

har fått hjälpen han behövde från lärarna.  

Med skolgång öppnas en bredare omgivning för barnet, där lärarna borde vara goda förebilder i 

form av de signifikanta andra. Enligt respondenterna en brist på de signifikanta andra kunde 

bidragit till det avvikande beteendet de visade i skolan. Brister på uppmärksamhet hos de flesta 

påverkade negativt på jagets utveckling. Många av IP-personerna tog ledarroller bland sina 

kompisar i klassen, för att få respons på en ständigt sökande av sin egen identitet. De såg upp till 

de äldre pojkar, som var likasinnade och hittade sina förebilder i dem. Några av IP-personer 

berättar att de kunde hitta på jävelskap, göra precis som de ville och de andra människor skulle 

uppmärksamma de då. Detta var mer intressant för de än att göra läxor och skolarbete.  

Johan upplever att ingen hade några förväntningar på honom. Hans styv pappa hade fullt upp 

med sig själv och mamma jobbade jämnt för att pengarna ska räcka till. Andra respondenter 

beskriver sin uppfattning på liknande sätt. Föräldrarna skapade ingen framtidsbild som skulle 

reflekteras över till barnen. Brister på framtidsvisioner kunde orsakat att många av IP-personer 

kände sig mindre värda, hopplösa till att göra någonting vettigt av sin framtid, istället återstod 

det andra att lägga mer fokus på gemenskap bland de likasinnade vännerna. De flesta av 
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respondenterna kommer från ett hem, där inga regler följs, det saknas en strukturerad vardag och 

samhällsnormer.  

”När jag var lite, så träffade min mamma en ny kille. Han misshandlade mig psykiskt. Har inte 

hört så mycket om min riktiga pappa under de första aren. Ville gärna att någon ska ta hand om 

mig, min pappa, Mamma var upptagen med att jobb hela tiden”.  

Den generaliserade andre är med hela tiden under ett barns barndom och utveckling. Skolan är 

också en del av den generaliserade andre, vars regler och normer krockas med de som barnen bär 

med sig hemifrån.  (Mead, 1976). Det kändes som de barnen blev förvirrade och visste inte 

vilken roll ska de inta och leva efter.  

Nästan alla respondenter upplever en stor skillnad gentemot andra barn i klassen. Så småningom 

fick de etikett som annorlunda. Detta kan kopplas till (Beckers, 2006) och (Goffman, 1972 ), 

skillnaden från de ”normala” blir att de ”normala” skapar en avvikelse. 

Enligt (Goffman, 1972), de andra barn i skolan såg på de ”stökiga” barnen som någon som inte 

passade in, mindre värd egenskap och då ett stigma blev utvecklad. Det vill säga, en 

stigmatiserad person, blir sån när den generaliserade andre avgör det, sätter en stämpel. Detta 

kunde leda till att de sökte sig till likasinnade, där de kände gemenskap och tillhörighet. Då 

kändes allt lättare. De var inte annorlunda då.  

(Goffman, 1972) menar att den stigmatisering som tillskrevs kan vara en bidragande faktor till en 

obehaglig känsla av skam, över att inte vara som andra ”normala” barn, vilket i sin tur leder till 

icke trygga sociala band.  

Tillsammans med de stökiga, likasinnade barn kunde de vara sig själva. De behövde inte 

skämmas längre. De flesta av IP-personer beskriver att på detta viss hamnade avvikande 

kompisgäng som var destruktiva och utvecklade ett allt mer aggressivt beteende om lede till 

kriminalitet. Desto längre de var bland de likasinnade, desto grövre brott blev det. 
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7.3 Vägen in i kriminalitet  

 

Alla 6 respondenter som tillhörde organisationen KRIS kände redan i lågstadiet i grundskolan att 

de inte kunde hitta sig själva med det ”normala”, vardagliga livet, istället sökte de sig till något 

annat, mer spännande.  

Som (Beckers, 2006), beskriver att när man har fått ett avvikande stämpel som stigmat bär med 

sig då hittar man andra normeringar som är mer lik med dess egna värderingar, och då följer man 

andra likasinnade.  

Ur respondenternas svar kunde jag inse att de likasinnade gav de mer uppmärksamhet. De 

likasinnade hade en annorlunda livsstil än de övriga i samhället. Många av respondenterna kände 

sig hemma där. När de insåg reglerna hos de likasinnade följde de det. Då, var de på en väg in i 

kriminalitet. Många av IP-personer beskriver att det var mycket mer spännande umgås med 

kompisgänget, till och med få mer ekonomisk vinst.  

Daniel beskriver på följande sätt;  

”Kriminalitet kom tidigt in i bilden. Jag kommer ihåg när vi, jag och mina kompisar rånade en 

kiosk, fick massor med pengar, godis och andra häftiga grejer. Då var jag 11 år gammal. Det 

var spännande. Det gällde att vara en i gänget, mina kompisar gjorde det, så gjorde jag också”.  

Många av respondenterna har i början begått brott av ren spänning, men sen blev det ekonomiska 

vinster också. Samtidigt med åren kom de in på de tyngre brottsliga handlingarna. Där fanns 

droger och alkohol inblandade. Enligt respondenternas svar missbruk och kriminal går hand i 

hand med varandra. Man gör brottsliga handlingar för att få pengar, för pengarna köper man 

droger och igen. Det är en ond cirkel. 

 En annan respondent beskriver sin första kriminella handling; 

”Jag var yngst bland mina kompisar. Vi var 6 stycken i gänget. I början gjorde jag det utav 

spänning. Det kändes mer kul, än att sitta hemma och göra läxor”. 
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Härifrån kan jag konstatera att de flesta av respondenter började göra kriminella handlingar pga. 

Spänning och grupptryck.  

”Mina kompisar gjorde det, så gjorde jag också”.  

Då kände respondenterna mer makt, kontroll och fick mycket mer uppmärksamhet. Den nya 

kriminella livsstilen gav de mer stolthet, status och mindre skamkänslor. De brydde sig inte så 

mycket vad de övriga i samhället tycker och tänker om dem. De samtliga hade ett 

myndighetsförakt. Ville inte ha något med myndigheter att göra. Samtidigt som de skylde sina 

misslyckanden på samhället. Enligt respondenterna, var det systemets fel.  

I början av den kriminella banan levde 2 av respondenterna ett dubbelt liv. De hade sina familjer 

hemma som de ville se upp till. Efter en tid försvann den känslan. Allt mer betydligt var att vara 

en i gänget. Detta oftast skede i samband med att missbruket ökade och verklighetsbilden 

förvrängandes.  

Alla av de 6 respondenter har suttit i fängelse, från 3-8 år av sina liv. Där knöt de kontakterna 

med de andra likasinnade.  

Enligt (Foucault, 2003) människor som inte följer samhällets regler och normer är avvikande och 

de skulle disciplineras. Disciplinen kräver en sluten miljö, där individen inte har någon kontakt 

med omvärlden, som fängelse exempelvis.  

Sociala relationer var dåliga eller inga alls med övriga i familjen, anhöriga när respondenterna 

var som mest aktiva inom den kriminella banan. Då kände respondenterna att de inte behövde 

längre gömma sitt stigma. De hade inget mer att förlora, än sig själva. Samtidigt förstärktes 

bandet med kompisgänget och missbruket bara ökade. In och ut ur fängelser. Igen en ond cirkel. 
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7.4 Väggen ut ur kriminalitet  

 

De flesta av IP-personernas berättelser explicerar till slut på en önska att förändra sitt liv. Bryta 

det kriminella mönstret. Det är något så uppenbart, men inte lätt.  

Enligt (Beckers,2006), att skapa en livsstil gör man inte över en natt. Det är en hel process, 

vägen tillbaka från att vara kriminell till att vara den före detta kriminell. Beckers menar att man 

måste skapa sig nya erfarenheter, ny praktik som skulle ersätta de gamla livs vanor.  

Enligt respondenternas svar måste man förändra allt, göra en livstilsbyte. Med allt då menade de; 

umgänge, vanor i form av droger, alkohol och självklart att sluta göra kriminella handlingar.  

Peter beskriver att han slutade använda droger när hans dotter föddes, men att han fortsatte sälja 

droger i 4 år till. Enligt honom var det inte ett lyckat försök till acklimatisering till samhället 

igen. Man måste bryta helt med allt som kriminalitet berör.  

Många av de intervjuade personerna kände ångest och skam när de slutade med brottsliga 

handlingar och pga. Det fortsatte de ibland ”vid behov” ta droger för att fly bort från obehagliga 

och starka känslor. Från sitt eget samvete. Som jag nämnde ovan, enligt svaren som jag fick efter 

mina frågor inser jag att vägen tillbaka är lång och svår. Ur respondenternas berättelser, sociala 

band med andra människor i samhället är brutna. Stämpel som missbrukare och kriminell de fått 

av övriga i samhället är så stark att vägen tillbaka kan ses ibland som nästan omöjlig. 

Enligt (Beckers, 2006), stämpeln förstärkte deras avvikaridentitet ännu mer. Enligt de flesta som 

jag intervjuade, måste man först konverteras och förbli en individ som den generaliserade andre 

är. Det måste läras att inta en helt ny tankesätt.  

Enligt (Becker, 2006) är det svårt att förändras pga. Att först måste man förlika sig med samhälls 

regler och normer som är helt tvärtom deras egna normer och värderingar.  

Alla av respondenterna beskriver att man först måste starta om livet från början och successivt 

bygga upp en ny generaliserad identitet och livsstil som har inte några alls likheter med den 
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gamla. För de flesta avgörande att bryta det kriminella mönstret var familjemedlemmar. Mest 

barn.   

En av respondenterna säger att avgörande för honom var hans ålder. ”Jag var för gammal för 

det”.  

Vissa av dem säger att det inte kunde gå längre, de har ”nått botten” och nästa steg var antingen 

att dö eller göra något av sitt liv. De flesta antyder hur den förlorade kontakt med anhöriga, 

främst vårdnaden av barnen hade en avgörande roll till en förändring. De kände skam och skuld 

framför sina barn.  

Peter säger; 

”Vid 34 års ålder bestämde jag mig, antingen ska jag klara av vara nykter eller så dör jag. Det 

gick bra. Jag är här idag, helt nykter, har ett jobb, ett hus och det viktigaste, mitt barn, min 

dotter bor nu hemma hos mig. Jag är en överlycklig person”.  

Enligt (Becker,2006 är det livsmöjligheterna som är avgörande för livsstilen. Enligt uppfattning 

skulle de hamna i fängelser eller dö. Den lilla blixten som kallas för viljan fanns kvar hos de alla, 

viljan att leva ett hederligt liv, utan kriminalitet. 

 

7.5 KRIS betydelseinsatser  

 

Alla av IP-personer pratade om KRIS med en positiv inställning. Ur deras berättelser kan man se 

KRIS som en sann gemenskap, där alla är lika värda, och känner trygga sociala band. 

Medlemmar i KRIS organisation känner tillhörighet, förståelse, och de stödjer varandra genom 

att dela av sina tankar och erfarenheter.  

Genom en sådan tillhörighet försvinner skamkänslan och stämpeln som avvikare blir mindre 

synlig under tiden. Inom organisationen är tillit på en hög nivå och hela tiden försöker de 

anpassa sig till de vardagliga normerna som finns ute i samhället. De behöver varandra och det 
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känns bra. Många av respondenterna kallar KRIS för den andra familjen, en familj som de inte 

hade i barndomen, där de har en ständig känsla av stolthet och trygghet.  

Enligt (Becker, 2006) det ontologiska tryggheten är viktig och man känner sig mer tillfredsställd 

och nöjd med sitt liv.  

Respondenterna hittade inom KRIS de nya signifikanta andra som de relaterar till. För de flesta 

hade KRIS en betydelsefull roll genom i att hjälpa med arbetssökning eller skolgång. I vissa fall 

hjälpte de med bostad också. Många av respondenterna genom att bli medlemmar i KRIS hittade 

sin lugn och ro, skapade ett nytt liv som är värdefull. KRIS ger de gemenskap och stödjer sina 

medlemmar hela vägen ut. De kan alltid lita på KRIS, 24 timmar om dygnet. Det finns alltid 

någon som är tillgänglig för en vän i nöd. 

 

8. Resultat- sammanfattande avslutning 

 

Jag har i mitt arbete gjort intervjuer med 6 personer. Alla tillhör organisationen KRIS 

(Kriminellas revansch i samhället). Jag använde mig av en kvalitativ metod, intervjuer. Efter all 

samlad data har jag senare gjort en sociologisk analys av det utifrån det hermeneutiska 

tänkandet. Hela tiden har jag tänkt på själva frågeställningen som berör orsaker vilka lede till att 

de sex personer (KRIS), började med kriminalitet, samt vad var det som var avgörande att bryta 

sig ur det kriminella mönstret? 

Något som är gemensamt för alla de sex respondenter är brister i familjeförhållanden under 

uppväxt tiden. Studien visar att de flesta av respondenter saknar en förebild, det signifikanta 

andra, som föräldrar borde ha varit. Majoritet av IP- personer säger att föräldrarna inte visade 

tillräckligt med uppmärksamhet, kärlek och omsorg som ett barn behöver.  

En av de främsta orsakerna till ett turbulent liv följande med brott och missbruk var brister i 

föräldrar relationer, hemförhållanden, brister i skolvärlden (Ex; dyslexi- läs och skriv 

svårigheter, särskild behandling, utanförskap), spänning var i början en av orsakerna hos vissa av 
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IP-personer som lede till ett kriminellt beteende och grupptryck (likasinnade, destruktiva 

kompisgäng).  

Respondenternas berättelser tyder på att de flesta i sin barndom kände sig utanför, mindre värde, 

ingen älskade de, ingen har brytt sig om de, stämplade och därför sökte de sig till likasinnade, 

där de kände tillhörighet, värdefullhet och respekt. Detta i sin tur ledde att det blev en livsstil 

med avvikande karaktärsdrag. Ett liv fullt med missbruk, fängelsevistelse och kriminalitet.  

Studien visar att 2 av IP-personer som jag intervjuade kände trötthet av att gå in och gå ut ur 

fängelse. För de var det en vändpunkt som förändrade deras liv. De hade en stark vilja att 

anpassa sig till samhället igen och återfå relationer med anhöriga. Idag lever de ett hederligt liv 

enligt samhälls regler och normer.  

För de andra 4 respondenter det som var avgörande för att bryta det kriminella livet och börja ett 

hederligt liv var familj, främst barn. ’ 

Alla respondenter beskriver återanpassning till samhället igen som en lång och svår process, där 

man måste konverteras på nytt med samhälls regler och normer.  

För alla 6 respondenter har KRIS haft en stor betydelse på väggen tillbaka. Kris hjälpte samtliga 

med sysselsättning, utbildning och även i vissa fall med tillfällig bostad.  

 

9. Reflektioner  

 

Genom att göra denna studie fick jag en bättre förståelse för det problemkomplexet som 

människor i tidig ålder, barndom kan bemöta om familjeförhållandena är destruktiva.  

Respondenternas berättelser i uppsatsen tyder på en brist av samhället när det gäller att 

förebygga åtgärder mot avvikande beteende redan i lågstadiet i grundskolan. Samhällets resurser 

är inte alltid fördelade på ett förnuftigt sätt.  
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Skolans roll för respondenter i min uppsats kunde varit bättre och mer effektiv. Skolsystem 

borde lägga mer fokus och resurser på att anställa flera lärare som kunde på ett pedagogisk, 

professionellt sätt göra insatser till barn som är i behov av samtliga. Att uppmuntra barnen till ett 

liv som inte leder till det som kallas för kriminalitet. Att redan vid tidig ålder försöka skapa en 

gemenskap bland barnen och inte åtskilja de, särbehandla.  

Min uppfattning är att de flesta av respondenterna saknade en vuxen förebild. Samhället borde 

satsa mer på skolans system. Exempelvis; att bryta umgänge med destruktiva kompisgäng. 

Samtidigt borde man fokusera mer på vilka insatser som behövs och kan göras för de barn som 

får illa. Samhället har också ett ansvar för det.  

I början av min uppsats skrivande ville jag intervjua bara KRIS medlemmar (6 respondenter), 

men sedan bestämde jag mig att ställa några frågor till Kriminalvården/Frivårdens personal 

också. Detta gjorde jag i syftet att försöka få mer fakta om hur Kriminalvården/Frivården arbetar 

i syfte med att hjälpa den intagne att acklimatiseras till samhället igen. Insatserna från 

Kriminalvårdens/Frivårdens sida är väldigt betydelsefulla, speciellt när det gäller 

behandlingsterapi, kontakt med Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, när det är frågan om 

sysselsättning och bostad. Utifrån det inser jag att Frivården är en myndighet som gör stora 

insatser för de intagna/klienter och deras anpassning/acklimatisering till samhället igen.    

Min uppsats bygger på dess 6 personernas (de före detta kriminella) berättelser. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till c-uppsatsen 

 

Intervjufrågor till KRISS 

1. Ålder? Kön? 
2. Uppväxt/barndom - Kan du berätta lite om det? 
3. Hur gammal var du när du gjorde ditt första brott/kriminella handling? 
4. Var du dömd för det? 
5. Varför gjorde du det? Fanns det någon särskild anledning som var så stark påverkande, 

något som hände i ditt liv pga. vilken du valde den kriminella banan?  
6. När dömdes du första gången? Tankar… Hur kändes det? 
7. Hur många gånger har du varit dömd? Hur gammal var du? Fick du ångest för det du 

gjorde? 
8. Socialt liv… Har du familj? Barn, jobb, sysselsättning? 
9. Tycker du att man är kriminell om man var dömd eller om man har gjort ett brott?  
10. Hur såg relationerna ut avseende din familj/anhöriga, under tiden du var kriminell? 
11. Har du samma vänner nu som under tiden du var kriminell? 
12. Har ditt tankesätt förändrats under tiden som du ”suttit inne”? ( Avtjänade ditt straff). 
13. Hur upplevde du kontakt från Kriminalvården/Frivårdens personalunder 

övervakningstiden? Kändes du behandlat mänskligt, utan några fördomar, fick du stöd 
och hjälp du behövde? Beskriv lite det… 

14. Upplever du att det förekommer fördomar i vårt samhälle för en människa som ”tog fel 
väg”? 

15. Vad var det som var avgörande att bryta det kriminella mönstret/kriminella liv? Fanns det 
någon speciell person, händelse som fick dig att ta ”den andra chansen”, ändra ditt 
tankesätt, din levnadsstil? 

16. Fanns det någon institution, person som hjälpte dig efteråt, med bostad, stöd? 
17. Hur ställer du dig idag med tanke på ditt ”gamla liv”? 
18. Har KRISS haft en betydelsefull roll i dela den återhämtnings/återanpassande processen? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till Kriminalvårdens/Frivårdens personal 

 

 

1. Ålder? Kön? 
2. Vad innebär det att arbeta inom Kriminalvården/Frivården som handläggare? 
3. Vilken utbildning måste man ha, är det någon speciell utbildning som krävs för att arbeta 

som kriminalvårdshandläggare? Kan du beskriva närmare en process när ni får en ny 
klient? 

4. Hur länge har du arbetat här? 
5. Vilka insatser gör ni för att acklimatisera klienten till ett liv fritt från kriminalitet? 
6. Anser du att ni har tillräckligt med både resurser och affirmationer (i form av 

behandlingsterapier), för att klienten inte ska återfalla igen till det kriminella mönstret? 
7. ’Har ni mer manliga eller kvinnliga, klienter? Hur är det enligt statistiken, återfallssiffror? 
8. Gör ni psykologiska bedömningar på klienter? I så fall vilka?  
9. Vilka möjligheter klienterna i form av hjälp från er sida (bostad, arbete…etc)? 
10. Finns det några mallar/scheman som klienten måste följa under sin övervakningstid? 

Beskriv gärna det… 
11. Vad tycker du, är man kriminell om man har varit dömd för ett brott/en gång? 
12. Känner du dig hotad av klienten, finns det sådana exempel? 
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