
 

 

 

 

Kriminologiska institutionen  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

”They all come back” 

 
En kvalitativ intervjustudie om KRIS betydelse för fem 

medlemmar beträffande deras återanpassning till samhället 

efter anstaltsvistelse 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp 
 
Kriminologi 
Kriminologi III (30 hp) 
Vårterminen 2011 
Maria Wadenheim 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Jag vill genom denna undersökning om återanpassning ta reda på hur situationen ser ut för personer 

som har kommit i kontakt med en ideell hjälporganisation med avsikt att lämna sina gamla liv 

bakom sig och påbörja en laglydig livsstil. Syftet med denna studie är således att ta reda på vilka 

faktorer som kan tänkas vara av betydelse för individer som ska återanpassas till samhället efter 

tidigare fängelsevistelser. Till min hjälp har jag haft kontakt med medlemmar ur två av KRIS (Kri-

minellas Revansch i Samhället) lokalföreningar. Min frågeställning lyder: Vilken betydelse för de 

före detta kriminella har KRIS i återanpassningen till samhället? 

Den valda metoden för denna undersökning är kvalitativa intervjuer med fem medlemmar ur KRIS. 

Intervjuerna har handlat om föreningens betydelse för intervjudeltagarna med avseende på områden 

som jag utifrån tidigare forskning har identifierat som relevanta för en individs återanpassning; 

sysselsättning, socialt kontaktnät, boende och fritid. De teorier som används för att analysera inter-

vjuernas innehåll är Travis Hirschis teori om sociala band och Howard, S. Beckers stämplingsteori. 

 

Resultaten visar att KRIS har varit och är väldigt betydelsefulla för sina medlemmar i deras integre-

ring in i samhället, men att intervjudeltagarna upplever hjälpen de får på olika sätt. Samtliga med-

lemmar har fått någon form av heltidssysselsättning genom föreningen. Medlemmarnas upplevelser 

av sysselsättningens betydelse varierar från att innebära en mjukstart inför sökande av ”vanliga” 

arbeten till en vilja att jobba kvar och vidareutvecklas inom föreningen. Den sociala gemenskapen 

inom KRIS som grundar sig på medlemmars gemensamma erfarenheter vad gäller brott och droger 

upplevs mestadels som något positivt då det finns ett behov av att kunna samtala med någon förstå-

ende om de svåra stunderna i livet. Vidare kan man se starka känslomässiga band mellan medlem-

marna. De har varandra som förebilder och stöttar varandra i strävan efter förändring. Beträffande 

medlemmarnas bostadssituation har KRIS inte spelat någon större roll. Intervjudeltagarna har på 

egen hand lyckats ordna en fast bostad där de trivs, men de är medvetna om att föreningen ställer 

upp om det behövs. Angående fritidens betydelse visar intervjudeltagarna en stark vilja att vara del-

aktiga i de aktiviteter som anordnas genom KRIS. Känslan att kunna träffa andra människor och 

visa omgivningen att de är motiverade till förändring är mycket påtaglig. Genom ovanstående om-

råden har KRIS ökat styrkan i de sociala banden hos medlemmarna och jag tolkar det som att de har 

kommit en bra bit på vägen i att återta en plats i samhället. 

 

Nyckelord: KRIS, återanpassning, sociala bandteorin, stämplingsteorin och betydelse  
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1. Inledning 

 

Reentry is the process of leaving prison and returning to society. (…) Reentry is not an op-

tion. Reentry reflects the iron law of imprisonment: they all come back. (Travis 2005, s. xxi) 

 

Enligt Kriminalvårdsstyrelsens statistik är återfallsfrekvensen i Sverige hög för de personer vars 

bakgrund kantas av tidigare fängelsevistelse. Närmare hälften av de personer som tidigare blivit 

dömda till frihetsberövande påföljd döms till en ny kriminalvårdspåföljd inom tre års tid (Kriminal-

vårdsstyrelsen 2008 s. 6, 19). En viktig fråga att ställa sig är vad det svenska samhället gör beträf-

fande dessa människors återanpassning från ett liv på anstalt till ett liv i frihet. Frivården är den in-

stans inom statliga Kriminalvården som ansvarar för kriminalvårdspåföljder i frihet. En av frivår-

dens främsta uppgifter är övervakning av personer villkorligt frigivna från fängelser, personer 

dömda till samhällstjänst, kontraktsvård, skyddstillsyn eller intensivövervakning med elektronisk 

kontroll (fotboja). Genom stöd och kontroll, motivations- och påverkansarbete samt kontakter med 

samhället syftar frivården till att minska risken för återfall hos klienterna samt underlätta för dem att 

komma tillbaka till ett ordnat liv i samhället (kriminalvarden.se, 2011). 

 

Denna studie avser att belysa en annan typ av de insatser som samhället tillhandahåller gällande 

frigivnas återanpassning till ett hederligt liv i frihet, nämligen verksamheten inom den ideella före-

ningen KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället. Genom kvalitativa intervjuer med medlemmar ur 

KRIS kommer studien att lyfta fram vilken betydelse föreningen har haft för dem beträffande deras 

återanpassning till samhället. En tidigare kriminells återanpassning varierar säkerligen från individ 

till individ, beroende på vilka förutsättningar som föreligger vid själva frigivningen, men allt som 

oftast handlar det om att lyckas etablera kontakter med diverse myndigheter och återta en plats i den 

sociala gemenskapen i samhället. Att före detta kriminella ofta hyser misstänksamhet och misstro 

mot myndigheter är ingen nyhet. Unga KRIS, en förening som drivs av unga vuxna med erfarenhet 

av såväl kriminalitet som missbruk menar att medlemmarna känner ett stort utanförskap i samhället 

och att denna känsla ökar risken för misstänksamhet mot myndigheter som vill hjälpa dem (bra.se 

2011). Initiativtagaren till KRIS, Christer Karlsson nämner att han vid tidpunkten för uppstartandet 

av föreningen inte litade på myndigheter, men att han var fast besluten att ändra sitt liv (kris.a.se, 

2011a). Utifrån det ovan anförda ter det sig således viktigt att belysa vilken betydelse en ideell or-

ganisation som KRIS har för sina medlemmar i återanpassningsprocessen, då föreningen består av 

personer som själva varit involverade i kriminalitet och missbruk och kan erbjuda en nybliven med-

lem förståelse och stöd baserat på gemensamma erfarenheter.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Som jag tidigare nämnt är återfallsfrekvensen gällande brott hög för de personer vars bakgrund kan-

tas av tidigare fängelsevistelse. Dessa fakta gjorde mig intresserad av att få veta hur situationen ser 

ut för människor som av olika skäl bestämt sig för att sluta begå brott och påbörja en laglydig livs-

stil. Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med medlemmar ur KRIS få en dju-

pare förståelse för vilka faktorer som kan tänkas vara betydelsefulla beträffande dessa individers 

återanpassning till samhället efter en anstaltsvistelse. Den frågeställning jag försöker besvara genom 

min studie är: 

 

 Vilken betydelse för de före detta kriminella har KRIS i återanpassningen till samhället? 

 

Jag är medveten om att medlemmarna kan komma att ange andra faktorer som är av betydelse för 

dem i deras återanpassning till samhället och om det blir aktuellt ska jag lyfta fram dem vid presen-

tation av resultat och analys. 

 

1.2. Definition och avgränsningar 

Det finns inte någon allmänt vedertagen definition av begreppet återanpassning då den kan antas 

vara väldigt kontextbunden och avhängig den enskilde individen och dennes förutsättningar. I 

denna intervjustudie kommer med återanpassning avses intervjudeltagarnas sociala situation efter 

frigivningen och omfattar några områden som kan tänkas vara av betydelse för dennes avhållsamhet 

från brott och återinträde i samhället; bostad, sysselsättning, socialt kontaktnät samt fritid (se Nils-

son 2002 nedan). Med återinträde avses individens process att återta en plats i samhället efter att ha 

varit socialt exkluderad till följd av sin kriminalitet. Av tidsskäl och geografiskt utgångsläge för 

skrivandet av denna uppsats begränsar sig denna studie till intervjuer med fem medlemmar ur två av 

KRIS lokalföreningar i Sverige. Jag vill vidare understryka att jag vid användandet av benämningen 

”före detta kriminell” avser den information som jag av intervjudeltagarna delgivits under våra sam-

tal. 

 

1.3. Organisationen KRIS 

Föreningen Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS, bildades hösten 1997 i Stockholm av fyra 

personer med egna erfarenheter av kriminalitet och missbruk. Tanken med föreningen var och är att 

medlemmarna tillsammans skulle stödja andra människor som ville dra sig ur kriminaliteten och 

missbruket och på så sätt sträva mot ett hederligt liv (Brå 2003, s. 12). Idag finns det 24 stycken 
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lokala KRIS - föreningar runt om i Sverige. Enligt föreningens hemsida uppskattas antalet med-

lemmar till ungefär 5400 (kris.a.se, 2011b). 

 

Syftet med KRIS enligt deras stadgar är ”(…) att genom kamratstöd, kontaktverksamhet och råd-

givning för medlemmar hjälpa medlemmarna att utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare och 

främja deras drogfrihet, personliga utveckling, sociala upprättelse och deras återinträde och delak-

tighet i samhällslivet (…)” (kris.a.se, 2011c). Föreningens motto är ”Hederlighet- Drogfrihet – 

Kamratskap - Solidaritet”. Medlemmarna ska följa de rådande lagarna och fungera som ett före-

döme för andra medlemmar. För att kunna hjälpa sig själva och andra ur missbruk råder det absolut 

drogfrihet på KRIS, vilket innebär att det är strikt förbjudet att bruka alkohol, narkotika och andra 

sinnespåverkande preparat. Kamratskap och solidaritet innebär att medlemmarna bryr sig om 

varandras trivsel och är engagerade i föreningens olika aktiviteter, samt agerar i enlighet med KRIS 

syfte (Ibid.). 

 

Verksamhetens huvudsakliga arbetsområden omfattar uppsökande verksamhet, föreläsnings- och 

utbildningsverksamhet, medlemsverksamhet och övrig brottsförebyggande verksamhet. Uppsökande 

verksamhet innebär att KRIS - medlemmarna besöker anstalter och häkten i syfte att informera de 

intagna om föreningens arbete och vilka regler som gäller för medlemskap (Brå 2003, s. 18). Före-

läsnings- och utbildningsverksamhet syftar till att representanter från KRIS besöker t.ex. högstadie-

skolor och gymnasieskolor för att berätta om deras liv som tidigare kriminella och missbrukare och 

vägen ut. Målet med dessa besök är att avskräcka ungdomar från att befatta sig med kriminalitet och 

droger (Ibid. s. 25). Med medlemsverksamhet avses i stort att KRIS erbjuder sina medlemmar social 

rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, fritidsaktiviteter och ”muckhämtningar” (Ibid. s. 29). 

Muckhämtning innebär att KRIS möter upp fången utanför fängelset efter dennes frigivning. Ett 

krav som måste vara uppfyllt för att bli hämtad är att fången är motiverad till förändring och att 

kontakt har etablerats mellan honom/henne och KRIS minst tre månader innan frigivning. På muck-

dagen är det tänkt att den nyblivne medlemmen ska få välja vad han/hon vill göra. Så länge före-

ningens ekonomiska budget tillåter ställer KRIS upp på det mesta (kris.a.se, 2011a). Det fjärde ar-

betsområdet; övrigt brottsförebyggande arbete innefattar bl.a. riksförbundets upprätthållande av 

kontakter med myndigheter och förvaltningar samt deltagande i debatter, seminarier och manifestat-

ioner av olika slag. KRIS riksförbund har även internationella kontakter och ett exempel på det är 

föreningens bistånds- och informationsarbete i Litauen (Brå 2003, s. 38). 
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1.3.1. Kritik mot KRIS 

Få har kritiserat KRIS arbete. På Tv4:s hemsida, i anslutning till programmet Kalla Fakta kan man 

läsa att föreningens medarbetare har jobbat i medvind och att de har opinionen på sin sida. Reporta-

get som är skrivet den 26 mars 2009 av Valdo Kask belyser däremot en konflikt som legat och grott 

inom organisationen en längre tid. Konflikten baseras på meningsskiljaktigheter mellan KRIS båda 

initiativtagare Christer Karlsson och Peter Söderlund beträffande hur framtida KRIS skulle se ut.  

Striden som inte gick att lösa ledde slutligen till att Peter Söderlund fick lämna sin ordförandepost 

inom föreningen med omedelbar verkan. Söderlund var däremot uppskattad som ordförande av 

medlemmarna i lokalföreningen KRIS Stockholm. Han startade istället en ny organisation; X-Cons. 

Syftet med denna organisation är i likhet med KRIS att hjälpa före detta kriminella. I gensvar star-

tade Christer Karlsson en ny KRIS – förening; Kris City (numera KRIS 08). Tidigare kriminal-

vårdsdirektör Gunnar Engström som stöttat KRIS från första början och är hedersmedlem i före-

ningen är besviken och menar att konflikten som utspelats kan skada de nyligen frigivna (tv4.se 

2009a). 

 

Tre dagar efter reportaget publiceras Kalla Faktas dokumentär ”Striden om KRIS”, i vilken det re-

dogörs för konflikten mellan Christer Karlsson och Peter Söderlund. Kalla Faktas granskning av 

KRIS påvisar även andra svagheter inom föreningen så som stora brister i den ekonomiska redovis-

ningen och oklarheter gällande hur många medlemmar som återfaller i brott. Grundidén med KRIS, 

att hjälpa före detta kriminella att hålla sig borta från kriminalitet och missbruk kan således inte 

följas upp till följd av bristfällig information om hur många muckhämtningar som gjorts och där-

med hur många de har hjälpt. Då programmet sänds har sex år gått sedan Kriminalvården för första 

gången börjat bistå KRIS med pengar som främst skulle gå till besök på anstalter och muckhämt-

ningar. Under denna sexårsperiod har KRIS fått sammanlagt 9,8 miljoner kronor. Varje år ska före-

ningen rapportera hur många anstalter som besökts och hur många muckhämtningar som gjorts, 

men av den granskning som Kalla Fakta gjort av den ekonomiska redovisningen kan utläsas att det 

från KRIS sida saknas redogörelse för närmare tre miljoner kronor (tv4.se 2009b). 

 

2. Tidigare forskning 

2.1. KRIS - En kartläggning av föreningen Kriminellas Revansch i Samhället 

I denna rapport har Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort en kartläggning av kamratföreningen 

KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället. Brå motiverar kartläggningen av föreningen bl.a. mot 



6 

 

bakgrund av att de insatser som kan minska antalet personer som återfaller i brott ständigt är ett 

aktuellt ämne i den kriminalpolitiska debatten i Sverige. Brå belyser KRIS verksamhet och under-

söker även hur organisationen uppfattas av såväl samarbetspartners som uppdragsgivare. Kartlägg-

ningen avser KRIS lokalföreningar i Stockholm, Malmö, Sundsvall och Luleå (Brå 2003, s. 5, 11). 

 

Ett av syftena med rapporten var att utreda i vilken mån KRIS uppfyller sitt mål att få sina med-

lemmar att sluta begå brott och missbruka. Avsaknad av fullständig information om medlemmars 

personnummer, tid för inträde i föreningen samt hur deras kriminalitet och missbruk såg ut före och 

efter inträdet gjorde dock att Brå istället fick studera brottsutvecklingen hos de som var eller hade 

varit styrelsemedlemmar, d.v.s. organisationens ledare. För dessa personer fanns tillräckligt med 

information för att ingå i studien. Urvalet för studien som baseras på namnuppgifter från insamlade 

föreningsprotokoll uppgick först till 268 personer. Av dessa föll 50 bort, bl.a. på grund av att de inte 

ville delta i studien eller att de inte gick att identifiera hos Skattemyndigheten (Ibid. s. 41-42).
 
Av de 

218 personer som till sist kvarstod och studerades hade endast tre procent återfallit i brott och lag-

förts för detta efter sitt inträde i styrelsen. Brå skriver att det är rimligt att anta att vissa personer i 

bortfallsgruppen tillhör de som återfaller i brott. Om man i ett värsta tänkbara scenario antar att alla 

i bortfallsgruppen begått nya brott skulle andelen av styrelseledamöter som återfaller i brott efter att 

de tagit sig an uppdraget vara mellan tre och 21 procent (Ibid. s. 44). Brå har även gjort en kontroll-

gruppsstudie gällande återfall i vilken KRIS styrelseledamöter jämförs med en kontrollgrupp av 

icke styrelseledamöter som har en helt liknande bakgrund beträffande tidigare brottslighet. Av de 

218 personer som tidigare ingick i studien återfinns här 160 stycken styrelseledamöter som inte va-

rit lagföringsfria så många år innan de tog sig an uppdraget. Denna kontrollgruppsstudie visar att 

återfallen bland KRIS – ledamöterna är fyra procent, jämfört med 59 procent i kontrollgruppen. 

Återfallen avser lagföringar som är gjorda mellan 1996 och 2001. Även i denna studie är det viktigt 

att ha i beaktande de 50 personer som föll bort i det ursprungliga urvalet (Ibid.). 

 

Vidare visar rapporten att de anstalter som KRIS har varit i kontakt med, genom deras uppsökande 

verksamhet sammantaget är mycket positiva till samarbetet med KRIS och den verksamhet som 

bedrivs. Många representanter betonar att föreningens styrka ligger i det faktum att medlemmarna 

har egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Men det finns också de som betonar den bräcklig-

het som präglar KRIS; tiden som medlemmarna har varit brotts- och drogfria varierar i hög grad. 

Många av de intervjuade menar att kvalitén på de kontakter som etablerats mellan anstalterna och 

medlemmar från KRIS beror på den enskilde individen, snarare än föreningen som helhet (Ibid. s. 

21-22). 
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De KRIS - medlemmar som intervjuades av Brå angående vilken roll KRIS har för dem, är mycket 

positiva till den hjälp de erbjudits. Föreningen ses som den mest betydelsefulla faktorn gällande de 

intervjuades återanpassning till samhället efter såväl kriminalitet som missbruk. Förutom hjälp med 

bostad och sysselsättning betonar de intervjuade betydelsen av den sociala gemenskapen; att alla 

medlemmar i KRIS har en bakgrund som innefattar både kriminalitet och missbruk och att denna 

gemensamma faktor är ett enormt stöd i deras återanpassning till samhället och avhållsamhet från 

brott och droger. Enligt de intervjuade medlemmarna är det betydelsefullt att se hur människorna 

runt omkring dem i föreningen har handskats med sina problem och att det blir som en vägledning i 

deras egen kamp att lyckas. En intervjudeltagare är dock oroad över följderna av att föreningen ofta 

har många projekt på gång samtidigt och spekulerar i att ett eventuellt återfall hos en frontfigur 

skulle få negativa effekter på de andra medlemmarna (Ibid. s. 35-38). 

 

Denna studie är ytterst relevant för min studie då den tar upp KRIS betydelse för sina medlemmar i 

deras återanpassning till samhället. Det ska dock tilläggas att intervjuerna är gjorda med personer ur 

andra KRIS-föreningar än de jag har besökt för föreliggande studie. Det kan således förekomma 

skillnader med avseende på verksamheten som sådan. KRIS verksamhet och uppbyggnad skiftar 

från förening till förening och beroende på de ekonomiska resurserna skiftar således också de möj-

ligheter som ges medlemmarna mellan de olika föreningarna. Kartläggningen av KRIS är gjord för 

tio år sedan och under denna period har förmodligen mycket hunnit ändras. Det viktiga är dock de 

intervjuades upplevelser av KRIS betydelse för den rådande stunden och mot bakgrund av detta 

lämpar sig denna studie till jämförelser av de resultat som framkommer ur mina intervjuer. 

2.2. Fånge i marginalen - uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott 

bland fångar. 

I denna avhandling belyser Anders Nilsson fångars levnadsförhållanden utifrån ett resursperspektiv 

och jämför detta med levnadsförhållanden hos befolkningen i övrigt. Med resursperspektiv menas 

att de förutsättningar och resurser som människor har att tillgå är avgörande för deras möjligheter 

och livschanser. Tyngdpunkten i studien ligger på en kartläggning av fångarnas levnadsförhållanden 

så som de såg ut innan de frihetsberövades.  Genom bl.a. intervjuer med 411 fångar ämnar han att 

beskriva människors levnadsförhållanden och välfärd. Centralt för intervjuerna i studien är således 

frågor som berör människors välfärd som bl.a. utbildning, sysselsättning, ekonomi, boende, hälsa, 

sociala relationer och fritid (Nilsson 2002, s. 1, 43, 5). För jämförelsen med befolkningen i övrigt 

har Nilsson använt sig av två tidigare gjorda levnadsnivåundersökningar; ULF96 (genomförd vid 
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Statistiska Centralbyrån) och LNU91 (genomförd vid Institutet för social forskning på Stockholms 

universitet) (Ibid. s. 56). Av intervjuerna framgår det att en stor andel av de intervjuade fångarna 

inte har växt upp med båda föräldrarna och att orsaken till detta främst varit skilsmässa. Vidare 

uppger över hälften av alla fångar att de varit i kontakt med polisen innan 16 års ålder och således 

är kända av polisen sedan tidig ålder (Ibid. s. 63, 69).  I studien blir det även tydligt att en stor del 

av fångarna, innan de hamnade i fängelse hade en oordnad arbetssituation och i kombination med 

regelbundet narkotikaintag var andelen ännu större. Gällande betydelsen av att ha ett arbete menar 

Nilsson att det inte handlar om att ha vilken sysselsättning som helst, utan att det likväl handlar om 

arbetets innehåll; vilka krav och vilka möjligheter som ges individen (Ibid. s. 123, 162).
 
Nilssons 

undersökning visar att fångarnas tillgångar på resurser beträffande områdena utbildning, sysselsätt-

ning, ekonomi, boende, hälsa, sociala relationer och fritid är mycket begränsade jämfört med nor-

malbefolkningen. Nilsson menar att fångarna kan beskrivas som marginaliserade/socialt exklude-

rade mot bakgrund av det minskade handlingsutrymme som följer av deras begränsade tillgång på 

resurser (Ibid. s. 128-129). 

 

Nilsson diskuterar begränsningar med sin studie och skriver att de tidigare gjorda levnadsnivåun-

dersökningar som han baserar sin studie på kritiseras för att i stor utsträckning bara ta fasta på mate-

riella förhållanden och ignorera individernas egna upplevelser av sin välfärdssituation (Ibid. s. 14). 

Vidare riktar denna studie ingen direkt fokus mot återanpassning till samhället efter kriminalitet och 

missbruk, men den beskriver i hög grad fångars sociala situation och enligt mitt perspektiv pekar på 

relevansen av en fungerande integrering av dessa människor tillbaka till ett ordnat liv i samhället. 

Då samtliga av de intervjudeltagare jag har intervjuat har suttit på anstalt både en och flera gånger i 

sitt liv anser jag att Nilssons riksrepresentativa studie (Ibid. s. 50-51) om fångars levnadsförhållan-

den mycket väl lämpar sig för en jämförelse med delar av mina resultat.  

 

3. Teori 

Nedan följer en redogörelse för de teorier som senare i denna studie ska användas för att tolka de 

resultat som framkommer av intervjuerna. De teoretiska utgångspunkterna är hämtade från Travis 

Hirschis teori om sociala band och Howard Beckers teori om stämpling och utanförskap. Dessa 

teorier beskriver i hög grad människors möjligheter och förutsättningar för att lyckas leva ett kon-

formt liv och passar i detta skede av uppsatsen väl in i förhållande till min studie om återanpass-

ning. 
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3.1. Sociala band 

Teorin om sociala band publicerades 1969 av Travis Hirschi i hans bok Causes of Delinquency och 

innebär att människor med starka sociala band till det konventionella samhället inte begår brott. Till 

skillnad från andra kriminologiska teorier, fokuserar sociala bandteorin, tillhörande gruppen kon-

trollteorier på frågan varför en individ avhåller sig från brott, snarare än varför han/hon begår brott 

(Sarnecki 2009, s. 242, 239). Då Hirschis teori baseras på en empirisk undersökning av självrappor-

terad brottslighet kan teorin prövas och ställas mot andra teorier som bygger på empiriskt under-

byggda undersökningar (Ibid. s. 243). Hirschi delar in de sociala banden som binder individen till 

samhället och förhindrar denne från brott i fyra beståndsdelar: 

 

 Anknytning (attachment) till konventionella personer/aktiviteter såsom föräldrar, skola och 

kamrater. Ju starkare dessa band är, desto mindre är sannolikheten att individen i fråga bör-

jar begå brott (Hirschi 1969, s. 83, 110, 135). Hirschi argumenterar för att avvikande bete-

ende kan förklaras med brist på band till andra människor. Vårt anammande av konvention-

ella normer i samhället är beroende av styrkan i anknytningen (Ibid. s. 17-18). Till exempel, 

ju närmare relationen är mellan ett barn och dennes föräldrar, ökar anknytningen och barnets 

identifiering med sina föräldrar och risken för brottsligt beteende minskar. Avsaknad av an-

knytning till föräldrar främjar direkt brottslighet då dessa barn inte behöver överväga konse-

kvenserna av sitt handlande i förhållande till relationen med sina föräldrar (Ibid. s. 94, 98). 

Även när det gäller konventionella kamrater pekar Hirschis undersökning på att band till 

dessa har en avhållande effekt på en individs brottslighet (Ibid. s. 136). Resultaten i under-

sökningen visar dock att relationen mellan laglydiga kamrater och brottslighet inte är lika 

stark som denna för föräldrar och lärare i skolan (Ibid. s. 145). Att ha kriminella vänner in-

nebär omvänt att risken för egen brottslighet är hög (Ibid. s. 136). 

 

 Åtaganden (commitment) till vedertaget samhällsliv. Med detta element avses det rationella 

innehållet i de sociala banden. Hirschi menar att få skulle motsätta sig faktum att människor 

allt som oftast lyder lagar eftersom de är rädda för konsekvenserna av sitt handlande. Grund-

idén med åtaganden i konforma livsmål är att en individ investerar tid, energi och pengar i 

förhållande till en viss handlingslinje; man skaffar sig exempelvis en utbildning, startar upp 

ett företag och bygger upp ett rykte (Ibid. s. 20). En individ som strävar efter att skaffa sig 

en god utbildning eller arbete begår sällan brottsliga handlingar (Ibid. s. 171, 182). När eller 

om individen funderar på att begå brott måste denne rationellt överväga kostnaderna av det 
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avvikande beteendet i förhållande till risken han/hon löper att förlora de investeringar som 

gjorts i konventionellt beteende. Samhället är uppbyggt på ett sätt som gör att de flesta indi-

viders intressen skulle bli hotade om de började begå brott. De flesta individer är inte villiga 

att förlora de investeringar de gjort och investeringarna fungerar således som samhällets för-

säkran om att de följer reglerna (Ibid. s. 21). 

 

 Delaktighet (involvement) i konventionella aktiviteter så som arbete, skola och sport (Ibid. 

s. 187). Individen är helt enkelt för upptagen med att syssla med dessa aktiviteter för att 

finna tid till brottsligt handlande. Då en person som är delaktig i konventionella aktiviteter 

är bunden till diverse möten, tidsfrister, arbetstider o.s.v., uppkommer sällan något tillfälle 

att begå brott (Ibid. s. 22). 

 

 Övertygelse (belief) om legitimiteten i samhällets regler och normer. Hirschi menar att det 

finns en variation i vilken grad människor tror att de borde lyda rådande regler i samhället 

och att ju mindre en individs övertygelse är, desto större sannolikhet att han/hon bryter mot 

dem (Ibid. s. 26). Hirschi menar att brottslighet inte orsakas av en tro som kräver brottslig-

het, utan snarare på avsaknaden av en tro som förbjuder brottsligt beteende (Ibid. s. 198). 

 

Hirschi skriver vidare att ju närmare en individ är bunden till det konventionella samhället på någon 

av dessa ovanstående punkter, desto mer sannolikt är det att individen även är bunden på de andra 

sätten. En person som är knuten till konventionella personer är rimligtvis involverad i konvention-

ella aktiviteter och accepterar också föreställningar om ett önskvärt beteende (Ibid. s. 27). 

 

Valet av sociala band med samtliga element som teoretisk utgångspunkt för föreliggande studie 

grundar sig på bredden i definitionen av återanpassning (sysselsättning, boende, socialt kontaktnät, 

fritid). Då min studie likt Hirschis inte ämnar förklara brottslighet, utan snarare belysa vilken roll 

KRIS har i sina medlemmars återanpassning och således avhållsamhet från brott passar teorin täm-

ligen bra. Beträffande kriminellas återanpassning till samhället kan ovanstående punkter tänkas vara 

enormt viktiga då de enligt Hirschi bidrar med en slags struktur i det vardagliga livet. Jag kan tänka 

mig att de är mer eller mindre viktiga beroende hur långt medlemmarna har kommit i sin återan-

passningsprocess, både till samhället och i förhållande till sig själva. 

 

3.2. Stämpling 

Howard S. Becker (2006) inleder första kapitlet i sin bok Utanför (Outsiders är bokens engelska 

originaltitel) med att skriva att alla sociala grupper skapar regler för vilka beteenden som kan tänkas 
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vara ”riktiga” och ”felaktiga”. En person som avviker från någon av de etablerade reglerna kommer 

att betraktas som en viss typ av person, någon som man inte kan lita på; personen betraktas som 

utanförstående. Becker skriver vidare att regler kan innebära allt från formella lagar till informella 

normer av traditionsenligt slag (Becker 2006, s. 17). 

 

Becker diskuterar olika definitioner av begreppet avvikelse och menar att avvikelse skapas av sam-

hället genom att det etablerar regler, som när de överträds utgör själva avvikelsen. Dessa regler ap-

pliceras sedan på en särskild grupp människor som kommer att betecknas utanförstående. Avvikel-

sen är inte en egenskap hos individen i fråga utan snarare en följd av andra personer/gruppers ingri-

pande mot regelbrytaren. Enligt Becker är således avvikelse beroende av omgivningens reaktion på 

handlingen (Ibid. s. 22-24). 

 

Becker menar att ett av de mest avgörande stegen i en avvikelseprocess är att bli upptäckt och defi-

nierad som avvikare. Att bli avslöjad och stämplad som avvikare får stora följder för individens 

självbild och fortsatta sociala medverkan i samhället. Genom att begå en opassande handling i för-

hållande till de etablerade reglerna och offentligt stämplas i linje med sin handling, får individen en 

ny status. En status som talar om att han/hon inte var den man trodde att han/hon skulle vara. Etiket-

teringen av en individ som utanförstående resulterar i att denne också betraktas därefter. Stämpling-

en av en person som icke önskvärd i förhållande till dennes brytande av existerande regler och nor-

mer tenderar att avskärma individen från deltagande i det konventionella samhället och nekar ho-

nom/henne de medel som för icke avvikare finns till hands för att klara av vardagslivets rutiner 

(Ibid. s. 39, 41-42). 

 

De medlemmar på KRIS som jag har intervjuat har alla en lång kriminell bakgrund, ofta med inslag 

av missbruk. En eventuell stämpling av dessa individer som avvikare och icke önskvärda är kanske 

inget som får dem att nödvändigtvis begå nya brott, men det skulle förmodligen innebära en tyngre 

väg för dem i deras process att återintegreras i samhället. Att återta en plats i samhället torde inte 

enbart innebära exempelvis ordnat boende och arbete utan även att bli accepterad för den man är av 

människor i sin omgivning. 

4. Metod 

I denna del av uppsatsen beskrivs den valda metoden för den föreliggande undersökningen, vilka 

för- och nackdelar som är förknippade med den och hur genomförandet av mina intervjuer gick till. 

I förhållande till min studie berör detta avsnitt även frågor om urval, förförståelse, intervjuguide, 

vetenskapsteori samt validitet och reliabilitet. 
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4.1. Kvalitativ forskningsintervju som metod 

För att svara på min frågeställning har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer med medlemmar 

ur två av KRIS lokalföreningar i Sverige. Kvale och Brinkmann menar att den kvalitativa forsk-

ningsintervjun syftar till att erhålla beskrivningar av intervjudeltagarens liv utifrån dennes eget per-

spektiv (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). Forskningsintervjun är ett utbyte av åsikter och syn-

punkter där kunskapen produceras genom interaktionen som uppstår mellan mig som intervjuare 

och de som intervjuas (Ibid. s. 18, 47). Då min undersökning inte syftar till att kvantifiera resultaten 

och göra dem mätbara anser jag att intervjuer är den bästa metoden att använda, eftersom jag i mina 

intervjuer med KRIS - medlemmarna söker att erhålla specifika och nyanserade beskrivningar av 

intervjudeltagarna beträffande deras återanpassning till samhället med hjälp av KRIS. Bryman dis-

kuterar två olika former av kvalitativa intervjuer; ostrukturerade och semi-strukturerade. Den senare 

är den som används i denna undersökning och innebär att jag som forskare i mina intervjuer utgår 

från relativt specifika teman med förslag på uppföljningsfrågor, beroende på vilken riktning inter-

vjun tar. Semi-strukturerade intervjuer karakteriseras av flexibiliteten gällande vilka frågor som 

ställs och när de ställs. I kvalitativa intervjuer står intervjudeltagaren i fokus och det är eftersträ-

vansvärt att låta intervjun ta olika riktningar då det visar vad intervjudeltagaren anser vara relevant 

och viktigt i förhållande till det som undersöks (Bryman 2002, s. 300-301). 

 

Friheten att under intervjuns gång kunna följa upp både för mig och för intervjudeltagaren intres-

santa/relevanta ämnen är en stor fördel med den semistrukturerade intervjun. Områden som inte 

från början var avsedda att diskuteras kan uppkomma och leda till värdefull kunskap i slutändan. 

Även faktum att det direkt går att reda ut eventuella oklarheter vid frågor eller svar, tillhör den kva-

litativa intervjuns styrkor. Kvale och Brinkmann menar att en väl genomförd forskningsintervju kan 

ge upphov till en positiv upplevelse hos intervjudeltagren då jag som intervjuare visar lyhördhet, 

intresse och förståelse för dennes berättelser och åsikter. På samma sätt som intervjuns mellan-

mänskliga prägel kan vara till fördel för såväl intervjuare som intervjudeltagare, kan den enligt 

Kvale och Brinkmann också innebära vissa svårigheter. Den ömsesidiga påverkan som präglar den 

kvalitativa intervjun kan skapa ångest och känslor av att behöva försvara sig. Det är som forskare 

viktigt att kunna hantera dynamiken i intervjun och vara medveten om den maktassymmetri som 

råder. Det är jag som intervjuare som kontrollerar samtalet genom att inleda och avsluta intervjusi-

tuationen samt bestämmer vilka ämnen som kräver uppföljningsfrågor o.s.v. (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 46-49). 
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Under intervjuerna upplevde jag att medlemmarna stundtals levde sig in i sina berättelser på ett sätt 

som gjorde att de så småningom avvek från mina ställda frågor. Ett exempel på detta är en intervju-

deltagare som på ett relativt ingående vis började beskriva sitt förhållande med sin flickvän. I detta 

fall upplevde jag ett behov hos medlemmen av att få ”berätta av sig” om detta för mig och jag 

gjorde således avvägningen att låta honom få prata klart. I andra situationer kände jag dock att sam-

talet gled iväg alldeles för mycket i förhållande till undersökningens syfte vilket resulterade i att jag 

på ett så artigt sätt som möjligt fick avbryta intervjudeltagaren och påminna honom om den ur-

sprungliga frågan. 

4.2. Urval och generalisering 

För denna undersökning kan man säga att jag både har gjort ett bekvämlighets- och snöbollsurval. 

Med bekvämlighetsurval menas kort att man som forskare väljer intervjudeltagare som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för en (Bryman 2002, s. 114). Då tiden för skrivandet av denna uppsats har 

varit knapp har det varit av relevans att hitta deltagare så fort som möjligt. I denna studie har jag 

således av tidsmässiga skäl valt att begränsa mitt urval till fem medlemmar ur två lokalföreningar i 

Sverige. Genom ett besök på en av föreningarna fick jag av styrelsen tips om en medlem som skulle 

kunna ställa upp på en intervju. Denna person som kom att bli min första intervjudeltagare gav mig 

i sin tur tips om ytterligare en potentiell deltagare. Detta beskrivna tillvägagångssätt benämner 

Bryman som ett snöbollsurval (Ibid. s. 115). De tre resterande intervjudeltagarna är medlemmar ur 

den andra lokalföreningen och blev tillfrågade om deltagande i min undersökning genom en kon-

taktperson som jag har samtalat med via telefon. Intervjudeltagarna bör ses som ett positivt urval av 

medlemmar ur KRIS. De kontaktpersoner jag har samtalat med har i princip valt ut vilka medlem-

mar som kan antas vara lämpliga för intervjuer. Någon generalisering av resultaten till att vara re-

presentativa för samtliga medlemmar ur KRIS som organisation är således inte möjligt eller önsk-

värt för den delen. Det som i denna studie står i fokus är fem intervjudeltagares beskrivningar och 

åsikter som de ser ut ”här och nu”. Kvale och Brinkmann menar dock att det går att förena kvalita-

tiva intervjuer med generalisering och diskuterar begreppet ”analytisk generalisering” som innebär 

att forskaren gör en välplanerad bedömning om resultaten skulle kunna ge vägledning för vad som 

kan hända i en annan, liknande situation (Kvale & Brinkmann 2009, s. 282). 

4.3. Intervjudeltagare 

De fem intervjuade medlemmarna från KRIS är mellan drygt 20 och 60 år gamla och de är samtliga 

män. Hädanefter kommer medlemmarna att benämnas med fingerade namn; Anders, Markus, To-

bias, Oskar och Leif. Med undantag för en intervjudeltagare har alla haft missbruksproblem. Det har 
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oftast börjat med, enligt intervjudeltagarna själva, ”lättare” droger som sniffning som efterhand re-

sulterat i missbruk av tyngre droger. De intervjudeltagare som haft missbruksproblem har samtliga 

genomgått olika typer av behandlingar för att få bukt med problemen. Alla har suttit på anstalt eller 

ungdomsfängelse och strafftiden har varierat mellan ett och sex år. De brott som de gjort sig skyl-

diga till innefattar bl.a. inbrott, rån, bilstöld, misshandel, olaga vapeninnehav, försäljning av narko-

tika samt våld mot tjänsteman. 

4.4. Förförståelse och vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Utan viss förförståelse av ämnet som studeras är tolkning av resultaten i princip omöjliga, menar 

Bergström och Boréus. De menar att man aldrig möter en text, i mitt fall intervjuresultaten, tom-

hänt. Människors individuella upplevelser, våra åsikter om samhället och de personer som lever i 

det, den sociala kontext vi själva är en del av, utbildning o.s.v. är alla faktorer som ligger till grund 

för vår förståelse och tolkning av det vi möts av (Bergström & Boréus 2005, s. 25). Kvale och 

Brinkmann menar att kunskap om det som studeras är nödvändig för att kunna ställa relevanta frå-

gor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 122). Min förförståelse inför denna undersökning grundar sig på 

att jag har tagit del av den information som finns att tillgå om KRIS som organisation. Information-

en är hämtad från KRIS hemsida, Brå, Kalla Fakta och diverse andra källor. Utifrån dessa källor har 

jag skapat mig en uppfattning om föreningen i stort och vad den står för. Kvale och Brinkmann me-

nar dock att god ämneskunskap inte enbart baseras på en litteraturgenomgång på området som ska 

studeras. Att vistas i den miljö som intervjuerna kommer att genomföras kan bidra mycket till kun-

skap om det studerade ämnet (Ibid. s. 123). Detta har dock inte varit möjligt för mig, men det är 

tänkbart att det hade gett mig värdefull insikt om vilken betydelse KRIS har för sina medlemmar i 

deras vardagsliv. 

 

Ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv skulle denna undersökning med sin kvalitativa ansats kunna 

förstås mot bakgrund av ett konstruktivistiskt förhållningssätt. Inom denna tradition beskrivs fors-

karen som delaktig i kunskapsproduktionen genom sina idéer och tolkningar. Denna konstruktivist-

iska ansats står i stark kontrast till en positivistisk sådan som anser att man genom sinnesintryck och 

ett neutralt observationsspråk kan erhålla objektiv kunskap (Sohlberg & Sohlberg, s. 13, 67). Ge-

nom att samtala med mina intervjudeltagare försöker jag förstå deras värld och uppfattningar och 

tolka innebörden av deras beskrivningar. Detta förståelseinriktade synsätt leder in på vad som inom 

vetenskapsteoretiska ramar benämns som hermeneutik. Med en hermeneutisk ansats är tolkning av 

meningen i olika texter det centrala. Kvale och Brinkmann menar att kunskap som erhålls i intervju-

situationer är tämligen kontextbundna. Då intervjuer bygger på ett mellanmänskligt samspel bero-
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ende av sammanhanget torde således även förståelsen och tolkningen av det som sägs vara kontex-

tuella (Kvale & Brinkmann 2009, s. 30, 71). Inom hermeneutiken tillåts en mångfald av legitima 

tolkningar; det viktiga är inte om en tolkning kan anses vara riktig, utan att tolkningen underbyggs 

av tydliga argument som gör att den kan prövas av andra läsare (Ibid. s. 227f.). 

4.5. Etiska överväganden 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa huvudkrav ska fungera som ett rättesnöre för all veten-

skaplig forskning, men är inga absoluta regler. Forskaren bör göra en bedömning av kunskapsvärdet 

beträffande den aktuella undersökningen och väga detta mot eventuella negativa konsekvenser som 

kan uppstå för de personer som deltar (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-6). I stora drag innebär de forsk-

ningsetiska principerna att intervjudeltagaren skall informeras om syftet med studien, vilka villkor 

som gäller för deras deltagande, att samtycke inhämtas från honom/henne och att intervjudeltagaren 

kan avbryta sin medverkan när han/hon vill. Personuppgifter och andra identifierbara uppgifter skall 

hanteras med största känslighet och konfidentialitet samt avidentifieras vid senare utskrift. Det in-

samlade materialet får enbart användas för forskningsändamål (Ibid. s. 7-12, 14). 

 

Mina inledande kontakter med KRIS har varit med personer som suttit i styrelsen eller haft någon 

annan ledande roll inom organisationen. Någon direkt kontakt med ”vanliga” medlemmar kunde i 

ett första skede inte göras då det inte finns något offentligt medlemsregister för allmänheten att 

tillgå. I samtalen med de personer som sedan slussade mig vidare till intervjudeltagarna för denna 

studie, informerade jag om syftet med min undersökning samt vad och var jag studerar. Jag nämnde 

även att jag skulle behöva spela in intervjuerna och ungefär hur lång tid det skulle ta. Jag fick däref-

ter telefonnummer till medlemmar som skulle kunna tänkas vara intresserade av att medverka. Vid 

samtal med dessa personer förhöll jag mig än en gång till de forskningsetiska principerna och beto-

nade att deras deltagande var frivilligt och anonymt samt försäkrade mig om deras samtycke. Tid 

och plats bestämdes av intervjudeltagarna själva och de hade inga problem med att jag behövde 

banda intervjuerna. 

 

Inför påbörjandet av intervjuerna var jag tveksam till om jag skulle beröra intervjudeltagarnas tidi-

gare brottslighet och eventuella missbruk. Kvale och Brinkmann menar att den intima situation som 

ofta präglar intervjuforskning kan få deltagarna att berätta saker de sedan ångrar (Kvale & Brink-

mann 2009, s. 90). Även sett från min sida som amatörintervjuare skulle en sådan fråga kunna leda 

till situationer jag eventuellt skulle ha svårt att hantera. Då studiens intervjudeltagare dock uttryckte 

att de var vana att bli intervjuade om sina ”gamla” liv beslöt jag mig för att behålla frågan eftersom 
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jag anser att information om tidigare brottsbelastning och missbruk är betydelsefull för undersök-

ningen beträffande förståelsen av dessa individers återanpassning till samhället.  

4.6. Genomförande 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med teman och förslag på frågor som skulle beröras.
1
 

De teman som valdes var återanpassning med fokus på områdena bostadssituation, sysselsättning, 

socialt kontaktnät samt fritid. Som tidigare nämnt har jag valt att definiera begreppet återanpassning 

genom dessa fyra områden mot bakgrund av att de diskuteras i förhållande till varandra i den tidi-

gare forskningen.  

 

Intervjuerna genomfördes efter deltagarnas önskemål i KRIS egna lokaler och varade mellan 20 och 

60 minuter. Platsen kändes rimlig då man kan anta att medlemmarna känner sig trygga och hem-

mastadda där. Genomförandet av intervjuerna skedde ostört i ett rum bokat för just detta ändamål. 

Kvale och Brinkmann menar att de första minuterna av en intervju är avgörande för hur resten av 

intervjusituationen kommer att arta sig. För att skapa en så god stämning som möjligt och en bra 

grund för medlemmarnas förtroende gentemot mig som forskare, föranleddes intervjuerna med en 

diskussion om andra saker än just ämnet för undersökningen. Jag berättade lite om mig själv och 

hur det kommer sig att jag studerar kriminologi (Ibid. s. 144).  

 

Intervjuerna inleddes med att jag talade om syftet med undersökningen och informerade deltagarna 

om att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville samt att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Jag frågade även om tillstånd att spela in intervjuerna och förklarade att jag skulle behöva 

delar av utskrifterna i analysen i min uppsats (Ibid. s. 144-145). Att spela in intervjuer medför att 

jag som forskare till fullo kan koncentrera mig på att lyssna aktivt och ge deltagarna min fulla upp-

märksamhet, något som inte hade varit lika lätt om jag hade behövt anteckna svaren för hand. Ett 

annat skäl till att jag spelade in intervjuerna var att kunna erhålla en så fullständig redogörelse som 

möjligt av den kunskap som producerats (Bryman 2002, s. 310, Kvale & Brinkmann 2009, s. 194-

195). 

 

Vissa intervjudeltagare var mer pratglada än andra, men överlag uppfattade jag inga problem med 

att hålla liv i samtalet. Dock blev det på ett tidigt stadium tydligt att vissa av de fyra områdena dis-

kuterades i högre grad än andra. Detta tolkar jag som ett tecken på att de är av större relevans för 

deltagarna och analysen av resultaten kommer till största del således belysa de mest diskuterade 

                                                           
1
 Intervjuguiden finns i bilagan. 
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områdena. Trots de stundtals tunga diskussionerna var stämningen genomgående avslappnad och 

deltagarnas goda samarbetsvilja blandat med en hel del humor bidrog till många skratt. 

 

Efter varje genomförd intervju antecknades sådant som jag tyckte var intressant och utmärkande för 

just det samtalet. Jag noterade bl.a. intervjudeltagarnas kroppsspråk och sätt att uttrycka sig på. Jag 

förde även anteckningar beträffande min egen delaktighet som forskare och funderade på vilka sa-

ker jag var nöjd respektive mindre nöjd med. När alla intervjuer var klara påbörjades processen med 

att transkribera materialet, d.v.s. överföra intervjuerna från muntlig till skriftlig form. Ett uppenbart 

problem med en sådan överföring av information är att många av de intryck och skeenden som är 

tillgängliga för de närvarande i en intervjusituation, inte är det för den som läser utskriften (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 194). Det finns inga direkta regler för hur transkribering av intervjuer bör se ut, 

men det är däremot viktigt att ange hur det har gått till. I mina transkriberingar ligger fokus på att 

återge intervjuerna ordagrant, dock utan ”mm” och liknande då de syftar till att göra materialet så 

läsbart som möjligt för läsarna av denna uppsats. Hade materialet däremot varit aktuellt för en 

språklig analys, skulle transkriberingen förmodligen vara mer detaljerad, med fokus på betoningar, 

tonfall o.s.v. (Ibid. s. 197-199). 

4.7. Validitet och reliabilitet 

Validiteten, d.v.s. det som traditionellt benämns som en forsknings giltighet och riktighet skall en-

ligt Kvale och Brinkmann inte begränsas till att kontrolleras i slutskedet av en forskningsprocess 

utan genomsyra alla handlingar såsom bl.a. planering, utförandet av själva intervjun, analys och 

rapportering (Ibid. s. 264, 267-268). Jag har i så stor utsträckning som möjligt, genom att ständigt 

ha studiens frågeställning och syfte i minnet, noga övervägt val av teori, tidigare forskning samt 

vilka frågor som ställs i intervjuerna. Dessa val har grundat sig på sunt förnuft i fråga vad som är 

rimligt att beakta som relevant för föreliggande studie. Kvale och Brinkmann skriver vidare att kva-

litativa intervjuer ofta ifrågasätts som vetenskaplig metod i fråga om objektivitet då sådana inter-

vjuer inte kan erbjuda en enda sann mening, utan kan generera många olika tolkningar av det som 

sägs. Författarna menar dock att objektivitet är ett brett begrepp som i kvalitativa intervjuer bl.a. 

kan innebära att den erhållna kunskapen kontrolleras för snedvridenhet och att forskaren i fråga 

reflekterar över sina egna inslag i kunskapsproduktionen (Ibid. s. 227, 260). I intervjuerna med 

KRIS – medlemmarna kontrollerade jag med hjälp av uppföljningsfrågor om jag hade uppfattat 

deras svar ”rätt” och där det krävdes bad jag dem även att förtydliga, men också utveckla sina svar. 

Detta för att öka giltigheten i svaren samt minska risken för tolkningsproblem vid transkribering 

och analys av intervjuerna.  
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Objektivitet som frihet från snedvridenhet kan vidare hänföras till en undersöknings reliabilitet, 

d.v.s. tillförlitlighet.  Vanligtvis svarar reliabilitet på frågan om huruvida resultaten kommer att 

kunna reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter (Ibid. s. 260, 263). Tillförlitligheten i 

min studie ökar genom att jag tydligt presenterat mitt tillvägagångssätt genom hela studien och gett 

andra forskare möjligheten att ta del av de intervjufrågor jag använt mig av, vilket i sin tur ökar 

möjligheten för replikerbarhet. Kvale och Brinkmann menar vidare att tillförlitlighet i kvalitativa 

intervjuer bl.a. kan nås genom faktum att den som intervjuas har möjlighet att komma till tals och 

opponera sig mot det som framkommer i intervjusituationen (Ibid. s. 261). Reliabilitet är vidare 

sammankopplat med tolkningen av de texter som ska studeras (Bergström & Boréus 2005, s. 35). I 

samband med exempelvis transkribering av intervjuer kan reliabiliteten stärkas genom en s.k. relia-

bilitetskontroll som innebär att låta två av varandra oberoende personer göra varsin utskrift av inter-

vjun för att sedan göra en lista över det som skiljer respektive utskrift åt (Kvale & Brinkmann 2009, 

s. 200). Detta har dock inte varit möjligt i mitt fall, men genom att vara så tydlig som möjligt i 

undersökningens andra led hoppas jag kunna åstadkomma en tillfredsställande transparens.  

4.8. Analysmetod 

Att analysera material som har sitt ursprung i intervjuer är inte sällan en ganska omfattande och svår 

process mot bakgrund av det relativt ostrukturerade textmaterialet. Jämfört med kvantitativa ana-

lyser med klara regler för hur man ska gå tillväga, finns det förhållandevis få bestämmelser när det 

kommer till en bearbetning av kvalitativ data. Det finns däremot vissa riktlinjer som kan fungera 

som vägledande för forskaren i analysprocessen (Bryman 2002, s. 372-373). I denna undersökning 

har jag vid studiet av mitt intervjumaterial valt att fokusera på tolkning av meningen. Transkribe-

ringarna har noggrant lästs igenom, både en och flera gånger för att bekanta mig med materialet. 

Därefter lokaliserades fragment i texten, såsom de uttrycktes av intervjudeltagarna. Vidare skedde 

en tematisering av fragmenten som ligger till grund för mina tolkningar och kopplingar till de teore-

tiska referensramarna. Inte sällan kritiseras kvalitativ forskning mot bakgrund av den mångfald av 

tolkningar som kan uppstå när olika läsare studerar texter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 321-323, 

327).
 
Med min hermeneutiska ansats närmar jag mig intervjumaterialet med min förförståelse och 

som uttolkare av texten blir jag genom mina antaganden och idéer ytterst delaktig i tolkningen av 

meningen (Bergström & Boréus 2005, s. 25). 

 

Vidare kommer de citat som används för analysen att motiveras och stödjas med tolkningar och 

kopplingar till teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning i så stor mån som möjligt. Där det 

behövs, anges inte bara intervjudeltagarens svar, utan även mina frågor. Detta för att placera citaten 
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i ett sammanhang och underlätta för läsaren att förstå utifrån vilken kontext fragmenten härstam-

mar. Som tidigare nämnt kommer citaten att återges ordagrant, dock utan upprepningar, ”mm” och 

liknande läten (Kvale & Brinkmann 2009, s. 300-301). 

5. Resultat och analys 

Detta kapitel inleds med ett kortare avsnitt om teman som är aktuella för analysen. Vidare sker re-

sultat- och analysredovisningen parallellt. Presentationen av, för undersökningen relevanta citat, 

tolkas och analyseras med kopplingar till teori och tidigare forskning i anslutning till varandra. 

5.1. Centrala teman 

Då min intervjuguide har varit koncentrerad till att fokusera på återanpassning med avseende på 

sysselsättning, socialt kontaktnät, boende samt fritid, kommer de centrala temana för föreliggande 

analys att inbegripa just dessa. Efter att ett flertal gånger ha läst igenom mina transkriberingar för 

samtliga intervjuer blev det dock tydligt att de mest flitigt diskuterade temana var de två först-

nämnda ovan. Temana boende och fritid kommer därför att behandlas i mindre utsträckning i ana-

lysen. 

5.1.1. Sysselsättning 

Innan medlemmarna kom i kontakt med KRIS var kriminaliteten och missbruket deras huvudsyssla. 

Försörjningen har i huvudsak finansierats genom deras kriminalitet, främst narkotikaförsäljning och 

inbrott eller genom socialbidrag. De flesta av de intervjuade männen har haft allvarliga missbruks-

problem. Många av dem hade dessutom aldrig haft ett arbete innan de kom till KRIS. Denna bild 

stämmer bra överens med de resultat som Nilsson (2002) fått fram i sin undersökning om fångars 

levnadsförhållanden. Nilsson visar att individer som tidigare avtjänat fängelsestraff och som regel-

bundet brukat narkotika i hög grad har haft en oordnad arbetssituation före frihetsberövandet. I de 

fall där intervjudeltagarna för min studie har haft ett jobb har det för det mesta varit en inofficiell 

(”svart”) anställning som inte varat speciellt länge eftersom kriminaliteten och missbruket kommit 

emellan. Kontakten med KRIS har i samtliga fall skett genom föreningens anstaltsbesök, på be-

handlingshem eller genom vänner som är eller har varit aktiva i KRIS. För flera av intervjudeltagar-

na är deras sysselsättning inom KRIS något de verkligen vill hålla på med och även fortsätta arbeta 

med senare i livet. När det gäller att ha en ansvarsfull uppgift tolkar jag det som att medlemmarna 

känner att det är utvecklande samtidigt som det innebär utmaningar. 

 

KRIS har ju tillgodosett mig mina önskemål om att få bedriva besöksverksamhet på anstalt 

och så länge jag känner att jag kan ta mig fram på en väg som jag redan har en önskan om att 
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göra - varför ska jag sluta här för? Det är ju bara att fortsätta att hjälpa andra och då hjälper 

mig själv också. Visa att jag kan sköta mig och får tillbaka förtroende från Kriminalvården. 

Jag får ju ta ett ansvar, det är ju spännande det här samtidigt som jag får gå emot massa räds-

lor. (Anders) 

 

Just nu håller jag på med ett projekt för att få hit en hantverkarutbildning åt ungdomar. Det är 

min grej nu. Så jag hoppas att jag ska bli projektledare inom det där (…) Alltså jag vill ju 

verkligen det här. Jag märker att ju mer ansvar jag tar, ju mer uppgifter jag tar, ju mer växer 

jag som människa när jag lyckas.  Jag vill bli normal hur man nu skulle förklara normal. Jag 

vill bli en god person genom det här jobbet (…) (Tobias) 

 

I likhet med de ovan nämnda medlemmarna menar även Oskar att sysselsättningen på KRIS är nå-

got han vill fortsätta med och ser en fördel i att slippa vara bunden till de sociala myndigheterna. 

Han tycker det är viktigt att minnas sitt gamla liv, men för att komma vidare måste man klara sig på 

egen hand. 

 

Jag jobbar här heltid och har blivit självständig helt och hållet. När jag kom hit har jag inte 

haft något med socialen att göra så det känns skönt (…) Det där är bland den största betydel-

sen för mig att nu ha ett jobb och att jag faktiskt fixar det. Och också det där att gå hit varje 

dag. Det håller mig borta från kriminaliteten och drogerna (…) Det är det här jag vill göra lik-

som. Många säger att man börjar här och sen går man vidare. Men jag känner att det är det här 

jag vill. Jag har ju egentligen en utbildning, jag är ju utbildad till något annat, men det vill jag 

inte jobba som. (Oskar) 

 

Den fjärde intervjudeltagaren, Markus, hade inte hört talas om KRIS förrän de kom och besökte 

honom inne på anstalten. För att få avtjäna de sista månaderna av sitt straff i frihet var han tvungen 

att hitta ett arbete. Då KRIS besökt honom ett antal gånger och menat att han kunde vara till nytta 

för dem valde han att jobba av den sista tiden där. 

 

Det är som en bra mjukstart för mig, för att komma igång med sysselsättning och så. Kanske 

inte samma tempo här som på andra arbetsplatser. (…) Jag är jätteglad över den här anställ-

ningen, det har varit perfekt från att vara isolerad till att komma ut i samhället. (Markus) 

 

Leif är den yngste av de medlemmar jag intervjuat och gör sin samhällstjänst på KRIS. Trots att han 

inte har så mycket att göra är han ändå nöjd med sysselsättningen som sådan. 

 

För mig innebär det att komma in i rutiner. Det är det största liksom, att komma någonstans 

med mitt liv. Att vara här på KRIS är verkligen en bra uppbyggnad, att gå upp i tid, gå upp 8 

på morgonen, vara här klockan 9. Bra start för att sedan komma ut i arbetslivet och kanske 

vara tvungen att gå upp klockan 7, du förstår vad jag menar. Att komma in i en specifik rutin. 

(Leif) 
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Enligt Hirschis teori om sociala band (1969) kan man här se att medlemmarna genom sin syssel-

sättning på KRIS är delaktiga i konventionella aktiviteter. Genom att ha fasta rutiner och arbetstider 

minskar således utrymmet för dem att begå brott. Man skulle kunna hävda att de genom sin syssel-

sättning är bundna till det konventionella samhället i och med det ansvar de har inom föreningen. 

Vidare kan man skönja ett stort engagemang hos medlemmarna gällande deras vistelse på KRIS. De 

investerar sin tid och energi och bygger både upp ett nytt rykte för sig själva och förtroende från 

omgivningen. Detta kallas enligt Hirschi för åtaganden i konforma livsmål. Medlemmarnas strävan 

efter att utvecklas till laglydiga medborgare men också att hjälpa andra genom sitt arbete är sanner-

ligen stora investeringar som de enligt min bedömning inte vill förlora. I och med att medlemmarna 

har kommit så pass långt i sina mål beträffande sysselsättning skulle de enligt Hirschi ha mycket att 

förlora genom att begå brott och om dessa individer ändå började fundera i sådana banor kommer 

det att krävas en stor avvägning av för- och nackdelar. 

 

Alla intervjudeltagare uppger att arbete, bara det inte har med kriminalitet och missbruk att göra, är 

nödvändigt för att komma på fötter igen. Men till skillnad från de förstnämnda medlemmarna som 

ser en framtid genom fortsatt arbete inom KRIS, tolkar jag det som att den sysselsättningen för 

Markus och Leif snarare är en språngbräda in i arbetslivet med ”vanliga” jobb. Markus uttrycker det 

så här: 

 

För att jag vill, efter ett tag nu när jag jobbat klart här så vill jag lämna det här bakom mig. 

Helt och hållet. Jag vill inte skylta med det så att säga. (Markus) 

 

Några medlemmar uppger vidare att de som före detta kriminella och missbrukare har det svårare 

än andra att lyckas ta sig fram i samhället. Även om de själva har motivation till att genomgå en 

förändring i sitt liv och börja följa de lagar som råder i samhället känner de att de ibland blir motar-

betade av omgivning i denna process. De är väl medvetna om sitt brottsregister och att det kommer 

att finnas kvar en tid, men menar att arbetsgivarna borde ta fasta på deras vilja att bli hederliga 

medborgare. Markus uppger att KRIS har varit en bra inkörsport till det fortsatta sökandet efter ar-

bete, men är ändå oroad över hur han kommer att klara sig ute i den ”vida” världen på egen hand. 

 

Jag känner en oro som jag tror att många känner som försöker komma tillbaka. För att du 

kanske inte kan få det där jobbet som kanske vill ha. Och även om du lyckas få jobb i slutän-

dan så kanske du går miste om många jobb innan du kanske får det där jobbet. Så det är lätt 

att man tappar lusten… För vi har ju ändå avtjänat våra straff och så och då borde man ha rätt 

att komma tillbaka. (Markus) 
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Sett ur ett stämplingsteoretiskt perspektiv kan en sådan känsla som Markus beskriver påverka och 

försvåra hans sociala integration till samhället då han genom sitt brottsregister blir stämplad som en 

brottsling trots avtjänat straff. Enligt Becker (2006) kan det räcka med att individen begår ett enda 

brott för att stämplas som avvikare. Stämplingen av en individ som icke önskvärd kan leda till en 

försämrad självbild hos den förre detta kriminelle vilket tydligt märks hos Markus då jag får upp-

fattningen att han hela tiden målar upp ett scenario där han blir ratad av sin omgivning för de brott 

han begått. Vidare kan en upprepad stämpling av personen ifråga innebära en avskärmning av del-

aktighet i det konventionella samhället då han inte ges en chans att visa att han verkligen har för-

ändrats och nu vill vara en laglydig medborgare. Trots de dystra utsikterna tolkar jag det som att 

Markus har ett visst hopp om framtiden. 

 

Det finns ju faktiskt också schyssta människor så bara jag får en chans på nå’t sätt att visa vad 

jag går för så kanske det blir lättare att bygga upp ett förtroende (…) (Markus) 

 

5.1.2. Socialt kontaktnät 

Under detta tema har frågor om vänner och familj behandlats. Många av intervjudeltagarna har haft 

en relativt jobbig situation hemma som unga. Några hade föräldrar som missbrukade alkohol, andra 

hade föräldrar som skiljde sig tidigt. Medlemmarna betonade avsaknaden av att leva med två föräld-

rar samtidigt under uppväxttiden. De som har haft en ordnad familjesituation med kärleksfulla för-

äldrar menar dock att de blivit bortskämda vilket resulterat i att de fått göra precis vad de ville. Och 

när det började gå utför med kriminaliteten och missbruket var det inte så mycket föräldrarna kunde 

göra åt saken mer än att försöka få dem att förstå att det var fel. Idag har flera av medlemmarna, av 

olika orsaker bara en förälder kvar i livet och denna kontakt beskrivs som ”helt okej”. Av intervju-

erna framgår det att deras umgängeskrets främst består av syskon och vänner. När det gäller vilken 

betydelse den sociala gemenskapen inom KRIS har för dem skiljer sig medlemmarnas berättelser åt 

en aning. 

 

Jag behöver inte dölja någonting här på KRIS. Och jag kan prata helt öppet att så här och så 

här är det. Det är viktigt att påminna mig själv så att jag inte sitter och förskönar allting. Så att 

jag umgås bara med bra människor så att säga, jag har skippat alla mina gamla bekanta i de 

kriminella kretsarna. (Anders) 

 

Även Tobias betonar vikten av att kunna känna sig trygg i att prata om det som har hänt förut. Han 

funderar mycket över att det finns ett speciellt sätt man måste bete sig på om man ska passa in i 



23 

 

samhället och tycker att KRIS har en avgörande roll för honom då de kan vägleda honom med sina 

egna erfarenheter. 

 

Asså jag kunde komma hit och snacka om allt. Jag kunde berätta om mitt liv och ingenting av 

det var konstigt liksom. Till exempel, om du kommer ut från fängelse eller behandling och du 

ska ändra på dig. Då ska du ändra på jättemånga beteenden. Du ska bli trevlig, du ska bli 

schysst, du ska bli hela den här biten du vet och det blir jobbigt där i början. Man känner inte 

igen sig… Hur man ska göra och så. Men då kunde jag snacka med de här på KRIS, för de har 

ju upplevt samma saker själva typ. (Tobias) 

 

Denna upplevelse; att känna sig trygg i en gemenskap där alla delar liknande erfarenheter gällande 

brottslighet och missbruk är även någonting som de av Brå intervjuade medlemmarna uppgav som 

en av KRIS styrkor för dem i deras återanpassning (Brå 2003). I en av de intervjuer som Brå ge-

nomförde upplevde däremot intervjudeltagaren en oro över att föreningen har så många bollar i luf-

ten samtidigt. Hon menade att utbrändhet och ett eventuellt återfall hos en frontfigur skulle påverka 

resten av medlemmarna då gemenskapen är så tätt sammanhållen. Detta är inget jag har märkt under 

mina intervjuer med medlemmar ur föreningen. Jag tolkar det snarare som att de uppskattar den 

drivkraft som finns hos vissa personer inom organisationen och att det är positivt med en bred verk-

samhet som omfattar många områden. 

 

Till skillnad från de andra intervjudeltagarna i min studie uppger Markus att han är ett undantag 

jämfört med övriga medlemmar på KRIS. Han påpekar att han har haft en väldigt bra situation, både 

när det kommer till familj och vänner. Under sin anstaltsvistelse hade han vänner ”utanför” som 

stöttade honom och hjälpte till med att sköta lägenheten. Markus känner inget direkt behov av att 

prata med medlemmar ur KRIS om sin nuvarande eller framtida situation. När han satt på anstalt 

kände han tidigt att han ville lägga av med kriminaliteten och sökte sig till likasinnade människor. 

Genom dessa vänner har han det han behöver och de stöttar varandra i arbets- och bostadssökande. 

Han tycker det är bra att det finns en acceptans gentemot honom på KRIS, men att den sociala ge-

menskapen som bygger på medlemmars liknande erfarenheter gällande kriminalitet och missbruk 

kan bli jobbig för honom då han helst inte vill bli påmind om sitt gamla liv.  

 

Det kan vara jobbigt att bli påmind om det där. Jag vill ju bara göra och prata om normala sa-

ker. (Markus) 

 

Under mina intervjuer med medlemmarna kommer jag till insikt om hur värdefulla vänner är för 

dem. Jag får uppfattningen om att det rör sig om att vara en del av en större gemenskap. 
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Tänk dig själv vilken känsla att få 10-15 nya kompisar på en dag. Helt underbart! Man kom-

mer in i umgänget på en gång. Jag var inte ensam i mina tankar och känslor. (Tobias) 

 

Men det är inte bara att ha vänner att umgås med som är av betydelse.  Jag tolkar det som att även 

de små saker som får medlemmarna att känna sig sedda är av stor betydelse för hur de själva uppfat-

tar sin situation. 

 

Mina nya vänner här på KRIS har jättestor betydelse faktiskt. Om jag skulle må dåligt och 

inte råka komma någon dag så ringer de och frågar. Har jag problem så finns de alltid där. Det 

räcker med att man får ett SMS där någon frågar hur man mår. Det är en riktigt bra gemen-

skap och kamratskap här. Kärlek! (Oskar) 

 

Många av medlemmarna uppger att de har fått tänka om angående sin umgängeskrets efter att de 

slutat begå brott. Flera av de intervjuade uppger att de har flyttat från sina respektive hemstäder för 

att påbörja sitt ”nya” liv på ruta ett, någon helt annanstans. Även om det har inneburit att lämna det 

som varit bekant för dem under större delen av sina liv har det varit nödvändigt för att bryta det 

dåliga mönstret. Enligt medlemmarna är vem man umgås med avgörande för deras fortsatta avhåll-

samhet från brott. 

 

Utan bra vänner och saker att göra så tror jag det är lätt att man hoppar tillbaka till sitt gamla 

liv. (Tobias) 

 

Jag umgås inte med någon som är kriminell. Inte med några som är aktiva för att annars kan 

det sluta med att jag själv dras med i skiten. Men gärna med dem som vill lägga av alltså. 

(Oskar) 

 

Av intervjuerna att döma har medlemmarna fått riktigt goda vänner inom KRIS som stöttar dem i 

deras återanpassning till samhället. Som jag nämnt ovan handlar det för medlemmarna inte enbart 

om att ha ”vanliga” vänner. I deras berättelser går det att skönja en djup, känslomässig gemenskap, 

där man har varandra som förebilder på sin väg tillbaka till ett ordnat liv. Hirschi (1969) benämner 

denna form av sociala band som anknytning till konventionella personer och ju starkare dessa band 

är, desto större är sannolikheten för att individerna inte börjar begå brott igen. Genom att medlem-

marna identifierar sig med och finner vägledning hos varandra ökar enligt Hirschi chansen till ett 

anammande av konventionella normer i samhället. Ett viktigt steg i de sociala banden och anknyt-

ningar till konventionella personer är att bryta kontakten med sina kriminella vänner, vilket studiens 

intervjudeltagare har gjort.  
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5.1.3. Boende 

Under detta tema har intervjuerna kretsat kring hur medlemmarnas boendesituation har sett ut under 

deras pågående kriminalitet och/eller missbruk samt hur den ser ut idag. En del av de intervjuade 

uppger att de under sina kriminellt aktiva år har haft en osäker bostadssituation. Boendet har finan-

sierats med kriminella medel och när brottsligheten har upptäckts och individen dömts för sina brott 

har boendet gått förlorat. Även Nilsson (2002) fann i sin undersökning att de fångar som innan fri-

hetsberövandet haft en bostad, fick svårt efter det avtjänade straffet att flytta tillbaka, bl.a. p.g.a. att 

de inte har haft råd att betala hyran (Nilsson 2002, s. 87). En av de intervjuade männen i min under-

sökning, Anders, beskriver sin tidigare bostadssituation så här: 

 

Ja det har ju varit husvagn till och från men jag har också hyrt hus och lägenheter ibland… 

Men jag sålde ju knark och jag var ute och gjorde inbrott för att få ihop pengar till det där va 

så det har slutat med att åka in på kåken och då har min bostad tagits ifrån mig. (Anders) 

 

Efter att ha genomgått en behandling för sina missbruksproblem fick Anders bo på ett s.k. stödbo-

ende med andra personer som haft liknande problem. Därefter bodde han i en försökslägenhet där 

han fick visa att han kunde sköta sig. Numera hyr han på vanligt vis en lägenhet och är mycket nöjd 

med sin situation. 

 

Idag har jag ett förstahandskontrakt på en vanlig hyresrätt och jag stormtrivs. Utan ett schysst 

ställe att bo på har man liksom ingen ärlig chans att bygga upp nå’t bra igen och komma till-

baka. (Anders) 

 

I Brå: s kartläggning av KRIS framgår det att tre av de undersökta föreningarna kan erbjuda bostä-

der till sina bostadslösa medlemmar. Tanken från början var att bostäderna endast skulle disponeras 

till personer helt utan bostad, men nu har även andra grupper av medlemmar tillåtits hjälp då före-

ningarna har insett att det finns ett generellt behov hos många att komma igång med ett ordnat bo-

ende (Brå 2003, s. 7, 32). I likhet med Anders har Oskar haft det jobbigt med bostadssituationen 

under tiden för sin kriminalitet och sitt missbruk. De gånger han har åkt fast för brott har han blivit 

av med sitt boende. Oskar har däremot till skillnad från Anders uppgett att han delvis fått hjälp av 

KRIS med boendet då han bor hos en kompis han lärt känna genom föreningen, men tvivlar inte på 

att han skulle kunna få bo hos någon av föräldrarna om det blev aktuellt. Han är däremot mycket 

tveksam till hur det skulle gå om han försökte skaffa sig en egen lägenhet. 

 

Alltså för min del, nu bor jag ju tillsammans med min kompis här på KRIS, annars hade jag ju 

kunnat bo hos morsan. Men det är ju svårt att hitta eget, dels på grund av mitt brottsregister 
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och också att socialen inte ger någon chans liksom att ha en egen lägenhet. Det borde bli lät-

tare. (Oskar) 

 

Precis som med sysselsättningen i avsnittet ovan går det här att se tendenser till svårigheter hos 

medlemmarna att etablera sig i samhället just mot bakgrund av deras tidigare brottslighet. Trots 

deras vilja att lämna det ”dåliga” bakom sig blir de ständigt påminda om att somliga människor fort-

farande betraktar dem som avvikare och mindre lämpliga för vissa åtaganden. I enlighet med Beck-

er (2006) kan man se att ett sådant bemötande leder till att medlemmen förvägras de medel som 

samhällets övriga medborgare tillhandahålls för att klara av vardagslivet.  

 

För de andra intervjuade har boendet aldrig varit något problem så till vida att de alltid har haft tak 

över huvudet och trivts med sin bostad, men jag får uppfattningen att ett ordnat boende är en viktig 

faktor för att kunna påbörja och även fortsätta att leva ett konformt liv. En av medlemmarna ut-

trycker det så här: 

 

Asså jag har alltid haft ordnat boende, jag har alltid haft pengar och så. Jag tror det är jättevik-

tigt att ha sitt egna lilla krypin där man känner att man kan vara liksom. Jag menar vadå – hur 

ska man kunna förbättra sitt liv och sina vanor om man inte har nå’nstans att gå hem till. Asså 

att känna att man hör hemma nå’nstans tror jag är jätteviktigt för att komma nå’nstans i livet. 

Bo på gatan eller hos andra människor till och från och så’na grejer funkar liksom inte läng-

den. (Tobias) 

 

Det råder ingen tvekan om att medlemmarna anser att deras boendesituation är ytterst viktig för 

dem för att kunna lyckas bygga vidare på den laglydiga väg de påbörjat. Genom att alla medlemmar 

i nuläget har en fast, ordnad bostadssituation blir de således en del av det konventionella samhället i 

och med de krav som ställs på dem. Ett antagande i likhet med Hirschis (1969) resonemang om rat-

ionaliteten i de sociala banden är att de intervjuade männen har kommit en lång väg i sitt ”nya” liv, 

och då ett ordnat boende inte har varit en självklarhet för de flesta är de förmodligen väldigt måna 

om att sköta sig i hopp om att ha kvar sin bostad. Under intervjuerna understryker vissa av med-

lemmarna ytterligare betydelsen av att en egen bostad mot bakgrund av att de på ett ”normalt” sätt 

kan bjuda hem sina familjer och vänner och umgås med dem. Denna situation ger dem möjlighet att 

bygga upp och upprätthålla ett socialt kontaktnät på en plats där de trivs och känner sig bekväma. 

5.1.4. Fritid 

Detta tema har främst handlat om vad medlemmarna gör på sin fritid och vad de har för inställning 

till hur fritiden påverkar deras återanpassningsprocess till samhället. Under intervjuerna framkom 

det tidigt att deras fritid ofta hänger samman med deras umgängeskrets på KRIS, andra ideella 



27 

 

hjälporganisationer eller övriga vänner. De flesta medlemmar som jag har intervjuat deltar i de fri-

tidsaktiviteter som KRIS anordnar. Det kan t.ex. röra sig om en resa till Göteborg där medlemmar 

från Sveriges alla KRIS-föreningar träffas och umgås eller sammankomster och firande av olika 

högtider men också vanliga ”hemmakvällar” med grillning och filmtittande.  

 

När man kämpar för att komma tillbaka så tror jag att det är viktigt att ha kul tillsammans. De 

här aktiviteterna är jävla bra asså för man kommer ut och gör nåt som en vanlig människa lik-

som. Och att man har vettiga saker att göra så att det inte blir liksom att man går hem och bara 

sitter där och inte har något att göra, typ tittar in i väggen (Tobias) 
 

Liksom när det gäller sysselsättningen framgår det av detta citat hur viktigt det är för medlemmarna 

att vara engagerade i någon form av aktivitet för att inte tristessen ska smyga sig på. I intervjuerna 

klargör de för mig att de är fullständigt medvetna om att det inte går att vara sysselsatt med någon-

ting för jämnan, men att det bör finnas något bra att se fram emot varje vecka – någonting som 

”sporrar” dem till ett deltagande tillsammans med varandra bland andra människor i samhället. Det 

behöver enligt männen inte vara något ”flashigt”, men ändå aktiviteter som innebär en viss slags 

rutin. En av intervjudeltagarna minns t.ex. ett mycket spännande seminarium om livschanser som 

han och hans vänner på KRIS fick möjligheten att närvara vid. Även här går det att koppla intervju-

deltagarnas upplevelser och berättelser till Hirschis påstående om delaktighet i konventionella akti-

viteter. Ju mindre ”dötid” som medlemmarna upplever, desto mindre utrymme finns det över för 

dem att dras tillbaka in i kriminalitets- och missbruksträsket. Som Leif uttrycker det finns det fortfa-

rande många situationer där han inte riktigt litar på sig själv och pekar på relevansen av umgänge 

och aktiviteter tillsammans med personer som väljer att avstå från kriminaliteten och missbruket. 

 

Varenda människa jag känner där hemma, oavsett om de håller på med det de gör, eller om de 

bara dricker så är det ju fortfarande en situation som inte är bra för mig, även om de bara 

dricker. Jag har svårt att kontrollera alkohol och droger. Måste liksom jobba med mig själv 

lite först innan jag ens kan tänka mig att hänga med det gamla gänget. Det är lättare för mig 

på min väg tillbaka att umgås typ med folk från KRIS och hitta på saker med de liksom och 

också andra som tänker likadant som mig. (Leif) 

 

Markus deltar inte i någon av KRIS aktiviteter, men känner ändå att fritiden spelar en stor roll för 

honom i hans återanpassning. 

 

Jo, jag har ju fått tänka om mycket vad jag ska göra på fritiden och sådär. Men har man bra 

saker att göra och är engagerad så flyter det ju på bra också med mycket annat så att säga 

(Markus) 
 



28 

 

Jag får känslan av att de intervjuade männen har en betydligt mer strukturerad fritid idag än vad de 

hade vid tiden för sin kriminalitet och sitt missbruk och att de också är mer medvetna om vad deras 

handlande betyder för dem gällande deras väg tillbaka till ett fungerande liv. En av medlemmarna 

menar att man så fort man har tid borde ”betala tillbaka” till samhället genom att visa omgivningen, 

men också sig själv att man vill bli en bättre person. 

 

Jo men du vet när jag jobbat klart här på KRIS för da’n så är man ju så fruktansvärt trött som 

alla andra när man har jobbat. På fritiden blir det väl att träna med någon av mina polare här 

och så försöker jag bara att så mycket det går att gå på möten för mitt tidigare missbruk. Jag 

gör så mycket bra jag kan nu här i livet. Det är det minsta jag kan göra för att gottgöra det jag 

har gjort mot andra och mig själv också för den delen. Lite respekt! (Anders) 

 

Oskar är mycket positiv till de fritidsaktiviteter som erbjuds av KRIS, men menar på att det tyvärr händer allt 

för sällan att de hittar på något tillsammans. Han berättar att det är viktigt för honom att känna sig aktiv i 

samhället och visa att han finns och att han är motiverad till att fortsätta på den lagliga banan. 

 

Det här med aktiviteterna på KRIS och saker att göra är ju jättekul. Det lyfter ju upp en. 

Gruppen blir ju starkare när man gör roliga saker ihop, men det blir inte allt för ofta som sagt, 

men när det händer så knyter man liksom ihop gruppen så att säga. Asså om man hittar på sa-

ker och är ute i samhället och så, så känner man sig liksom som en i det stora gänget eller 

kanske bättre att säga en i den goda mängden, en helt vanlig Svensson med schyssta målsätt-

ningar och då kanske också andra människor hajar att jag menar allvar med min nya livsstil 

liksom.  (Oskar) 
 

Att döma av Anders och Oskars uttalanden går det att urskilja en önskan, att genom ett aktivt delta-

gande i samhället få visa omgivningen att de faktiskt vill och kan leva ett laglydigt liv. Denna moti-

vation och övertygelse om att göra rätt för sig, men även handla i enlighet med omgivningens syn 

på vad som är rätt och fel, ökar enligt Hirschi (1969) sannolikheten för att medlemmarna inte kom-

mer att bryta mot de rådande normerna och reglerna i samhället. Jag tolkar det som att medlemmar-

na är mycket medvetna om detta då de ger intryck av att försöka smälta in i den samhälleliga ge-

menskapen som i sin tur bygger på ett allmänt förhållningssätt om vad som är tillåtet. Mitt anta-

gande är således att medlemmarnas vilja och motivation till förändring speglas av, ur deras perspek-

tiv, ett accepterande och anammande av samhällets regler och normer. 

 

Det märks tydligt att olika former av fritidsaktiviteter uppskattas och efterfrågas i hög grad av de 

intervjuade medlemmarna, men möjligheterna att kunna delta i dessa bestäms till stor del av den 

enskilda föreningens ekonomi och lokaltillgångar. En av medlemmarna uppger att den förening han 

är medlem i är under ”uppbyggnad” och saknar en gemensamhetslokal, vilket enligt honom försäm-

rar chanserna till planerade, men även spontana aktiviteter tillsammans. 
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att få en förståelse för vilka faktorer som kan tänkas vara betydel-

sefulla för individer i deras återanpassning till samhället efter en anstaltsvistelse och/eller ett liv 

präglat av missbruk. Utifrån syftet med studien formulerades denna frågeställning: ”Vilken bety-

delse för de före detta kriminella har KRIS i återanpassningen till samhället?” Genom kvalitativa 

intervjuer med fem medlemmar ur KRIS har jag utifrån, den tidigare forskningen relevanta områden 

för återanpassning, samtalat med medlemmarna om föreningens betydelse för dem på deras väg 

tillbaka till ett ordnat liv. De områden som har varit i fokus är sysselsättning, socialt kontaktnät, 

boende och fritid. 

 

Sammantaget visar resultaten från intervjuerna att KRIS som ideell hjälporganisation har varit väl-

digt betydelsefull för sina medlemmar i deras strävan efter att bli laglydiga medborgare, men att 

intervjudeltagarna upplever hjälpen de får på olika sätt. Medlemmarna har haft en bakgrund som 

kantats av såväl tungt missbruk som kriminalitet och deras arbetssituation har knappt inneburit 

några vanliga arbeten över huvud taget. Det finns en oro och rädsla över att deras brottsregister ska 

utgöra ett hinder för dem i deras arbetssökande. Betydelsen av den sysselsättning de har genom 

KRIS kan således förstås som praktiskt betingad, i och med att männen blir en del av det konvent-

ionella samhället och får in en fot på arbetsmarknaden, men det finns också en djupare, känslomäss-

igare anknytning till arbetet och sysselsättningen då medlemmarna får hålla på med något de anser 

sig vara bra på och vill fortsätta arbeta med. Det finns således både ett perspektiv på sysselsättning-

en som en mjukstart, en språngbräda in i det ”vanliga” arbetslivet, men också en önskan om att 

stanna kvar inom föreningen och vidareutvecklas.  Jag får uppfattningen att vissa av medlemmarna 

har kommit så pass långt i sin personliga utveckling och trivsel att de nu känner att de är redo för att 

hjälpa andra människor med liknande problem genom sin delaktighet i KRIS. Nilsson (2002) visar i 

sin studie att det inte handlar om att ha vilken sysselsättning som helst, utan att det likväl handlar 

om arbetets innehåll; vilka krav och vilka möjligheter som ges individen (Nilsson 2002, s. 162). 

Analysen av intervjuerna visar tydligt att det ansvar som åläggs medlemmarna i deras arbete är ut-

vecklande och innebär många utmaningar, och att lyckas med sina uppgifter leder enligt männen till 

att de växer som människor.  

 

Resultatet visar vidare att behovet av goda sociala relationer är stort i deras kamp för ett hederligt 

och drogfritt liv. Men även här finns det skillnader i hur stor roll KRIS har på området. Relationerna 

med familj och släkt upplevs som bristfälliga eller måttliga mot bakgrund av tidigare slitningar som 

föräldrars skilsmässa och alkoholmissbruk och därför tillskrivs vänners betydelse för medlemmar-



30 

 

nas återanpassning en mycket stor funktion. Att den sociala gemenskapen i KRIS grundar sig på 

medlemmars liknande erfarenheter vad gäller brottslighet och drogproblem upplevs som någonting 

oerhört viktigt för de intervjuade männen. De understryker vikten av att kunna prata om de svåra 

stunderna i livet och menar att de stimulerar varandra i deras strävan efter att lyckas avhålla sig från 

brott och droger. Jag uppfattar den sociala gemenskapen som en stor familj där omtanke och stötte-

pelare är ledorden. En av de intervjuade männen är dock inte lika entusiastisk beträffande den stän-

diga diskussionen om kriminalitet och missbruk. När han slutar jobba på KRIS vill han bara lämna 

allt bakom sig och upplever därför diskussioner om brott och droger som jobbiga. Men att det på 

KRIS existerar en acceptans mot alla människor, trots fel och brister, är något han värdesätter. 

 

Medlemmarna har under åren haft en osäker bostadssituation, men samtliga har idag ett ordnat bo-

ende där de trivs. Detta område tycks vara en av de viktigaste faktorerna för en integrering in i sam-

hället då det enligt medlemmarna krävs en plats där man känna sig trygg på innan man kan sätta 

igång att förändra sin livsstil. När det gäller just bostad har KRIS inte spelat någon större roll. Med-

lemmarna har istället valt att lösa sin bostadssituation på annat sätt, men är medvetna om att KRIS 

skulle ställa upp om det behövdes. Att bostadsfrågan, enligt medlemmarna, verkar vara en av de 

viktigaste faktorerna för att kunna påbörja en laglydig livsstil kanske också beror på att det är något 

de lyckats lösa på egen hand. De intervjuade männen uppger hur svårt det är att skaffa sig en or-

dentlig bostad bl.a. p.g.a. deras brottsregister och faktum att de nu klarat av detta skapar eventuellt 

en känsla av stolthet. Vad beträffar medlemmarnas fritid visar resultaten att männen upplever att det 

är viktigt att vara sysselsatt och göra roliga saker tillsammans. Aktiviteterna på KRIS ger möjlighet 

till ett aktivt deltagande i samhället där medlemmarna kan träffa andra människor och visa omgiv-

ningen att de är motiverade till förändring. 

 

Genom de sociala band som upprättats tack vare KRIS, men även andra personer och institutioner i 

de intervjuade medlemmarnas liv, har många av männen kommit en bra bit på väg i att återta en 

plats i det konventionella samhället. Jag är ytterst medveten om komplexiteten i att undersöka indi-

viders återanpassning då detta begrepp kan antas vara väldigt brett och individuellt. Begränsningar-

na med denna studie är således att jag valt att definiera återanpassning mot bakgrund av de fyra 

ovan diskuterade områdena och fokuserat på KRIS betydelse, vilket förmodligen gör att jag går 

miste om andra mycket betydelsefulla faktorer beträffande medlemmarnas integrering. Men då detta 

är en pilotstudie, d.v.s. en mindre empirisk undersökning, har det varit nödvändigt att ha dessa av-

gränsningar. Jag vill i slutskedet av denna uppsats återigen påpeka att de medlemmar som intervju-

ats kan ses som ett positivt urval av samtliga medlemmar på KRIS. Flertalet av de intervjuade män-
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nen har en relativt framträdande roll inom föreningen och känner tack vara detta eventuellt ett större 

gensvar än medlemmar som kan betraktas som mer passiva. 

6.1. Framtida forskning 

Efter genomförandet av denna intervjustudie har jag insett hur viktigt det är med en fungerande 

integrering av socialt exkluderade in i samhället. I denna studie har medlemmarnas återanpassning 

fokuserats till att gälla enbart ett fåtal områden. För att öka förståelsen för vilka faktorer som är av 

betydelse för individers återanpassning kan det vara rimligt att göra en större undersökning som 

omfattar fler områden än dem jag fokuserade på i denna studie. Förutom att beröra sysselsättning, 

socialt kontaktnät, boende och fritid vore det intressant att även inkludera några av de områden som 

i Nilssons (2002) studie om fångars levnadsförhållanden kan förstås mot bakgrund av människors 

välfärd. Till dessa hör utbildning, ekonomiska resurser samt fysisk och psykisk hälsa (Nilsson 2002, 

s. 11). Att undersöka medlemmarnas uppväxtförhållanden och upplevelser av tidigare anstaltsvistel-

ser borde också kunna ge en bild av vilka förutsättningar som föreligger för en återanpassning av 

dessa individer.  

 

Ett alternativ till undersökningar som baseras på, av forskaren givna teman och områden, är att ge-

nom narrativa intervjuer med medlemmar ur KRIS uppmuntra till att låta dem berätta om vad åter-

anpassning till samhället innebär för just dem. Sådana intervjuer med fokus på medlemmarnas eget 

perspektiv på det som studeras kallas för livshistorier och kan omfatta många episoder i individens 

liv (Kvale & Brinkmann 2009, s. 171). På detta sätt skulle återanpassningen som ett ganska abstrakt 

begrepp kunna ges ett konkret sammanhang, baserat på intervjudeltagarens egna berättelser. 

 

Slutligen vore det önskvärt att göra en ny kartläggning av KRIS som organisation där verksamhet-

ens aktiviteter och andra förehavanden sammanställs och undersöks. Då KRIS har som målsättning 

att få sina medlemmar att sluta begå brott och missbruka vore det ytterst relevant att se i vilken ut-

sträckning detta mål uppfylls. Då det har gått åtta år sedan Brå genomförde den senaste och enda 

kartläggningen om KRIS som organisation har förhoppningsvis en dokumentation av föreningens 

medlemsregister upprättats. Detta skulle sedan kunna användas till en jämförelse med medlemmar-

nas brottsutveckling från tiden för deras inträde i föreningen och ställas mot uppgifter om vilka ak-

tiviteter och liknande som medlemmarna varit delaktiga i. 
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8. Bilaga 

 

Intervjuguide – C-uppsats VT 2011 

 

Inledning 

Presentera mig själv och syftet med min undersökning.  

Be om tillåtelse att spela in intervjun och garantera anonymitet.  

Alla personuppgifter kommer att avidentifieras!  

Teman som kommer att beröras är bostad, sysselsättning, socialt kontaktnät och fritid.  

Är det något du undrar över eller vill fråga mig innan vi sätter igång med intervjun? 

 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Har du suttit på anstalt? 

Om ja: Hur länge och för vilket/vilka brott satt du inne? 

            Hur kändes det inför frigivningen? (senaste) 

När och hur kom du i kontakt med KRIS? (var skedde kontakten?) 

Vilken var den huvudsakliga orsaken till att du tog kontakt med just KRIS? 

 

Bostad 

Berätta om din bostadssituation innan respektive efter anstaltsvistelse? 

 

Sysselsättning 

Hur ser din arbetssituation ut nu? 

Hur såg situationen ut innan? Försörjning? 

Aktivitet/ansvarstagande inom föreningen? 

  

Socialt kontaktnät och fritid 

Vänner inom KRIS? Betydelse? 

Vilken betydelse har andra medlemmar i KRIS för dig? 

Umgås du med dem på fritiden? 

Annat umgänge? Aktiviteter? 
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Avslutande frågor 

Känner du någon före detta kriminell i liknande situation som din som uttryckt att han/hon inte ville 

ha någon hjälp av KRIS? Vet du varför? 

Vad tror du skulle ha sett annorlunda ut för dig idag utan KRIS? 

Vilken inställning har du till samhället i stort beträffande dess agerande gällande din återanpass-

ning? 

 

Avslutning 

Är det något du undrar över så här i slutet av intervjun?  

Är det något jag inte frågat dig om som du skulle vilja berätta om?  

Då får jag tacka så mycket för din medverkan! 

 

 

 


