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The aim of this study was to examine former criminals’ experiences of help and support of 

importance to leave a criminal life style. The study consists of six interviews with former 

criminals and earlier studies on the subject. These studies show that relapse in crime are most 

common among those who are socially excluded from society. They also show that important 

factors to end a life in criminality are for example a supportive social network. During the 

analysis, we applied the social support theory on our findings. In this study, social support 

includes practical support, emotional support and network support. These different kinds of 

support were of relevance for our data sets. The results of this study show that what can be 

considered as supportive can differ from person to person. It also shows that there is a big 

variety of supportive factors when leaving a criminal background. They can be for example; 

to feel needed and appreciated, to get support to manage an everyday life as well as to have a 

job and an apartment. To be around people with similar experiences of leaving a criminal life 

style also seems to have a supportive effect on the human being. A supportive social network 

appears to be the most prominent factor. If you do not have a supporting network it can also 

be difficult to obtain the support from the practical and emotional support. This because it 

often seems to be the people in the supportive social network who provides the person with 

the different kinds of support.  
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1. Inledning 

Idén till denna uppsats uppkom en torsdagskväll i januari över en god middag. Efter mycket 

spånande och diskussion kom vi fram till att vi båda två skulle vilja veta mer om vägen ut ur 

kriminalitet. I och med den G2-uppsats vi skrev tillsammans för ett år sedan fick vi mycket 

kunskap om vad som kan vara orsaker till brottslighet, men mindre om vilka orsaker som gör 

att människor upphör med att begå brott. Till G2-uppsatsen intervjuade vi professionella som 

arbetade med unga lagöverträdare. Nu ville vi istället intervjua människor som själva hade 

erfarenheter av ett kriminellt förflutet. 

 

Genom hela uppsatsen använder vi begreppet kriminalitet som ett samlingsnamn för alla olika 

slags brottsliga handlingar och däribland bruk av narkotika.  

 

1.1 Bakgrund 

Kriminalitet är ett ständigt närvarande samhällsproblem i Sverige idag och har så varit över 

tid. År 2010 anmäldes 1 370 000 brott i Sverige. Statistiken visar att antalet anmälda brott har 

ökat kontinuerligt varje år sedan 1975 (Brå 2011). Återfall i kriminalitet är också ett vanligt 

förekommande fenomen. Nästan var fjärde person som lagfördes år 2005 återföll i brottslighet 

inom ett år (Brå 2011). I flera studier (se t.ex. Chylicki 1992) som nämns i avhandlingen 

”Fånge i marginalen” visas också att det är de med sämst social situation, de utan bostad 

och/eller arbete som mest frekvent återfaller i brott. Det är även vanligare att de med 

missbruksproblematik samt de med en mer oorganiserad frigivning vad gäller boende och 

sysselsättning oftare än andra återgår till sin kriminella livsstil (Nilsson 2002).  

 

Kriminalvården är en statlig myndighet som arbetar för att motverka återfall i kriminalitet. 

Kriminalvården har även till uppgift att, genom frivård och fängelser, verkställa de påföljder 

som domstolen dömer ut. Driva häkten, utföra transporter och göra personutredningar i 

brottmål hör till denna uppgift. Kriminalvården har en strävan efter att utföra sitt arbete på ett 

säkert och humant sätt med ambitionen att lagföringar kan ske smidigt och att återfall i brott 

förebyggs. Kriminalvårdens vision vad gäller arbetet med att förebygga återfall i brott och 

missbruk innefattar effektiva och bra frigivningsförberedelser och att tillsammans med andra 

myndigheter och organisationer verka som en samarbetande behandlingskedja. En individuell 

uppföljning görs av behandlings- och påverkansarbetet som sedan utvärderas ur ett 

återfallsperspektiv (Kriminalvården 2007). 
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Som ett slags komplement till kriminalvården och den övriga offentliga sektorn finns ideella 

organisationer. Dessa syftar till att genom information och debatt påverka politiker samt 

förbättra samhällets kunskaper om funktionsnedsatta, sjuka eller socialt åsidosatta (Qvarsell 

1993). Ett ytterligare komplement till den offentliga sektorn är olika typer av 

självhjälpsgrupper (Karlsson 2006). Andresen och Talseth (2002) skriver att ett aktivt 

deltagande i en självhjälpsgrupp tar fasta på ett grundläggande och generellt behov, nämligen 

att vara myndig i bemärkelsen att vara den som själv har kontrollen över samt styr sitt eget 

liv. Enligt Andresen och Talseth, i likhet med Karlsson (2006), beror den positiva effekten av 

självhjälp på deltagarnas utbyte av personliga erfarenheter, att man visar empati och 

solidaritet och ger socialt stöd till varandra. Författarna betonar betydelsen av att kunna 

fungera som ett motiverande stöd till andra som har det svårt genom att själv ha egna 

erfarenheter av smärta. Likaså när någon gör ett framsteg så kan det vara något som bringar 

hopp till andra om att en förändring är möjlig. Andresen och Talseth menar att ett inslag som 

brukar vara värdefullt för flertalet av de som deltar i självhjälpsgrupper är att kunna känna 

igen sig själv i andra. 

 

Trots detta är det viktigt att vara medveten om att självhjälpsgrupper inte är fria från kritik. 

Karlsson (2006) skriver att samtidigt som en grupp inkluderar vissa människor exkluderar den 

också andra. Det kan vara så att de erfarenheter som utbyts inom en självhjälpsgrupp inte 

sprids till resten av samhället. Vissa människor passar bättre i självhjälpsgrupper, till exempel 

verbala människor och kvinnor, vilket gör att andra typer av människor riskerar att 

exkluderas. En annan kritik som Karlsson nämner är att den kunskap som genereras i 

självhjälpsgrupper riskerar att vara destruktiv och verklighetsfrämmande. Det kan dock antas 

att de dåliga självhjälpsgrupperna tillintetgör sig själva om de innehåller destruktiva inslag 

och har samverkanssvårigheter med det omgivande samhället. Författaren skriver att det finns 

grupper som inte helt och hållet kan räknas till självhjälpsgrupper men som innehåller 

liknande inslag och som kan antas ha samma positiva egenskaper för medlemmarna som en 

fullfjädrad självhjälpsgrupp (Karlsson 2006).  

 

Ett exempel på en ideell organisation med självhjälpsgruppsinslag och som är av relevans i 

denna studie är kamratorganisationen Kriminellas revansch i samhället (KRIS). KRIS arbetar 

för en utsatt grupp i samhället, nämligen kriminella som vill lämna sin brottsliga bana. KRIS 

startades år 1997 av några före detta kriminella och/eller missbrukare som hade beslutat sig 

för att lämna livet i kriminalitet. Enligt information som finns tillgänglig på KRIS:s hemsida 
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är antalet lokalföreningar runt om i landet idag 26 stycken. KRIS bygger på fyra deviser som 

medlemmarna förväntas leva efter och dessa är; hederlighet, drogfrihet, kamratskap och 

solidaritet. På hemsidan står att läsa att ”KRIS riktar sig till före detta kriminella eller 

missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i 

samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från 

kriminalitet och droger, genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt 

nätverk” (http://www.kris.a.se/?p=start.php).  
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2. Problemformulering 

”När någon friges från en anstaltsvistelse så är det ett faktum att han eller hon står ensam 

tidigt på morgonen, av någon anledning sker alltid villkorliga frigivningar klockan sju på 

morgonen. Det man äger ryms i en kasse, de ekonomiska tillgångarna sträcker sig till några 

hundralappar och man är den ensammaste varelsen som finns just då. I den här situationen 

är det så gott som undantagslöst en god idé att söka upp närmaste langare. Man lämnar en 

sluten värld som trots de negativa förtecknen av tvång innehåller gemenskap och nära 

kontakt med andra. Yttervärlden upplevs som oerhört främmande och skrämmande.” 

(Odaterat informationsmaterial från KRIS citat i Frodlund 2003 s.12). 

 

Ovanstående citat ringar in den utsatthet som vi tänker oss att en hel del före detta intagna 

upplever när de åter ska bli en del av samhället utanför murarna. Det finns många teorier om 

orsaker till att människor begår brott (se exempelvis Sarnecki 2010, Nilsson 2002). Orsaker 

kan till exempel vara ett destruktivt socialt nätverk och bristfällig social situation (Nilsson 

2002). Vi har dock inte lika stor kännedom om vilka element som spelar in när en person vill 

lämna sitt kriminella liv. Som tidigare nämnts görs insatser från samhällets sida som syftar till 

att återanpassa dömda till samhället. Vad är det de före detta kriminella anser vara av störst 

vikt för att lyckas anpassa sig till ett liv utan brottslighet?  

 

Det här är en kvalitativ studie som kommer att handla om några individers upplevelser av att 

lämna ett liv i kriminalitet. Den gruppen av före detta kriminella vi har riktat oss till är 

medlemmar i KRIS. Vi vill försöka identifiera vilket stöd och vilken hjälp dessa personer kan 

ha funnit betydelsefull under resans gång. 

 

Kriminalitet är något som samhället ständigt försöker bekämpa och är ett relevant område, 

inte minst inom socialt arbete. Inom socionomyrket förväntas socialarbetaren ha en hjälpande 

och stödjande roll för människor i utsatta situationer. Arbetet går ut på att värna om 

individens bästa och därför är det av intresse för oss att få en inblick i vad individen faktiskt 

anser att den behöver för stöd och hjälp att förändra sin situation. 
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2.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva och förstå några individers upplevelser av vad som kan 

fungera som hjälp och stöd när de vill lämna ett liv i kriminalitet. 

 

2.2 Frågeställningar 

1. Vad upplever före detta kriminella som stödjande faktorer när de vill lämna ett liv i 

kriminalitet? 

2. Finns det någon stödjande faktor som ter sig vara mer framträdande än de andra för att 

lämna ett liv i kriminalitet? 
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3. Tidigare forskning 

I tidigare forskning kommer vi redogöra för fem vetenskapliga texter. Först kommer vi kort 

belysa utbredningen av återfall i kriminalitet för att sedan beskriva vilka faktorer som spelar 

in när man vill lämna en kriminell karriär. Slutligen redogörs för en studie om 

självhjälpsgrupper och deras positiva effekter på medlemmarna eftersom vi använt oss av 

frivilligorganisationen KRIS som ett medel för att få kontakt med våra respondenter.  

 

Anders Nilsson (2002), docent i kriminologi, har skrivit avhandlingen ”Fånge i marginalen: 

uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar”. I sin studie intervjuar 

Nilsson personer som var intagna på tre olika fängelser i Sverige. Bruttourvalet består av 542 

individer och intervjuerna är utformade efter två undersökningar som brukar användas för 

jämförelser av befolkningen, 1991 års Levnadsnivåundersökning (LNU91) och 1996 års 

Undersökning av levnadsförhållanden (ULF96). Dessa intervjuer innehåller frågor om bland 

annat uppväxtförhållande, sysselsättning, utbildning, och sociala relationer. Nilsson har sedan 

jämfört de resultat som kommit fram från de intervjuer han genomfört med de resultat som 

redovisats vid LNU91 och ULF96. Studiens resultat är uppdelat i tre huvudområden; 

uppväxtförhållande, levnadsförhållande och återfall. Resultaten visar avsevärda skillnader i 

alla de tre välfärdsområdena mellan Nilssons respondenter och befolkningen i övrigt. Fångar 

har i större utsträckning vuxit upp under sämre hemförhållanden och ofta i fattigdom. 

Majoriteten av de intagna har låg utbildning, endast en tredjedel angav att deras huvudsakliga 

inkomst kom från arbete och 42 % hade under det senaste året innan de blev fängslade svårt 

att få råd med hyra, mat, räkningar och liknande. Jämförelser i återfall har gjorts mellan 

fångar som har problem med en eller flera av dessa välfärdsfaktorer och fångar som inte har 

dessa problem. 45 % av de som följdes upp efter ett till tre år hade återfallit i brott som 

resulterat i fängelse. Återfallsfrekvensen var högre hos de med låg utbildning och problem 

med bostad, arbete samt ekonomi, och även hos de som använde droger. Ytterligare ett 

resultat som studien visar är att tidigare brottsbelastning har ett samband med återfall. I flera 

studier (se t.ex. Chylicki 1992) som Nilsson refererar till i sin avhandling pekar resultaten åt 

samma håll- det var de med sämst social situation, de utan bostad och/eller arbete som mest 

frekvent återfaller i brott (Nilsson 2002). 

 

I en studie om vad som var hundra manliga återfallsförbrytares drivkrafter avseende att 

antingen avsluta sin kriminella karriär eller fortsätta med den samma visar resultaten liknande 
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som ovan. Resultaten av studien visar att det finns ett antal faktorer som är av särskild vikt 

vad gäller att öka sannolikheten för att ta sig ur en kriminell livsstil. Ett stöttande socialt 

nätverk, drogfrihet, bostad, avståndstagande från sin kriminella identitet samt förändrade 

värderingar beskrivs som viktiga förutsättningar för att kunna lämna sin kriminella karriär. 

Om man som tungt brottsbelastad person lyckas bemästra ovanstående förutsättningar så 

tyder resultaten av studien på att det då kan leda till en vändning av en kriminell livsstil utan 

återfall (Rydén-Lodi, Stattin & Af Klinteberg 2005). Nästan identiska resultat visade en 

liknande studie om hundra intagna mäns livssituation inför frigivningen samt 

egenbedömningen av framtida återfall i brott. En slutsats av studien var att vägen ut ur 

brottslighet i första hand förutsätter drogfrihet och sedan kommer behovet av bostad, att 

lämna en kriminell identitet, ett stöttande socialt nätverk och förändrade värderingar (Rydén-

Lodi 2005).  

 

Sociologen Pawel Chylicki (1992), verksam vid Lunds universitet, har skrivit en 

doktorsavhandling med titeln ”Att upphöra med brott – Vägar ut ur den kriminella karriären”. 

Studien ryms inom ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv.    

     Författarens syfte med avhandlingen var att söka svar på varför vissa unga män, som under 

sina liv någon period engagerat sig i upprepad brottslighet, upphör med brott i 24-årsåldern 

medan andra inte gör det. Chylicki frågar hur det kommer sig att de som ägnat sig åt 

brottslighet har upphört, beror det på att de har tillägnat sig nya normer och lämnat sin 

kriminella identitet bakom sig? Om så är fallet, hur kom den förändringen till? Vilka faktorer 

gynnar en sådan förändring, och vad kan det vara som utmärker dessa individer ifrån dem 

som inte slutar begå brott? Chylicki menar att frågor som dessa har betydelse för hur 

kriminalvårdande åtgärder ska utarbetas samt att de kan ha betydelse för forskningen om vad 

som är brottslighetens orsaker.  

     Han sammanfattar även de viktigaste resultaten han funnit genom att ha tagit del av 

befintliga teorier och forskning på området. Två mycket viktiga faktorer vid upphörande är 

individernas ålder samt deras relationer i den icke-kriminella världen. En annan faktor är att 

upphörandet från ett missbruk är något som ofta tycks ske samtidigt med upphörandet av den 

kriminella karriären. När man ska analysera beslutet att upphöra med brott, samt de 

bakomliggande faktorerna till detta, bör man därför enligt Chylicki belysa några aspekter. Det 

första gäller hänsyn till individens uppväxtförhållanden vad gäller allt från 

familjeförhållanden och vuxenrelationer som till förekomsten av missbruk eller andra 

avvikande beteenden under uppväxten. Den andra aspekten gäller belysning av individens 
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sociala situation i vuxen ålder där hänsyn bör tas till missbruksförhållanden, kärleksrelationer 

och annat socialt umgänge vid den aktuella tidpunkten. Att ta hänsyn till ålderns betydelse för 

upphörandet är den tredje aspekten. Slutligen är det viktigt att undersöka individens historik 

av att ha varit föremål för samhällsåtgärder samt längden och arten av dessa. 

     Chylickis studie består av en kvantitativ och en kvalitativ analys. Den kvantitativa delen är 

en aktanalys där källmaterialet hämtades från kriminalvårdens centralarkiv. Chylicki tog del 

av material ur kriminalvårdsregistret där urvalskriterierna var män födda 1960 som hade blivit 

dömda till fängelse eller skyddstillsyn vid minst tre olika tillfällen fram till och med år 1984. 

Därefter delades urvalet in i två grupper där den ena gruppen bestod av de som inte återfallit i 

något brott sedan 1985 och den andra gruppen bestod av de som blivit lagförda för ett nytt 

brott efter 1985 och därmed ansågs ha fortsatt med brott. Gruppen som hade upphört med 

brott bestod av 214 individer och återfallsgruppen bestod av 226 individer. Chylicki 

analyserade sedan sin aktanalys utifrån tre områden; individernas uppväxtförhållanden, deras 

sociala situation vid 24 års ålder, samt en beskrivning av de samhällsåtgärder som individerna 

varit föremål för fram till 24 års ålder. Syftet med aktanalysen var att fastställa om det fanns 

några statistiskt signifikanta skillnader mellan de båda grupperna samt att undersöka vilka 

faktorer som var av särskild vikt för att upphöra eller fortsätta med brott. Den kvalitativa 

delen i Chylickis studie bestod av 24 djupintervjuer varav 16 stycken tillhörde gruppen som 

inte förekom i kriminalvårdsregistret efter år 1985 och 8 stycken var från gruppen som 

fortsatte med brott. Chylickis syfte med intervjustudien var att jämföra skillnaderna i 

innehållet av intervjuerna mellan de båda grupperna med förhoppningen att kunna dra 

slutsatser angående vilka faktorer som har betydelse för att upphöra med kriminalitet. 

     Resultaten av Chylickis studie är att faktorerna för upphörande i brott mestadels stämmer 

överens med den dittills befintliga forskningen på området. Undersökningen visade att de två 

jämförda grupperna skilde sig åt inom flertalet av de områden som var föremål för analys. 

Vad gäller uppväxtförhållanden visade resultaten att de individer som haft något bättre 

erfarenheter av sin uppväxt har bättre utsikter att lyckas upphöra med brott tidigare än 

individer med sämre uppväxtförhållanden. Den kvantitativa studien visade att flertalet i 

återfallsgruppen oftare hade vistats på institutioner och blivit föremål för 

samhällsingripanden, de hade inte heller haft någon bra vuxenkontakt under sin uppväxt och 

de hade även varit i kontakt med missbruk innan 16-års ålder. I intervjustudien uppgav 

majoriteten av individerna som deltog att besvärande relationer till eller mellan sina föräldrar 

var grunden till att de började med missbruk och kriminalitet.  Dessutom tycks individerna i 

återfallsgruppen varit nästintill utan alternativa vuxenkontakter under uppväxttiden, till 
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skillnad från upphörandegruppen. När det kommer till den sociala situationen i vuxen ålder 

visade resultaten även här att återfallsgruppen var i underläge. Analysen visade att svåra 

missbruksproblem och social utslagning var vanligt förekommande i återfallsgruppen. 

Chylicki drar slutsatsen att en av de viktigaste anledningarna till dels social utslagning och 

dels kriminalitet i vuxen ålder är förekomst av missbruksproblem och att droger därmed har 

en avgörande betydelse för återfall i brott. Analysen av intervjustudien visade också att 

majoriteten av återfallsbrottslingarna har ett obefintligt socialt nätverk utanför den kriminella 

kretsen samt svårigheter med att etablera nya varaktiga relationer överlag. Majoriteten av 

individerna i upphörandegruppen hade i 24-25års åldern relationer även utanför den 

kriminella kretsen såsom en partner eller familj och släkt. Anledningen till att dessa personer 

upphörde med kriminaliteten var rädslan för att förlora just dessa relationer. Tre mycket 

viktiga upphörandefrämjande aspekter visar sig således vara frånvaro av missbruk, en icke-

kriminell partner eller andra icke-kriminella varaktiga relationer samt avsmaken för det 

kriminella livet. Vad gäller samhällsåtgärders effekt på upphörande i brott visade 

intervjustudien att personers olika mognadsprocesser är viktigt för hur mottaglig man är för 

förändring och däri består hur effektiv den samhälliga åtgärden blir (Chylicki 2002). 

 

Magnus Karlsson (2002), forskare i socialt arbete, disputerade med avhandlingen ”Själv men 

inte ensam: om självhjälpsgrupper i Sverige”. I denna avhandling definierar Karlsson 

självhjälpsgrupper som små autonoma grupper av människor som träffas regelbundet för att 

hantera ett problem genom ömsesidig hjälp, men påpekar också att det är svårt att dra en 

tydlig gräns för vad som är en självhjälpsgrupp och vad som borde kallas för något annat. 

Avhandlingen består av fyra delstudier som alla är kopplade till varandra där den första 

delstudiens syfte är att med hjälp av en enkätstudie kartlägga fenomenet självhjälpsgrupp i tio 

svenska kommuner för att på så vis kunna se hur vanligt förekommande självhjälpsgrupperna 

är samt vilka problem man samlas kring. Det primära syftet med den andra delstudien är att 

genom intervjuer med åtta av de självhjälpsgrupper som påträffades i delstudie ett försöka få 

en djupare förståelse av svenska självhjälpsgruppers inre och yttre förutsättningar. Inre 

förutsättningar är exempelvis vilka roller som finns i gruppen samt vad som sker i gruppen. 

Ett exempel på en yttre förutsättning är gruppens relation till andra aktörer i samhället. I den 

tredje delstudien skickade Karlsson ut enkäter till samma grupper som deltagit i delstudie ett 

med frågor om hur gruppen styrs, hur den är finansierad, när den bildades och så vidare för att 

på så vis undersöka huruvida de inre och yttre förutsättningar man fann i delstudie två, är 

giltiga även generellt för alla de grupper som påträffades i den första delstudien. I den fjärde 
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delstudien försöker Karlsson få en bild av vilket stöd självhjälpsgrupper enligt deltagarna kan 

erbjuda. Han undersöker också hur stöd delas medlemmarna emellan och hur kunskap skapas 

och förmedlas inom gruppen. För att komma fram till sitt resultat fick fyra självhjälpsgruppers 

medlemmar individuellt svara på ett frågeformulär om nätverksrelationer samt en enkät med 

frågor om medlemmens syn på den egna gruppen och sitt deltagande. Karlsson genomförde 

även gruppintervjuer för att studera motiven för att bilda och besöka självhjälpsgrupper samt 

dessa gruppers för- och nackdelar. 

     Resultatet av de fyra delstudierna visar bland annat att en halv procent av Sveriges 

befolkning vid tiden för studien deltog i någon typ av självhjälpsgrupp och att de vanligaste 

ämnen man samlas kring är relaterade till missbruk, fysisk- och psykisk sjukdom, 

funktionshinder, sorg och föräldraskap. Studien visar också att det är de inre förutsättningarna 

som är av störst vikt för medlemmarna och att det är fyra huvudsakliga faktorer som bidrar till 

att människor ansluter sig till, och fortsätter vara medlemmar i, självhjälpsgrupper. Dessa är; 

den gemensamma förståelsen som medlemmarna delar, det ömsesidiga stöd som förekommer 

i gruppen, möjligheten att få information om sitt ”problem” samt den sociala gemenskap som 

skapas. Enligt Karlsson skulle det vara svårt för medlemmarna att få det som gruppen erhåller 

på egen hand då alla de fyra värdena, möjligen förutom det som rör information, kräver social 

samvaro. Också den kunskap medlemmarna skapar och delar med sig av genom dessa 

självhjälpsgrupper beskrivs som essentiell för gruppernas existens och Karlsson konstaterar 

sammanfattningsvis att självhjälpsgruppen i vissa områden fyller en viktig funktion för dess 

deltagare (Karlsson 2002). 

 

I studierna ovan har vi bland annat fått reda på att återfallsproblematiken i kriminalitet är svår. 

Det tycks vara de mest socialt utsatta som mest frekvent återfaller i brott. Det framkommer 

även att tidigare brottsbelastning har ett samband med återfall. Faktorer som har visat sig vara 

av särskild vikt för att lämna en kriminell livsstil har, i flera av studierna, visat sig vara ett 

stöttande socialt nätverk, drogfrihet, bostad, avståndstagande från sin kriminella identitet samt 

förändrade värderingar. Studien om självhjälpsgrupper visade att faktorer som är viktiga för 

deltagandet i dessa är den gemensamma förståelsen, det ömsesidiga stödet, möjligheten till 

information och den sociala gemenskapen. Det den redovisade forskningen inte har visat, och 

som är det vi intresserar oss för, är vilket stöd och hjälp före detta kriminella uppfattar som 

betydelsefullt för att kunna återanpassas till samhället.  
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4. Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att analysera våra resultat med hjälp av social support (socialt stöd)-teorin för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Social support används inom flertalet discipliner som 

berör fysisk och psykisk hälsa, där ibland socialt arbete. Det finns tre aspekter som ryms inom 

stödprocessen och dessa är relationer, resurser som utbyts och en upplevelse hos mottagaren 

(Vaux 1988).  Det sociala stödet kan kategoriseras utifrån olika stödformer för att på så vis 

skilja på de resurser som parterna utbyter i den stödjande relationen. Detta kan i sin tur belysa 

stödbehovet hos individen, vad det är för stöd som förmedlas och vad det i så fall kan vara till 

för nytta. Stödprocessen är dock mer komplex än kategorierna i sig och hänsyn måste också 

tas till individens subjektiva upplevelse, det vill säga de relationella kvaliteterna som spelar 

roll för huruvida stödhandlingen kommer att uppfattas som stödjande eller inte (Klamas 

2010). Det finns ett antal exempel på olika former av socialt stöd. Några som till exempel 

Vaux (1988) och Hedin (1994) benämner är materiellt, emotionellt, instrumentellt, kognitivt, 

praktiskt, rådgivande och vägledande stöd samt nätverksstöd. Klamas (2010) refererar till 

Cobb (1976) som menar att uppskattning också är en form av stöd som är viktig för att 

förstärka en människa vad gäller självkänsla, kunskap och värde. De stödformer vi främst 

kommer använda för vår analys är nätverksstöd, emotionellt stöd samt praktiskt/instrumentellt 

stöd.  

 

Nätverksstödet fokuserar på en persons möjlighet att ta del av nätverkets gemenskap, 

aktiviteter, ungänge och samvaro. Det ger också personen möjlighet att delta i vardagliga 

samtal och vardagligt umgänge (Vaux 1988). Socialt nätverk är inget entydigt begrepp. Det 

kan handla om grupper som delar gemensamma intressen och behov. Det kan också vara nära 

relationer som individen har till andra människor så som familjerelationer eller 

vänskapsrelationer där det finns en stark känslomässig anknytning (Andresen 2002).  I en 

individs sociala nätverk kan det finnas stödjande personer i det privata närverket eller hos 

personer som har varit med om samma sak. En tredje typ av stöd kan finnas hos en person 

som professionellt arbetar med att hjälpa och stödja (Rönnmark 1999). 

      

Det emotionella stödet är av stor betydelse för individen och dennes självkänsla och sätt att se 

på och värdera sig själv. Det emotionella stödet kan visas genom uppskattning, tillgivenhet, 

tillit och omtanke. För någon som befinner sig i en problemsituation kan möjligheten att 

förmedla känslor samt möta andras känslouttryck ge kraft att gå vidare (Hedin 1994). 
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Aronsson refererar till House (1981) som menar att det emotionella stödet är den viktigaste 

stödformen, men liksom för andra stödkällor varierar det upplevda stödet från person till 

person och den typ av problem som individen har. 

 

Det praktiska/instrumentella stödet kan bland annat handla om hjälp med saker som 

arbetsuppgifter, transporter och skjuts eller handlån av pengar. Denna form av konkret stöd 

har som funktion att underlätta för den sjuke eller utsatta när det handlar om problem av 

praktisk karaktär i vardagssituationer. Det kan också handla om stöd i form av att vara med 

och hjälpa individen att föra dennes talan i kontakt med exempelvis en arbetsledare eller en 

myndighetsperson (Hedin 1994). Det praktiska/instrumentella stödet kan öka en individs 

välbefinnande genom att denne avlastas och får mer tid över att göra saker som den tycker om 

(Aronsson 1987).  

 

Social support-teorin har beskrivits som antingen rik och subtil eller som diffus och vag. Det 

sociala stödet är i hög grad subjektivt och vad stöd är kan vara olika för olika personer. Social 

support är dessutom mångfacetterat och utesluter därmed en enkel och begreppsmässig 

definition (Vaux 1988). Handlingar som anses som stöttande kan enligt Vaux vara allt från till 

exempel att trösta en vän, uppmuntra någon, lyssna när någon har det svårt till att låna ut 

pengar eller saker, ge råd och förslag eller bistå med information. Det går därför inte att exakt 

bestämma vad som ingår i social support-teorin. 
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5. Metod 

Inledningsvis vill vi klargöra att den här studien har gått i två faser. Vid uppsatsskrivandets 

start hade vi ett preliminärt syfte med vår studie som då var mer inriktat på hur några 

medlemmar i KRIS upplevde det stöd och den hjälp som de fick genom att vara medlemmar i 

nämnda organisation. Under arbetets gång har vi valt att justera syftet (se kap. 2.1) och våra 

argument för denna justering finns i metoddiskussionen. 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

5.1.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi var intresserade av att förstå hur våra respondenter tolkar sin sociala verklighet och har 

med andra ord antagit en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är tolkningsinriktad (Bryman 

2011). Vi har också utgått från att sociala förhållanden blir till genom ett samspel mellan 

individer och inte bara är något som ”finns” och enligt Bryman betyder det att vi har en 

ontologisk ståndpunkt som är konstruktionistisk. Denna ståndpunkt samt den 

tolkningsinriktade kunskapsteoretiska är vanligt förekommande vid kvalitativ forskning 

(Bryman 2011) och det är också en kvalitativ studie som vi har valt att göra. För att underlätta 

vår möjlighet att beskriva och förstå hur före detta kriminella upplever stöd och hjälp var det 

angeläget för oss att utgå från den kvalitativa metoden snarare än den kvantitativa. Den 

kvantitativa metoden täcker visserligen ofta ett större antal personer men har inte samma 

möjlighet att få fram mer beskrivande och öppna svar (Jacobsen 2007). 

    

5.1.2 Urval 

Urvalskriteriet vi hade var att få tag på respondenter som tidigare varit kriminella och som nu 

ville lämna livet i kriminalitet bakom sig. För att hitta respondenter använde vi oss av ett 

målinriktat urval då detta urval lämpar sig väl när det är personer ur en specifik grupp som 

ska intervjuas (Bryman 2011). Vi valde att använda organisationen KRIS som ett medel för 

att nå personer med erfarenheter av att lyckas komma ifrån ett liv i kriminalitet. Vi mailade ett 

antal lokala KRIS-organisationer i södra Sverige och förklarade vårt ärende samt skrev vårt 

preliminära syfte med studien (se bilaga 1). Vi bad även om att få intervjua både kvinnor och 

män. Två av dessa organisationer svarade på vårt mail och redan två veckor senare kunde vi 

komma och genomföra våra intervjuer. Vi valde att åka till båda de organisationer där det 

fanns medlemmar som ville ställa upp på en intervju för att på så sätt möjligtvis få en bredare 
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syn på hur personer med erfarenheter av kriminalitet upplever hjälp och stöd. Då vi först fick 

kontakt med en person på respektive lokalförening och denne personen lotsade oss vidare till 

ytterligare personer att intervjua, tillämpade vi även det som Bryman (2011) kallar 

snöbollsurvalet. Vårt slutliga urval resulterade i fyra respondenter på respektive lokalförening. 

Vi är medvetna om de begränsningar som ryms inom vårt urval då vi av främst etiska och 

praktiska skäl har varit selektiva och vänt oss till medlemmar i organisationen KRIS. Vi kan 

endast återge upplevelser som dessa individer har av att lämna ett liv i kriminalitet och våra 

resultat kan alltså inte appliceras på andra grupper av före detta kriminella i samhället. Som 

exempel kan nämnas att nätverksstödet kan ses som ganska självklart för människor som valt 

att ansluta sig till en grupp, i detta fall KRIS. Denna typ av stöd kanske inte alls har haft 

betydelse för människor som har kunnat lämna sitt liv i kriminalitet utan stöd av andra. Våra 

resultat hade alltså kanske sett annorlunda ut om vi hade intervjuat före detta kriminella som 

inte var medlemmar i KRIS. 

    

 

5.1.3 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är fördelaktigt att använda då 

man vill få fram en enskild persons åsikter och inställning eller när man vill få förståelse för 

hur olika människor förstår och tolkar ett visst fenomen (Jacobsen 2007). Under våra 

intervjuer utgick vi inledningsvis från en intervjuguide (se bilaga 2) med fyra teman och ett 

antal stödfrågor. Under tidens gång kom sedan dessa teman att utökas (se metoddiskussion). 

Dessa teman med tillhörande stödfrågor gav respondenten utrymme att själv utforma sitt svar 

utifrån sin egen tolkning. Att använda sig av en intervjuguide med några specifika teman och 

med stort tolkningsutrymme är typiskt för semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011). Alla 

de åtta intervjuerna gick i princip likadant till väga; intervjuerna spelades in med två 

bandspelare och intervjuerna ägde rum i KRIS lokaler på respektive lokalförening, detta för 

att intervjun och därmed svaren skulle bli så naturliga som möjligt. Jacobsen (2007) menar att 

om respondenten intervjuas på en onaturlig plats riskerar även svaren att bli onaturliga. 

Längden på intervjuerna varierade. Vår kortaste intervju varade i drygt 12 minuter, medan de 

övriga varade mellan 30 och 45 minuter. En intervju bör enligt Jacobsen (2007) vara mellan 

en och en och en halv timme men trots detta är vi nöjda med den information våra intervjuer 

resulterade i.  
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Efter att vi genomfört intervjuerna bearbetade vi vårt insamlade datamaterial. Vi 

transkriberade de åtta inspelade intervjuerna ordagrant. Dock utelämnade vi stycken som var 

uppenbart irrelevanta för studiens syfte.  

 

5.1.4 Litteratursökning 

Då vi skulle hitta litteratur till tidigare forskningsavsnittet hade vi till en början svårt att 

avgränsa oss och sökträffarna blev alldeles för många. Vi avgränsade oss men fick då istället 

problem med att hitta vetenskaplig litteratur som föreföll relevant för vår studie. De databaser 

vi använde oss av var SwePub, Libris, Artikelsök, Diva, SweMed+, avhandlingar.se och 

universitetsbibliotekets katalog. De mest frekventa sökord som vi använde oss av var 

kriminalitet, återfall och självhjälpsgrupper vilka resulterade i en mängd träffar. Genom dessa 

sökord hittade vi ett fåtal för oss relevanta avhandlingar i vilka vi sedan tittade igenom 

referenslistorna för att hitta ytterligare litteratur till tidigare forskningsavsnittet.  

 

5.1.5 Analysmetod 

När vi analyserade vårt intervjumaterial arbetade vi systematiskt utifrån kvalitativ 

innehållsanalys som sannolikt är det mest förekommande tillvägagångssättet vid kvalitativ 

analys av dokument. Innehållsanalys går ut på att söka efter bakomliggande teman i det 

insamlade materialet (Bryman 2011). Det innebar i vårt fall en genomgång av 

transkriberingen där vi har kodat och försökt identifiera olika teman i texten. För att ha en 

systematik när vi bearbetade vårt material gjorde vi om de vanligast förekommande temana 

till kategorier. Dessa kategorier blev: sysselsättning, igenkänning/förståelse, gemenskap och 

socialt nätverk. Vi valde därefter ut citat som på ett bra sätt passade in under dessa kategorier. 

Efter detta fann vi att social support-teorin var tillämpbar på våra kategorier. Med hjälp av 

denna teori kunde vi sedan urskilja tre nya kategorier; nätverksstöd, emotionellt stöd och 

praktiskt/ instrumentellt stöd, under vilka vi på nytt placerade de nämna citaten. I 

analysavsnittet kommer vi att använda oss av dessa tre kategorier för att tolka vårt resultat 

utifrån social support-teorin. 

 

5.2 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång valt att göra det mesta tillsammans, för att på så vis vara lika 

delaktiga och insatta i allt vi skriver. Vi delade dock upp oss när vi skulle skriva om tidigare 

forskning. Sofie läste och sammanfattade avhandlingarna av Nilsson och Karlsson medan 
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Alexandra skrev om Rydén-Lodis och Chylickis studier. Vi delade även upp oss när det var 

dags att transkribera och transkriberade då fyra intervjuer var. Under arbetets gång har vi 

sedan läst, diskuterat fram och skrivit allt gemensamt. Då vi vill ha bådas prägel på arbetet har 

det varit viktigt för oss att inte lämna in något som inte båda har läst och godkänt. 

 

5.3 Etiska aspekter 

För att inte orsaka någon psykisk eller fysisk skada hos våra respondenter har vi tagit stor 

hänsyn till individskyddskravet. Individskyddskravet innebär att forskaren inte ska inkräkta på 

privatlivet eller orsaka någon skada hos respondenten. De finns fyra huvudsakliga 

forskningsetiska principer att följa inom individskyddskravet vid intervjuundersökningar. Den 

första är informationskravet som innebär att man ska informera respondenten om syftet med 

intervjun, dennes roll samt att medverkandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Princip nummer två är samtyckeskravet vilket innebär att intervjupersonen måste ge sitt 

samtycke till att ställa upp på intervjun. Konfidentialitetskravet går ut på avidentifiera och 

anonymisera respondenten. Den sista principen är nyttjandekravet som handlar om att den 

insamlade informationen endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). 

Jacobsen (2007) understryker även vikten av att forskarna i möjligaste mån ska återge det 

insamlade resultatet korrekt samt placera det i sitt sammanhang när man sedan använder 

materialet. 

     Informationskravet har vi tillgodosett genom att i förhand informera våra respondenter om 

det preliminära syftet med vår studie och hur den kommer gå till, att medverkan är frivillig 

och att respondenten när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Genom att tillgodose 

informationskravet har vi även uppfyllt samtyckeskravet. Vi intervjuade ingen under 18 år 

och därför behövdes inte föräldrars eller vårdnadshavare godkännande. Vi har inte röjt våra 

intervjupersoners identitet då inga personuppgifter eller exakt geografiskt område kommer att 

framgå i det färdiga arbetet eller i exempelvis transkriberingen. Därmed kommer vi att 

tillgodose konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet har vi uppfyllt genom att försäkra våra 

respondenter om att den information vi får endast kommer att användas i forskningssyfte i 

denna studie och inget annat. Vi har också varit mycket noggranna under transkriberingen för 

att återge intervjuerna ordagrant i text. 

 

Då vi har valt att intervjua medlemmar i KRIS, en grupp som kan ses som ”brukare”, var vi i 

intervjuguiden noga med att inte beröra teman som handlade om intervjupersonen. Istället bad 
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vi dem beskriva hur de upplevde stödet och hjälpen de fick genom att vara medlemmar i en 

frivilligorganisation med självhjälpsgruppsinslag. Trots detta var många av våra respondenter 

mycket öppna och berättade om sig själva och sin tidigare eller nuvarande situation. Detta 

gjorde att vi fick mer uttömmande svar än vad vi hade förväntat oss och därmed flera 

intressanta resonemang att använda oss av för vårt analytiska arbete. Då vi har fått tillgång till 

än mer förtroligt material har vi varit extra noga med att inte röja mer information än vad vi 

har ansett vara nödvändigt för att uppfylla syftet med den här studien. Vi har hela tiden haft 

etiken i åtanke, speciellt när intervjupersonen har namngivit personer som inte har ingått i 

studien. En intervjuperson berättar till exempel om sitt barn som blivit omhändertaget. Där 

valde vi att inte nämna vilket år och månad detta hände samt ålder och kön på barnet trots att 

intervjupersonen valde att berätta detta för oss. 

 

5.4 Validitet/ reliabilitet 

Den interna validiteten kan exempelvis påverkas av hur säker man kan vara på att det 

respondenterna säger verkligen är sant. Man kan fråga sig om ”rätt” personer har intervjuats 

och bör vara medveten om att dessa kan ha olika anledningar att ljuga under intervjun. Som 

forskare bör man bedöma personens närhet till det undersökta fenomenet samt på bästa sätt 

intervjua personer som är oberoende av varandra (Jacobsen 2007). Vi kan inte vara säkra på 

att våra respondenters svar är sanna men ingen utav oss har heller fått uppfattningen av att 

någon av personerna har ljugit eller ”förskönat sanningen”. 

 

Extern validitet handlar om huruvida ett resultat kan generaliseras (Jacobsen 2007). Jacobsen 

skriver att det ofta inom kvalitativa studier görs vinklade urval. Som forskare väljer man själv 

ut en mindre mängd litteratur att studera och ett mindre antal respondenter som inte kan 

representera populationen i övrigt. På detta vis har även vi gått till väga. Vi har själva letat 

upp en mindre mängd texter som vi funnit relevanta och har begränsat oss genom att endast 

kontakta KRIS-föreningar i södra Sverige. På grund av detta, att vi i viss mån har ett vinklat 

urval vad gäller både litteratur och respondenter samt att vi endast intervjuat åtta före detta 

kriminella, går vårt resultat inte att generalisera. Att kunna generalisera resultatet är heller inte 

syftet med kvalitativa undersökningar, syftet är snarare att förstå och fördjupa olika idéer och 

företeelser (Jacobsen 2007). Även Bryman (2011) tar upp det problem med den externa 

validiteten kvalitativa forskare kan stöta på genom de ofta begränsade urval de tvingas göra. 
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Han skriver, likt Jacobsen, att validiteten inte är av lika stor vikt inom den kvalitativa 

forskningen som inom den kvantitativa. 

 

En intervju kan påverkas av så kallade undersökareffekter och kontexteffekter. Respondentens 

svar kan till exempel påverkas av intervjuarens utseende, kläder och kroppsspråk 

(undersökareffekter) eller av om intervjun äger rum i en för respondenten naturlig eller 

onaturlig kontext (kontexteffekter) (Jacobsen 2007). Vi valde att genomföra intervjuerna i 

respektive KRIS-lokal och vi fick under intervjuerna uppfattningen av att respondenterna 

kände sig trygga där. I och med att vi träffades på en för respondenterna naturlig plats blev 

deras svar förmodligen också mer naturliga, vilket kan höja reliabiliteten. Vi var båda med 

under alla intervjuer och är medvetna om det kan ha påverkat respondenterna då de eventuellt 

kan ha haft en känsla av underlägsenhet och ”två mot en”. Vi valde dock att genomföra 

intervjuerna tillsammans för att på så vis ställa fler och mer varierade följdfrågor och för att 

våra tolkningar och analyser senare skulle bli mindre subjektiva. 

 

5.5 Metoddiskussion  

Som vi nämnde inledningsvis har den här studien gått i två faser. Från början hade vi ett syfte 

med studien som framförallt var inriktat på det hjälp och stöd organisationen KRIS kunde 

erbjuda sina medlemmar. Detta dels av tidigare nämnda etiska skäl. Under intervjuernas gång 

upptäckte vi att respondenterna öppnade upp och var mer personliga i sitt berättande än vad 

vår intervjuguide erbjöd. Redan efter första intervjun insåg vi att vi kunde studera än mer 

intressanta aspekter än de som vi från början, med dåvarande syfte, hade tänkt. Detta ledde till 

att vi steg utanför intervjuguiden under resterande intervjuer och även pratade om andra 

teman som inte förekommer i den ursprungliga intervjuguiden (se bilaga 2), som mer 

fokuserar på organisationen KRIS. Från att ha varit intresserade av organisationen gick vi 

över till att studera vilka olika stödformer som generellt kan vara av vikt när en person vill 

lämna ett liv i kriminalitet. Våra nya teman handlade till exempel om sysselsättning, 

gemenskap, igenkänning/förståelse och socialt nätverk. Genom att utgå från de nya temana 

anser vi att vi fick fram mer djupgående material som vi sedan kunde göra en mer intressant 

och gedigen analys utav, vilket resulterade i att vi valde att justera vårt dåvarande syfte och 

frågeställningar. 

 



 

19 

 

Så här i efterhand kan vi ana att vi hade haft fördel av att ha funderat mer över våra teman och 

stödfrågor innan intervjuerna ägde rum för att på så vis eventuellt få längre intervjuer. 

Majoriteten av respondenterna var ändå pratglada och delade med sig av sina erfarenheter och 

de flesta av intervjuerna blev därmed både intressanta och innehållsrika. Något som vi 

upplevde som positivt var att vi besökte två olika städer för intervjuerna samt att vi 

intervjuade både kvinnor och män.  

 

Den kvalitativa metoden har visat sig lämpa sig väl med våra forskningsfrågor. Den 

semistrukturerade intervjun var passande då vi kunde hålla oss inom vårt område men ändå 

fick uttömmande svar.  

 

Två av respondenterna har vi valt att räkna som bortfall. En respondent hade inte tidigare varit 

kriminell och det gick inte att utifrån samtalet avgöra vilken typ av missbruk personen hade 

bakom sig. Med tanke på denna oklarhet kunde vi inte med säkerhet säga att respondenten 

uppfyllde kriterierna för denna studie och valde därför att räkna intervjun som bortfall. En av 

intervjuerna varade endast i tolv minuter vilket resulterade i att vi har valt att endast hantera 

den som kort information och inte som föremål för analys. Därmed är det sex av de åtta 

intervjuerna vi har använt i vår analys. 

 

I enstaka fall har vi använt oss av andrahandsreferenser då vi inte har haft möjlighet att få tag 

på originalkällan. Vi har försökt men då fjärrlån tar tid har vi inte kunnat få tag på litteraturen. 

Vi har upptäckt att varken inom social support-teorin eller tidigare forskning på området finns 

mycket litteratur av ett senare datum. Vi har dock blandat de äldre källorna med nyare för att 

på så vis visa att den äldre litteraturen fortfarande är relevant. 
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6. Resultatanalys 

Som tidigare nämnts är social support-teorin svår att definiera. Teorin har blivit kritiserad för 

sin brist på samstämmighet vad gället en teoretisk definition av vad socialt stöd egentligen är, 

detta då det finns många olika förslag på vad det sociala stödet kan vara (Vaux 1988). 

Dessutom är det sociala stödet subjektivt och kan uppfattas olika av olika personer. Vi har 

valt att utgå ifrån tre olika stödformer som förekommer inom social support-teorin, nämligen 

nätverksstöd, emotionellt stöd och praktiskt/instrumentell stöd. Då det inte finns någon 

bestämd definition av vilka typer av stöd som ingår i teorin har det lämnats utrymme för oss 

att tolka in vad intervjupersonerna säger under respektive stödkategori.  

 

6.1 Nätverksstöd   

Något som ofta återkom under intervjuerna var att gemenskap är viktigt för att kunna avhålla 

sig från kriminalitet. Respondenterna belyste då den positiva känslan de fick genom att vara 

en del av en gemenskap. Enligt Vaux (1988) kan nätverksstödet inom social support fokusera 

på en persons möjlighet att ta del av nätverkets gemenskap, aktiviteter, umgänge och 

samvaro. Ett citat berör ovanstående så här:  

 

Öö, nä, men lite sånt och sen har vi ju våra aktiviteter, vi går ju och 

tränar ihop ååå… försöker skapa en gemenskap som vi har även på 

fritiden och hitta lite vettigare fritidssysselsättningar och sånt här då. 

Skapa lite nya intressen.  

 

Tolkningen av det bearbetade materialet visade att nätverksstödet kan ta sig olika uttryck och 

att faktorer som gemenskap, aktiviteter, umgänge och samvaro ofta överlappar varandra och 

är svåra att särskilja. Intervjupersonerna framhöll det positiva med gemenskapen de fick 

genom att vara med i en organisation. Där träffades de och lagade mat och tränade ihop, de 

åkte och handlade tillsammans, de åkte på gemensamma Lisebergs- och Ullaredsresor, de 

gick på bio ihop och ordnade även andra aktiviteter efter önskemål. Intervjupersonen nedan 

pratar om betydelsen av att aktivera sig för att kunna avhålla sig från kriminalitet:  

 

För det finns inget annat som… alltså som… jag behövde en sysselsättning, 

jag behövde något att göra på dagarna. Det handlar inte om att jag… kunde 

inte bara tända av och sluta knarka av att ligga hemma i sängen för så funkar 

det inte.  
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Det verkade som om aktiverandet i sig gav respondenterna möjlighet att tänka på andra saker 

än droger och kriminalitet. Någon beskrev att det var bra om en person aktiverade sig så 

mycket som möjligt i början av sitt nya liv. Han beskrev problemet med för mycket fritid så 

här:    

 

Och det här som jag sa förut med, man kan dela in dygnet i tre delar och det 

är åtta timmars sömn och det är åtta timmars sysselsättning och åtta timmar 

fritid. Men åtta timmar fritid till nån som är knarksugen, det är väldigt långa 

timmar. Så förhandla med sig själv i åtta timmar om man ska kuta ner till 

bolaget eller ringa upp sina gamla kontakter… det är många timmar, många 

minuter och kriga. 

 

Flera av intervjupersonerna pratade om vikten av att lämna sina kriminella vänner när de 

beslutade sig för att lägga av. Vår tolkning är att för en person som vill lämna det kriminella 

livet kan de ”kriminella vännerna” fungera som ett negativt socialt nätverk. Ett negativt 

socialt nätverk kan förmodligen inte erbjuda det stöd som krävs för att kunna sluta. Som 

tidigare nämnts är bland annat ett stöttande socialt nätverk och drogfrihet av betydelse för att 

kunna lämna en kriminell livsstil (Rydén-Lodi, Stattin & Af Klinteberg 2005). Enligt social 

support-teorin kan det i en individs sociala nätverk finnas stödjande personer i det privata 

nätverket eller hos personer som har varit med om liknande saker som en själv. En tredje typ 

av stöd kan finnas hos en person som professionellt arbetar med att hjälpa och stödja 

(Rönnmark 1999). I vårt material fanns uttryck för alla de tre former av stödjande personer 

som kan finnas i en individs sociala nätverk:  

 

Det var ju inte förrän jag fick barn som jag kanske kunde börja titta på att 

det kanske finns ett bredare spektrum än att beväpna sig med ett bollträ och 

injicera knark tills man blev helt snurrig i huvudet. 

 

I ovanstående citat visas ett exempel på att stöd i det privata nätverket kan ha betydelse för att 

kunna bestämma sig för att, och lyckas, lämna en kriminell livsstil. Intervjupersonen ger 

uttryck för att faktumet att bli förälder var ett stöd för honom för att börja tänka i nya banor. 

Det finns tre aspekter som ryms inom stödprocessen och dessa är relationer, resurser som 

utbyts och en upplevelse hos mottagaren (Vaux 1988). Citatet ovan belyser relationen som vi 

antar uppstår mellan en förälder och dennes barn. Enligt social supportteorin kan själva 

relationen mellan två personer eller fler fungera som ett stöd i sig. I citatet nedan uttrycks det 
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stöd som kan förmedlas genom att ha personer i nätverket som har varit med om samma sak 

som en själv: 

 

… han vet ju precis detta som jag går igenom nu det har ju han… det har ju 

han också gjort. Är det nånting, alltså mår jag dåligt så ringer jag till honom 

”varför är det så här? varför känns det såhär? ska det va såhär?” och då får 

jag svar på mina frågor […] Så jag tror att eehh… ja, det är nog tack vare 

dom alltså allihopa för att vi ändå är före detta missbrukare. Man hjälper ju 

varandra. Så är det nog. 

 

I ovanstående citat går att urskilja den andra av de tre aspekter som förekommer inom 

stödprocessen, nämligen resurser som utbyts. Respondenten beskriver hur ”han” har resurser, 

i detta fall i form av kunskap, som respondenten efterfrågar och upplever som stödjande. 

 

I följande citat ges exempel på stödet som kan erhållas från en professionell person. 

Intervjupersonen pratade om vilka olika pusselbitar som var viktiga i hans väg bort från 

kriminalitet och beskriver en del i detta: 

 

Hade jag inte fått hjälp av kontaktmannen att ringa alla dom här samtalen 

om min fotboja när jag kände att jag behövde det … då hade det aldrig 

funkat. 

 

En intervjuperson belyser också svårigheterna med att försöka sluta utan ett stöttande socialt 

nätverk: 

 

Och sluta själv, det klarar du alltså inte. Det finns ingen chans i världen att 

du klarar det själv. Så att, när man kommer ut så går du oftast, även fast du 

inte vill, så går du till dina gamla vänner för det är det enda du kan alltså. 

Det är den enda världen du känner till. 

 

Som nämnts tidigare kan det upplevas som stödjande att ha personer med liknande 

erfarenheter i sitt nätverk (Rönnmark 1999). Att känna sig förstådd är något som belyses på 

olika sätt i intervjuerna. Vi tolkar det som att det finns något värdefullt i att ha människor 

omkring sig som på ett djupare plan förstår vad det är individen går igenom. 

 

Och här är vi ju, alltså, ja kanske inte exakt samma bakgrund men vi har 

liknande bakgrunder och alla här uppe vill ju göra en förändring. Och här 

vet dom vad man snackar om liksom. Speciellt som nynykter så behöver du 
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allt stöd du kan få […] Vi förstår det mycket bättre eftersom att vi har levt 

samma liv. Det är lättare att snacka med en som vet vad man snackar om än 

att snacka med någon som inte vet det liksom.  

 

Det här resonemanget förtydligar att det finns en skillnad mellan att prata med någon som har 

liknande erfarenheter än med någon som inte har det. 

 

6.2 Emotionellt stöd  

Det emotionella stödet är av stor betydelse för individen och visas till exempel genom 

uppskattning, tillgivenhet, tillit, och omtanke (Hedin 1994). Ett vanligt förekommande tema i 

datamaterialet var uttryck om att känna sig behövd vilket vi har valt att tolka som en känsla av 

att bli uppskattad. Intervjupersonen nedan berättar om sitt kontaktmannaskap åt en ungdom 

som begått brott: 

 

Så att kunna använda sin dåliga erfarenhet på ett förebyggande sätt. Och 

berätta för den här ungdomen då att det e inte så jävla häftigt att knarka. 

Alltså få dom att tänka om lite. […] För mig känns det bra och man ökar sin 

självkänsla och sitt självförtroende. 

 

Klamas (2010) refererar till Cobb (1976) som menar att uppskattning också är en form av stöd 

som är viktig för att förstärka en människa vad gäller självkänsla, kunskap och värde. I 

resonemanget ovan förekommer uttryck både vad gäller att känna sig uppskattad samt vilka 

stödjande effekter det kan ha för individen, som i det här exemplet är bättre självförtroende 

och självkänsla. Något som också belyses i och med detta är den tredje av aspekterna inom 

stödprocessen, upplevelse hos mottagaren. I citatet nedan uttrycks utöver känslan av att vara 

behövd också känslan av att bli tilldelad ansvar för något:  

 

 

Och sen sysselsättning, det är ju viktigt att känna sig behövd med ju. Har 

man gått på socialbidrag eller gått hemma och rullat tummarna då kanske 

det känns bra att vara ansvarig för inköpslistan, för maten och disken och ha 

köket då. 

 

Enligt social support-teorin är stödprocessen mer komplex än själva aktiviteten i sig och 

hänsyn måste tas till individens subjektiva upplevelse. Det är alltså de relationella kvaliteterna 

som spelar roll för huruvida stödhandlingen kommer att uppfattas som stödjande eller inte 

(Klamas 2010). Detta kan tolkas som att det som uppfattas som stöd av en individ inte 
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behöver uppfattas som stöd av en annan. För personer som inte befinner sig i en utsatt 

situation kanske inte ett ansvar för till exempel disk eller inköpslistan tas emot som stödjande 

medan det i exemplet ovan beskrivs kunna vara betydelsefullt i det sammanhanget just den 

personen befinner sig i.  

 

Liksom i nätverksstödet är en stöttande faktor i det emotionella stödet att ha möjlighet att 

träffa andra människor som har liknande upplevelser och erfarenheter som en själv. Att prata 

med likasinnade människor om känslor man brottas med och har gemensamt är ett tema som 

förekommer i vårt material. En person beskriver det så här: 

 

Ibland pratar man om hur bra det var förr och ibland pratar man om folk 

som har dött i missbruket som man känt gemensamt. Oftast sitter vi och 

pratar om hur jävla illa det var egentligen. 

 

En aspekt inom det emotionella stödet är att för någon som befinner sig i en problemsituation 

kan möjligheten till att förmedla känslor samt möta andras känslouttryck ge kraft att gå vidare 

(Hedin 1994). Att lyssna och bli lyssnad på är ett tema som vi har valt att belysa. Att prata om 

sina känslor och problem med någon som har liknande erfarenheter verkar vara ett 

betydelsefullt stöd för att kunna bearbeta sitt förflutna. Citatet nedan berör detta tema: 

 

Samtidigt som dom här bra känslorna kommer så kommer dom här som är 

dåliga som man har svårt att hantera besvikelser eller sorg och sånt här. Det 

tror jag att vi är rätt så lyhörda för många här som har kommit en bit 

faktiskt. 

 

Ett annat uttryck som vi har tolkat in under samma tema lyder som följer: 

 

Och det är ju oftast dom där känslomässiga bitarna som vi försöker prata 

om, vi som har lite längre drogfri tid. För det är ju oftast det man är dålig på 

att hantera. 

 

Att få visa sina känslor och att få tillåtelse att må dåligt visar sig i citaten vara till stöd för 

intervjupersonerna i deras väg bort från kriminaliteten. En respondent beskriver de 

måenderundor de har på KRIS varje morgon som ett stöd för honom: 

 

Och här får du må precis hur du vill. Vi har ju morgonmöte med 

måenderunda varje morgon och mår jag inte bra en dag så säger jag bara det 

och ja, vill du gråta så får du göra det och vill du skratta så får du göra det. 
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Du får må precis hur du vill här. Och vi är rädda om varandra här och vi 

månar om varandra här. 

 

6.3 Praktiskt/ instrumentellt stöd 

Enligt Hedin (1994) kan det praktiska stödet yttra sig som till exempel hjälp med saker som 

arbetsuppgifter, transporter eller lån av pengar. Denna form av konkret stöd har som funktion 

att underlätta för den sjuke eller utsatta när det kommer till problem av praktisk karaktär i 

vardagssituationer (Hedin 1994). De flesta av respondenterna beskriver den praktiska hjälp de 

fått från olika håll och ofta visar det sig vara just hjälp med vardagliga saker. Att få praktisk 

hjälp med att strukturera upp sitt vardagsliv var dock något som respondenterna berörde på 

olika vis.   

 

[…] det handlar ju om att få en struktur på sitt nya drogfria liv liksom, det 

finns många som inte vet hur man städar till exempel. Å, hur dammsuger 

man? Å sånna saker va. Det låter kanske lite löjligt men… det handlar ju om 

att få struktur på sitt liv och kunna be om hjälp. Utan att skämmas.  

 

Den här respondenten beskriver att de för många mest vardagliga saker kan för andra vara 

betydelsefulla när någon vill lämna sitt gamla liv och starta ett nytt. Som Hedin (1994) 

beskriver så kan det praktiska stödet också innefatta hjälp med transport. Personen nedan 

beskriver hur skjuts till arbetsplatsen kan motivera honom att verkligen ta sig dit: 

 

Jag har ingen bil och inget körkort men [namn] har ju det nu, han har ju 

körkort så han brukar ju ta KRIS-bilen hemifrån då liksom och hämta upp 

alla oss på morgonen så vi åker in, så man slipper ta sig dit själv då. 

 

Även andra respondenter uttrycker att ett mer strukturerat liv har varit ett stöd för dem. 

Praktisk hjälp med boende är ett annat exempel på detta. En av intervjupersonerna belyser hur 

KRIS har hjälpt ett par som ville lämna det kriminella livet att få tag på en bostad: 

 

[namn] som är här och [namn] som har flyttat in i kommunen hon behövde 

ju hjälp med en lägenhet och dom bor inte inom ramen för KRIS. Men 

eftersom vi har samarbete med [hyresbolag] där det annars är såhär ganska 

lång bostadskö så åkte [namn] och pratade med [hyresbolag] och gick i god 

för dom då fick dom helt plötsligt erbjudande på förstahandskontrakt. 

 

Som Hedin (1994) nämnt fungerar det praktiska stödet som konkret hjälp i vardagssituationer. 

Ett återkommande tema i intervjuerna var behovet av stöd vad gäller den privata ekonomin. 
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De flesta av respondenterna erhöll eller hade tidigare erhållit ekonomiskt bistånd och/ eller 

hade skulder hos kronofogden, vilket betyder att de hade erfarenheter av att ha en knapp 

ekonomi. Att kunna få hjälp och stöd med sin ekonomi var ett behov som nämndes. En person 

beskriver hur det kan vara att leva med knapp ekonomi: 

 

Vi käkar ju lunch här varje dag och det är ju också ganska bra om man har 

socialbidrag… Och inte behöva betala… Eller laga lunch till sig själv då 

liksom. Socialbidrag blir man inte fet av kan jag lova. Har man dessutom en 

dotter att försörja då på halvtid, det är ju inte sådär jätteofta jag har några 

pengar kvar i slutet av varje månad. 

 

En person beskriver svårigheterna med att en gång försörjt sig på att sälja knark, vilket ofta 

genererade i mycket pengar, och att sedan vänja sig vid att klara sig på lön genom 

förvärvsarbete eller bistånd såhär: 

 

Då kan man välja om man ska va kriminell eller så kan man välja och 

hantera dom pengarna man får den 27:e. Vi ska ordna en studiecirkel här nu 

om budgetering och hushållning […] Det är mycket dom där fallgroparna 

som vi kan vara med och överbrygga och nu ser vi att det finns behov av att 

ha en sån här ekonomi och budget-studiecirkel. 

 

Citatet nedan belyser två olika typer av vad som skulle kunna tolkas som det praktiska stöd 

som Hedin (1994) nämner. Respondenten pratar om två pusselbitar som var viktiga för honom 

när han hade tagit beslutet att lämna sitt gamla liv: 

 

Jag hade tagit beslut på häktet då att jag ville bli drogfri och det var ju en 

stor del att KRIS fanns här när jag kom ut och att jag kunde vara här på 

sysselsättning. Det var ju en stor del i det hela. Hade jag inte fått hjälp av 

kontaktmannen att ringa alla dom där samtalen om min fotboja när jag 

kände att jag behövde det… då hade det aldrig funkat. 

 

Möjlighet till en sysselsättning och hjälp med att ringa telefonsamtal är de två typerna av 

potentiellt praktiskt stöd som intervjupersonen nämner. Sysselsättning var en faktor som flera 

intervjupersoner upplevde som ett stöd när de ville lämna kriminaliteten. En av 

respondenterna beskriver hur han från att inte ha haft någon tidigare anställning till att bli 

erbjuden ett arbete har kunnat använda sina tidigare erfarenheter till något bra: 
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Det är ju en unik chans för mig som inte har någon tidigare 

arbetslivserfarenhet över huvud taget i princip liksom och kunna få ett jobb 

och kunna använda alla mina gamla erfarenheter till nåt bra. 

 

Som tidigare nämnts är det praktiska/instrumentella stödet en form av konkret stöd som har 

som funktion att underlätta för den sjuke eller utsatta när det kommer till problem av praktisk 

karaktär i vardagssituationer. Det kan också handla om stöd i form av att vara med och hjälpa 

individen att föra dennes talan i kontakt med exempelvis en arbetsledare eller en 

myndighetsperson (Hedin 1994). Följande person pratar om att dennes barn har blivit 

omhändertaget: 

 

(månad) (år) tog dom (kön) så när jag klev av och när vi började bråka, eller 

inte bråka med soc, men när vi började kräva umgänge och sånt så har han 

varit med mig på hela färden, på alla mötena och han har hjälpt mig som fan 

rent ut sagt. Så utan honom hade jag inte klarat detta. 

 

Personen beskriver hur viktigt det har varit att få hjälp av en annan person i kontakten med 

myndigheterna. Här visas vilken viktig funktion det praktiska stödet kan fylla beroende på 

vilka behov olika individer har. 

 

6.4 Sammanfattning 

De sammantagna resultaten i denna studie visar att det sociala stödet kan vara mycket 

omfattande och mångfacetterat, precis som Vaux (1988) beskriver det. Stödet kan ta sig olika 

uttryck och kan vara av varierande karaktär beroende på vilket stödbehov individen anser sig 

ha. Intervjupersonerna för den här studien framhöll flera faktorer som de har upplevt som 

betydelsefulla i deras väg bort från kriminalitet. Vanligt förekommande var det stöd som kan 

rymmas inom nätverksstödet i form av stöttande personer, gemenskap och aktiviteter. Det 

emotionella stödet innefattade upplevelser av att kunna prata med likasinnade om 

gemensamma känslor och erfarenheter. Att få tillåtelse att må dåligt och att visa känslor var 

också betydelsefullt. Även att känna sig behövd och uppskattad fanns det flera uttryck för. 

Vardagliga saker så som att få skjuts till jobbet, lära sig sköta ett hem samt få hjälp med 

myndighetskontakter och privatekonomi visade sig vara viktiga faktorer inom det praktiska 

stödet. Som kan ses i resultatanalysen och som Hedin (1994) och Aronsson (1987) bekräftar 

så flyter de olika stödformerna ihop. Exempelvis så kan det praktiska stödet i vissa fall även 

fungera som emotionellt stöd. I denna studie visar det sig tillexempel i detta citat: 
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Det är ju en unik chans för mig som inte har någon tidigare 

arbetslivserfarenhet över huvud taget i princip liksom och kunna få ett jobb 

och kunna använda alla mina gamla erfarenheter till nåt bra. 

 

Här visas det praktiska stödet personen har fått när han fick ett arbete. Det emotionella stöd 

han fått visar sig då han beskriver att han har kunnat använda sina gamla erfarenheter till 

något bra, vilket kan tolkas som uttryck för stärkt självkänsla, självförtroende och en känsla 

av att bli uppskattad. 

 

Följande citat skulle kunna vara ett uttryck för både nätverksstödet samt det emotionella 

stödet: 

 

Det var ju inte förrän jag fick barn som jag kanske kunde börja titta på att 

det kanske finns ett bredare spektrum än att beväpna sig med ett bollträ och 

injicera knark tills man blev helt snurrig i huvudet. 

 

Personen pekar på att en specifik person i hans sociala nätverk fick honom att tänka i andra 

banor. Det kan också antas att det faktum att bli förälder till en liten människa som inte klarar 

sig utan vuxnas hjälp kan få personen i fråga att känna sig behövd, vilket enligt social 

support-teorin är ett uttryck för emotionellt stöd. 
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7. Slutsatser 

För att uppnå vårt syfte med studien ställde vi följande frågeställningar: 

 

1. Vad upplever före detta kriminella som stödjande faktorer när de vill lämna ett liv i 

kriminalitet? 

2.  Finns det någon stödjande faktor som ter sig vara mer framträdande än de andra för 

att lämna ett liv i kriminalitet? 

 

Nilssons (2002) studie visar att återfallsfrekvensen var högre hos de som hade problem med 

bland annat bostad, arbete samt ekonomi, och även hos de som använde droger. Ytterligare ett 

resultat som hans studie visar är att tidigare brottsbelastning har ett samband med återfall. I 

flera studier (se t.ex. Chylicki 1992) som Nilsson refererar till i sin avhandling pekar 

resultaten åt samma håll- det var de med sämst social situation, de utan bostad och/eller arbete 

som mest frekvent återfaller i brott.  

     Våra intervjupersoner framhöll att det praktiska stöd som innefattar exempelvis att skaffa 

arbete och bostad samt få hjälp med ekonomin kan ha positiva effekter när man vill lämna ett 

liv i kriminalitet. Struktur vad gäller vardagliga saker, till exempel att kunna sköta ett hem, ha 

en sysselsättning och en fungerande ekonomi var något som respondenterna genomgående 

beskrev som stödjande. Enligt social support-teorin kan det praktiska stödet vara till hjälp för 

individer i någon form av problemsituation just vad gäller problem av vardaglig karaktär. 

 

Några av resultaten som visades i Chylickis (1992) studie visade att faktorer som kan främja 

återfall var ett obefintligt socialt nätverk utanför den kriminella kretsen samt svårigheter med 

att etablera nya varaktiga relationer överlag. Upphörandefrämjande faktorer visade sig vara att 

individen hade relationer även utanför den kriminella kretsen, såsom en partner eller familj 

och släkt. Anledningen till att personerna upphörde med kriminaliteten var rädslan för att 

förlora just dessa relationer. Även bland våra respondenter märktes det att ett icke-kriminellt 

socialt nätverk upplevdes som stöd och att ett avståndstagande från gamla kriminella vänner 

var viktigt för en del. Enligt social support-teorin kan det finnas tre olika typer av stöttande 

personer i en individs sociala nätverk och ett av dessa är det privata nätverket. Ett par av 

respondenterna berättade att en viktig del i deras beslut att lämna det kriminella livet var att 

bli föräldrar. Att bli förälder hade fått dem att inse att det finns viktigare saker i livet än att 

vara kriminell och det kan tänkas att det var en rädsla för att gå miste om relationen till sina 
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barn som var en del i att de lyckades ta sig ifrån den kriminella livsstilen. En annan stöttande 

person kan vara någon som arbetar professionellt med att hjälpa och stödja. En respondent 

pratade om att en viktig del i hans beslut att upphöra med att begå brott var den hjälp han fick 

av en kontaktman inom kriminalvården. En tredje stöttande person kan vara en med liknande 

upplevelser och erfarenheter som en själv. Även denna typ av person beskrevs ha en viktig 

stödjande funktion för de flesta av våra respondenter. 

 

Också Karlsson (2002) beskriver i sin avhandling att den förståelse en person kan få av andra 

människor som befinner sig i samma situation som individen själv kan vara ett stort stöd för 

denne. Han pratar också om hur den information som kan utbytas mellan likasinnade personer 

kan fungera som ett stöd. En av respondenterna beskriver just vikten av att kunna ringa till en 

bekant med liknande bakgrund av att lämna det kriminella livet och få svar på varför hon 

känner si eller tänker så. Att kunna bli förstådd och må som man vill är enligt social support-

teorin ett exempel på emotionellt stöd. Det emotionella stödet visade sig vara viktigt för 

intervjupersonerna i denna studie. Den förståelse, det ömsesidiga stödet, den sociala 

gemenskapen och möjligheten till information som en person kan få genom att vara del av en 

grupp är enligt Karlsson (2002) svårt att tillägna sig på egen hand. 

 

Det vi i vår studie har kommit fram till genom tidigare forskning och intervjuer med före detta 

kriminella är att stödet som är av betydelse för personerna som vill lämna ett liv i kriminalitet 

är både omfattande och subjektivt. För en person kan hjälp med städning te sig obetydlig 

medan det för en annan kan vara en viktig del i att få en strukturerad vardag och på så vis 

lättare starta ett liv utan kriminalitet. Stödet kan också vara allt ifrån att strukturera upp sin 

ekonomi till att känna sig behövd eller få bekräftelse på att man inte är ensam om sina jobbiga 

känslor. Andra stödfaktorer som verkar vara viktiga är att ha något att göra på dagarna i form 

av förvärvsarbete eller annan sysselsättning. Ytterligare stödjande faktorer visade sig vara att 

känna sig behövd och uppskattad samt att ingå i en gemenskap där man kan prata om sina 

känslor med likasinnade för att på så vis lättare kunna bearbeta sitt förflutna. 

 

Vad vi kan se är att nästan alla av dessa olika typer av stöd kräver ett stöttande socialt 

nätverk. I och med nätverksstödet kan en människa också få tillgång till det emotionella och 

praktiska stödet. Utan att ingå i en gemenskap eller ha stöttande människor omkring sig så 

kan det vara svårt att lämna den kriminella banan. Nätverksstödet kan därmed antas vara den 

mest framträdande stödformen för att kunna lämna ett liv i kriminalitet.  
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8. Diskussion 

Vi upptäckte några andra intressanta resultat som stämmer överens med den tidigare 

forskningen och som vi tycker är värda att nämnas. Dels framkom i våra intervjuer att 

drogfrihet, precis som bland annat Chylicki (1992) beskriver, är en viktig förutsättning för att 

kunna lämna brottsligheten. Missbruksproblematiken framgick tydligt då i stort sett alla våra 

respondenter hade ett narkotikamissbruk bakom sig och för flera var det främst detta som 

hade föranlett deras fängelsestraff. Ett annat resultat som inte nämndes i analysen, men som 

stämmer överens med Chylickis studie, är att chansen för att besluta sig för att lämna sitt 

kriminella liv ökar med ålder, mognad och olika livsfaser. Av en person beskrevs det såhär: 

”Jag tänkte jag är ändå 42 år nu, eller ska bli, då var jag 39 och tänkte efter att vill jag 

verkligen leva såhär resten av mitt liv?”.  

 

Vi har tidigare skrivit om de olika stödformer som kan fungera stöttande för en person som 

vill lämna kriminaliteten. Det är också viktigt att belysa att dessa stödformer kan ha precis 

motsatt effekt och som kanske stjälper snarare än hjälper individen. För en person som vill 

komma bort från sin kriminella livsstil kan till exempel de gamla ”kriminella vännerna” 

fungera som ett destruktivt socialt nätverk medan de för en person som inte har för avsikt att 

lämna kriminaliteten kan fungera som ett stöttande nätverk. Som flera gånger nämnts är det 

den subjektiva upplevelsen och stödbehovet hos individen som avgör hur stödet tas emot.  

 

Vi har med denna studie insett hur svårt det kan vara att upphöra med kriminalitet. Tankar 

och funderingar som har ploppat upp har bland annat handlat om att samma orsaker som gör 

att man först inträder i kriminaliteten, till exempel social utsatthet, ofta är samma orsaker som 

gör att man återfaller. Att man en gång har begått en kriminell handling ökar dessutom risken 

för att man hamnar i ett återfall igen. Och igen. Vi tänker att man istället för att lägga mycket 

och tungt ansvar på personen som redan hamnat i kriminalitet och som vill ta sig ur, borde 

lägga desto mer kraft på att undvika att människor hamnar där över huvud taget. Vi tror att 

förebyggande arbete skulle ha positiva effekter inte bara på människorna som glider in på den 

kriminella banan, utan även på samhället i övrigt. Samtidigt kan vi fråga oss huruvida den 

offentliga sektorn kan ersätta exempelvis det emotionella stödet som en person kan få främst 

genom nära relationer. Kanske är det så att det behövs en kombination av kriminalvård och de 

positiva effekterna som exempelvis självhjälpsgrupper kan ge? Detta överlåter vi till någon 

annan att ta reda på. 
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Bilaga 1  

 

Mail till KRIS 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som läser sjätte terminen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska 

nu börja skriva vårt examensarbete som vi tänkt ska handla om vägen ut ur kriminalitet. Vi är 

intresserade av hur ni på KRIS arbetar och framför allt hur era medlemmar upplever stödet de 

får. 

 

Vårt preliminära syfte med studien lyder: Syftet med vår studie är att beskriva och förstå 

några individers upplevelser av hjälpen/stödet de fått genom att vara medlemmar i 

kamratorganisationen KRIS.   

 

Vi är intresserade av att besöka er på KRIS och intervjua några av era medlemmar, gärna tre 

stycken om det är möjligt. Intervjuerna kommer ske enskilt. Självklart kommer 

intervjupersonernas identitet inte att röjas och allt som sägs kommer enbart att användas för 

denna studie.  

 

Finns det någon möjlighet att besöka er någon dag under april månad, förutsatt att det finns 

någon som kan tänka sig att ställa upp på vår intervju? 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Persson och Sofie Haglund 

 

< mailadress> 

<mailadress> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du varit medlem i KRIS? 

2. Hur ofta besöker du KRIS eller tar del av deras verksamhet? 

 

 

Organisation 

3. Hur skulle du beskriva KRIS? (Hur ser verksamheten ut på den lokala föreningen? 

Aktiviteter, stöd och hjälp osv). 

4. Vilken form av stöd och hjälp erbjuder KRIS till dig som är medlem? 

5. Finns det möjlighet för dig som medlem att påverka organisationen vad gäller t.ex. 

nya idéer eller beslut? 

 

 

Medlemskap 

6. Hur är det att vara medlem i KRIS? 

7. Hur kom det sig att du blev medlem i KRIS? Eller: Hur kom du i kontakt med Kris?  

 

 

Egna funderingar/förväntningar 

8. Vad förväntar du dig av Kris? 

9. Vad förväntas av dig som medlem i Kris? Vilka motprestationer? 

10. Vad upplever du att organisationen kan spela för roll i vägen bort från kriminalitet? 

11. Upplever du att det finns det något som KRIS kan erbjuda sina medlemmar som inte 

t.ex. kriminalvården eller socialtjänsten kan i vägen bort från kriminalitet? 

12. Tror du att din situation skulle sett annorlunda ut om du inte hade kommit i kontakt 

med kris?  

13. Har du några mer tankar eller funderingar kring det intervjun har handlat om? 

 

 


