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Förändring av individens anknytning till sociala nätverk kan vara ett sätt att få en tidigare 

kriminell och/eller missbrukare att värdera ett konformt liv. Detta med en förhoppning om att 

ersätta individens kriminella värden och attityder till konforma sådana, genom att individen 

associerar och identifierar sig med gruppen (det sociala nätverket). Med utgångspunkt i denna 

idé är därför vårt syfte med uppsatsen att utifrån kamratföreningen KRIS undersöka 

ovannämnda påstående samt kartlägga potentiella tecken på gemenskap. Denna gemenskap 

ponerar vi är en bidragande faktor till att en före detta kriminell och/eller missbrukare 

etablerar samt upprätthåller ett konformt liv. Vidare är vår frågeställning hur associationer 

med före detta kriminella och missbrukare kan influera en individ till ett konformt liv. 

Tillämpade teorier i uppsatsen rör bland annat differentiella associationer och rollövertagande. 

Empiriinsamlingen har följt ett naturalistiskt metodspråk i intervjuerna. Vidare har 

observationerna samt analysen följt ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Slutsatserna 

som kunde dras av resultaten indikerade att medlemmarna genom associationer till den 

konforma gruppen - som alltså består av tidigare kriminella och/eller missbrukare - upplevde 

en känsla av tillhörighet. Tillhörigheten grundas i medlemmarnas delade erfarenheter samt 

alienation från tidigare kriminella associationer. Vidare var denna tillhörighet en effekt av den 

ömsesidiga identifikationen. De gemensamma målen nåddes bland annat genom tydliga 

rutiner och regler. Gemenskap kan således vara en bidragande faktor till konformitet, men är 

inte den definitiva. KRIS kan därför ses som ett komplement till andra insatser och 

behandlingar. 

 

Nyckelord: KRIS, kriminalitet, konformitet, gemenskap, kamratskap 
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1. Inledning  

Finns det sanning i ordspråket ”Lika barn leka bäst”? Vilken betydelse skulle det i sådana fall 

få för den sociologiska och kriminologiska forskningen? 

   Frågan man då bör ställa sig är: Vad innebär det att individer är lika? Vår tolkning av detta 

ordspråk, som inspirerar både syfte och frågeställning, är att det indikerar en potentiell fördel 

likasinnade individer har inför varandra. Fördelen ger uttryck för att individer innehar en 

liknande världsbild – de ser verkligheten på liknande sätt. Att dela världsbild tolkar vi som att 

dela erfarenheter och på så sätt dela en gemenskap. 

   I denna uppsats ämnar vi undersöka hur och om associationer, utifrån gemenskap, kan bidra 

till att före detta kriminella och missbrukare blir influerade till att etablera och upprätthålla ett 

konformt liv. Huvudfokus är att se hur gemenskap i föreningen Kriminellas Revansch I 

Samhället kan bidra till att dess medlemmar anammar och upprätthåller ett konformt liv. Kan 

delade erfarenheter, identifiering med likasinnade, bidra till denna förändring? 

   Vi utgår från att individers beteende, där kriminalitet och konformitet är två exempel, 

erhålls via inlärning. De teorier vi tillämpar ser individen som beroende av gruppen och 

socialt samspel som skapande av deras verklighet. Detta indikerar på att gemenskap skapas 

mellan interagerande individer.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera huruvida gemenskap är en bidragande faktor till konformt 

beteende, men även om det är en faktor som upprätthåller ett sådant. Annorlunda uttryckt, är 

gemenskap och delade livssituationer något som kan få före detta missbrukare och/eller 

kriminella att sträva efter ett konformt liv? Vi vill undersöka ifall det finns explicita och/eller 

implicita tecken på denna gemenskap och huruvida dessa är synliga för oss som 

utanförstående part. Vi valde att inrikta oss på hur Kriminellas Revansch I Samhället, genom 

de olika former av stöd och hjälp föreningen erbjuder, kan påverka medlemmarnas strävan 

efter ett konformt liv och upprätthållandet av detta.  

   Uppsatsens frågeställning är således: Hur kan associationer med före detta kriminella och 

missbrukare influera en individ till ett konformt liv? 
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1.2 Avgränsning 

Denna uppsats ämnar inte förklara orsakerna bakom en individs upphörande med kriminalitet 

och/eller missbruk utan fokuserar endast på, när individen väl är motiverad att bryta med 

dessa, vilka de avgörande faktorerna är som hjälper denna individ till ett konformt liv.  

   Uppsatsen innehar ett inlärningsperspektiv som färgar både teorival och analyshantering, 

genom utgångspunkten att kriminalitet, liksom konformitet, är exempel på beteenden som en 

individ erhåller genom inlärning. Kriminalitet och konformitet är således inget patologiskt 

och på det sättet inte heller individspecificerat. Perspektivet förutsätter att social verklighet 

skapas i samspel med andra individer. Inlärningen är på så sätt bunden till en individs 

omgivning och de sociala grupper denne identifierar sig med. Att se verkligheten på detta sätt 

kännetecknar den symboliska interaktionismen som dels utgör en del av uppsatsens teori och 

dels färgar uppsatsens empirihantering och metodologiska inriktning. 

   Urvalet i uppsatsen har begränsats till en lokal KRIS-förening, vilket kan medföra att 

resultat och analys skiljer sig från andra föreningar. Vid benämningen av ”KRIS” eller 

”föreningen” åsyftas det i denna uppsats således till den lokala KRIS-föreningen och dess 

medlemmar som varit källan till empirin.  

   Huvudfokus för både syfte och frågeställning berör huruvida gemenskap är en bidragande 

faktor till upprätthållandet av ett konformt beteende och detta undersöks ur ett allmänt 

perspektiv. Med detta menar vi att uppsatsen inte innehåller aspekter såsom kön, ålder, 

etnicitet eller klass. Faktorer som dessa kan i vissa avseende ha stor inverkan och betydelse 

för hur gemenskap uppfattas, gestaltas och uttrycks i relation till olika individer, men detta tas 

det alltså inte hänsyn till i uppsatsen.  

 

2. KRIS 

Kriminellas Revansch I Samhället (härefter benämns KRIS) är en ideell förening som 

startades med målet att hjälpa före detta missbrukare och kriminella till ett laglydigt och 

drogfritt liv, genom att erbjuda hjälp och stöd av individer med samma erfarenheter (KRIS 1). 

   Idag består föreningen av över 18 lokalföreningar och över 5 000 medlemmar. Alla kan bli 

medlemmar i KRIS, likväl aktivt som finansiärt. För att bli fullvärdig medlem med rösträtt 

krävs dock en bakgrund i missbruk och/eller kriminalitet. Verksamhetens främsta uppgift är 

”muckhämtning - att möta upp en intagen vid hans eller hennes frigivning från en anstalt. 

Men många av de som söker hjälp kommer direkt från ett pågående missbruk och/eller ett 

kriminellt liv. De olika lokalföreningarnas verksamheter utgår alla efter fyra ledord; 
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hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Varje lokalförening består vidare av en 

styrelse som sköter det administrativa och ser till att ledorden efterföljs. Eftersom varje 

lokalförening sköter sin verksamhet självständigt, med viss kommunal finansiering (Frodlund 

2003), så finns det viss skillnad i utbud. Men föreningarna arbetar alla efter att följa de 

stadgar som antogs 1997. I stort sett består verksamheten av; uppsökande verksamhet såsom 

anstaltsbesök, föreläsnings- och utbildningsverksamhet på exempelvis skolor, 

medlemsverksamhet samt övrigt brottsförebyggande arbete (Frodlund 2003). 

   Medlemsverksamheten kan skilja sig åt mellan lokalföreningarna. Den förening vi 

undersökte hade allt från mat- och pysselkvällar samt ungdomskvällar. Förutom detta erbjuder 

KRIS nämnda muckhämtningar, individen ska dock själv ha kontaktat KRIS ungefär tre 

månader innan frigivning (KRIS 2). Eftersom många av de som precis friges ur anstalt oftast 

inte har någonstans att ta vägen, erbjuder KRIS dessa individer boende i vad som kallas 

KRIS-bo. Erbjudandet sker endast i den mån den nyblivna medlemmen visar viljan att följa de 

regler som KRIS står för. Fadderverksamhet är en annan viktig del av föreningens arbete och 

är avgörande för de som precis blivit medlemmar, det vill säga de som fortfarande är 

”nynyktra”, och denna finns tillgänglig dygnet runt. Under sin vistelse på KRIS får man, både 

som besökare men framförallt som medlem, under inga omständigheter vara påverkad av 

varken alkohol eller andra sinnesförändrade preparat, eller begå kriminella handlingar. Bryter 

en individ dessa förbud kan konsekvenserna vara uteslutning från lokalen, uppsägning av 

både boendekontrakt och eventuell anställning (KRIS 3).  

 

3. Tidigare forskning 

Det har inte bedrivits mycket forskning kring kamratföreningen KRIS rörande deras 

brottspreventiva insatser eller frågan om betydelsen av kamratskap i deras insatser. Däremot 

fann vi två rapporter (Frodlund 2003; Forssell 2005) vilka behandlar KRIS och deras 

verksamhet. Vi fann även en studie (Cressey & Volkman 1963) som redogör för en praktisk 

tillämpning av relevant teori. 

   Den första rapporten, som gjordes av Brottsförebygganderådet (Frodlund 2003), är den enda 

utredning som gjorts om KRIS som förening och deras verksamhet. Rapporten hade som mål 

att följa upp föreningens verksamhet samt presentera dess potentiella framgångar rörande 

motverkan av återfall. Rapportens frågeställning möttes av hinder eftersom det saknades 

dokumentation angående missbruks- och kriminalitetsproblematik före samt efter 

medlemskapet. Därför kunde inga slutsatser dras kring KRIS eventuella positiva påverkan. 
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Dock hittades en speciell grupp medlemmar – de som varit eller fortfarande är 

styrelseledamöter – vars eventuella återfall kunde undersökas tack vare mer tillförlitlig 

dokumentation. Resultatet visade att återfall bland KRIS-ledamöter var 4 procent, medan 

återfallen i kontrollgruppen uppmättes till 59 procent (Frodlund 2003:44). För KRIS 

verksamhet anses det lyckade resultatet som väldigt betydande. Få återfall stärker bilden av 

föreningens funktion och grundtanke – att hjälpa människor motiverade att bryta med 

kriminalitet och missbruk. 

   De kriminalvårdsrepresentanter som intervjuats förhöll sig positiva till avtalet med KRIS 

och lyfte fram att en av de största styrkorna hos föreningen var igenkännandet mellan KRIS-

representanter och deltagande interner. Detta menar dem skapar en trovärdighet inför det 

uttalade målet med besöken: Föreningsmedlemmarna kan ses som förebilder och nå ut på ett 

annat sätt. Dock nämns det i detta sammanhang en kritisk aspekt, att styrkan i föreningen 

samtidigt även utstrålar en osäkerhet kring hur stabila representanterna från KRIS är i sin 

personliga utveckling, med andra ord sitt tillfrisknande (Frodlund 2003). 

   I den andra rapporten, gjord av Socialstyrelsen (Forssell 2005), representerar KRIS 

Stockholm hela organisationen. Intervjuer med KRIS-medlemmarna belyste ett missnöje 

kring myndigheters arbete med missbruks- och kriminalitetsproblematik, eftersom det 

uttrycktes att myndigheter inte alltid kan nå fram och inte har insikt om de svårigheter som 

det ibland kan innebära att hjälpa människor i dessa situationer (Forssell 2005:55f). Styrkan i 

KRIS är därför de delade erfarenheterna, som inbegriper en annan utgångspunkt. KRIS-

medlemmarna kommer närmare den verklighet som dessa människor befinner sig i, något som 

myndigheter saknar eftersom de ”hjälper på avstånd”. Förankringen i deras specifika 

verkligheter ger en fördel i hjälparbetet, exempelvis då det är svårare att dölja ett 

missbruksåterfall för en individ som tidigare varit missbrukare (Forssell 2005) och ungefär 95 

procent av medlemmarna i KRIS har en missbruksproblematik bakom sig (Forssell 2005:59). 

Rapportens slutsatser är att KRIS som förening innehar den viktiga egenskapen av att vara en 

grupp med gemensam social identitet och gemensamma intressen (Forssell 2005:66ff). 

   Donald Cressey och Rita Volkmans studie (1963), som förankras i teorin om differentiella 

associationer, är det närmsta exempel man kan komma föreningen KRIS och deras 

verksamhet. Studien begränsas till att endast beröra individer som har en 

missbruksproblematik bakom sig (Cressey & Volkman 1963). En individ har enligt studien 

möjlighet att förändra sitt kriminella liv och ersätta det med ett konformt sådant om 

associationer till auktoriteter och före detta kriminella är tillgängliga för individen, vilket man 
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menar är av stor betydelse (Brown 1991:220; Luckenbill & Best 1981:202). Det är således 

möjligt för missbrukare att återgå till ett vanligt och normalt liv i samhället, men de kan 

behöva hjälp med att hålla sig borta från faktorer associerade till missbruket. Dessa riskerar 

att influera individen tillbaka. De olika stegen för att lyckas är att återställa och återskapa ett 

”normalt” liv, hjälpa individen att nå dit och fortsätta på samma väg, samt influera till ett 

drogfritt liv. Detta innebär en tro på att individer med kriminalitet- och missbruksproblem går 

att förändra (Cressey & Volkman 1963:129). Studiens resultat analyserades med hjälp av fem 

principer som är knutna till teorin om differentiella associationer. Bytet av sociala nätverk är 

en av de första förändringar som praktiseras. Det nya sociala nätverket möjliggör utvecklandet 

av stark sammanhållning och är betydande för gruppen i hjälparbetet, där en fast struktur av 

gemensamma aktiviter och delade värderingar kan bidra till sammanhållningen. Författarna 

till studien betonar emellertid att grupprelationer i sig inte behöver vara en faktor som 

motverkar återfall (Cressey & Volkman 1963:142).  

 

4. Metod och material 

4.1 Tillträde 

KRIS verksamhet är till stor del offentlig och öppen för alla att ta del av. De har samarbete 

med kriminalvården samt företag och andra organisationer, likaså ett stort arbete som sker 

utanför lokalen när det gäller föreläsningar och andra utbildningssammanhang. Detta, samt att 

vi redan innan fältarbetets början etablerat en nära kontakt med en så kallad portvakt (Fangen 

2005; Crang & Cook 2007) som hjälpte oss med praktiska saker såsom att boka möte med 

övriga medlemmar, bidrog till att vi möttes av öppenhet och ett varmt välkomnande vid vårt 

fältarbete. På så sätt var det enkelt att få tillgång till och därefter etablera kontakter med 

KRIS-medlemmarna. Vikten av en portvakt ligger i det faktum att man som forskare alltid bör 

skaffa sig de kontakter som krävs för att få tillträde till ett främmande fält (Crang & Cook 

2007:19). Portvakten är någon som själv är en del av den miljö forskaren ämnar studera. 

Denne bär på kunskap och information om miljön och kan därför ge oss som utomstående 

individer tillträde till fältet. En aspekt som är viktigt att poängtera i detta sammanhang berör 

ett relativt generellt problem som forskare kan uppleva, att de skiljer sig från det fält som 

studeras. Detta kan ha stor inverkan på hur denne tas emot av intervjupersonerna på fältet. Här 

gäller det att reflektera över risken för kontaminering vilket vidare är ett sätt att inkorporera 

trovärdighet i studien och det producerade materialet (Jacobsson 2008; Fangen 2005). 

Kontaminering innebär att forskaren reflekterar över hur denne med sin närvaro potentiellt har 
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inverkat på intervjupersonerna, i förhållande till svar på intervju och beteende under 

observation. Frågan att ställa sig är – hur hade intervjupersonen betett sig om forskaren inte 

varit närvarande? Det handlar om att försöka passa in eftersom man som forskare erbjuds att 

komma in i deras (intervjupersonernas) värld, trots att man ständigt är medveten om sin 

outsiderroll. Rollen som utanförstående kommer oavsett intervju eller observation alltid att 

vara i fokus och för vår del handlade det om att försöka etablera ett förtroende hos 

medlemmarna.  

   Vi uppfattade att vi lyckades, vilket sannolikt beror på det som nämnts ovan beträffande 

öppenheten. Detta gick bättre än förväntat vilket nog berodde på dels att KRIS frekvent får 

nya besökare och dels portvaktens hjälp med anordnande av möten. 

   En annan problematisk aspekt gällande rollskillnader är att vi inte visste hur pass mycket 

tillträde vi skulle få - hur vårt fältarbete skulle begränsas. Efter första mötet med föreningen 

fick vi nämligen reda på att deras ekonomiska resurser var begränsade. Vi frågade oss själva 

om vi som fältobservatörer (och inga fullvärdiga medlemmar) exempelvis skulle få delta i 

måltiderna under matkvällarna, eller pyssla med deras inköpta pärlor under pysselkvällarna. 

Det viktigaste för oss var att kunna balansera rollerna och samtidigt vara äkta i vårt 

deltagande – visa omtanke och genuin nyfikenhet av att höra andras historier är en avgörande 

del i ett lyckat fältarbete (Fangen 2005). Men under fältarbetets gång visade sig att de 

begränsade resurserna inte blev något problem: Vi blev erbjudna både mat och pärlor. 

 

4.2 Bakgrundsmaterial 

Inför fältarbetet förberedde vi oss genom att söka efter offentlig information om KRIS som 

förening. Vi sökte på KRIS hemsida, i media och i tidigare forskning om det hade gjorts 

studier om KRIS. Detta för att uppdatera oss själva om vad andra har uttryckt angående 

föreningen och dess arbete, och förhoppningsvis inspireras kring olika perspektiv att ta 

hänsyn till. 

   Innan studien praktiskt genomfördes var vi också redan inspirerade av sociologen Edwin 

Sutherlands (Matsueda 2006) differentiella associationsteori. Från att förstå kriminalitet som 

en orsak av gruppdynamik har vi i denna uppsats, likt kriminologen Donald Cressey tidigare 

(1955), försökt förklara hur gruppdynamiken även kan förändra en kriminell till att följa 

konforma regler.  

    När fältarbetet var avslutat startade sökandet efter lämplig litteratur som kunde relateras till 

och förklara de mekanismer föreningen bestod av. Detta skedde med hjälp av tidigare kända 
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kursböcker samt artiklar, och genom databasen LUBSearch med sökord såsom differential 

association and crime, rehabilitation, symbolic interactionism samt re-offending. 

 

4.3 Val av metod 

Uppsatsen baseras på kvalitativ metod där kärnan är att få förståelse för hur en kategori eller 

social värld beskriver, agerar eller uppfattar sin verklighet, andra sociala kategorier eller 

fenomen. Forskaren söker komma nära de sociala processer som producerar och reproducerar 

världen som intervjupersonerna lever i (Gubrium & Holstein 1997:12f). Den kvalitativa 

metoden kan kritiseras för att dess empiriska material är känsligare för ”manipulation”. Med 

detta menas att kvalitativ empiri genomgår många olika tolkningsfaser innan den blir till 

vetenskap och det finns mycket mer att ta hänsyn till vid insamling av denna empiri. 

Forskaren får en helt annan betydelse då denne deltar i intervjupersonernas värld, genom att 

forskarens deltagande påverkar den världen. Att vara medveten om denna påverkan är en del 

utav det som kallas metodologisk medvetenhet (Jacobsson 2008; Crang & Cook 2007). Det 

krävs att forskaren framför en utförlig och kritisk diskussion om hur kunskapen i arbetet 

kommit till. 

   Skälet till att kvalitativ metod är intressant i förhållande till uppsatsens sociologiska 

fenomen, berör det faktum att intresset fokuseras på gruppens inverkan på individen. Det vill 

säga hur gruppen (föreningen KRIS) påverkar att de enskilda medlemmarna upprätthåller ett 

konformt beteende. Alltså hur KRIS, genom interaktioner och konversationer med de enskilda 

medlemmarna, är med och formar deras sociala värld. Detta belyser även det metodologiska 

tillvägagångsättet, som grundas i symbolisk interaktionism, och färgar således analysen av 

empirin. 

   Då KRIS verksamhet har sin bas i lokalen och med hänsyn till de sociala aktiviteterna som 

sker där var det därför viktigt att genomföra fältarbetet i medlemmarnas naturliga omgivning. 

Det sociala livet i föreningen inbegriper enskilda individer, gruppen och samhället som 

ömsesidigt beroende av varandra, däri skapandet och tolkandet av sociala situationer sker 

genom interaktion. Därmed måste man som forskare vara där i den specifika situationen 

(Fangen 2005) och interaktionen för att se det studerade fenomenet – i vårt fall gemenskapen. 

   Då vi tillämpar teorier som förklarar konformt samt kriminellt beteende, som beroende av 

gruppen, är det av vikt att använda sig av en metod som tar hänsyn till detta. Vårt fältarbete 

genomfördes med hjälp av deltagande observation. Att utföra studien i bakgrunden skulle inte 

ha varit lämpligt då umgänget som sker är öppet och aktivt. Således skulle ett försök till 
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anonymitet, från vår sida, förmodligen stört det naturliga sociala samspelet och gjort 

medlemmarna mer medvetna om vår roll som utomstående. Därför bestämdes det i början av 

studien att deltagande observation vore det bästa alternativet för att fånga upp dessa aspekter 

av gruppdynamiken och således gemenskapen. 

   Men för att få en grundligare förståelse för betydelsen av föreningens arbete med 

individerna, var intervjuer ett bra komplement till observationerna. Genom att intervjuer 

fångar upp detaljerad information kan vi specificera betydelsen av föreningens arbete på den 

enskilda individen. 

 

4.3.1 Deltagande observation 

Då den kvalitativa forskningen utgår från intervjupersonernas subjektiva världsbild och 

förståelse för den sociala kontext denna individ lever i, är det nödvändigt för kvalitativa 

forskare att befinna sig i intervjupersonens sociala värld. På detta sätt får forskaren ta del av 

förstahandsinformation (Fangen 2005). Medlemmarna i en social gemenskap är en del av en 

mycket komplex social värld där vardagsupplevelser är dess byggstenar.  

   Den sociala världen som dynamisk relateras till att strukturerna den byggs upp utav inte 

finns ”där ute”, utan genereras successivt (Crang & Cook 2007) i interaktion med andra - 

resonemang som kan kopplas till symbolisk interaktionism. Det är på lokalföreningen de 

flesta aktiviteter sker, det är där medlemmarna möts, umgås och har sitt sociala samspel. 

Lokalen är deras naturliga omgivning och därför genomfördes fältarbetet där. Vi har således 

valt fält utifrån ”en känsla av att platsen och människorna som lever där har ett sammanhang 

med varandra” (Fangen 2005:134). 

   Vi kunde inte genomföra vår studie på heltid, främst av ekonomiska skäl, men även då 

deltagande observation på deltid ger oss möjligheten att kunna dra oss tillbaka och tänka 

igenom våra upplevelser med analytisk distans (Fangen 2005:110). Lokalen har sina specifika 

öppningstider och många medlemmar kommer och går när det passar dem. Vi försökte 

anpassa våra ankomster efter hur många som skulle vara där, och då styrelsen arbetar heltid 

fanns de också tillgängliga under den största delen av fältarbetet. Aktiviteterna som veckovis 

arrangeras på föreningen är en central del i KRIS arbete för att motverka missbruk och 

kriminalitet. Därför fann vi det viktigt att studera hur de talade till varandra och umgicks 

under dessa aktiviteter och vad betydelsen av dessa sysselsättningar är. I vanliga fall brukar 

forskarens uppgift endast vara att delta i det sociala samspelet när det gäller deltagande 

observation och inte i de miljöspecifika aktiviteterna (Fangen 2005:141). Men i vårt fall var 
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det avgörande, inte bara för studiens empiriinsamling, utan även för tilliten och tillträdet att få 

delta i aktiviteterna. 

   Fältarbete kännetecknas bland annat av de fältanteckningar som löpande görs genom arbetet 

(Crang & Cook 2009:51), därför hade dessa stor del i vårt genomförande. Efter första mötet 

med föreningen blev det tydligt att det inte skulle vara lämpligt med synliga anteckningar. 

Detta på grund av att vår närvaro i föreningen redan distanserade oss från de övriga 

medlemmarna och vi ville inte riskera att anteckningarna ytterligare skulle särskilja oss från 

dem. Fältanteckningar producerades istället direkt efter varje avslutat fältarbete och 

motiveringen till detta beslut kan kopplas till argumentet gällande deltagande observation på 

deltid – att med observationen fortfarande fräsch i minnet samtidigt kunna distansera sig ifrån 

miljön och på ett analytiskt sätt tolka observationerna (Fangen 2005). 

   När det sedermera var dags för vår första deltagande observation hade vi i åtanke vad vi 

skulle rikta vår koncentration på i första hand. Med uppsatsens syfte hållandes i minnet 

riktades uppmärksamheten mot hur KRIS-medlemmarnas gemenskap gestaltades, hur och om 

den visades för oss som var utomstående och vilka tecken medlemmarna i sådana fall visade 

på att de tillhörde en grupp – alltså tecken på något som kan tolkas som gemenskap.  

 

4.3.2 Intervju 

Fördelen med att kombinera deltagande observation med intervju är att vi inte bara kan 

kombinera dessa olika metoders resultat, utan även förstärka giltigheten i våra tolkningar 

(Fangen 2005:188). Vi ville studera om det som sades i intervjuerna lät likadant som det som 

sades under observationstillfällena, för att bland annat jämföra den enskilda individens 

utsagor med dennes praktiska och sociala beteende i umgänget (föreningen KRIS). 

   Jämfört med den deltagande observationen, där vi under fältarbetet slumpmässigt 

interagerade med de medlemmar som fanns tillgängliga i lokalen, frågade vi vår portvakt om 

hjälp med att ta reda på vilka medlemmar som kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Vi 

var dock medvetna om risken att portvakten kunde rekommendera särskilda medlemmar på 

grund av att dessa redan hade ”färdiga svar”. Med detta menas de medlemmar som redan är 

väldigt aktiva i till exempel föreläsningsverksamheter och har erfarenhet av att bli intervjuade. 

Målet var ändå att få variation mellan medlemmar, både anställda, aktiva och ”passiva” 

medlemmar. Urvalet representerades i slutändan mest av aktiva och anställda medlemmar. 

Detta eftersom dessa medlemmar hade lättare för och var mer mottagliga att ställa upp på 

intervju. 
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   Vi hade som mål att genomföra fyra individuella intervjuer, samt två gruppintervjuer. En 

andra gruppintervju eftersom vi kanske skulle behöva utveckla svaren från den första 

intervjun. Detta var dock inget vi kunde fastställa i inledningsfasen (Ryen 2004:85), utan vi 

var medvetna om att det skulle bero på medlemmarnas intresse och tillgänglighet. Det visade 

sig vara svårt att finna tider som passade medlemmarna och på grund av detta genomfördes 

istället tre individuella intervjuer samt en gruppintervju. 

   En annan aspekt att ta hänsyn till var just det faktum att vi var två 

fältobservatörer/intervjuare. Att genomföra en individuell intervju tillsammans såg vi 

problematiskt då det skulle kunna få intervjupersonen att känna sig i underläge och inte lika 

bekväm i att öppna sig för oss. Därför bestämdes det att de individuella intervjuerna endast 

skulle bestå av en intervjuare. 

   En viktig princip att tänka på inom naturalistisk intervju är att det är intervjupersonen som 

bär på kunskapen om sig själv, sina upplevelser och känslor (Ryen 2004:53). Denna princip 

praktiserades genom att vi följde en halvstrukturerad intervjuguide. Detta för att en strikt 

struktur kunde göra att vi försummar andra avgörande perspektiv (Ryen 2004:44). Men 

observationerna hade dock gett oss en del intressanta infallsvinklar, som blev relevanta att ta 

upp under intervjuerna. För att inte förlora sikt i dessa centrala frågor och intressanta teman 

förbereddes ett antal huvudfrågor som vi hoppades skulle fånga upp viktiga grundprinciper i 

föreningen. 

   I skapandet av vår halvstrukturerade intervjuguide försökte vi även undvika frågor såsom 

ja/nej-frågor, ledande frågor och multipla frågor. Ja/nej- frågor ger oftast inga svar av värde i 

samtalsintervjuer, men förekom sådana bad vi intervjupersonerna alltid att utveckla sina svar. 

Ledande frågor antyder ett korrekt svar som intervjuaren har bakom den ställda frågan, vilket 

vidare påverkar intervjupersonens svar (Ryen 2004:55). Ställs multipla frågor kommer 

intervjupersonen i de flesta fall alltid svara på den sista frågan och då förloras den först ställda 

frågan. 

   Alla intervjuerna spelades in via mobiltelefon, med godkännande från varje individ. Att ha 

möjligheten att lyssna på intervjun i efterhand är en stor fördel om man vill kunna fånga upp 

allt som sägs i intervjun. Inför alla intervjuer, individuella som i grupp, gav vi medlemmarna 

friheten att själva välja plats att genomföra intervjun på. Detta för att de ska få välja en trygg 

och bekväm plats och förhoppningsvis inse vår omtanke bakom frågan och öka chansen till ett 

bättre förtroende. 
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   Ett problem som uppstod var när inspelningen under en individuell intervju avbröts på 

grund av ett tekniskt problem, det upptäcktes därför i efterhand att de sista tio minuterna inte 

hade spelats in. Men detta löstes genom att samma frågor mailades intervjupersonen vid ett 

senare tillfälle. Dessutom var denna individ närvarande vid gruppintervjun några dagar senare 

då samma frågor åter ställdes. Incidenter som dessa är viktiga att skildra för att på så sätt 

påvisa reliabilitetsbrister inom den kvalitativa metoden och redogöra för hur 

kunskapsinhämtningen gått till, vilket vidare kan stärka uppsatsens trovärdighet. 

 

4.4 Analys 

Metoden som användes för att analysera vårt material följde principerna inom den symboliska 

interaktionismen. Den symboliska interaktionismen behandlar förstahandserfarenheter, med 

andra ord subjektens bild av det sociala livet. Det sociala livet i föreningen består av enskilda 

individer påverkade av både gruppen och samhället, där alla dessa ömsesidigt är beroende av 

varandra. Därmed är det viktigt att belysa förståelsen av andras perspektiv och på så sätt 

förstå världen som individen beskriver den (Fangen 2005:18). Inom metoden blir detta tydligt 

eftersom vi ämnar studera medlemmarnas symboliska samspel i vardagen. Alla aktiviteter och 

det umgänge som sker på föreningen har en viss symbolisk betydelse, för grupp som för 

individ, eftersom det trots allt är ett steg i hjälpen mot ett bättre liv utan missbruk och 

kriminalitet. Att studera KRIS-medlemmarnas symboliska interaktion är essentiellt i 

uppsatsen. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Innan det allra första mötet med fältet är det viktigt att fundera kring hur man ska presentera 

sitt projekt (Crang & Cook 2007). Problem som kan uppstå om man avslöjar för mycket om 

projektets innebörd är att medlemmarna kan komma att präglas av den informationen, vilket 

kan inverka på deras intervjusvar eller agerande. Däremot blir det om ännu mer problematiskt 

ifall man avslöjar för lite om projektets innebörd, då det handlar om etiska aspekter i form av 

informerat samtycke. Intervjupersonen ska ha rätt till informerat samtycke inför intervjuer och 

observationer och vet de för lite om vad det är de ger sig in på kan man inte garantera dem 

detta (Hammersley & Atkinson 2007; Fangen 2005). Lösningen på detta dilemma blev att vi 

endast gav en generell bild av uppsatsens avsikter, och delade således inte grundtanken om att 

studera gemenskap. Att lova sina intervjupersoner konfidentialitet – att inte offentliggöra 

information som kan avslöja deras personliga identitet – är en viktig etisk aspekt och detta 
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tydliggjordes vid varje intervju och vid vårt första observationstillfälle. Ett sätt att hålla på 

detta och samtidigt erbjuda anonymitet, är då vi i uppsatsen inte uttryckligen benämner vilken 

av de lokala föreningar vi varit på. Först diskuterades det huruvida KRIS över huvud taget 

skulle benämnas och istället anonymiseras, men då KRIS trots allt är en nationellt och 

internationellt öppen förening ansåg vi att detta inte var nödvändigt. Vidare togs det inte 

hänsyn till ålder, kön, etnicitet eller klass i uppsatsen och därför var dessa aspekter inte 

relevanta under intervjuer eller observationer: Vilket även kan ses som ytterligare sätt att 

garantera anonymitet på. 

 

5. Teori 

5.1 Normativ konflikt 

För att förstå teorierna om hur man från att begå kriminella handlingar förändras till att vara 

konform måste vi först ta upp en relevant teori som förklarar varför kriminalitet uppstår.   

Sutherland menar att kriminalitet uppstår på grund av en normativ konflikt i samhället 

(Matsueda 2006). Detta jämför han med ett primitivt och homogent samhälle som 

kännetecknas av jämvikt, solidaritet och en överenskommelse om gemensamma värden, där 

brottsfrekvensen är väsentligt liten. Men i och med utvecklandet av ett modernt samhälle likt 

det idag, har individer delats upp i grupper som strider över intressen, värden och beteenden. 

Istället för ett enhetligt samhälle kännetecknas det nu av specialiseringar, konflikter och 

förtryck (Matsueda 2006:4), vilket skapar konsekvensen av en hög brottsfrekvens. Sutherland 

menar därför att graden av kriminalitet beror på en normativ konflikt i samhället, där alla 

dessa stridande individer kämpar över vilka beteendemönster som ska gälla. Den normativa 

konflikten sker inte bara på ett samhälleligt plan mellan grupper, utan dessa grupper måste 

även förhålla sig till lagen. Sutherland menar då att de normativa konflikterna också kan 

beskrivas som en konflikt över lagens lämplighet: Vissa grupper ser lagen bestående av regler 

som till varje pris ska följas, medan andra grupper anser det vara lämpligt att ibland bryta mot 

dessa regler (Matsueda 2006:5). Följaktligen, när det inte finns någon normativ konflikt i 

samhället är brottsfrekvensen låg, och när frekvensen är hög antyder detta på att en normativ 

konflikt de facto finns i samhället. Sutherlands förklaring av kriminalitet som konsekvens av 

en normativ konflikt i samhället ligger nära till hands med den teori som vi till stor del bygger 

denna uppsats på - differentiella associationer. 
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5.1.1 Differentiella associationer 

Edwin Sutherland var starkt inspirerad av Chicagoskolan. Han anses vara en av de forskare 

som skapat den kunskapsgrund kriminologin består av och satte den därmed på kartan 

tillsammans med övriga vetenskapliga discipliner (Alalehto & Persson 2013:1). Sutherland 

inspirerades av teorier om social disorganisation och avvikande beteende, vilka han sedan 

interagerade till sin teori om differentiella associationer. 

   För att på ett enklare sätt få en översikt över Sutherlands teori om differentiella 

associationer har han summerat den i följande nio punkter. Teorin utgår från principen att 

kriminellt beteende är inlärt (1), likt allt annat beteende (Carrabine, Cox, Lee, Plummer & 

South 2009:78; Cressey 1960:2). Detta inlärda beteende sker i en kommunikativ interaktion 

(2) med intima grupper (3) och vilken riktning individen än tar – om det är emot eller för ett 

kriminellt beteende - beror på den specifika gruppens attityder för lagöverträdelser (4). Detta 

innebär att en individ genomför kriminella handlingar på grund av ett överskott av 

definitioner som är mer positivt riktade mot kriminalitet än definitioner negativt riktade mot 

kriminalitet (5) och (6). Dessa olika definitioner lever dock sida vid sida enligt Sutherland, 

och vad som är inlärt genom association till kriminellt beteende och associationer till 

konformt beteende kan skilja sig, därmed myntandet av begreppet differentiella associationer. 

Omständigheter som avgör huruvida en individ blir kriminell beror följaktligen på dess 

associationer med kriminellt beteende, men beror även på isolation från icke-kriminellt 

beteende. Även andra faktorer kan bidra med associationer till kriminellt beteende, 

exempelvis boende, anställning eller social position (Cressey 1955:117). Sutherland tillägger 

dock att dessa anknytningar kan variera i frekvens, varaktighet, prioritet och intensitet (7) 

(Cressey 1960:3). Inlärningsprocessen av ett kriminellt beteende utifrån associationer med 

kriminella grupper involverar samma mekanismer som är inblandade i all annan inlärning (8). 

Sutherland separerar således inte kriminellt beteende från andra beteenden. 

   Avslutningsvis menar Sutherland att trots det faktum att kriminellt beteende är ett uttryck av 

generella behov och värden, så kan kriminaliteten i sig inte förklaras med hjälp av dessa 

eftersom konformt beteende är ett uttryck av samma värden och behov (9) (Carrabine m.fl. 

2009:78). Kriminell eller konform strävar alla efter samma generella mål, exempelvis lycka 

och ekonomisk framgång, men vägen dit kan uttryckas i huruvida en individ väljer att nå 

dessa mål och tillfredsställa sina behov genom konforma eller kriminella medel.  
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5.1.2 Motivering av vald teori 

Styrkan i denna teori ligger just i definitionen av kriminalitet som differentiellt, eftersom den 

istället omvandlas till en sociologisk teori vilken kan appliceras på ett land, en stad eller en 

grupp (Cressey 1960:3), likt den grupp vi ämnar studera i denna uppsats. 

   En kritik som kan riktas mot Sutherlands teori är att den inte kan förklara variationer i brott, 

eller frekvensen av den. Dessutom blir konsekvensen en insikt om att inget kan göras ”i själva 

kliniken” (Cressey 1955:117), då teorin förutsätter att det inlärda kriminella beteendet beror 

på individens relationer till gruppen. Härmed kommer vikten av vår ansats i uppsatsen: Om 

kriminellt beteende är inlärt kan också övergången till ett konformt beteende ske genom 

inlärning. 

   En annan kritik riktad mot Sutherlands teori är trots att den lyckas förklara kriminellt 

beteende utifrån ett inlärningsperspektiv, tappar den hållbarhet på grund av att den inte är 

uppdaterad enligt nya rön. Tack vare den experimentella utvecklingen inom exempelvis 

psykologin, har teorier om bland annat operant betingning och andra inlärningstekniker 

framförts. Dessa tas det dock inte hänsyn till i Sutherlands differentiella associationer (Jeffery 

1965). Men eftersom denna uppsats inte följer ett psykologiskt förhållningssätt, utan ett 

sociologiskt är det nödvändigt att avgränsa till endast differentiell associationsteori utifrån ett 

större perspektiv, med fokus på inlärning beroende av grupp. 

 

5.1.3 Cresseys version av Sutherland 

Det har gjorts försök att använda teorin om differentiella associationer, genom att anta idén 

om att även konformt beteende kan ske genom inlärning och det är på detta sätt teorin 

tillämpas i uppsatsen. Men då har försök gjorts att engagera gruppen i konforma aktiviteter, 

istället för att ändra på gruppens gemensamma värden och attityder (Cressey 1955:117). 

Eftersom KRIS är en förening med redan etablerade mål kring konformt beteende tillämpas 

teorin på hur föreningen försöker överföra konforma värderingar och attityder till den 

nyblivna medlemmen. Detta med förhoppningen att denna individ ska lära sig associera ett 

konformt beteende med de värden och attityder KRIS följer.  

    Cressey (1955) har tillämpat Sutherlands teori om differentiella associationer på ett 

innovativt sätt genom att förklara hur teorin även kan gälla inlärning av ett konformt 

beteende. Han delade upp sitt anförande i sex följande punkter.  
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1. Första steget i att förändra en kriminell är att presentera individen för en grupp vars 

värderingar är konforma, men även att individen isolerar sig från grupper vilka betonar 

främjandet av kriminalitet (Cressey 1955:118). 

2. Ju mer relevanta de gemensamma målen är, desto större påverkan har förändringen på 

gruppens medlemmar och deras värden och attityder. Exempel på hur man kan få 

individen att bryta från sitt kriminella nätverk är kreativa fritidsaktiviteter, 

anställningsmöjligheter eller materiellt bistånd. Dessa är dock endast temporära 

lösningar (Cressey 1955:118).  

3. Ju mer sammanhängande gruppen är, desto större chans för medlemmarna att influera 

andra och desto viktigare blir även konformitetens roll som en del av gruppens 

normer. Detta betyder att alla medlemmar, både de som influerar och de som influeras, 

ska ha en stark känsla av tillhörighet. Det måste finnas en äkta ”vi”-känsla inom 

gruppen, vilket också betyder att de som influerar inte ska uppfattas som exempelvis 

övervakare eller annan myndighetsperson (Cressey 1955:119).  

4. Varje individ i gruppen, både de som influerar och de som influeras, måste kunna 

påvisa sin positiva inställning till konforma värden och beteendemönster. Individen 

måste således acceptera gruppens gemensamma mål - ett liv fritt från kriminalitet 

(Cressey 1955:119).  

5. Den mest effektiva mekanismen för att påverka individer är enligt Cressey (1955:119) 

en grupp som är så pass organiserad att de känner sig dragna att gå med i konforma 

grupper just av den möjligheten att påverka andra kriminella. Att en individ som 

isolerats från sitt gamla kriminella nätverk även försöker förändra andra och istället 

själv börjar acceptera den konforma gruppens värderingar är en process som kallas 

retroflexive reformation (Cressey 1955:119).  

6. Målet om förändring inom gruppen, menar Cressey (1955:119), genererar i ett starkt 

tryck på individerna att de facto förändras. Gruppen i sig blir således källan för 

påverkan att förändras. Istället för att tvinga en kriminell in i en redan etablerad 

konform grupp anser därför Cressey att metoden istället bör vara att förändra den 

kriminella gruppen. Förhoppningen är då att vissa medlemmar som innerst inne antar 

de konforma värdena finner styrkan och modet att förändra även de andra i gruppen.  

 

5.2 Meads interaktionism och rollövertagande 

Den symboliska interaktionismen uppkom ur vad man kallar för Chicagoskolan, en förebild 

och inspirationskälla till bland annat dagens moderna sätt att bedriva studier på, såsom 
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deltagande observation och andra sorters fältarbete (Fangen 2005). Dess utgångspunkt är att 

individers handlande har ett meningssammanhang som uppstår ur social interaktion och social 

interaktion kan i sin tur förändra det meningssammanhang handlingen innehar (Dionysiou & 

Tsouias 2013:187; Lundin 2008:93) En handling utgör, enligt detta synsätt, en relation mellan 

två eller fler handlande individer. Den sociala interaktionen är inflytelserik gällande 

individers utvecklande av ett ”jag”, på så sätt att interaktionen är en process varigenom 

handlingars betydelse skapas, upprätthålls, delas och förändras. Detta sker genom att 

individuella ”jag” utvecklar, formar och anpassar sina egna handlingar till pågående 

handlingar av andra deltagare. Processen pågår hos varje individ och gör i sin tur att 

gemensamma föreställningar och meningssammanhang skapas hos deltagarna (Dionysiou & 

Tsouias 2013; Lundin 2008; Mead 1976). 

   George Herbert Mead brukar sägas vara den symboliska interaktionismens grundare 

(Fangen 2005:14ff). Mead hade både som teoretisk infallsvinkel och metodologisk 

utgångspunkt en holistisk bild av världen och verkligheten. Detta gestaltas bland annat i hans 

formuleringar av hur enskilda individers handlingar ska förstås i förhållande till samhället i 

stort: 

 

”... helheten (samhället) före beståndsdelen (individen), inte 

beståndsdelen före helheten, och beståndsdelen förklaras med 

utgångspunkt i helheten, inte helheten med utgångspunkt i delen eller 

delarna.” (Mead 1976:30) 

 

Präglad av den holistiska hållningen redogör Mead för att individen, dess handlingar och 

beteende, i alla tänkbara sammanhang endast kan förklaras genom att se till vilka större 

sociala nätverk denne är en del utav och på så sätt förstå hur individen är sammankopplad 

med gruppen och vice versa (Mead 1976:30). Att en individ har möjlighet att vara en 

personlighet menar Mead beror på att hon tillhör ett samhälle och detta samhälleliga 

medlemskap medför att hon kan känna sig som ett ”jag”. När man tillhör ett samhälle får man 

grepp om de regler som finns och man tar över dessa i sitt eget handlande – den yttre sociala 

världen integreras inom den enskilda individen. I detta skede och tack vare dess uppkomst 

uppstår processen som har kommit att kallas för rollövertagande, eller på engelska benämnt 

taking the role of the other. Genom att individen övertar roller som erbjuds av andra individer, 

medför detta att hon övertar samma attityder som de andra medlemmarna i samhället. Det är 

alltså av vikt att ha i åtanke att individualitet enligt Mead i grund och botten skapas genom en 

social process vilket uttrycks som en interaktion mellan individ och grupp (eller samhälle). 
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Vidare förutsätter detta att gruppen dessförinnan existerade (Mead 1976:125ff). Den 

personliga identiteten skapas således i det sociala samspelet vilket bidrar till att den ständigt 

kan förändras (Lundin 2008:96). 

   Kritik som kan riktas till Mead, hans holistiska hållning samt den stora vikt han ålägger 

samhällets påverkan, grundas i att man genom dessa perspektiv begränsar enskilda individer – 

de blir ”… hjälplösa offer för samhällets tryck ...” (Engdahl & Larsson 2006:56). Eftersom 

huvudfokus centreras kring sociala interaktioner brukar omgivningsfaktorer förbises, vilket är 

en annan vanlig kritik som riktas mot detta perspektiv: Bristen på aspekter såsom kultur, 

social bakgrund och biologi (Johansson 2004).  

 

5.2.1 Rollövertagande 

Meads teori om rollövertagande kan liknas vid en process som innehåller flera separata delar, 

dels rollövertagandet i sig, därefter den generaliserande andre och slutligen skapandet av jaget 

- var och en av dessa delar bör förklaras separat så att en förståelse om deras funktion blir 

tydlig. Men trots att de förklaras åtskilt är de beroende av varandras funktion och processen 

blir inte fullkomlig utan alla delarna i den. 

   Varje individ kan genom föreställning ta en annan individs perspektiv av verkligheten och 

genom dennes ögon omdefiniera den pågående situationen (Charon 2004:105ff). Att på så sätt 

delta ”i den andre” möjliggör för individen att se sig själv utifrån den andres perspektiv, då 

individen skapar en form av självdistans (Sarnecki 2009:199f; Engdahl & Larsson 2006:54ff). 

   Föreställning är nyckeln till det som den symboliska interaktionismen kallar 

rollövertagande, att ta någon annans roll förutsätter en förmåga att kunna föreställa sig hur en 

annan individ tänker, upplever och ser på världen. Rollövertagande karakteriseras av att vara 

en aktivitet vilken inkluderar samspel, kommunikation och inlärning, som individer utför i 

varje social situation. Det används även som medel för att kunna influera andra individer, då 

ett framgångsrikt influerande kräver en känsla för var någonstans i livet individen befinner 

sig, vilket medför vikten av reflektion kring huruvida det man försöker influera individen till 

är förståeligt för just henne (Charon 2004:104ff). 

   Kritik mot rollövertagande har bland annat berört om det verkligen är möjligt att förstå och 

inte minst överta någon annans perspektiv. Det går aldrig att förbise sin egen förförståelse och 

därav kan man resonera kring risken beträffande missförstånd och missbedömningar vid ett 

aktivt rollövertagande (Charon 2004:108f). 
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5.2.2 Den generaliserande andre 

De individer man utövar rollövertagande gentemot kallas signifikanta andra och dessa kan för 

individen både vara av positiv och negativ betydelse, dock kan vissa roller vara viktigare än 

andra. Varje individ skapar sedermera en generaliserande bild bestående av en kombination 

av de attityder eller roller från signifikanta andra. Denna sammanslagna bild, som är 

värderingar och normer en individ anammat genom sampel med andra, kallar Mead för den 

generaliserande andre - vilket innebär att se sig själv utifrån ståndpunkten av ett abstrakt 

”dem” (Dionysiou & Tsouias 2013). Övertagande av roller är alltså inte enbart begränsat till 

enskilda individer, utan går även att använda på gruppnivå (Charon 2004:110; Sarnecki 

2009:199ff).  

   Den generaliserande andre är ett sätt för individen att dela in signifikanta andra i speciella 

grupper, som till exempel min generation, min familj, min könskategori etc., och genom att ta 

över dessa gruppers attityder kan individen reagera på sig själv utifrån vad hon tror de andras 

attityder är. En individs handlingar måste ständigt i pågående situation följas av ett försök att 

förstå de andra i samma situation, vilket blir möjligt genom ömsesidigt rollövertagande 

(Charon 2004). Då den generaliserande andre i vissa avseende ses som samhället 

internaliserat inom individen, med påverkan i hennes beteende, utövar samhället på detta sätt 

en form av kontroll över henne genom att bli en bestämmande faktor i individen. Detta 

betyder att individen använder attityder och perspektiv från den generaliserande andre som 

kontroll för sitt eget handlande och anpassar dem till de olika situationer hon ställs inför 

(Mead 1976; Engdahl & Larsson 2006; Matsueda 2006). Att individer på detta sätt relaterar 

sina handlingar gentemot varandra, genom att ta rollen av den konkreta individen men även 

generaliserande roller, skapas en gemensam social verklighet som individer på detta sätt 

interagerar i och organiserar sig utefter (Heimer & Matsueda 1994; Charon 2004). 

 

5.2.3 Skapandet av ett ”jag” 

För att kunna förstå andra individer, men även för att kunna förstå sig själv, måste en individ 

alltså engagera sig i rollövertagande. Identifiera, bedöma och utvärdera är exempel på vad 

individen lär sig genom rollövertagande - att ”vara” någon annan – och detta påverkar 

individens handlingsmönster som influerar skapandet av ”jaget” (Charon 2004:112f). I ett 

försök att exemplifiera detta drar Mead kopplingar till lagsporter och alla de individuella 

spelarna däri. För att ett lag ska bli ett framgångsrik sådant och vinna över andra liknande lag, 

krävs det att varje enskild spelare kan anta någonting om hans/hennes medspelares 
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handlingar, då man i ett lag är beroende av varandra. Vad en enskild individ gör, kontrolleras 

således genom rollövertagande – hon är med andra ord alla andra spelare i laget - förutsatt att 

deras attityder har en påverkan på henne. När den enskilde individens handlingar relateras till 

laget som helhet blir rollövertagandet delaktigt genom att koordinera det gemensamma målet. 

Här kan man anta att laget fungerar som den generaliserande andre. Att vara medspelare i ett 

lag, där ens egna handlingar är beroende av flera andra, lär man sig också konsekvenser som 

enskilda handlingar kan innebära. Detta genom att se till vilka effekter handlingarna kan få på 

andra individer, vilket Mead således menar är rollövertagandets funktion (Mead 1976).  

 

5.2.4 Motivering av vald teori 

Då en av grundförutsättningarna för att förklara hur KRIS som förening bidrar med att hjälpa 

medlemmar måste de enskilda individerna förklaras med utgångspunkt i föreningen. Detta 

innebär att den holistiska världsbilden, som förutsätter att helheten kommer före delarna, i 

detta specifika fall bör tolkas som att KRIS-föreningen kommer före dess medlemmar. Ett sätt 

att då förklara KRIS-föreningen (helheten), med utgångspunkt i den holistiska hållningen, är 

att utefter teorin om rollövertagande kartlägga de avgörande mekanismer för hur helheten 

påverkar delarna. 

   Eftersom den personliga identiteten – ”jaget” – skapas i sociala samspel med andra ”jag”, 

bör resonemangen och analysaspekterna följa av att om individen i det sociala samspelet är 

föränderlig, och det existerar ett ömsesidigt beroende mellan individ och socialt samspel, bör 

även det sociala samspelet på dessa grunder vara föränderligt. Den omvända riktningen av 

detta resonemang är således passande som analytisk utgångspunkt i uppsatsen: Om det sociala 

samspelet, som individen är ömsesidigt beroende av, förändras, förändras även individen. 

 

5.3 Hur teorierna binds samman 

Motiveringar till de valda teorierna som uppsatsen byggs utav är ovan förklarade endast i 

relation till respektive teori och dess uppsatsrelevans. Nästa steg, att förklara och vidare 

motivera för hur de olika teorierna kan användas tillsammans, är en viktig del i att tydliggöra 

analysverktygen som har använts för att försöka besvara uppsatsens frågeställning. 

   Teorin om differentiella associationer grundas i ett inlärningsperspektiv och separerar 

följaktligen inte kriminellt beteende ifrån andra beteenden. Kärnan i teorin är att individer 

som har associationer till kriminella grupper eller miljöer lär sig definitioner som är till fördel 

för ett kriminellt beteende. Men detta förutsätter även att denna individ inte har associationer 
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till icke-kriminella grupper och således saknar definitioner som gynnar ett icke-kriminellt 

beteende. Vidare är detta avgörande för den attitydöverföring som inlärningen består av. 

Associationer är del av inlärningen genom kommunikation mellan individerna, men innebär 

även att en individ måste bli medveten om andra individers agerande, vilket kan kopplas till 

rollövertagande. Kriminella associationer influerar alltså ”jaget” till att bli ett kriminellt 

objekt, utifrån synpunkten av sig själv men också av andras attityder och förväntningar 

(Matsueda & Andersson 1998; McCarthy 1996). 

   Processen ovan kan lämpligast beskrivas med ett teoretiskt inlägg i form av Daniel Glasers 

teori om differentiell identifiering - differential identification - som poängterar vikten av 

rollövertagande och referensgrupper i associationer. Det är dock inte tydligt huruvida Glaser 

påverkades av Meads formuleringar om rollövertagande, men hans principer är emellertid 

väldigt lika de som Mead lägger fram. Skillnaden är dock Glasers kopplingar till teorin om 

differentiella associationer. Glasers teori karakteriseras av att en kriminell individ identifierar 

sig med andra individer vilka accepterar dennes beteende (Glaser hänvisad i Stratton 1967). I 

detta sammanhang skriver Glaser om att individen är orienterad mot referensgrupper som 

accepterar beteendet. Detta kan liknas vid Meads generaliserande andre, då båda dessa berör 

ett abstrakt samspel med andra individer, vilket individen sedan använder i resonemang om 

sig själv. En individ och hennes värderingar är föränderliga som ett resultat av hur och med 

vem/vilka individen identifierar sig med. 

   Dessa referensgrupper kan te sig något problematiskt eftersom de värderingar en individ 

har, inte alltid behöver innebära att denne identifierar sig med representanter från denna 

specifika värderingsgrupp. Stratton (1967), som använde sig av Glasers teori, fann en lösning 

på ovanstående problematik genom att tillägga tre individbaserade faktorer; (1) den enskilda 

individen ska veta om att den specifika värderingsgruppen finns, (2) vara medveten om vilka 

värderingar som är karakteriserande för gruppen samt (3) vilja upprätthålla någon form av 

kontakt med dem. Denna sista faktor är av stor vikt i analysen. 

 

6. Begreppsdefinitioner 

De begrepp som används mest frekvent i uppsatsen och som är av betydelse för analysen 

behöver belysas och förklaras närmre. Då avgörande begrepp såsom gemenskap och 

kamratskap genererades ute på fältet, fanns det på förhand inga bestämda definitioner av 

dessa. Däremot kan tidigare forskning ge indikatorer på hur man ska behandla och använda 
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dessa typer av begrepp i relation till föreningen KRIS och på så sätt fungerar de som ett 

ramverk inför potentiella definitioner i analysen. 

 

6.1 Gemenskap 

Enligt tidigare forskning är styrkan hos föreningen KRIS de delade erfarenheterna (Frodlund 

2003; Forssell 2005). Denna utgångspunkt som KRIS har blir en betydelsefull 

verklighetsförankring, likt frasen ”vi sitter i samma båt”, och kan vara en faktor som påverkar 

och till och med kan vara avgörande när det kommer till gemenskapen medlemmarna känner 

med föreningen och dess medlemmar. 

   Ytterligare en aspekt som kan hämtas ur tidigare forskning och som kan bidra till en 

definition av gemenskap berör det igenkännandet som ömsesidigt finns mellan KRIS som 

förening, medlemmarna som utgör den och de människor som söker sig dit eller är en del utav 

föreningens verksamheter. Igenkännandet bidrar med att skapa en trovärdighet till föreningen 

och till de olika hjälpinsatser som erbjuds av den (Frodlund 2003). Sammanfattningsvis kan 

de delade erfarenheterna och den igenkänning som de innebär lägga grund för att 

medlemmarna i KRIS kan nå ut till människor i behov av deras hjälp, i form av en 

gemenskap.  

 

6.2 Kamratskap 

På KRIS egen hemsida står det uttalat att kamratskap innebär ” Vi bryr oss om våra vänners 

väl och ve, och respekterar våra medmänniskor” (KRIS 4). När det kommer till den tidigare 

forskningen går det inte att finna något uttalat om kamratskap i relation till KRIS och deras 

verksamhet. Det som däremot går att finna och som skulle kunna ses som en del utav 

kamratskapet är att det karakteriseras av en gemensam social identitet, gemensamma mål och 

intressen samt gemensam sysselsättning (Cressey & Volkman 1963; Forssell 2005). 

 

6.3 Kriminalitet samt missbruk 

För att kunna förklara vad en kriminell handling eller ett kriminellt beteende innebär, måste 

man först veta vad den generella definitionen av brott och straff är. Ett brott är en aktiv 

och/eller passiv handling som bryter mot i lagen utfästa regler och förbud. En lag är således 

utefter juridiska definitioner en formellt antagen regel (Mathiesen 2005:24) i ett samhälle vars 

funktion är att inverka på individers handlande (Wennberg 2008:11), vilken upprätthålls 

dagligen genom medvetenheten om ett straff. Sanktionen, vars mål är att skydda både lagen 
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och samhället, blir därmed en respons på den brottsliga handlingen. Följaktligen innebär ett 

kriminellt beteende ett rutinerat brytande av dessa regler, vilket kan vara en konsekvens av att 

inte ha kunskap om lagen i sig, eller att trots medvetenhet om lagen inte anse den vara 

gällande för egen del (Chylicki 1992:33). 

   För uppsatsen definieras kriminalitet, utefter ovanstående generella definition. Under 

intervjuerna kom det fram att de flesta medlemmar på föreningen oftast har en kriminell 

bakgrund som är drogrelaterad, med andra ord blir de flesta kriminella på grund av sitt 

missbruk (Individuell intervju 17 april 2013). När kriminalitet fortsättningsvis nämns, syftar 

det till den empiriska definitionen som är drogrelaterad kriminalitet. Det som däremot inte 

kunde styrkas av empirin rör vilken typ av brottslighet denna drogrelaterade kriminalitet 

utgör, dock går det att utläsa av tidigare forskning att narkotikabrott, trafikbrott och stöldbrott 

är exempel på de mest förekommande brottstyperna (Frodlund 2003). 

   Ett missbruk är i generella termer en ”okontrollerad eller överdriven användning av något” 

(NE 1). I uppsatsen definieras även missbruk utefter den genererade empirin, men också i 

förhållande till dess motsats – drogfrihet. Enligt lokalföreningens utvecklande av vad 

drogfrihet innebär nämns det i relation till droger och alkohol. Missbruk är således en 

okontrollerad användning av alkohol och andra sinnesförändrande preparat och drogfrihet 

innebär därför en total återhållsamhet av ovanstående medel (Individuell intervju 17 april 

2013).  

 

6.4 Konformitet 

Det gemensamma mål som arbetet på KRIS ska resultera i är ett konformt beteende, vilken 

vägen dit för att lyckas innebär att återställa och återskapa ett normalt liv. Ett normalt liv är 

således ett liv utan kriminalitet och missbruk. Men också att vara ärliga mot varandra och sig 

själva (KRIS 4). Definition av konformt beteende samt konformitet sker således utifrån de 

intervjupersoner som bidragit till empirin. 

 

7. Resultat och analys 

Den analys som följer innefattar först en skildring av hur föreningens medlemmar själva 

definierar de centrala begreppen i denna uppsats, bland annat kamratskap, kriminalitet och 

konformitet. Analysen innebär även hur deras svar kan tolkas utifrån anknytning till 

Sutherlands teori och Cresseys omvända tillämpning av denna. Även Meads 

rollövertagandeteori inkluderas. Målet med analysen är att finna definitioner samt 
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beteendemönster som legitimerar ett konformt beteende och vidare försöka förklara hur detta 

påverkar en enskild individs strävan efter ett konformt liv. Alltså hur en individ, genom att 

vara medlem i KRIS, bryter med ett liv av missbruk och kriminalitet för att ersätta det med ett 

konformt sådant. 

   Det unika med KRIS är att alla medlemmar tidigare varit kriminella och/eller missbrukare, 

som nu försöker hjälpa varandra att bli fria från sin bakgrund. Det intressanta sker då denna 

idé appliceras på Cresseys omvända tillämpning av Sutherlands differentiella association – 

hur ska en grupp tidigare kriminella hjälpa varandra till ett konformt liv? Analysen är 

uppdelad efter de centrala begrepp som studien behandlat och löpande försöker vi förankra 

det empiriska materialet i de tillämpade teorierna. 

   När vi i analysen benämner KRIS som en lokalförening, hänvisar vi till den specifika 

förening som varit det fält vi inhämtat vår empiri från. Vid citering av lokalföreningens 

definitioner, rörande de centrala begrepp som analyseras, hänvisar vi till fyra upphängda 

tavlor i föreningens vardagsrum som tydliggör de fyra ledorden och deras betydelse. I annat 

fall refereras det alltid till en befintlig källa. 

  

7.1 Betydelsen av KRIS enligt medlemmarna 

Första steget i analysen blir att ta upp de unika egenskaper KRIS har att erbjuda som andra 

hjälpinsatser saknar. Nedan följer några utdrag från intervjuer med KRIS-medlemmar som 

belyser konkret vad de enskilda individerna anser är unikt och speciellt med föreningen och 

dess verksamhet. 

 

IP1: 24 timmar jour. Vi är alltid tillgängliga (…) socialen slänger på luren klockan fyra 

sen är det bra. Det är det, det är vår unika grej på KRIS att det är 24 timmar. Det är 

ingen, vad jag vet är det ingen som erbjuder det, som jag haft kontakt med (Gruppintervju 

25 april 2013). 

 

IP1: Kamratstödet är ju här 24 timmar, alltså hela tiden vi är här och dem kan alltid 

ringa (…) kamratstödet är ju att vi tar hand om varandra när vi mår dåligt (Individuell 

intervju 9 april 2013). 

 

Vetskapen om att alla är tillgängliga för alla dygnet runt är en stark och avgörande faktor i 

själva kamratskapet. Det kommer alltid finnas någon som svarar i andra änden av telefonen 

och tillgängligheten bidrar med en trygghet för enskilda individer. Tryggheten innebär att 

individen aldrig behöver känna sig ensam i sitt tillfrisknande. Med tillfrisknande menas den 
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process att upphöra med missbruk samt kriminalitet och fortsätta hålla sig borta från det. 

Genom att KRIS som förening och alla dess medlemmar erbjuder kamratskap, får detta 

funktionen av ett nytt socialt nätverk. Det sociala nätverket (KRIS) eftersträvar konformitet 

och då kan den generösa tillgängligheten ses som ett sätt att uppnå föreningens mål - 

konforma värderingar och intressen. 

   När intervjupersonen betonar vikten av en 24-timmars jour påvisas samtidigt denna som ett 

betydande inslag i föreningens verksamhet. Alla har en del av ansvaret i detta arbete, alltså 

ska alla inte bara följa denna regel utan även praktisera den. Vi tolkar detta som en känsla av 

solidaritet inför varandra. Härigenom blir solidariteten en praktisk effekt av tillgängligheten, 

vilket stärker kamratskapet ytterligare. Attityden av en generös tillgänglighet består av, för 

individer i behov av hjälp, en möjlighet till att få hjälp och stöd i 24 timmar. För de hjälpande 

medlemmarna är tillgängligheten ett sätt att visa ansvar som betonar vikten av att alltid vara 

beredd att hjälpa. 

   Solidariteten förstärker och belyser att individen är en del av föreningen och denna 

delaktighet förutsätter att individen blir medveten om andra medlemmars agerande. Till 

exempel blir han eller hon medveten om de andra medlemmarnas ansvar om att vara 

tillgängliga dygnet runt. Är individen del av en gemenskap, som åläggs attityden av 

tillgänglighet, bör således individen komma till insikt om att attityden är gällande även för 

henne. Härmed blir en inlärningsprocess aktuell: Individen kan se andras beteenden som 

indikatorer på hur hon själv sedermera ska handla – det vill säga effekterna tar sig uttryck i ett 

aktivt rollövertagande. 

   Intervjupersonen hänvisar vidare till en form av begränsning gällande myndigheternas 

tillgänglighet (jmf Ryding 2009). Denna begränsning förstärker vikten av solidaritet, genom 

att den unika tillgängligheten KRIS erbjuder utgör en ständig tillgång till individer vars 

erfarenhetsbaserade hjälp är betydelsefull. Detta belyses vidare genom lokalföreningens 

definitioner om vad solidaritet är: ”Solidaritet - innebär att du ställer upp för dina vänner, 

ibland 24 timmar om dygnet. Hjälper till på föreningen, jobbar ideellt. Att du offrar lite tid på 

dina kamrater på KRIS när det behövs”. 

   Tillgängligheten blir på så sätt ett praktiserande av solidariteten, vars funktion även blir en 

association till föreningens uttalade mål och intressen kring konformitet. Den generösa 

tillgängligheten kan även belysas utifrån Sutherlands påpekande angående intensiteten av 

dessa associationer - ju mer en individ exponeras för konforma associationer desto större 

chans är det att denne även anammar dem (Carrabine m.fl. 2009:78; Cressey 1960:2). Därav 
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tolkar vi 24-timmars tillgänglighet som ett praktiskt sätt på vilket föreningen internaliserar 

dess konforma mål och intressen i individen. Att finnas tillgänglig dygnet runt, innebär att de 

konforma associationerna också finns tillgängliga dygnet runt. Detta kan ses som en 

påminnelseprocess där individen exponeras för dessa associationer dygnet runt. Således är 

inlärningen, som är beroende av en attitydförändring hos enskilda individer, tillgänglig dygnet 

runt. 

 

7.2 Kamratskap 

Tanken som följde av att KRIS startade för 16 år sedan grundades i en känsla av ensamhet 

som före detta missbrukare och kriminella kände inför sin livssituation (Individuell intervju 

17 april 2013). Känslan utvecklades med tiden till idén om att starta en förening, och specifikt 

en kamratförening, där individerna tillsammans skulle hjälpa varandra från ett kriminellt liv 

och från missbruk. Känslan av ensamhet var också kopplad till en känsla av trötthet kring vad 

livet som kriminell och missbrukare innebar. Trots att de försökte förändra den rådande 

situationen så ansåg dessa individer sig bemötas av oförståelse från myndigheter. 

 

IP3: (…) trötta på att hela tiden åka in och ut ur fängelse (…) försökte då bryta det 

mönstret och komma ifrån det livet (…) startade en förening där de skulle stötta varandra 

till att bli hederliga och drogfria (…) en narkoman kan bäst förstå en annan narkoman, 

samma sak med kriminella (…) (Individuell intervju 17 april 2013). 

 

IP3: (…) man behöver komma ifrån det, och man behöver någon, man behöver något 

stöd alltså man behöver likasinnade för att klara av att komma ifrån det (Gruppintervju 

25 april 2013). 

 

Dessa citat belyser ett ”tillsammans” som kan tänkas vara kärnan i att KRIS skapades. 

Förståelse för vad detta ”tillsammans” innebär för föreningens verksamhet och således även 

för enskilda medlemmar kan uppnås genom att se till vad och vem som ingår i detta 

”tillsammans” och hur det kommer sig att ett ”tillsammans” erbjuder en fungerande utväg ur 

missbruket och det kriminella livet. 

   Det är tydligt vad och vem detta ”tillsammans” är genom att intervjupersonen poängterar 

vikten av ett kamratskap som består av likasinnade och innebär att alla medlemmar strävar 

efter samma mål, att bryta med missbruk och kriminalitet. Således blir vad kamratskapet och 

vem de likasinnade individerna som utgör det. Det mål som eftersträvas är således endast 
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möjligt att uppnå tillsammans med andra individer som delar liknande erfarenheter. Vidare 

belyses alltså ett igenkännande som en viktig del av upphörandet med kriminalitet och/eller 

missbruk. 

   Det unika med KRIS som förening och dess medlemmar beror på att alla är före detta 

kriminella och missbrukare som tillsammans hjälper andra i liknande situation, en situation 

som medlemmarna själva varit i. De delade erfarenheterna fungerar genom att de bidrar med 

ett igenkännande, dels mellan de individer som redan är medlemmar i föreningen och dels till 

andra individer ”utanför” föreningen. Utanför föreningen kan vara föreläsningar, besök på 

anstalter etc. Igenkännandet blir således en effekt utav de delade erfarenheterna. 

   Ett sätt att nå igenkännande, som belyser ett hur, är att upprätta associationer till eller med 

någon/något som vidare möjliggör att individen lär sig definitioner och attityder. Dessa skapar 

sedan förutsättningar för individens framtida handlingar. De delade erfarenheterna blir i detta 

ljus associationer till föreningen KRIS som helhet, men blir även associationer med de 

enskilda medlemmarna. Inlärningen av föreningens definitioner och attityder blir möjlig 

genom att de individer som redan är medlemmar i KRIS, utgör associationer till föreningen 

som helhet. Det är dock inte tillräckligt med endast associationer för att en individ ska 

anamma och sedan praktisera föreningens accepterade definitioner och attityder. Individen 

behöver ytterligare förankra sig själv, sitt ”jag”, i föreningen. 

   Tidigare nämndes hur den generösa tillgängligheten är ett sätt att praktisera en känsla av 

solidaritet. Gällande igenkännande är denna solidaritet av stor betydelse, då individen 

associerar sig med andra individer (medlemmar i KRIS). Denna associering med individer är 

möjlig genom ett rollövertagande som sedan lägger grunden för individens framtida 

handlingar. När individen, via att ta rollen av de andra medlemmarna i KRIS, ser på sig själv 

utifrån deras utgångspunkt blir insikten om deras hjälp konkret och verklig. Individen ser på 

sig själv som en potentiell konform person genom att via rollövertagande förstå att denna 

förändring är möjlig. Utifrån de medlemmar som redan blivit hjälpta, alltså brutit med sitt 

kriminella liv och ersatt det med ett konformt sådant, internaliserar individen de gemensamma 

mål och intressen som föreningen utgår från. Associationer med andra medlemmar kan vidare 

kopplas till Meads (1976) resonemang kring signifikanta andra, det vill säga sociala roller 

som individen övertar och som denne anser är viktiga. Det är genom dessa roller som en 

individ har möjlighet att skapa ett ”jag” och därmed först då inse potentialen och 

föränderligheten i sig själv. Nedanstående citat fungerar som exempel på hur en individ blir 

influerad av redan hjälpta medlemmar. 
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IP4: (…) folk som själv har levt det livet man levt så ser man, ”wow” liksom, dem lever 

faktiskt ett bra liv idag liksom.  

- 

IP1: Det KRIS kunnat göra skillnad är där att de visar att där är kriminella killar som 

kan lägga av (…) (Gruppintervju 25 april 2013). 

 

Men även då en individ upplever en igenkänning med andra individer i en organiserad grupp, 

liksom föreningen KRIS, är styrkan i ovanstående resonemang endast hållbart i relation till att 

en individ inte bara känner igen sig i denna grupp utan även blir en del utav den. Därför är 

nästa steg knutet till en form av tillhörighet, som gör det möjligt för internaliserade 

definitioner och attityder att påverka en individs praktiska handlingar. 

   En tillhörighet blir möjlig genom en individs anknytning till en referensgrupp, vilken 

accepterar betydelsefulla beteenden eller attityder för den specifika gruppen. Detta 

accepterande möjliggör att individen kan identifiera sig med och till referensgruppen. Det 

handlar således om mer än att individen enbart anammar betydande definitioner och attityder, 

som sedan praktiseras i handling eller beteende. Individen måste identifiera sig i den specifika 

gruppen för att kunna bli en del utav den. Gruppen i dess helhet, men även individen som en 

del utav den, behöver internaliseras inom individen. Detta sker bland annat genom att gruppen 

via dess medlemmar blir signifikanta andra som sedan generaliseras – gruppen som individen 

är en del av utgör således den generaliserande andre. När Stratton (1967) hänvisar till Glasers 

teori om differential identification, poängteras vikten av just denna identifiering med gruppen. 

En individ kan anamma betydande värderingar som kännetecknar gruppen, men för att bli en 

del utav den, måste kontakt etableras samt upprätthållas från individens sida.  

 

IP2: Och det är en stor del till varför jag tror att det fungerar så bra som det gör liksom. 

Att man är KRIS-are, det är en identitet i sig själv (Individuell intervju 9 april). 

 

IP2: Du kan vara dig själv liksom (…) du sticker inte ut (…) många har haft den här 

skitbakgrunden liksom (…) man har förståelse för varandra (…) man kan prata om dem 

skitgrejerna som hänt och andra delar med sig (Gruppintervju 25 april 2013). 

 

Genom att en individ blir medlem i KRIS fullföljs upprätthållandet av kontakt med gruppen 

och när individen blir en del utav den är chanserna större att internalisera, praktisera men även 



Lunds Universitet 

Sociologiska Institutionen 

 

30 

 

tillgodogöra sig betydande definitioner och attityder. Detta belyser att det finns en 

föränderlighet som man kan säga reflekteras mot och blir en effekt av vilka individer eller 

vilken grupp en individ identifierar sig med. 

   I det senare citatet går det att finna något som kan liknas vid en paradox. När 

intervjupersonen redogör för en fördel med KRIS nämner denne att man i föreningen kan 

”vara sig själv”. Det är intressant att resonera angående vilket ”själv” intervjupersonen 

åsyftar. Enligt Mead (1976) sker skapandet av ett eget unikt ”jag” alltid i relation till andra 

individer. Då KRIS utgör ett nytt socialt nätverk av före detta kriminella och missbrukare, 

skapar medlemmarna sina ”jag” utefter dessa. Detta tolkar vi som att ”vara sig själv” 

reflekterar det sociala nätverket man för tillfället har i sin omgivning och innebär att 

medlemmen är ”sig själv” endast i relation till andra. Vidare handlar detta om att medlemmen 

anammar en syn på sig själv som en före detta kriminell och/eller missbrukare. 

   Tolkningen av ovanstående resonemang kan även anknytas till då Stratton (1967) refererar 

till Glasers differential identification, på så sätt att en individs värderingar är möjliga utan 

identifiering med gruppen. För KRIS-medlemmar hävdar vi snarare motsatsen. De identifierar 

sig först med gruppen som, i fallet med KRIS, har de delade erfarenheterna. Det avgörande 

steget blir när individen väljer att upprätthålla kontakt med föreningen, vilket blir det 

definitiva identifieringssteget. Genom denna identifiering, som i grund och botten innebär ett 

rollövertagande, börjar man anamma gruppens värderingar. Om vi utgår från Sutherlands 

teori, att orsaken till kriminalitet beror på en individs brist av association till konforma 

grupper (Cressey 1960) innebär det att de individer som söker sig till KRIS saknar de 

nödvändiga associationer som gör konformitet möjligt. 

   Analysen om tillhörighet och identifiering går att relatera till hur individen hade känt om 

hjälpinsatsen istället utgjordes av en myndighetsperson. 

 

IP3: Det enda de vet är det de har läst, de vet ju inte hur det är i praktiken därute (…) 

(Gruppintervju 25 april 20113).  

 

I: Men om en socialarbetare hade stått utanför grundarna, hur hade det varit då? 

IP2: (…) alltså man har ofta haft samhället, systemet mot sig liksom så hade man då mött 

en, jag hade tänkt ”Fan, igen” (…) det är någonting annat när man får hjälp utav folk 

som har själva varit i skiten, det blir en annan respekt. 

IP:3 Ett annat förtroende. 

- 
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IP2: … hårdheten som kommer från dem som själva varit i skiten det – det är liksom det 

är mycket sådant man behöver (Gruppintervju 25 april 2013). 

 

I och med vetskapen om att de alla har likartade erfarenheter finns det, som intervjupersonen 

uttrycker, också en större respekt inför det stöd som medlemmarna erbjuder varandra. Den 

uttrycks av en ”hårdhet”, en form av saklighet. Hade denna hårdhet istället uttryckts av 

exempelvis en socialarbetare skulle det dock inte haft samma effekt. Citaten kan tolkas som 

att en individ med missbruks- och kriminalitetsproblematik inte har lika lätt för att identifiera 

sig med myndighetspersoner, samt myndighetsorganisationer i övrigt. Därmed är det svårare 

för individen, grundat i resonemanget ovan, att ta emot eller söka hjälp från myndigheter. 

   Analysen ovan har visat betydelsen av kamratskapet utifrån den nyblivna medlemmen som 

ska anamma föreningens attityder och beteenden. Det är även relevant att ta upp en analys 

rörande betydelse av kamratskap för de redan etablerade medlemmarna. Då föreställningen 

om ett kamratskap inkluderar, inte bara de nyblivna medlemmarna, utan även de aktiva och de 

anställda. 

 

IP1: Det hjälper mig och min drogfrihet och min – mitt nya liv också på något sätt. Det 

stärker mig mycket, att kunna hjälpa andra (Individuell intervju 9 april 2013). 

 

IP2: (…) många är med i KRIS (…) för man har chansen att hjälpa andra. Det ger så 

mycket, att hjälpa andra. 

- 

IP3: Det – alltså vi har hela tiden hållit på att ta och ta och ta och nu får vi chansen att 

ge (Gruppintervju 25 april 2013). 

 

Tolkningen av dessa citat antyder att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan den enskilda 

medlemmen och föreningen gällande kamratskapets hjälpande verksamhet. Som ny medlem 

får individen hjälp av föreningen, men det finns även en outtalad förväntning om att individen 

sedermera ska hjälpa föreningen tillbaka. Denna outtalade förväntning ska dock inte fungera 

som ett tvång på individen utan snarare ses som en del av det personliga tillfriskanandet. Det 

ömsesidiga utbytet handlar således inte om en traditionell terapeut/klient- situation, som 

skulle kunna ses som ett maktspel och inte ett ömsesidigt beroende. Detta då terapeuten är där 

för att hjälpa klienten, och inte tvärtom, medan det i KRIS inte förekommer en sådan 

uppdelning. Istället strävar de efter solidaritet – alla ska hjälp alla. 
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   Ett sätt att utveckla detta resonemang kan göras genom att peka på att medlemmars 

tillfrisknande skiljer sig beroende på hur långt de har kommit i sitt tillfrisknande (Individuell 

intervju 17 april 2013). Men det innebär inte att individer, som exempelvis haft en längre 

drogfri tid, får en större roll inom föreningen. 

 

IP2: Man döljer ingenting för dem, det gör inte de andra heller liksom (Individuell 

intervju 9 april 2013).  

- 

IP2: (…) man kan prata om de skitgrejerna som hänt och andra delar med sig. 

IP1: (…) kamratskap handlar om att ta hand om varandra, släppa sin självcentrering.  

IP3: Att vara en vän (Gruppintervju 25 april 2013). 

 

Omvandlingen från att styras av självcentrering till omtanke inför andras välmående, är starkt 

kopplat till Cresseys (1955) tredje princip som tydligt förklarar vikten av sammanhållning, att 

tillsammans men även individuellt nå målet – ett konformt liv. Även känsla av en gemensam 

tillhörighet inkluderas i denna. Cressey (1955) skriver i sin artikel ”Changing Criminals” att 

det för sammanhållningens skull måste finnas ett tydligt upprätthållande av konformitet. Detta 

bör sedermera ha en betydande roll i gruppens (föreningens) befintliga regler. Det är för 

identifieringen med medlemmar och känslan av tillhörighet viktigt att poängtera bristen av 

identifikation till andra organiserade grupper som också efterstävar konformitet. Om vi då 

ponerar att denna individ hade haft möjlighet till associationer och därmed möjlighet att känna 

samma identitet till andra grupper med konforma mål och intressen, hade det kunnat uppstå en 

konkurrens mellan KRIS och den andra gruppen. Saknaden, eller bristen av tillhörighet med 

exempelvis myndigheter, förstärker möjligheten KRIS har att kunna influera en individ när 

denne väl har valt att lämna det gamla kriminella nätverket och livet bakom sig. Detta är 

också ett krav som KRIS ställer på alla dess medlemmar. Vidare går detta resonemang att 

anknyta till Cresseys (1955) första och avgörande princip. Den berör vikten av att en individ 

som är redo att ersätta det kriminella livet med ett konformt sådant, måste alieneras från sitt 

gamla sociala nätverk som är ett uttryck för associationer till kriminella definitioner och 

attityder. Således måste individen assimileras till ett nytt socialt nätverk vars definitoner och 

attityder legitimerar ett konformt beteende. Detta belyses i följande citat: 
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IP1: Jag fick ju bryta all kontakt med mina gamla kompisar som jag skaffat under min 

kriminella och min aktiva tid som narkoman. Det var ju första steget (Individuell intervju 

9 april). 

 

IP2: (…) Så har jag brutit med alla mina gamla vänner (…) det gör nog alla som kommer 

in i KRIS, det är ett val man gör liksom. Det är så det funkar liksom. (…) få ett avslut på 

allt det här gamla och börja på nytt (Individuell intervju 9 april 2013). 

 

Citaten påpekar att kravet som föreningen ställer på individen att bryta kontakt med sitt gamla 

sociala nätverk är ett avgörande steg för att kunna bli erbjuden hjälp från KRIS. För att en 

individ ska kunna bli en fullvärdig del (medlem) av helheten (KRIS) så är det enda 

alternativet till hands att bryta med det gamla nätverket. Det nya sociala nätverket eller 

gruppen är en stor del av de associationer som kommer att påverka individen, därigenom kan 

individen (den enskilda medlemmen) förklaras med utgångspunkt i gruppen (föreningen). 

KRIS är till för att ersätta och möjliggöra, genom att vara ett nytt socialt nätverk med 

konformitet som mål, att individen blir konform. Således är KRIS inte bara ett konformt 

socialt nätverk, utan det sociala nätverket är i sig det som möjliggör att individen kan ersätta 

och komma ifrån de kriminella beteendemönstren. Kravet att bryta med tidigare sociala 

nätverk leder oss vidare till nästföljande centrala begrepp - föreninges regler och dess 

effekter. 

 

7. 3 Reglerna 

Ur det empiriska materialet har det framgått att en stor del av KRIS arbete är inriktat på att 

upprätthålla regler, vilket uttrycks genom att alla medlemmar följer reglerna. En annan viktig 

aspekt i detta sammanhang belyser vikten av struktur och rutin i det vardagliga livet, både 

inom föreningen och utanför den. Dessa har en betydande roll i föreningen och därför är det 

viktigt att tydliggöra hur regler upprätthålls, samt hur strukturerna och rutinerna tar sig 

uttryck i det dagliga arbetet på KRIS. Nedan kommer både citat från intervjuer samt 

fältanteckningar från observationer att lyftas fram, som konkretiserar regler och struktur. Men 

först är det dock relevant att ta upp vikten av individens egen motivation som vi tolkar vara 

avgörande för hjälpen från KRIS sida. Innebörden av denna motivation belyses i 

nedanstående citat. 
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IP3: (…) vill de inte ha vår hjälp kan vi inte, då kan vi inte göra så mycket heller 

(Individuell intervju 17 april 2013). 

 

IP2: (…) man kan inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt (Gruppintervju 25 april 

2013). 

 

Betydelsen av en individs egen motivation både rörande att ta emot hjälp från föreningen och 

att välja ett konformt liv, har en stark inverkan i det arbete KRIS genomför. Även motivation 

kring att bli en del utav KRIS inkluderas i detta. När individen blir en del av föreningen 

upprätthålls dennes motivation av KRIS, men insikten om vad motivationen betyder och 

beslutet att följa den måste individen själv finna. Den individ som för första gången möter 

föreningen KRIS och som under deras uppsökande verksamhet, på exempelvis anstalter, får 

höra medlemmarnas erfarenhetsbaserade historier kan då finna motivationen genom att se 

medlemmarna som förebilder. Det konforma livet KRIS-medlemmarna har uppnått kan därför 

fungera som en inspiration och likväl en motivation för den enskilda individen. Resonemanget 

finner vi återigen kopplat till Meads teori om rollövertagande där motivationen skapas i att 

individen, utifrån att se sig själv genom de andras perspektiv, på så sätt blir påverkad av 

KRIS. 

   Motivationen är kopplad till acceptans och upprätthållande av regler, såsom drogfrihet och 

hederlighet. Konsekvensen av att bryta någon/några av dessa är uteslutning från lokalen och 

innebär omedelbar uppsägning av boendekontrakt samt eventuell anställning individen har på 

föreningen. 

 

IP1: … så gillar jag den här nolltoleransen (…) ingen alkohol inga droger och inga 

sinnesförändrade mediciner. 

- 

IP1: Alltså när man tar återfall här blir man av med jobbet direkt. Det står i kontraktet 

(Individuell intervju 9 april 2013). 

 

IP1: … ingen är mer värd än någon annan här i lokalen, alla är lika värda och de som 

anser att de är mer värda och inte kan rätta sig efter det får gå ifrån lokalen, får inte lov 

att vara härinne (Gruppintervju 25 april 2013). 

 

IP3: (…) i lokalerna eller på KRIS- aktiviteter så kan vi inte ha folk som är drogade eller 

har mediciner på grund av att det äventyrar dem andra medlemmarnas säkerhet. Det kan 
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ju trigga igång dem (…) det kan trigga igång mig också givetvis (skrattar) (Individuell 

intervju 17 april 2013). 

 

Under en observation noterade vi följande, som visar på rutinerna i KRIS-föreningen och som 

är ett sätt att både strukturera föreningen och dess medlemmar samt bevaka att regler följs. 

 

Under medlemmarnas dagliga ”morgonmöte” visades flera tecken och symboler för 

gemenskap. De närvarande medlemmarna satt vid ett långbord där mötet inledde med 

dess upplägg; textläsning, morgonutsagor och redovisning av dagsplanering. 

Textläsningen hölls av en annan medlem och innebar att denne läste en text högt ur en 

bok. Efter detta var det dags för morgonutsagorna (vårt begrepp) som alla inleddes med 

ett gemensamt ”God Morgon” och avslutades med ett gemensamt ”Tack”, för varje 

enskild medlem som delade med sig. Morgonutsagorna innehöll en redovisning av 

aktuellt humör, framtida orosmoment m.m. och alla runt bordet turades om att berätta. 

Det var dessa morgonutsagor som mest förvånade oss. De kändes så självklara i den 

stunden att vi inte reflekterade över deras betydelse förrän efteråt. Morgonmötet 

konkretiserar deras två ledord – kamratskap och solidaritet – genom att medlemmarna 

får chans att ”lätta sina hjärtan” om de mår dåligt eller också chans att sprida glädje till 

de övriga när de mår bra. Morgonmötet är också ett sätt att strukturera och ge 

medlemmarna sysselsättning under dagen (Observation 12 mars 2013). 

 

Citaten ovan belyser att gruppens säkerhet kommer före de enskilda individernas egna viljor. 

Reglerna som medlemmarna måste följa är inte bara del av deras personliga tillfrisknande, 

utan ingår även i den övergripande solidariska andan, vilket ”morgonmötet” exemplifierar. De 

är på så sätt ständigt medvetna om att de, vid ett återfall, riskerar att inte bara skada sig själva 

utan även de övriga medlemmarna. Morgonmötet kan ses som ett sätt att terapeutiskt 

”ventilera sig” inför andra medlemmar, men även ett praktiskt sätt genom vilket 

medlemmarna kan observera exempelvis en påbörjad återfallsprocess och ingripa i ett tidigt 

skede. 

   Genom den ständiga pendlingen mellan vad som är bra för individen, till vad som är bra för 

gruppen, aktualiseras det sociala samspelet och det ständiga gemenskaps- och 

verklighetsskapandet. Således är även upprätthållandet av föreningens regler exempel på hur 

de enskilda medlemmarna ständigt är förankrade i föreningen som helhet - hur deras 

individuella agerande kan komma att påverka hela gruppen. I detta sammanhang går det att 

urskilja hur rollövertagande från individernas sida är med och förstärker den solidaritet som 
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upprätthåller reglerna. På detta sätt kan vi tolka KRIS som den generaliserande andre. Här blir 

det aktuellt då individen, som i tidigare stadier, påbörjat en internaliseringsproess av gruppens 

mål och intressen genom rollövertagande. Individen får insikt om att dessa roller, som 

förstärks genom att individen bryter från tidigare sociala nätverk, blir viktiga i dessa 

sammanhang. Åter minskas risken för att olika associationer ska konkurrera med varandra. 

Detta eftersom både konformt och kriminellt beteende influerar en individs beteende lika 

mycket, enligt Sutherland (Cressey 1955), då de båda beteendena är inlärda efter samma 

principer.  

   Genom att individen skall se KRIS-medlemmarna som signifikanta andra, kan föreningen så 

småningom bli deras generaliserande andre. Detta gör att dessa regler och förbud inte bara 

internaliseras, utan ständigt motiveras och efterföljs av individen själv. Resonemanget 

förstärks av Forsells (2005) slutsatser att när ständiga aktiviteter och dylikt sker på föreningen 

är det enklare att lägga märke till nedbrytande beteendeförändringar. Vilket återknyter till 

tillgängligheten. 

 

7.4 Gemenskap – vad är det? 

Under denna rubrik ämnar vi sammanfatta analysen samt diskutera det mest centrala som 

framkommit. 

   Av ovanstående analys väljer vi att definiera gemenskap som en process, från tillgänglighet 

till solidaritet, följt av regler samt känslan av kamratskap. Processen har sin egentliga början 

då en individ själv väljer att etablera kontakt med föreningen KRIS och sedermera även 

upprätthålla denna. En individ blir, genom sitt medlemskap i föreningen, en del utav den 

vilket är det nästkommande steget i processen. 

   Eftersom KRIS endast vänder sig till de individer som av egen vilja söker sig dit och med 

denna handling visar att de är i behov av deras hjälp, kan man egentligen inte med säkerhet 

påstå att det är KRIS som influerat denna individ till att söka hjälp hos dem.  

 

IP3: (…) jag tror ändå att någonstans sår vi ett frö i deras huvud (…) jag tror att en del 

av dem kommer upp till oss för att vi har varit där nere (Individuell intervju 17 april 

2013). 

 

Det som däremot kan styrkas, av citatet ovan, är att intentionerna bakom KRIS professionella 

verksamheter, däribland besök på anstalter, är ett sätt att, om än med små medel, försöka 
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fånga upp och ”så ett frö” hos de intagna. Vid frigivning hoppas man att de tänker på KRIS 

och då av egen vilja söker sig dit. Det går att utefter detta koppla till teorin om 

rollövertagande som ett sätt att se på sig själv utifrån KRIS ögon som en potentiell konform 

individ. Tidigare forskning pekade på betydelsen av KRIS, i jämförelse med andra program 

(Frodlund 2003), och vi vill förklara även detta genom ett rollövertagande. Att influera en 

individ kräver, av den som önskar influera, en förmåga att känna av var i livet individen man 

vill influera befinner sig. Då KRIS-representanter själva varit med om liknande saker, som 

exempelvis individerna på anstalten är med om för tillfället, kan de på ett bättre sätt än till 

exempel myndighetsrepresentanter vara införstådda med villkoren i deras liv. De delade 

erfarenheterna bidrar till en ömsesidig förståelse mellan KRIS-representanter och individerna 

på anstalten. Genom att individen således kan ta över rollen som en KRIS-representant 

kommer denne till insikt om att en livsförändring är möjlig. Individen förstår att både den 

själv men även KRIS-representanterna är föränderliga, genom att se till deras lyckade 

drogfrihet och hederlighet. Allt detta blir nya associationer som dessa individer tidigare inte 

haft gentemot konformt beteende. Detta exemplifieras av följande citat: 

 

IP2: KRIS hjälper mig dagligen hur man gör när man inte är kriminell. (…) visar hur 

man börjar leva igen (Gruppintervju 25 april 2013). 

 

IP2: (…) jag tänker, människor som inte är kriminella, vad pratar man om liksom? (…) 

(Individuell intervju 9 april 2013). 

 

Härefter följer steget att etablera och sedan upprätthålla kontakt med KRIS, men först efter att 

individen själv insett att denne kan förändras och således också vill förändras – därav vikten 

av egen motivation. Detta tolkar vi som ett rollövertagande. 

   Samtidigt som denna individ etablerar kontakt med KRIS, genom sitt medlemskap, går 

denne således med på de krav som KRIS fastställt gällande att bryta med det tidigare sociala 

nätverket. Den praktiska innebörden av att bryta med det nätverket är att denna individ 

således förankrar sig ännu mer i KRIS som förening. Effekten av detta blir att många av de 

tidigare associationer som individen hade till kriminalitet, nu istället ersätts med ett nytt 

socialt nätverk och associationer till konformitet. Detta bidrar till att associationer inte 

konkurrerar om vilken av dessa som ska ha företräde och möjliggör för KRIS och den 

enskilda individen att påbörja, för att sedan upprätthålla, det ömsesidiga beroendet till 

varandra. Detta ömsesidiga beroende förutsätter bland annat två sammanhållande saker. För 



Lunds Universitet 

Sociologiska Institutionen 

 

38 

 

det första förutsätter det att den enskilda individen anammar de regler som KRIS fastställt och 

detta gör individen dels genom brytandet av det gamla nätverket och dels genom att självmant 

ha sökt sig dit. Redan innan individen blir medlem, behöver denne acceptera de villkor som 

innebär att vara medlem i KRIS. För det andra förutsätter detta att individen även praktiserar 

de regler som denne anammat. Härigenom blir individen en del av föreningen då denne gör 

sig föremål för gruppens regler, krav och intressen. Dessa sätter individen framför sina egna. 

Sedermera blir även dessa till individens egna, men först efter att denne identifierat sig själv 

som en del av föreningen – som en ”KRIS-are”. 

   Individen identifierar sig med föreningen i första taget som ett steg efter brytandet med det 

gamla nätverket, då individen har brist på andra konforma kontakter. Således är detta en 

annan avgörande punkt i processen, bristen av associationer till och på så sätt identifiering 

med andra konforma grupper, exempelvis myndigheter. Genom att KRIS då har styrkan av de 

delade erfarenheterna förstärks gruppen som alternativ till ett nytt socialt nätverk. Vidare bör 

också nämnas att vi tolkar detta som att individen inte har en konform generaliserande andre 

och utgör således att KRIS så småningom lägger grunden för en sådan. Detta anknyts till 

bristen på associationer till övriga konforma och till att medlemmarna på KRIS är likasinnade. 

   Utefter detta väljer vi att benämna gemenskap som ett slags socialt igenkännande. Individen 

identifierar sig med gruppen (KRIS) på grund av liknande bakgrunder, men väl medlem i 

gruppen blir den enskilda individen som de andra i gruppen – alltså en före detta 

kriminell/missbrukare. Med socialt åsyftar vi till den symboliska interaktionismen där 

samspel och interaktion mellan individer ständigt är pågående och vi menar vidare på att 

individen (medlemmen) är del av det sociala (KRIS), men även tvärtom. Igenkännandet 

definieras utefter de konkreta delade erfarenheter medlemmarna har med varandra, men även 

hela den process som gemenskap innebär. 

   En kritisk reflektion till ovanstående resonemang berör det faktum att dessa individer utan 

att vara medlemmar i KRIS kan uppfatta sig som före detta kriminella/missbrukare. 

Exempelvis i relation till myndigheter kan rollen som före detta kriminell/missbrukare också 

göra sig gällande. Men det är i kombination med det ”tillsammans”, alltså likasinnade KRIS-

medlemmar, som det sociala igenkännandet får en annan betydelse, vilken förstärks genom 

delade erfarenheter. Då myndigheter saknar bland annat de delade erfarenheterna, saknas på 

så sätt det sociala igenkännandet. 

   Det ömsesidiga beroende som finns mellan medlemmen och föreningen grundas vidare i de 

praktiska förväntningar som medlemskap i KRIS innebär. En individ söker sig till KRIS för 
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att få personlig hjälp, men samtidigt förväntar KRIS sig också, i relation till personligt 

tillfrisknande, att denna individ ska hjälpa och ge tillbaka. Ett konkret exempel är den 

tillgänglighet KRIS erbjuder, att alltid vara beredda med stöd. Detta är ytterligare ett sätt då 

inlärningen av associationer, som ska bidra med upprätthållandet av konforma beteenden, 

kommer till ett praktiskt nyttjande - de konforma beteendena kan på detta sätt läras in 24 

timmar om dygnet. 

   Vi vill avluta analysen med ett citat som vi anser sammanfattar det centrala i uppsatsen: 

 

IP2: Och det är just där KRIS kommer in, för att de ger en stabil vardag, man får en 

chans om en ny identitet och de visar det är så många andra som kommit ut ur skiten 

liksom så dem, det finns många man kan fråga om hjälp och det här med att man får 

samhörighet och just den här kriminella tankegången, att bryta mönstret liksom. Och 

hitta värden i andra ting i livet (Individuell intervju 9 april 2013). 

 

8. Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen grundades i idén att finna implicita och/eller explicita tecken på något 

som kan representera gemenskap i föreningen KRIS, och utefter dessa tecken vidare analysera 

om denna gemenskap kan sägas vara en faktor i upprätthållandet av konforma beteenden.  

   Vi ställde oss därför frågan: Hur kan associationer med före detta kriminella och 

missbrukare influera en individ till ett konformt liv? Dessutom förhöll vi oss till ytterligare 

två vägledande frågor: (1) Hur ser dessa tecken på gemenskap ut? Samt (2) är dessa tecken 

synliga för en utomstående part (oss som fältobservatörer/intervjuare)? 

   Uppsatsens frågeställning besvaras utefter analysens definition av begreppet gemenskap, 

som resulterade i en form av socialt igenkännande. Styrkan i föreningen KRIS är att dess 

medlemmar identifierar sig med föreningen på grund av att de alla delar liknande 

erfarenheter. Dessa delade erfarenheter är ett implicit tecken på gemenskap (1), som gör KRIS 

unikt.  En före detta kriminell kan identifiera sig som en ”KRIS-are” och således en konform 

individ. Medlem och förening är vidare ömsesidigt beroende av varandra, och genom 

kamratskap samt solidaritet praktiseras en gemenskap som vi kan visa är en påverkande faktor 

för individens konforma liv. På så sätt besvaras fråga nummer (2) genom att tecken på 

gemenskap var synliga för oss som utanförstående part. Förväntningar är exempel på det 

ömsesidiga beroende mellan enskild medlem och förening där föreningens grundtanke – att 

erbjuda hjälp – endast är möjlig då det finns individer som vill hjälpa. Att få hjälp av KRIS 
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och att sedan själv kunna hjälpa föreningen tillbaka kan tolkas som tecken på en gemenskap 

(1) som influerar individen att upprätthålla sitt konforma liv, då denna känner ansvar för och 

solidaritet med föreningen. 

   En metodologisk aspekt som är viktig att nämna är bristen på variationen kring 

intervjupersonerna i uppsatsen. De flesta av våra intervjupersoner hade någon form av 

anställning på föreningen eller var aktiva på annat sätt. Samtidigt visas hur just denna process 

kan vara väsentlig: De upplevde det som väsentligt att hjälpa andra till en konform livsstil och 

stärktes därmed i sin icke-kriminella identitet. Vi diskuterade under metodavsnittet risken för 

att intervjupersonerna kunde komma med ”färdiga svar” och rörande vissa frågor fick vi en 

känsla av att fallet var så. Möjligen kan detta förklaras med att dessa medlemmar på ett sätt 

var lokalföreningens ”ansikte utåt” och hade därför KRIS bästa i tankarna. Det som därför kan 

förbättras i uppsatsen är att få tillgång till de mer ”vanliga” medlemmarna, som eventuellt kan 

förmedla en annan bild av föreningen, som inte alltid överensstämmer med anställda eller 

aktiva medlemmars uttalade bild.  Vi skulle också kunnat undersöka gemenskapen genom att 

ta hänsyn till mängden av konflikter i KRIS och hur dessa påverkar deras uttalade 

kamratskap. Även konflikter är ju en form av gemenskap. 

    Idén om ett rollövertagande för med sig en problematisk aspekt genom risken som finns 

angående innebörden av att ta en annan roll. Det handlar inte om att, likt skådespeleri, agera 

som någon annan, utan snarare att kunna sätta sig in i en annan individs perspektiv och 

därmed känna det den andre känner. I uppsatsen avser rollövertagande det sistnämnda. 

   En annan aspekt som uppvisas, då vi förhåller oss kritiska till vår uppsats, berör en väldigt 

dualistisk världsbild: grupper och individer är antingen kriminella eller konforma. Denna 

dualism blir dels en effekt då teorin om differentiella associationer tillämpas, genom att denna 

inte heller inkluderar någon typ av variation, och dels då uppsatsen inte tar hänsyn till faktorer 

såsom kön, ålder, klass och etnicitet. På detta sätt tar uppsatsen för givet att den 

gemenskapsprocess vilken blivit synlig i analysen och kännetecknas av en social igenkänning, 

är lika för alla individer/medlemmar i KRIS.  

   Den gemenskap föreningen KRIS uppvisar kan i denna uppsats inte styrkas som den 

definitiva faktorn för medlemmarnas konforma liv. Föreningen bör istället ses som ett 

komplement till andra hjälpinsatser. Men deras arbete ska inte underskattas. Deras påverkan 

över en enskild individ, vars mål är ett konformt liv, kan i ljuset av ett socialt igenkännande 

ses som potentiellt betydande.  
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   Vår förhoppning med denna uppsats är att den ska inspirera till att göra mer omfattande 

studier, och även kvantitativa sådana för att ta reda på om våra medlemmars svar endast var 

en unik slump eller om det stämmer överens med andra föreningar. 
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Appendix 
 

Intervjuguide 

 
Om föreningen: 

 Hur kom det sig att KRIS startade? 

 När blev du medlem i KRIS? 

 Hur fick du kontakt med KRIS? 

 Har du fått avstå från något för att kunna vara med i KRIS? (Utveckla) 

 Vad har KRIS betytt för dig? 

 Hade du några förväntningar på föreningen innan ditt medlemskap? (Exempel?) 

 Vad innebär ”muckhämtning”? 

 Beskriv KRIS fyra ledord – kamratskap, hederlighet, solidaritet och drogfrihet? 

 Vad innebär det att ha en anställning hos KRIS? Vilka medlemmar får det? 

 Vad är det som gör KRIS unikt? 

 Vad har KRIS för styrkor/svagheter? 

 

Kamratskap: 

 Har du eller har du haft en fadder? (Utveckla) 

 Har du varit eller är du själv fadder? (Utveckla) 

 Vad betyder kamratskap för dig? 

 Vad har aktiviteterna som KRIS erbjuder för betydelse? 

 Kommer alla medlemmar överens? (Utveckla) 

 Hur gör föreningen för att nya medlemmar ska känna sig som en del av den? 

 Hur bemöter du människor som är i behov av hjälp? 

 

Motivation: 

 Vad betyder ”att vara motiverad till förändring”? 

 Kan man bli motiverad av att se andra lyckas? (Utveckla) 

 Hur kommer det sig att människor söker sig till föreningen? 


