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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats var att studera hur föreningen KRIS kan bidra till sina medlemmars 
återanpassning till samhället. Föreningen KRIS har som ambition att stötta människor som 
vill bryta upp med missbruk och kriminalitet och återanpassa dem tillbaka in i samhället. 
Studien utgick från fyra intervjuer där medlemmarna delade med sig av sina erfarenheter av 
föreningen KRIS. Jag använde mig av en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt för att förstå medlemmarnas upplevelser av KRIS. Genom denna metod fick 
jag inblick i vilken betydelse KRIS har för medlemmarnas återanpassning till samhället. För 
att tolka och dra slutsatser från intervjutexterna utfördes en innehållsanalys. Resultatet av 
intervjuerna visade att KRIS kan bidra till att återanpassa sina medlemmar till samhället. 
Medlemmarna får genom KRIS möjlighet att gradvis anpassa sig till ett drogfritt och 
hederligt liv där socialt stöd och formandet av nya livsstrategier är viktiga inslag i 
föreningslivet. Det framkom även att medlemmarna har ett antal hinder att övervinna innan 
målet med full delaktighet i samhället är uppnått. Låg utbildningsnivå och tidigare 
fängelsestraff är några faktorer som innebär social exkludering och svårigheter att finna 
arbete.  
 
 

Nyckelord:  

självhjälpsrörelse, frigivning, social anpassning, kriminalitet, kriminalvård, prison AND 

work, criminals rehabilitation, leaving prison och criminal.     
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   1. BAKGRUND 
Intentionen med denna uppsats var att studera vilket stöd som finns tillgängligt för de 

människor som vill bryta med ett kriminellt förflutet och missbruk. Den som beslutat sig 

för att leva ett hederligt och drogfritt liv har ett flertal hinder att övervinna innan 

återanpassningen till samhället och uppbyggnaden av ett värdigt liv är uppnått. Den tidigare 

forskningen inom området visade att en livsstilsförändring är svår att genomföra för den 

enskilde individen när det handlar om att lämna ett tidigare missbruk och kriminalitet. 

Återfallsfrekvensen i brott och missbruk är hög i Sverige idag och enligt 

Kriminalvårdsstyrelsens statistik framkom det att i genomsnitt ca 40 procent av 

kriminalvårdens klienter återfaller i brott inom tre år efter avtjänat straff (Riksrevisionen, 

2004). Den höga återfallsfrekvensen var en anledning till att jag ville undersöka vad som 

kan bidra till att återanpassa tidigare kriminellt belastade personer med 

missbruksproblematik till samhället.  

 

Vid ett tidigare tillfälle hade jag varit på studiebesök hos en förening i Stockholm som 

kallade sig för KRIS, där människor som har levt med missbruk och kriminalitet drev 

föreningen för att hjälpa varandra att återerövra en plats i samhället. Det intryck jag fick av 

föreningen vid detta tillfälle var att det fanns mycket idéer och positivt tänkande. Genom 

efterforskningar fann jag att föreningen KRIS fanns på fler orter i Sverige och jag valde då 

att i denna uppsats undersöka en förening som ligger i en medelstor stad i Norrland. KRIS 

är en ideell kamratförening och förkortningen står för kriminellas revansch i samhället. För 

att få stöd från KRIS krävs att medlemmen ställer upp på KRIS fyra honnörsord: 

hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. KRIS arbetar inom ett flertal områden 

som exempelvis hämtning vid anstalt av den som friges, boendeverksamhet, kurser och 

fritidsverksamhet. Föreningen är relativt ung och nytänkande, den har funnits i snart tio år 

och har omkring 5300 medlemmar (KRIS, 2007). 

 

Genom denna studie ville jag få kunskap om vad medlemmarna ansåg om den verksamhet 

KRIS bedriver och vilken inverkan föreningen har på deras återanpassning till samhället. 

För att få en uppfattning om vilket sammanhang denna studie har sin grund i så ges först en 

introduktion av kunskapsläget inom området återanpassning till samhället av individer som 

vill upphöra med missbruk och kriminalitet.  
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1.1 Kriminalitet och missbruk 

I Sverige anmäls varje år ca 1,2 miljoner brott. År 2004 var närmare 52 % stöldbrott och 14 % 

brott mot person, narkotikabrotten stod för 6 % av de anmälda brotten. Av de 1,2 miljoner 

brott som anmäldes 2004 så klarades ungefär 375 000 brott upp. Kostnader för 

kriminalvården uppgår till drygt 5,6 miljarder per år (Kriminalvården, 2006a). 

 

I boken Människan, brottet, följderna – kriminalitet och kriminalvård i Sverige tar Ekbom, 

Engström och Göransson (2006) upp att missbruk kan innebära allt från enstaka användning 

av narkotika till regelbunden användning av narkotika, där det senare alternativet 

kännetecknar det tunga missbruket. Av de som prövat narkotika utvecklar mellan 5 till 10 

procent ett tungt missbruk. I Sverige är all sorts hantering och även intag av narkotika 

kriminellt.  

 

Vad gäller bedömningen av hur många som är tunga missbrukare i Sverige finns det enligt 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (2006) svårigheter att tillförlitligt 

bedöma situationen delvis på grund av att mörkertalet är stort. Det har dock gjorts 

undersökningar som har tagit hänsyn till mörkertalet där det framkommit att det tunga 

missbruket har ökat. År 1992 var antalet personer med tungt missbruk ungefär 19 000 och år 

1998 beräknades antalet uppgå till 26 000 personer. Andelen narkotikamissbrukare utgör en 

majoritet av alla intagna inom kriminalvården och uppgick till 55 % år 2005. Ett välkänt 

faktum är att användning av narkotika är förenat med flertalet hälsorisker i form av psykisk 

ohälsa, svåra levnadsförhållanden, olyckor och komplikationer till följd av de narkotiska 

preparatens effekter ( CAN, 2006). Enligt en rapport om narkotikastatistik från 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ, 2006) lagfördes år 2005 närmare 19 200 personer för 

narkotikabrott. Detta var en ökning jämfört med år 2004 med ca 8 procent.  

 

Det finns flera faktorer som kan bidra till att människor börjar eller återfaller i kriminalitet 

och missbruk. Dåliga bostadsförhållanden, brist på sysselsättning, bristande 

försörjningsförmåga, dålig fysisk och psykisk hälsa, missbruk och brist på socialt kontaktnät 

anses enligt Brottsförebyggande rådet ha en riskfylld inverkan för brottslig verksamhet. Det 

omvända förhållandet gäller inom dessa områden för att minska återfallsrisken i brott och 

missbruk (BRÅ, 2000). 
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En del av dessa områdens inverkan på människors brottsbenägenhet är undersökta av Ouimet 

& Le Blanc(1996). Forskarna ställer sig bland annat frågan om vad som får människor att 

upphöra med brott. De faktorer som de såg som inverkande huruvida en person tenderar att 

vilja upphöra med brott är mognad, familjeliv, sysselsättning och upphörande med 

droganvändning. Arbete är ytterligare en faktor som ofta innebär slutet på en kriminell livsstil. 

Att missbruk är vanligt hos minderåriga ungdomsbrottslingar och kriminella vuxna framkom i 

studien. Ouimet & Le Blanc (1996) tar även upp att det finns forskare som påvisat hur 

beroende av tunga droger kan bidra till ökad kriminalitet eftersom missbruket påverkar deras 

liv på olika plan, exempelvis socialt och arbetsmässigt, vilket kan antas fördröja upphörandet 

av en kriminell livsstil. För att sluta med kriminella aktiviteter så anses program som bidrar 

till att lagöverträdare slutar använda droger och främja sysselsättning ha en positiv effekt för 

att få dem upphöra med den kriminella livsstilen.  

 

1.2 Återanpassningsprocessens aktörer 

Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för häkten, fängelser och frivård. 

Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 

Verksamheten ska verka förebyggande så att den som avtjänar ett straff inom kriminalvården 

inte ska återfalla i brott. Kriminalvården bedriver olika behandlingsprogram för att minska 

återfall i missbruk och brott. Vid frigivning ska kriminalvården samråda med den intagne men 

även med andra organisationer i samhället för att klienten ska få tillgång till fortsatt stöd 

(KVV, 2006b). 

 
Kommunernas socialtjänst har ansvaret att människor som har missbruksproblematik får 

hjälp och vård för att komma ifrån missbruket . Socialtjänstens mål är att främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i 

samhällslivet. Kommunerna har även det yttersta ansvaret att de som vistas i kommunen får 

det stöd och den hjälp som de behöver (Socialtjänstlag, 2001:453). 

I SOU 2000: 126 ”Kriminalvård” tar utredaren upp att enligt normaliseringsprincipen bör 

människor som varit dömda ha möjlighet att få sina sociala behov tillgodosedda inom ramen 

för samhällets allmänna välfärdssystem på samma sätt som alla andra medborgare. Det 

framkommer i denna utredning att människor som varit dömda ofta har behov av omfattande 

stödåtgärder som anskaffande av bostad, arbete och behandling mot missbruk.  

Narkotikakommissionen har funnit att normaliseringsprincipen har brister så att den i 

praktiken inte fungerar tillfredställande.  
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I en granskning utförd av Riksrevisionsverket så framgick det att en del kommuner och 

landsting inte har tillräcklig kännedom om principens innebörd. Detta kan då medföra 

utdragna processer och krångel i handläggningen som drabbar den enskilde individen och 

ökar riskerna för att denne ska återfalla i brott. Det framgick också att människor som har 

varit frihetsberövade har svårt att få gehör för sina behov och inte prioriteras inom kommuner 

och landsting (SOU, 2000:126). 

 

Arbetsförmedlingen har till uppgift att effektivisera inträdet på arbetsmarknaden för utsatta 

grupper och även motverka diskriminering för att alla arbetssökanden ska få samma 

möjligheter att erhålla ett arbete (AMS, 2007). En viktig förutsättning för att människor ska 

kunna anpassas till samhället och inte återfalla i brott är någon form av laglig försörjning 

(Riksrevisionen, 2004). 

 

I en rapport av Solomon, Johnson, Travis och Mc Bride (2004) beskrivs hur arbetssituationen 

kan se ut för tidigare kriminellt belastade människor i USA. Rapporten behandlar vad som 

kan vara bidragande orsaker till att människor som tidigare har varit frihetsberövade inte 

lyckas komma i arbete igen. Faktorer som beskrivs är låg utbildningsnivå hos frihetsberövade 

människor, begränsad arbetslivserfarenhet, dålig mental och fysisk hälsa och drogberoende. 

Rapporten tar upp betydelsen av vad ett arbete kan ha för människor som vill återanpassa sig 

till samhället. Arbete ger tidigare kriminellt belastade människor en möjlighet till en livsstil 

utan kriminalitet, struktur i tillvaron, socialt nätverk och en inkomst  

 

1.3 KRIS – en ideell förening 

Den förening som jag har inriktat denna uppsats på heter KRIS och står för kriminellas 

revansch i samhället. KRIS är en förening som riktar sig till människor som tidigare levt ett 

kriminellt liv och även haft problem med missbruk. Föreningens verksamhet kartlades år 2002 

av Åsa Frodlund (2003) för Brottsförebyggande rådet. I rapporten framkom det att KRIS 

startades i Sverige 1997 av fyra personer med egen personlig erfarenhet av kriminalitet och 

missbruk. KRIS stöttar de människor som har vistats på fängelser, institutioner och även folk 

som kommer direkt ifrån gatan som vill upphöra med missbruk och kriminalitet. Tanken med 

föreningen är att genom kamratstöd hjälpa personer som vill lämna ett liv med kriminalitet 

och missbruk bakom sig för att återanpassas till samhället.   
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I rapporten framkom vidare att föreningen kan erbjuda flera former av stöd som 

sysselsättning, boende, myndighetskontakter och kamratligt stöd. För nya medlemmar kan ett 

mer omfattande stöd erbjudas i form av en madder eller fadder som fungerar som vägvisare 

och finns tillgänglig på sin mobiltelefon 24 timmar om dygnet. Rapporten av Frodlund (2003) 

handlade främst om hur själva verksamheten inom KRIS fungerar och huruvida 

styrelseledamöternas upphört att begå brott. Det framgår att KRIS är en kreativ förening 

under ständig utveckling. Föreningen har ett mindre antal anställda medlemmar. Enligt 

Frodlund (2003) är dokumentation i föreningarna angående medlemmarnas brottsutveckling 

knapphändig och det framgår inte i vilken utsträckning KRIS uppnår målet att personer med 

kriminell bakgrund blir hederliga och drogfria. Att föra den sortens dokumentation om 

medlemmar är inget KRIS hittills har lagt ned sina resurser på. Däremot så framgår det av 

rapporten att endast 3 procent av styrelseledamöterna har återfallit i brott men att detta resultat 

inte kan generaliseras till samtliga medlemmar (Frodlund, 2003). 

 

För att nå ut till människor som har haft problem med kriminalitet och droger informerar 

KRIS om sin verksamhet på häkten och anstalter. KRIS gör egna besök och bidrar även till att 

det finns information tillgänglig för internerna om samhällets resurser. KRIS kan även möta 

upp den som friges från anstalt vid murarna och hjälpa till att skapa de nödvändiga 

kontakterna som exempelvis med sociala myndigheter och arbetsförmedling. Föreningen åker 

även ut till skolor och företag för att berätta om verksamheten KRIS bedriver.(Frodlund, 

2003) KRIS kräver hederlighet och drogfrihet, ingen får komma påverkad av droger eller 

alkohol till föreningslokalerna (KRIS, 2007). 

 

1.4 Hinder och möjligheter för återanpassning till samhället 

Rodriguez & Brown (2003) har undersökt hur förebyggande av hemlöshet hos människor som 

har varit frihetsberövade bidrar till att återanpassa dessa individer till samhället.  Deras studie 

tog upp att det finns ett flertal orsaker till att det är svårt för människor som har varit 

frihetsberövade att finna ett hem.  Rättssystemet i USA har exempelvis inget ansvar för fångar 

efter att de har blivit släppta ur fängelset. Den som har ett kriminellt förflutet har dessutom 

svårt att få förtroende hos hyresvärdar och har ofta dålig ekonomi. Svårigheter att finna arbete 

och bostad leder ofta tillbaka till kriminalitet och missbruk. Studien visade på några åtgärder 

som testats i ett amerikanskt projekt vid namn Greenlight för att förebygga hemlöshet hos 

människor som varit frihetsberövade. Det framkom att personlig hjälp från en rådgivare, så 

kallad case manager som engagerade sig i den frigivnes situation gav framgång.  
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Denne kunde bidra till en återanpassning av individen till samhället genom att hjälpa till att 

finna boende, utbildning och annat stöd för människor som varit frihetsberövade (Rodriguez 

& Brown, 2003). 

 

Nilsson (2002) tar i sin avhandling upp att det finns forskare som anser att människors sociala 

kapital påverkar möjligheter i livet. Exempelvis att den som umgås med kriminellt belastade 

individer kan legitimera egna brottsliga handlingar. Det sociala kapitalet kan dock omvandlas 

till andra former av socialt kapital för att upprätthålla eller förbättra individens position i 

samhället. Detta kan ske genom att individen finner nya vänner, nytt jobb eller nya 

förhållanden i livet som fungerar som en vändpunkt och förmedlar andra normer.  

 
1.5 Definitioner av begrepp 

Här nedan följer några förklaringar till vad de begrepp som jag använder i uppsatsen har för 

innebörd i detta sammanhang.  

 

1.5.1 Återanpassning till samhället: 

• Leva utan missbruk av alkohol och droger. 

• Följa lagen 

• Försörja sig själv genom lagliga inkomstkällor som exempelvis arbete, praktik, eller 

studier.  

 

1.5.2 Socialt nätverk: 

Socialt nätverk kan ha flera olika innebörder, men gemensamt är att det inte föreligger något 

krav på att alla ska känna varandra. En persons sociala nätverk kan utgöras av relationer till 

alla de människor som sammantaget utgör hennes sociala sammanhang.  

Ett nätverk kan även utgöra de människor som samverkar – frivilligt eller ofrivilligt runt den 

problematik som fört en hjälpsökande person till en hjälpare. Detta nätverk kallas för 

problemsammanhangets nätverk (Forsberg & Wallmark, 2002). Jag har valt att avgränsa 

betydelsen av det sociala nätverket i denna uppsats till människors sociala relationer med 

varandra inom föreningen KRIS. Detta sociala nätverk kretsar kring den situation som 

medlemmarna i KRIS befinner sig i när de vill återanpassas till samhället.  
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1.5.3 Frihetsberövad: 

Med frihetsberövad menas i detta sammanhang att medlemmen har avtjänat ett fängelsestraff 

eller varit under tvångsvård. LVM står för lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870). 

Denna tvångsvård syftar till att motivera missbrukaren så att denne vill medverka till att 

frivilligt ta emot stöd och behandling för att komma ifrån sitt missbruk. 

 

1.5.4 Nya Livsstrategier: 

Om respondenten har gått från tidigare brottslighet och missbruk till hederlighet och 

drogfrihet genom att lära in nya förhållningssätt och tillämpa dessa för att återanpassas till 

samhället.  

 

 

2. SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka om medlemmarna i föreningen KRIS upplevde att 

verksamheten bidragit till deras återanpassning till samhället.      

 

2.1 Frågeställningar  

• Upplever medlemmarna att KRIS bidragit till upprätthållandet av drogfrihet och 

hederlighet? 

• Har medlemmarna funnit nya livsstrategier?  

• Hur upplever medlemmarna det sociala nätverket som KRIS erbjuder?  

• Påverkas medlemmarnas vardag genom KRIS på ett sätt som ökar delaktigheten i 

samhället i övrigt? 

 

 

3. METOD 
Till denna undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod med intervjuer 

där jag har följt det hermeneutiska tillvägagångssättet. Hermeneutiken är en kvalitativ 

bearbetningsmetod som är intresserad av hur människor tolkar och uppfattar sin livsvärld 

(Hartman, 2004). Genom att inspireras av den hermeneutiska traditionen så ville jag nå 

förståelse för intervjupersonernas livsvärld.  
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För att skapa förståelse så följde jag den hermeneutiska processen där det förutsätts att man 

för en dialog med intervjupersonen för att därefter genom tolkning försöka se någonting 

utifrån dennes eget perspektiv (Olsson & Sörensen, 2001). Min förförståelse inom detta 

område var begränsad.   

 

3.1 Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av att man får en nära och öppen kontakt med deltagaren, 

vilket jag eftersträvade i intervjusituationen. Den kvalitativa intervjun har inga standardregler, 

utan det är en flexibel metod som tillåter öppenhet under intervjusituationen (Kvale, 1997). 

För att få kunskap om respondenternas upplevelser genomförde jag intervjuer med fyra 

medlemmar inom föreningen KRIS. För att ge ram åt intervjun och belysa syftet så 

utformades en intervjuguide (bilaga, 1). Under själva intervjun fick den intervjuade tala fritt 

inom dessa teman som undersökningen var uppbyggd kring. De frågor som ställdes under 

intervjun hade för avsikt att klargöra temat och få samtalet att flyta (bilaga 2). 

Intervjuerna dokumenterades genom bandinspelning. En anledning till att jag valde en 

kvalitativ metod och inte en kvantitativ var att jag ville undersöka medlemmarnas egna 

upplevelser. I kvantitativa undersökningar är det istället forskaren som styr med sina 

strukturerade frågor för att mäta och generalisera (Bryman, 2001). 

 

3.2 Litteratursökning 

I denna undersökning ingår även sekundärdata i form av litteratur, rapporter och 

vetenskapliga artiklar. Databaser jag har använt vid litteratursökning inom Mittuniversitetets 

bibliotek är MIMA, LIBRIS, DOAJ, Google Schoolar och Wiley InterScience 

Jag har även använt mig av organisationers webbplatser, som BRÅ, Kriminalvården och 

KRIS. 

 
3.3 Urval 

De urvalskriterier jag hade till denna undersökning var att dessa intervjupersoner skulle vara 

medlemmar i KRIS med ett tidigare regelbundet, tungt missbruk. Intervjupersonerna skulle 

även ha erfarenhet av att ha varit frihetsberövad. Anledningen till att jag tog upp både 

missbruk och frihetsberövning som bakgrundsfaktorer för att ingå i undersökningen är att 

dessa problem ofta är sammankopplade. Enligt KRIS själva så riktar de sig till människor med 

tidigare missbruk och kriminalitet. Dessa medlemmar kallar KRIS för normalmedlemmar 

(Frodlund, 2003). 
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Jag valde att inte undersöka styrelseledamöternas, stödmedlemmarnas eller 

hedersmedlemmarnas åsikter. De som ingick i undersökningen är medlemmar i en KRIS 

förening som ligger i en medelstor stad i Norrland. Av dessa var tre män och en kvinna, alla 

var i arbetsför ålder mellan 30 och 60 år. Den datainsamlingsmetod jag har använt mig av 

belyser endast ett fåtal individers upplevelser och deras svar kan inte anses utgöra en allmänt 

rådande uppfattning inom hela KRIS organisation.  

 

3.4 Procedur 

Jag började med att söka litteratur och läsa in mig på ämnet. Därefter utformade jag de 

övergripande teman som min undersökning skulle utgå från (bilaga,1). I anslutning till dessa 

teman utarbetade jag frågor (Bilaga, 2). 

 

Min första kontakt tog jag per telefon med en av styrelseledamöterna inom KRIS. Jag 

informerade honom om att jag är student på Mittuniversitet och syftet med min uppsats och 

varför jag ville intervjua medlemmar inom föreningen. Medlemmarna tillfrågades därefter av 

honom om de ville delta i denna undersökning och de som var intresserade fick anmäla sitt 

intresse. De fyra första som anmälde sitt intresse till att medverka i undersökningen bokades 

därefter in för intervjuer. Efter ytterligare en telefonkontakt så bestämde vi att jag skulle få 

besöka föreningslokalen för att genomföra intervjuerna. Detta gav även mig en chans att få en 

bättre inblick i hur verksamheten fungerar i verkligheten. Före varje enskild intervju gick jag 

muntligen igenom studiens syfte, de teman som ingick, att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta intervjun när som helst. Deltagarna fick även upplysningen om att jag 

avidentifierar materialet genom att inte använda deras riktiga namn och att svaren inte 

sammankopplas med person. Jag frågade även deltagarna om tillåtelse att spela in intervjuerna 

på band och upplyste om att bandinspelningarna och även utskrifter av intervjuerna raderas 

och förstörs efter bearbetning. Varje intervju tog mellan 20 till 30 minuter och utfördes under 

samma dag. Materialet skrevs ut dagen efter intervjuerna och bandinspelningarna raderades 

därefter. Dessa intervjutexter låg till grund för den analys jag sedan genomförde. 
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3.5 Etiska aspekter 

Jag följde de rekommendationer om etiska frågor i intervjuundersökningar som Kvale (1997) 

beskriver. Detta innebar i korthet att jag innan intervjun införskaffade mig informerat 

samtycke, vilket innebar att jag informerade deltagarna om undersökningens syfte, om hur 

undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som är förenade med 

deltagandet i intervjun. I samband med detta så upplyste jag intervjupersonerna om att 

insamlade uppgifter kommer att förvaras så att ingen annan än jag kommer åt dem och att 

materialet raderas efter bearbetning. För att följa konfidentiella principer så använde jag inte 

personernas riktiga namn vid bandinspelning eller vid textbearbetning. Utöver detta 

presenteras intervjupersonerna endast övergripande för att de inte ska kunna identifieras. För 

att inte svaren ska kunna härledas till någon av deltagarna så sammankopplades inte svaren 

med någon särskild av deltagarna. Eftersom det bara var en kvinna med i undersökningen så 

skriver jag inte ut vilka citat som är hämtade från den intervjun, förutom i presentationen av 

respondenterna. Deltagarna kommer även att få tillgång till uppsatsen när den är färdig.  

 
3.6 Analysmetod 

Bryman (2001) beskriver att den som analyserar en text utifrån en hermeneutisk ansats ska 

försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman har haft.  

Detta var något som jag lade stor vikt vid när jag analyserade och bearbetade texterna. 

I nära anslutning till att intervjuerna hade genomförts så lyssnade jag igenom det insamlade 

materialet. Det insamlade materialet skrevs ned ordagrant i ordbehandlingsprogrammet Word.  

Jag läste sedan igenom texterna ett antal gånger för att få en känsla för helheten vilket 

rekommenderas av Graneheim & Lundman (2004).  

 

Vid bearbetning av texten så hämtade jag inspiration från Graneheim och Lundmans 

kvalitativa innehållsanalys (2004) för att på ett systematiskt sätt analysera och dra slutsatser 

från materialet (bilaga, 3). I innehållsanalysen ingår både det manifesta innehållet, det som 

direkt uttrycks i texten och även att man analyserar det latenta innehållet som innebär att man 

tolkar texten. Meningsbärande enheter som var relevanta för frågeställningarna och syftet 

lyftes ut ur texten. Utifrån intervjuguidens övergripande områden och uppsatsens 

frågeställningar skapades nyckelområden. Därunder sammanfördes alla de meningsbärande 

enheterna som innehöll relevant information för nyckelområdet. För att få en struktur under 

denna process så skapade jag en tabell för varje nyckelområde.  
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Genom att först analysera och tolka ett nyckelområde i taget och dess relation till helheten så 

fann jag det som har varit framträdande i intervjuerna vilket resulterade i olika teman.  

I resultatavsnittet används nyckelområdena som rubriker där citat och sammanfattning av 

varje nyckelområde redovisas. I diskussionsavsnittet används de teman jag funnit under 

analysen som rubriker. Dessa teman återspeglar det latenta innehållet i intervjuerna. Därefter 

sammanställde jag de slutsatser och den helhetstolkning jag kommit fram till genom analysen. 

Detta cirkulerande mellan del och helhet följde den hermeneutiska spiralen för att finna en 

större och större förståelse av innehållet som jag tolkade (Olsson & Sörensen, 1999). 

Området som beskriver respondenternas uppkomst respektive beslutet att upphöra med 

kriminalitet och missbruk har inte analyserats.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

I vetenskapliga studier är det betydelsefullt att kraven på validitet och reliabilitet uppfylls 

(Hartman, 2004). Enligt Malterud (1998) handlar validitet och reliabilitet i studier med 

kvalitativ inriktning om att beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett 

systematiskt och hederligt sätt. För att uppnå hög validitet och reliabilitet inom kvalitativ 

forskning så finns det ett antal begrepp att ta hänsyn till. Undersökningen bör uppnå 

trovärdighet, eller inre validitet vilket innebär att den kommunikativa validiteten är viktig för 

kunskapens giltighet. Författaren beskriver då de moment som ingått i studien som 

förförståelse, hur datainsamlingen gjorts i detalj, urvalsprocessen av deltagarna och 

analysprocessen. Att låta deltagarna i studien rätta till eventuella felaktiga uppfattningar kan 

också innebära att den inre validiteten ökar. Den tredje aspekten för att öka den inre 

validiteten innebär att man ser på problemet ur flera synvinklar, exempelvis att man intervjuar 

personer med olika relation till problemet. Den yttre validiteten eller överförbarheten i 

undersökningen har också betydelse. I korthet innebär detta att författaren i en kvalitativ 

studie inte definierar generaliserbarheten utan istället presenterar vägen och de fynd som 

gjordes genom undersökningen. 

 

Vad gäller reliabiliteten eller pålitligheten så har kvaliteten på den tekniska utrustningen 

betydelse, exempelvis ljudkvalitén hos bandspelaren. Även forskarens egen insatts som 

beskrivning av förförståelse, förmåga att intervjua, följsamhet mot data och den handledning 

författaren får är av betydelse (Malterud, 1998). 
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För att uppnå hög validitet och reliabilitet beskrev jag i uppsatsens metodavsnitt 

tillvägagångssättet av denna undersökning. Jag beskrev min förförståelse, datainsamling, 

urvalsprocess och analysmetod av intervjuerna. För intervjuerna utformade jag en 

intervjuguide med frågor som stöd. Av intervjutexterna gjorde jag en innehållsanalys för att få 

en överblick av intervjuerna och tolka dessa.  

. 

 

4. RESULTAT 
Jag har intervjuat fyra medlemmar i föreningen KRIS där samtliga har haft problem med 

missbruk och kriminalitet. Alla delar uppfattningen om att de vill återanpassas till samhället 

och inte återfalla i brott och missbruk. För att få en bättre uppfattning av respondenterna så 

inleds resultatet med en kort presentation av vad som bidrog till uppkomst respektive 

upphörande av kriminalitet och missbruk hos respondenterna. Namnen på respondenterna är 

fingerade. Därefter sammanfattas resultatet av varje nyckelområde som jag har haft som 

utgångspunkt vid intervjuerna. Några utvalda citat från innehållsanalysen får återspegla 

kärnan inom varje nyckelområde.  

 

4.1 Uppkomst respektive beslutet att upphöra med kriminalitet och missbruk  

Bengt började missbruka amfetamin som 14-åring och denna drog har följt honom genom 

hela livet. Han har även missbrukat alkohol i tio års tid. Missbruket ledde till att han började 

ägna sig åt kriminalitet och han blev även bostadslös. Detta liv ledde till att Bengt vid ett 

flertal tillfällen hamnade på anstalt. Det var på anstalten han först fick kännedom om 

föreningen KRIS och tog den första kontakten med föreningen för att kunna starta om på nytt 

vid frigivningen. KRIS stöttade honom när han lämnade anstalten. 

”När jag satt på kåken så tog jag kontakt med KRIS då, de hjälpte mig när jag 

muckade så de kom ju och hämtade mig, muckhämtning.”  
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Andreas är dömd till flera fängelsestraff och har ett 28 årigt missbruk och kriminellt förflutet 

bakom sig. Han började sniffa och dricka öl i högstadiet för att sedan gå över till att 

missbruka amfetamin. Detta ledde till ett långvarigt missbruk följt av kriminalitet.  

Han har negativa erfarenheter av hur kriminalvården fungerar. 

”Jag kan inte kalla det här rehabiliterande kriminalvård, utan det är en förvaring 
helt enkelt. Man får inte den uppbackning som jag tycker att man bör ha när man 
kommer ut ifrån ett fängelsestraff. 
Man blir utsparkad med en påse kläder och ett par hundra på fickan med en 
klapp på axeln att nu ska du aldrig mer komma tillbaks. 

 

Andreas satt häktad när han bestämde sig för att ta sig ur missbruket men visste inte riktigt 

hur han skulle gå tillväga. Kontakten med KRIS skedde av ren slump när han avtjänade ett 

fängelsestraff. 

”In på anstalten kliver det två killar från KRIS, ena personen har jag känt i tjugo 
år. Vi har knarkat ihop och vi har härjat ihop och så vidare. När han kliver in på 
anstalten som anstaltsmotivatör för KRIS så gick det upp ett ljus att kan han kirra 
det här så kan jag. Så jag tog rygg på honom helt enkelt och vi började föra 
diskussioner och han stöttade mig i det hela och hjälpte mig att få permissioner 
och att komma in i det här.” 

 

Göran är dömd till flera fängelsestraff och har lång erfarenhet av att sitta inlåst på 

kriminalvårdsanstalt. Han har även missbrukat narkotika. Detta ledde till att han mest 

umgicks med andra människor som ägnade sig åt kriminalitet. Första kontakten med 

föreningen KRIS fick han via anstalten han avtjänade ett straff på.  

”Jag är dömd till flera års fängelse och fick veta att KRIS skulle komma in på 
anstalten jag satt” 

 

Hanna började missbruka i tjugo års åldern, men levde ett liv som såg normalt utåt sett till en 

början. Kom i kontakt med amfetamin genom sin pojkvän vilket ledde till att hon började 

missbruka drogen. Hon visste inte vart hon skulle vända sig för att få hjälp att komma ur sitt 

missbruk. Blev tillslut gripen av polisen genom ett LVM och fick genomgå tvångsvård för 

missbruket. Behandlingen fick henne att upphöra med missbruket men därefter vände hon sig 

till KRIS för att få fortsatt stöd att upprätthålla drogfriheten.  

”Min sjukdom jobbar i mig hela tiden, så jag måste hela tiden vara vaksam. Det 
börjar inte, som jag har trott att helt plötsligt så får man ett återfall, utan det är 
en process. Tillfrisknandet är detsamma, det är också en process liksom.  
Att ljuga för sig själv till exempel kan leda tillbaka till det aktiva bruket.  
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4.2 Tabell 1 Förhållandet mellan nyckelområden och teman 

 
 

Teman: 
 
 Framgångsfaktorer 
 Återfall i missbruk och 

kriminalitet 

 
 Förändring 

 
 Betydelsen av stöd 

 

 
 
 Nyckelområde: 
 

1) Upprätthålla drogfrihet och hederlighet genom KRIS  
 
 
 
     2) Nya livsstrategier genom KRIS 
 
 
     3) Upplevelser av det sociala nätverket inom      
         KRIS        
 
 
     4) KRIS betydelse för medlemmarnas delaktighet i 
         samhället    

 

 
 Återupprätta en plats i 

samhället 
 
 Hinder för delaktighet i 

samhället 
 

 

 

 

4.3 Nyckelområde 1. Upprätthålla drogfrihet och hederlighet genom KRIS 

Det framgår att tre av respondenterna upplever att KRIS kan bemöta deras olika 

förutsättningar för att upprätthålla ett drogfritt och hederligt liv. Flera av respondenterna hade 

fått både ett aktivt, praktiskt stöd men även ett mer passivt stöd i form av att de kan tillbringa 

tid i föreningslokalen för att umgås med andra medlemmar.  

Samtliga känner att de har blivit hjälpta av KRIS för att kunna leva ett drogfritt och hederligt 

liv. En av respondenterna har trots hjälp från KRIS återfallit i missbruk och kriminalitet vid 

ett flertal tillfällen. Respondenten har kvar ambitionen om att kunna återanpassas till 

samhället.  
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För denne respondent så var det KRIS som ställde upp när socialtjänsten hade tappat 

förtroendet för denne.  

”Då man är missbrukare och kriminell så litar inte det sociala så mycket på en. 
Jag är väl inte så populär där kan man säga. Det var KRIS som tog ansvaret så 
att jag skulle sköta mig.” 
 
 

Något som respondenterna ansåg betydelsefull var att KRIS tar hänsyn till att människor 

fungerar olika och behöver olika lång tid på sig för att återanpassas till samhället. Att få ta 

saker i sin egen takt och att KRIS lär ut hjälp till självhjälp är sådant som anses som viktigt 

för att upprätthålla drogfrihet och hederlighet. På frågan om hur KRIS bidrar till att 

upprätthålla drogfrihet och hederlighet så förklarar en av respondenterna att KRIS ger ett mer 

varaktigt stöd än vad en behandling mot missbruk ger. 

”Jag var ju på behandling och den gav jättemycket och så men samtidigt så är 
det ju en behandling. Det är som på något sätt att sitta och läsa en bok och 
man går igenom vissa saker i sig själv och sen när man står där i livet så har 
ju inte jag tagit hand om det. Det är ju en livsprocess, man tror ju att nu har 
jag varit drogfri ett halvår och nu ska liksom allting vara klart, så är det ju 
inte. KRIS ger ett varaktigare stöd” 
 

Den av respondenterna som hade återfallit i missbruk och kriminalitet vid ett 

flertal tillfällen kände sig alltid välkommen tillbaka till KRIS när han ville 

göra nya försök. 

”Så jag skötte mig väl nästan ett år och så föll jag tillbaks igen och sen kom jag 
tillbaks till KRIS. Så där har jag hållit på och hattat ända fram till nu då. Jag har 
kommit med i KRIS i år igen då och har väl fallit tillbaks en, två gånger.” 

 
 
Respondenten har ambitionen att leva ett drogfritt och hederlig liv och är medveten om 

vilka risksituationer som kan leda till återfall.  

”Jag har lyckats varit drogfri i fyra månader och fast jag tycker att det 
har gått bra så tycker jag att jag har blivit lite ensam då när det har gått 
så här bra då. Då har jag smugit tillbaks till de andra kamraterna. Tillslut 
så har det blivit så där att jag är tillbaks i missbruket.” 
 

För att lyckas upprätthålla drogfrihet och hederlighet så vill han flytta in de lägenheter 

som KRIS tillhandahåller för sina medlemmar.  

”Det är därför jag vill flytta in i KRIS eget boende. Då har jag KRIS nära och 
känner mig tryggare. För att nå den självkänslan så vill jag ha den här 
tryggheten då. ” 
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4.4 Nyckelområde 2. Nya livsstrategier genom KRIS 

Gemensamt för alla respondenter var att de har ambitionen förändra sina tidigare livsstrategier 

för att kunna utvecklas och fungera i samhället. För tre respondenter har KRIS inneburit nya 

livsstrategier.  Den av respondenterna som inte hade funnit nya livsstrategier trodde själv att 

det berodde på bristande självkontroll. Vid intervjuerna framgick att medlemskapet i KRIS 

kan innebära både för och nackdelar vid formandet av nya livsstrategier. En utomstående 

konsult besöker föreningen en timme i veckan för att ge rådgivning. 

”Eftersom jag är en tillfrisknande narkoman, bland andra tillfrisknande 
narkomaner, en del mer en del mindre, så kan lätt gamla mönster uppstå. 
Samtidigt som vi lätt kan hjälpa varandra eftersom vi sitter i samma båt och 
har mer eller mindre liknande bakgrund. Så är det lätt hänt att man kliver i 
varandras gamla beteenden. Nu har vi också handledning.” 

 
 
Två av respondenterna uppgav mognad och ålder som skäl till att det var dags att förändra 

sina livsstrategier.  

”KRIS har hjälpt mig att byta livssituation och skaffa mig nya strategier eftersom 
jag inte har varit ute så mycket, förutom grundskolan, så har jag suttit inlåst i X 
antal år. Jag är dömd till X antal år och av dessa har jag suttit inne två 
tredjedelar. Så jag har inte varit ute så mycket och kände att det var dags för 
förändring” 
 
”Så vart det lite tankar om att nu börjar jag bli så pass gammal att jag var 
tvungen att göra något åt situationen, byta livsstrategier. .” 

 

 

Respondenterna uppgav att deras tidigare livsstrategier har inneburit att de inte haft förmågan 

till att ta sig ur missbruk och kriminalitet. Genom KRIS har tre av respondenterna lärt sig att 

tänka och handla annorlunda än vad de tidigare har gjort. Respondenterna anser att 

medlemskapet i KRIS trots stöd innebär ett stort egenansvar. Respondenterna beskrev i 

intervjuerna hur de upplevde att KRIS bidrar till att förändra deras sätt att hantera 

problemfyllda situationer: 

”KRIS är ju inte menat att man ska stirra sig blind på problemen utan försöka se 
lösningarna. Tidigare har man stirrat sig blind på problemen, hur man har 
skapat sig problem på något sätt, missbruket, som gör att man har ursäkter till att 
fortsätta. Det försöker man komma ifrån här och titta på lösningarna istället. Sen 
är det upp till var och en och välja att köpa lösningen.” 
 
”Jag kan känna sug efter drogen, jag vet samtidigt alla konsekvenserna, av att 
få det ruset. 
 Genom KRIS så har jag lärt mig att det handlar om att tänka, vad leder det till, 
om jag vill ha det där. Vad blir konsekvenserna.” 
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En annan av respondenterna beskrev hur KRIS lärde honom att ta ansvar för att kunna 

förändra sina tidigare livsstrategier:  

”Det är ju inget trollspö, varken KRIS eller behandlingar. Hantera livet, lära sig 
att hantera livet, finna nya strategier. En del är sånt som de flesta tycker är 
självklart, det är ett sätt att ta död på de här dåliga strategierna som har lett en 
på en dålig väg. ” 

 

 

4.5 Nyckelområde 3. Upplevelser av det sociala nätverket inom KRIS 

Samtliga respondenter angav att de hade positiva upplevelser av det sociala nätverket inom 

KRIS och upplever stort stöd från de andra medlemmarna. Respondenterna beskriver även att 

det sociala nätverket inom KRIS stöttar den enskilde medlemmen så långt det är möjligt. Flera 

av respondenterna ansåg att kamratstödet genom det sociala nätverket de har tillgång till via 

föreningen är det som betyder mest för att kunna leva ett hederligt och drogfritt liv. Att 

föreningen erbjuder flera former av stöd, även personligt stöd framkom också under 

intervjuerna. 

   ”Jag blir stöttad av en annan medlem som har varit min stödperson.” 
 

För en av respondenterna var det stödet från KRIS som var avgörande när han skulle ta sig ur 

missbruk och kriminalitet.  

 ”Det är någonstans det som är avgörande det här stödet jag har fått genom 
KRIS som har gjort att jag har kunnat kirra det idag. Det här stödet tycker jag 
egentligen är samhällets ansvar, har inte jag fått ifrån samhället utan jag har 
fått det ifrån mina kamrater som ställer upp på mig. Utan deras stöd och det 
här så hade jag inte varit där jag är idag med en drogfrihet på tre år snart det 
är stort för mig och utan deras hjälp så hade det inte funkat.” 
 
 

Alla respondenter uppgav att de innan de blev medlemmar i föreningen haft ett bristande 

socialt nätverk därför att det umgänge de tidigare har haft med andra människor har inneburit 

missbruk och brott. Respondenter upplever att KRIS hjälper till att bygga upp ett nytt 

hederligt, drogfritt socialt nätverk. 

”KRIS har betytt mycket för mig. Jag har fått kompisar.” 
 

”Jag har inte byggt upp så stort nätverk än. Jag har väl mest bara det sociala 
som jag ringer till men jag är inte så populär där längre. Så det är väl KRIS som 
får hjälpa mig med det sociala nätet så att säga.” 
 

”Jag går här på KRIS dels av egoistisk grund. Jag har muckat från ett straff, men 
större delen av mitt liv suttit inlåst, så känner jag bara en massa kriminella.” 
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En av respondenterna beskrev det stöd KRIS kan innebära för att inte återfalla i missbruk. 

”För att inte halka tillbaka igen så tar jag numera hjälp av det sociala nätverket 
runt omkring mig inom KRIS.” 

 

Trots att KRIS erbjuder ett socialt nätverk och stöd så ansåg respondenterna att det krävs eget 

ansvar för att uppnå ett hederligt och drogfritt liv. 

”Jag har inte blivit serverad på ett silverfat för så funkar det inte. Jag har fått 
gjort jobbet själv, men jag har känt att jag har deras stöd och trygghet runt 
omkring mig. Hade det inte varit så utan man får serverat allting, då blir inte den 
här drogfriheten så mycket värd. Utan det är det här att man får kämpa lite för 
den.” 

 
 

4.6 Nyckelområde 4. KRIS betydelse för medlemmarnas delaktighet i samhället 

Respondenterna hade olika erfarenheter kring hur KRIS har bidragit till att öka deras 

delaktighet i samhället. Alla respondenter likställer arbete med att vara inkluderad i samhället, 

men ingen har börjat arbeta utanför föreningen. Två av respondenterna arbetar dock ideellt 

med att föreläsa om föreningen och knyta kontakter ute i samhället. Några av respondenterna 

upplevde att KRIS har stor betydelse för att öka deras delaktighet i samhället.  

”Ja, det måste jag säga att de är helt suveräna att hjälpa dem som vill någonting 
och vill sluta med missbruk och komma tillbaks till samhället.” 
 

KRIS kan hjälpa till med externa kontakter för att medlemmarna ska bli mer delaktiga i övriga 

samhället.  

”Att få kontakt med arbetsförmedling, har börjat ha umgänge med min son som 
har byggts på mer och mer. Tidigare har jag bara rusat igenom sånt som känslor 
och allting runt omkring så det har aldrig hållit. Jag har fått möjlighet att ta 
saker långsammare, i min egen takt, meningen är att det ska leda ut. ” 

 
 
 
 KRIS håller även kurser för sina medlemmar som de kan ha nytta av även utanför föreningen. 

”Har man en idé om någonting, till exempel en kurs så får man ju ta upp det på 
KRIS för att se vad det finns för möjligheter att genomföra idén. Till exempel 
föreningskurs som vi har på KRIS, det är ju sånt som man har användning för 
annars också. Nu råkar det gälla KRIS och KRIS stadgar, men det skulle ju kunna 
gälla vilket företag som helst. Så det är ju sånt som man har nytta av annars 
också. ” 
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Respondenterna tog upp ett antal problem för delaktighet i övriga samhället. Att 

medlemmarna ”fastnar” i föreningen och inte finner arbete är två hinder för delaktigheten i 

övriga samhället.  

”Det kan vara lite risk att folk fastnar i den bubblan så att säga. Man har levt i en 
bubbla där ute i missbruk och kriminalitet och med det folket. Här går man in och 
bara, att man slutar knarka och droga men ändå samma lilla bubbla. KRIS ska 
vara lite mening som en språngbräda tillbaks ut i samhället. Man får vara lite 
försiktig med att liksom fastna i det här och det kan vara lite tendenser på vissa 
ställen att folk kan fastna i en roll här på KRIS. Då har man bara gått från en 
bubbla till en annan och man har inte gått vidare.” 

 
 

”Jag hoppas ju att jag ska bli mer delaktig i samhället, men alltså det heter ju så 
vackert att de ska återupprätta en plats i samhället men nu har jag gått här i 
några år, men inte blivit erbjuden jobb än. Men jag hoppas ju fortfarande, att, ja 
till exempel få jobb inne på KRIS här då.  
Jag är dålig på att ställa mig in hos folk, så jag har inte blivit erbjuden jobb  
än.  
 
 

Flera av respondenterna uppgav att de inte hade gått ut skolan med fullständiga betyg. En av 

respondenterna hade på inrådan av KRIS försökt läsa in grundskolan.  

”Jag provade att läsa in sjuan, åttan, nian men jag klarade inte av det så jag 
hoppade av. Jag har svårt att sitta still någon längre tid. ” 

 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Genom att använda mig av intervjuer så ville jag uppnå förståelse för hur föreningen KRIS 

kan återanpassa sina medlemmar till samhället. Styrkan jag upplevde med att använda mig av 

intervjuer var den personliga kontakten jag fick med respondenterna och därigenom kunde jag 

få djupare förståelse kring deras upplevelser. Att jag använde mig av intervjuer och inte 

enkäter innebar att jag kunde ställa följdfrågor för att klargöra innebörden av både mina 

frågor och respondenternas svar. Jag försökte att inte ställa ledande frågor men kan inte bortse 

ifrån att det ibland var nödvändigt för att hålla kvar intervjuerna inom ämnet. Jag utgick från 

ett hermeneutiskt förhållningssätt i denna undersökning där subjektiviteten betonas. Enligt 

Olsson & Sörensen (2001) använder den som följer en hermeneutisk forskningsmetod 

medvetet sina tidigare kunskaper inom området.  
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Tidigare kunskaper har inverkan på förhållningssättet under intervjuerna och även vid 

tolkningen av de texter som utskriften av intervjuerna resulterar i. Min förförståelse var 

begränsad inom detta område så det kan ha haft inverkan på de frågor som jag ställde under 

intervjun och på hur svaren har tolkats.  

 

Det hermeneutiska förhållningssättet innebar att jag cirkulerade mellan delar och helhet som 

en spiral för att nå förståelse av textens innehåll. Genom upprepade genomläsningar av texten 

fann jag några gemensamma teman i intervjuerna. För att strukturera upp dessa teman och dra 

slutsatser från intervjuerna gjorde jag en innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman 

(2004). Fördelen med detta tillvägagångssätt var att jag fick en överblick av intervjuerna och 

kunde se likheter och skillnader i svaren vilket underlättade vid själva tolkningsarbetet. 

 

Metoden var kvalitativ eftersom jag ville ta del av respondenternas upplevelser. Resultatet var 

inte avsett att generaliseras till att gälla alla medlemmar inom KRIS. Däremot tyckte jag mig 

kunna urskilja vissa mönster i svaren som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning. 

Olsson & Sörensen(2001) tar upp att metodtriangulering kan öka förståelsen av ett 

problemkomplex. Jag hade kunnat kombinera den kvalitativa metoden med en kvantitativ som 

att genomföra en enkätundersökning hos en större grupp medlemmar inom KRIS. På så vis 

hade jag kunnat undersöka sambandet mellan utvalda variabler från resultatet av dessa 

intervjuer. Genom den kvalitativa metoden jag använde fick jag exempelvis inte reda på 

frågor som till exempel rör kvantitet som hur många som har blivit hjälpt av föreningen eller 

hur mycket.  

 

En svaghet med denna studie var hur själva urvalsprocessen gick till, att det var de fyra första 

som anmälde sitt intresse som blev respondenter i undersökningen. Detta skulle kunna 

innebära att det var fyra väldigt motiverade medlemmar som ofta besöker föreningslokalen 

som anmälde sitt intresse till deltagande i studien, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 Detta är dock bara spekulationer då jag personligen tycker att resultatet gav en nyanserad bild 

av hur KRIS påverkar sina medlemmars återanpassning till samhället.  

 

 

 

 

 

 24



5.2 Resultatdiskussion 

Inom varje nyckelområde har jag genom innehållsanalysen funnit ett antal teman som 

påverkar utfallet av i vilken utsträckning respondenterna upplever att KRIS har bidragit till 

deras återanpassning till samhället. Dessa teman återknyts i detta avsnitt till syftet med 

uppsatsen och forskning rörande ämnet.Varje tema diskuteras och analyseras var för sig.  

Därefter presenterar jag mina slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

5.3 Upprätthålla drogfrihet och hederlighet genom KRIS 

5.3.1 Framgångsfaktorer 

Genom intervjuerna fann jag ett flertal framgångsfaktorer som respondenterna upplever som 

viktiga för att upprätthålla drogfrihet och hederlighet. Att KRIS bedriver sin verksamhet 

genom att människor som har tagit sig ur missbruk och kriminalitet hjälper nya medlemmar 

till att göra detsamma anser jag är en viktig del i föreningsverksamheten för att 

respondenterna ska kunna upprätthålla drogfrihet och hederlighet.  

Detta finner även stöd i en studie av Smith & Pillermer (refererad i Kurube, 2004:19) där det 

framgår att de som har ett givet problem är särskilt kapabla till att råda andra som har ett 

likartat problem. Om föreningen istället skulle anlita professionella medarbetare och 

terapeuter så tror jag att respondenternas känsla av ansvar och delaktighet i föreningen skulle 

riskera att upphöra. Den kunskap som KRIS använder sig av är främst medlemmarnas egna 

erfarenheter, vilket är utmärkande för självhjälpsgrupper. Enligt Kurube (2004:19) så baseras 

självhjälpsgrupper på medlemmarnas ömsesidiga hjälp och inte på den patient/klient- 

behandlar- relation som är utmärkande för den professionella verksamheten. 

Självhjälpsgrupper brukar präglas av ett djupt personligt engagemang med en tät 

kontaktfrekvens. Alla de respondenter som var med i undersökningen uppsökte regelbundet, 

ofta dagligen föreningslokalen och upplevde ett personligt engagemang i föreningen. 

Eftersom det är frivilligt att vara medlem i KRIS borde man kunna utgå ifrån att det är 

människor som själva är intresserade av att leva drogfritt och hederligt. 

 

Flera av respondenterna uppgav i intervjuerna att det var viktigt att få tid på sig för att anpassa 

sig till ett drogfritt och hederligt liv. Jag tolkade respondenterna som att de genom KRIS 

kunde undvika negativ stress och koncentrera sig på att leva drogfritt för att på sikt kunna 

återanpassas till samhället. Detta finner även stöd inom forskning som visar på att den som 

upphör med missbruk har lättare för att upphöra med brott. 
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 Rehabilitering av lagöverträdare kan nå framgång om den sker över en längre tid och i 

samhällsmiljöer istället för på institution (Howells & Day, 1999). Jag tolkade några av 

respondenterna som att de upplevde det som svårt att avbryta ett drogmissbruk enbart genom 

att vara medlem i KRIS. Att ett medlemskap i KRIS inte utesluter andra former av stöd för att 

upphöra med brott och missbruk ser jag som ytterligare en framgångsfaktor. 

 

Föreningen är flexibel och kan erbjuda flera sorters stöd inom föreningen och samtidigt 

fungera som ett komplement till samhällets övriga stödinsatser som missbruksvård och 

arbetsförmedling. Utifrån detta så anser jag att KRIS kan bidra till sina medlemmars 

upprätthållande av drogfrihet och hederlighet.  

 

5.3.2 Återfall i missbruk och kriminalitet 

En respondent hade ett flertal återfall bakom sig vilka skedde i samband med längre drogfria 

perioder då han kunde känna sig ensam. Respondenten som har ett tillfälligt boende som han 

inte trivs med, tror att han skulle ha bättre förutsättningar att upprätthålla drogfrihet och 

hederlighet om han fick flytta in i de lägenheter KRIS tillhandahåller för sina medlemmar. Jag 

fick uppfattningen att han stundtals upplevde stödet från KRIS som otillräckligt.  

Svensson & Kristiansen (refererad i Ekbom, 2006) belyser vilka risksituationer som kan leda 

till återfall. För tunga narkotikamissbrukare så ökar risken för återfall av ensamhet, 

sysslolöshet och av bostadslöshet.  Även Bergström (2002) tar upp vilka risksituationer som 

kan leda till återfall. Ensamhet och att inte berätta för andra hur man känner sig kan leda till 

att personen börjar skapa problem för sig själv. Återfallsrisken ökar även när någon försöker 

gå vidare till en ny fas i livet utan att först ha klarat av det som krävs för detta. Författaren tar 

även upp att det krävs att den som tidigare har levt kriminellt måste vara vaksam på sina 

tankemönster ( Bergström, 2002). För medlemmarna i KRIS så ökar graden av egenansvar 

med tiden och de förväntas bli mer självständiga. Jag tror det är viktigt att medlemmarna får 

vara delaktiga i föreningen men att de inte ska behöva ta på sig för stort ansvar för tidigt.  

 

 I en annan undersökning om vad interner själva ser som viktigast för att inte återfalla i brott 

så framgick det att sysselsättning och en egen bostad är faktorer som har betydelse för en 

ordnad tillvaro (Nilsson, 2002). Både av den tidigare forskningen och respondenterna så 

framgick det att boende och sysselsättning verkade ha betydelse för att hindra återfall i brott 

och missbruk. Att KRIS har möjlighet att erbjuda boende och meningsfull sysselsättning för 

sina medlemmar tror jag kan bidra till färre återfall. Att den som vill kan ges möjlighet att bo i 
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KRIS egna bostäder innebär närhet till föreningslokalen och andra medlemmar vilket jag tror 

kan öka trivseln och minska känslor av ensamhet. Enligt Rodriguez & Brown (2003) har ett 

stabilt och tryggt boende även inverkan vid jobbsökande och påverkar även förmågan att 

behålla ett arbete.  

 

5.4 Nya livsstrategier genom KRIS 

5.4.1 Förändring 

Tre av respondenterna upplevde att medlemskapet i KRIS hade bidragit till nya livsstrategier. 

De framhöll att KRIS har lärt dem nya sätt att tänka på och hantera svåra situationer för att 

undvika återfall i missbruk och kriminalitet. Jag tolkade respondenterna som att de hade 

tröttnat på den kriminella livsstilen och var motiverade till att förändra sina livsstrategier.  

Mognad anses av Ouimet & Le Blanc (1996) vara en faktor som påverkar en persons 

benägenhet att vilja upphöra med en kriminell livsstil. Mognad kan innebära att personen blir 

mer hänsynsfull och ansvarstagande. En annan faktor som kan påverka upphörandet av en 

kriminell livsstil är om den sociala situationen förändras och gör personen mer engagerad och 

delaktig i samhället.  

 

Enligt min uppfattning har KRIS stora möjligheter att förändra sina medlemmars sociala 

situation och öka deras delaktighet i samhället genom att lära ut nya livsstrategier.  

Endast en av respondenterna kände besvikelse över att medlemskapet i KRIS inte inneburit 

några nya livsstrategier. Jag uppfattade respondenten som motiverad till förändring men det 

verkade inte som att medlemskapet i KRIS hade någon större inverkan på hans 

beteendemönster. En annan respondent upplevde att gamla mönster lätt uppstår när 

medlemmarna är tillsammans. Jag tolkade detta som att medlemskap i KRIS inte alltid är 

tillräckligt för att förändra respondenternas livsstrategier.  

 

Bergström (2002) tar upp att den forskning som finns kring att bryta en kriminell livsstil visar 

på att program som använder olika metoder på ett flexibelt sätt uppvisar bättre resultat än 

program som bara använder sig av en enda metod. Att föreningen brukar använda sig av en 

extern konsult en timme i veckan tror jag är viktigt för formandet av nya livsstrategier. För 

den respondent som inte lyckats förändra sina livsstrategier så tror jag att det skulle vara 

betydelsefullt om denna konsult kunde ge individuell rådgivning. 
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5.5 Upplevelser av det sociala nätverket inom KRIS        

5.5.1 Betydelsen av stöd 

Nilsson (2002) tar upp att en konsekvens av ett frihetsberövande straff innebär risk för att man 

förlorar kontakt med familj och vänner. Att ha ett fungerande kontaktnät och sociala band 

med individer som inte är kriminellt belastade ses som viktigt för att klara ett liv i frihet. I 

Nilssons studie om återfall så framkom att den som friges och umgås med kriminellt belastade 

personer löper större risk att återfalla i brott, än de som har ett icke kriminellt umgänge.  

Respondenterna i denna studie kunde berätta om liknande konsekvenser om sin sociala 

situation där kontakt med familj och vänner hade glesnat under årens lopp i takt med att de 

ägnade mer tid åt missbruk och kriminalitet. Respondenternas sociala nätverk innan de blev 

medlemmar i KRIS bestod främst av människor som ägnade sig åt kriminalitet och missbruk.  

I och med medlemskapet i KRIS så fick respondenterna tillgång till ett drogfritt och hederligt 

socialt nätverk och enligt min uppfattning och respondenternas så har det stor betydelse för 

deras återanpassning till samhället.  

 

Enligt Draine, Wolff, Jacoby, Hartwell och Duclos (2005) underlättar en stöttande omgivning 

återgången till samhället för den som varit frihetsberövad. Det sociala kapitalet kan ses som 

den kraft som får individen att gå från rollen som frihetsberövad till återanpassad i samhället.  

Det finns dock forskning som visar på att ett icke-kriminellt umgänge inte automatiskt innebär 

ett skyddande och stabilt socialt nätverk ( BRÅ, 2000:20). Respondenterna framhöll att KRIS 

förutom det icke-kriminella sociala nätverket kan erbjuda olika former av aktivt stöd som 

kurser, fritidsverksamhet och liknande. Jag tolkade respondenterna som att de genom stödet 

från KRIS hade fått bättre självförtroende och att de upplevde tillhörighet i en större 

gemenskap vilket borde underlätta deras återanpassning till samhället. 

Att kunna erbjuda ett allsidigt stöd utöver själva kamratstödet har enligt nykterhetsrörelsen 

och självhjälpsgruppen Länkarna visat sig ha betydelse för tillfrisknande. Länkarna som är 

inriktat mot alkoholmissbruk erbjuder sina medlemmar sociala aktiviteter, studieverksamhet, 

kamratstöd, mötesverksamhet och mycket annat som kan stärka medlemmarnas 

självförtroende och även bidra till att vidmakthålla nykterheten (Kurube, 2004).  
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5.6 KRIS betydelse för medlemmarnas delaktighet i samhället 

5.6.1 Återupprätta en plats i samhället 

Det råder delade meningar hos respondenterna om huruvida KRIS bidrar till att återupprätta 

en plats i samhället. Att flera av respondenterna inte hade kommit ut i arbete eller praktik på 

den reguljära arbetsmarknaden tolkar jag som ofördelaktigt för processen att återupprätta en 

plats i samhället. Att respondenterna inte är delaktiga i övriga samhället kan ha flera skäl. En 

av respondenterna var relativt ny i föreningen och kanske inte var redo att ta steget ut i 

samhället, en annan av respondenterna uppfattade jag som uppgiven över sina chanser på 

arbetsmarknaden. Forskning inom området stödjer att just arbete kan ha betydelse för att 

återanpassa människor som varit frihetsberövade till samhället genom att personen får nya 

sociala band, struktur och stabilitet i tillvaron (Piehl, 2003). Utifrån det respondenterna 

berättar om KRIS och den sysselsättning som föreningen erbjuder i form av föreningskurser 

och praktiskt arbete inom föreningen, så anser jag att KRIS främst kan hjälpa sina medlemmar 

att bygga upp en grund att stå på för att därefter kunna söka sig vidare till någon annan aktör, 

exempelvis arbetsförmedlingen.  

 

Inom föreningen Länkarna anses aktiviteter som exempelvis bildningsverksamhet i form av 

föreningskunskap och allmänbildning ha stor betydelse för de medlemmar som saknar arbete 

då de ges sysselsättning och möjlighet att utveckla nya intressen (Kurube, 2004). 

Enligt min uppfattning så kan KRIS främja respondenternas återanpassning till samhället 

genom att de erhåller både praktiska och teoretiska kunskaper, lär sig samarbete och 

ansvarstagande samtidigt som de vidmakthålla sin motivation till att finna ett arbete.  

Tidigare studier inom området har visat att motivation har betydelse när den som varit 

frihetsberövad vill anpassa sig till rollen som anställd (Solomon, et al, 2004). 

 

5.6.2 Hinder för delaktighet i samhället  

Det verkade finnas en tendens att respondenterna höll sig inom föreningen och inte tog steget 

ut i samhället. Detta tolkade jag som en reaktion på att de inte har någon annan sysselsättning 

men även som ett tecken på att de trivs inom föreningen. Nilsson (2002) tar upp att studier 

inom området visat att det omgivande samhället har stor betydelse vid rehabilitering av 

frihetsberövade. Arbetslöshet och nedskärningar i välfärdssystemen innebär försämrade 

levnadsförhållanden och ökad ojämlikhet där redan svaga grupper drabbas hårdare än andra.  
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Saknas det arbeten så försvåras anpassningen till samhället. Att inte ha ett arbete kan innebära 

social exkludering.  

”behandling och insatser för inkludering har föga förutsättningar så länge det inte finns plats 

för de reformerade” ( Nilsson, 2002). 

 

Att flera av respondenterna hade börjat missbruka redan i tonåren och gått ut grundskolan 

med ofullständiga betyg tolkade jag som ytterligare ett hinder för delaktighet i samhället. Tre 

av respondenterna hade också ett flertal, långa fängelsestraff bakom sig. 

 Låg utbildningsnivå, långa fängelsestraff och lite arbetslivserfarenhet är enligt Solomon et al. 

(2004) ett hinder för inträde på arbetsmarknaden. För att övervinna dessa hinder tror jag det är 

viktigt att KRIS stöttar och visar sina medlemmar vilka möjligheter som finns för att öka 

deras chanser på arbetsmarknaden. Jag tror också att det är viktigt att man pratar med sina 

medlemmar för att hitta alternativ som är hållbara och meningsfulla. För de medlemmar som 

har varit med i föreningen en längre tid tror jag att det vara en idé att kombinera 

medlemskapet i KRIS med praktik, arbetsträning eller studier några timmar i veckan för att bli 

mer delaktiga i samhället.  

 

5.7 Konklusion 

Av det som har framkommit i denna studie så verkar det finnas flera faktorer som inverkar när 

medlemmarna i KRIS försöker återanpassa sig till samhället. Utöver den verksamhet som 

KRIS bedriver så spelar individens eget förhållningssätt in och även det omgivande samhället 

har en avgörande roll.  Om man med rehabilitering avser att återanpassa människor som har 

varit sjuka, invalidiserade eller kriminella till ett normalt liv och återupprätta deras funktioner 

som exempelvis arbetsförmåga så anser jag att KRIS i samverkan med andra insatser från 

samhället kan bidra till detta. Jag tror att KRIS utgör ett viktigt komplement till andra aktörer 

som arbetar för att återanpassa individer till samhället. Jag tycker att syftet med studien har 

besvarats genom att det har framgått hur medlemmarna upplever att KRIS bidragit till deras 

återanpassning där både styrkor och svagheter med verksamheten har diskuterats.  

 

Att föreningen håller föreläsningar om sin verksamhet ute i samhället, som på olika skolor 

och företag tror jag är betydelsefullt för medlemmarnas återanpassning till samhället. 

Det vore förstås önskvärt om de respondenter som vill börja arbeta kan ges ytterligare stöd för 

att komma ut på arbetsmarknaden.  
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Jag fick uppfattningen att det finns en del svårigheter för medlemmarna att ta sig vidare från 

föreningen och ut i samhället. Utifrån detta så tror jag att en case manager skulle kunna ge ett 

mer strukturerat och personligt stöd när medlemmen känner sig redo för att ”lämna” KRIS.  

Enligt Rodriguez och Brown (2003) kan en case-manager fungera som en personlig rådgivare 

och stöd när individen ska börja fungera i samhället igen. Fridell och Hesse (2005) beskriver i 

sin studie att en case-manager fungerar som en stödjande person som inte behandlar utan 

istället samordnar olika insatser runt individen. Områden som kan ingå är allt ifrån rådgivning 

till att bygga upp ett fungerande kontaktnät runt individen. Exempel på områden där en case-

manager kan stötta individen är vid träning av specifika kapaciteter, arbete och vid 

uppbyggnad av kontakt med sina eventuella barn.  

 

Genom denna studie har jag tagit del av respondenternas upplevelser och känslor och fått 

förståelse för respondenternas situation. Det framstår som rimligt att den som vill lämna ett 

flerårigt missbruk och kriminalitet bakom sig kan behöva ett flerårigt stöd på flera plan för att 

slutligen kunna återanpassas till samhället.  

 
5.8 Förslag på ny forskning 

Ett område som respondenterna i denna undersökning såg som viktigt för att kunna 

återanpassas till samhället var arbete. Därför tycker jag att det vore intressant att genom en 

kvantitativ undersökning få svar på hur många av medlemmarna som har sysselsättning 

utanför föreningen som exempelvis arbete eller praktik. Ett annat område som vore av intresse 

för vidare forskning är att undersöka hur många av medlemmarna som har återfallit i brott och 

missbruk och därför lämnat föreningen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
 
 
 

Upplevelser av 

det sociala   

nätverket   

Nya 

livsstrategier 

Delaktighet i 

samhället 

Upprätthålla 

drogfrihet och 

hederlighet  

Betydelsen av 

KRIS vid 

återanpassning

till samhället
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Bilaga 2. Frågeguide 
 

1. Kort beskrivning av intervjupersonen -  ålder och sysselsättning.  

2. Uppkomst av missbruk och kriminalitet 

3. Vad fick dig att vilja lämna missbruket och kriminaliteten? 

4. Hur kom du i kontakt med föreningen KRIS? 

5. Vad anser du bidrar till att upprätthålla drogfrihet och hederlighet i ditt liv?  

6. Har du haft något återfall i kriminalitet eller missbruk? 

7. Har du funnit några nya livsstrategier genom medlemskapet i KRIS, vilka i så fall och 

hur? 

8. Hur har din livssituation påverkats av KRIS? 

9. KRIS bygger på kamratstöd inom föreningens sociala nätverk, vad innebär detta för 

dig? 

     10.  Hur har du utvecklats inom föreningen?  

     11. Har du ökat din delaktighet i samhället i övrigt, till exempel börjat studera, arbeta eller   

           annan sysselsättning?   

     12. Vad anser du om dina möjligheter om att återanpassas till samhället genom KRIS? 
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Bilaga 3. Innehållsanalys 
 
 
 

Nyckelområde 1: Upprätthålla drogfrihet och hederlighet genom KRIS 

Citat Kondencerad form Tema 

”Då man är missbrukare och kriminell så litar inte det sociala så 
mycket på en. Jag är väl inte så populär där kan man säga. Det var 
KRIS som tog ansvaret så att jag skulle sköta mig.” 
 
 
”På KRIS tillåts man tillfriskna i sin egen takt” 

 
 

”På KRIS är det okej att bara komma och umgås. Det ligger mycket 
rädslor i att leva drogfri. 
Man måste få smälta verkligheten. ” 
 
 
 
”Ja när det gäller alkohol och droger så har jag ju genom KRIS fått 
bättre kontroll idag. Jag jobbar ju på det så då, men att verkligen få 
hjälp för det, hjälp till självhjälp. Samtidigt så måste man ju ta en sak i 
taget. Börjar man med allt samtidigt så blir det lätt för mycket. 
 
”Livet och tillfrisknandet sker ju hela tiden, så länge jag inte tar upp 
drogen eller alkohol så går det att lösa. ” 
 
”Jag var ju på behandling och den gav jättemycket och så men 
samtidigt så är det ju en behandling. Det är som på något sätt att sitta 
och läsa en bok och man går igenom vissa saker i sig själv och sen när 
man står där i livet så har ju inte jag tagit hand om det. Det är ju en 
livsprocess, man tror ju att nu har jag varit drogfri ett halvår och nu 
ska liksom allting vara klart, så är det ju inte. KRIS ger ett varaktigare 
stöd.  
 
__________________________________________________ 
 
 
”Så jag skötte mig väl nästan ett år och så föll jag tillbaks igen och sen 
kom jag tillbaks till KRIS. Så där har jag hållit på och hattat ända fram 
till nu då. Jag har kommit med i KRIS i år igen då och har väl fallit 
tillbaks en, två gånger.” 
 
 
”Jag har lyckats varit drogfri i fyra månader och fast jag tycker att det 
har gått bra så tycker jag att jag har blivit lite ensam då när det har gått 
så här bra då. Då har jag smugit tillbaks till de andra kamraterna. 
Tillslut så har det blivit så där att jag är tillbaks i missbruket.” 
 
 
 Det är därför jag vill flytta in i KRIS eget boende. Då har jag KRIS 
nära och känner mig tryggare. För att nå den självkänslan så vill jag ha 
den här tryggheten då. ” 
 
 

KRIS erbjöd praktisk hjälp 
när de sociala myndigheterna 
hade tröttnat. 
 
KRIS tar hänsyn till att 
människor fungerar olika.  
 
KRIS erbjuder tid för 
medlemmarna att gradvis 
anpassa sig till ett drogfritt 
liv.  
 
 
KRIS minskar återfallsrisken 
i missbruk genom att ge hjälp 
till självhjälp. 
 
 
Att avstå missbruk  
leder till tillfrisknande 
 
Att leva drogfritt och 
hederligt är en livsprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
 
Medlemmen föll tillbaka i 
missbruket några gånger, 
men återvände alltid till 
KRIS. 
 
 
Risk att bli ensam när man 
börjar klara sig själv, vilket 
kan leda tillbaka till 
missbruket.  
 
 
 
Medlemmen tror att ett 
boende hos KRIS kan 
förhindra återfall.  
 

 
Framgångsfaktorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
Återfall i missbruk 
och kriminalitet 
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Nyckelområde 2: Nya livsstrategier genom KRIS 

 

Citat Kondencerad form Tema 

 
”KRIS har hjälpt mig att byta livssituation och skaffa mig nya 
strategier eftersom jag inte har varit ute så mycket, förutom 
grundskolan, så har jag suttit inlåst i X antal år. Jag är dömd till X 
antal år och av dessa har jag suttit inne två tredjedelar. Så jag har inte 
varit ute så mycket.” 
 
”Så vart det lite tankar om att nu börjar jag bli så pass gammal att jag 
var tvungen att göra något åt situationen, byta livsstrategier..” 
 
”Eftersom jag är en tillfrisknande narkoman, bland andra 
tillfrisknande narkomaner, en del mer en del mindre, så kan lätt gamla 
mönster uppstå. Samtidigt som vi lätt kan hjälpa varandra eftersom vi 
sitter i samma båt och har mer eller mindre liknande bakgrund. Så är 
det lätt hänt att man kliver i varandras gamla beteenden. Nu har vi 
också handledning.” 
 
”KRIS är ju inte menat att man ska stirra sig blind på problemen utan 
försöka se lösningarna. Tidigare har man stirrat sig blind på 
problemen, hur man har skapat sig problem på något sätt, missbruket, 
som gör att man har ursäkter till att fortsätta.  
Det försöker man komma ifrån här och titta på lösningarna istället. 
Sen är det upp till var och en och välja att köpa lösningen.” 
 
”Jag kan känna sug efter drogen, jag vet samtidigt alla 
konsekvenserna, av att få det ruset. 
 Genom KRIS så har jag lärt mig att det handlar om att tänka, vad 
leder det till, om jag vill ha det där. Vad blir konsekvenserna.” 
 
Det är ju inget trollspö, varken KRIS eller behandlingar. Hantera livet, 
lära sig att hantera livet, finna nya strategier. En del är sånt som de 
flesta tycker är självklart, det är ett sätt att ta död på de här dåliga 
strategierna som har lett en på en dålig väg. ” 
 
”Nej, om jag ska vara ärlig så har jag väl inte fått några nya strategier 
jag har inte riktigt den där kontrollen över mig själv än. ” 
 

 
En önskan om att KRIS ska 
kunna bidra till en 
livsstilsförändring. 
 
 
Mognad fick honom att tänka 
över sitt liv. 
 
 
 
KRIS har både fördelar som att 
man kan dela sina erfarenheter 
men även nackdelar som att 
gamla beteenden kan kvarstå.  
 
 
KRIS fokuserar på lösningar 
istället för på problemen, sen är 
det upp till var och en att välja 
lösningen. 
 
 
 
 
Suget efter drogen kvarstår men 
konsekvenserna avskräcker.  
 
 
 
KRIS kan hjälpa en att förändra 
sina livsstrategier och ta eget 
ansvar. 
 
 
En medlem har inte skaffat sig 
några nya livsstrategier på 
grund av dålig självkontroll.  
 
 

 
Förändring 

 
 
 

 38



 
 
Nyckelområde 3: Upplevelser av det sociala nätverket inom KRIS 
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Citat Kondencerad form Tema 

”Jag går här på KRIS dels av egoistisk grund. Jag har muckat från ett 
straff, men större delen av mitt liv suttit inlåst, så känner jag bara en 
massa kriminella.” 
 
”Sen då när jag var bostadslös så fick jag bo på KRIS i någon vecka och 
då hjälpte de mig så att jag fick komma in på vandrarhem då. Då ställde 
KRIS upp på det då och ringde och donade åt mig.” 
 
”Jag har inte byggt upp så stort nätverk än. Jag har väl mest bara det 
sociala som jag ringer till men jag är inte så populär där längre. Så det är 
väl KRIS som får hjälpa mig med det sociala nätet så att säga.” 
 
”Jag blir stöttad av en annan tjej som har varit min madder 
 
”Nästan allt, de ställer upp så mycket de kan och det tycker jag är det 
positiva i KRIS.” 
 
”Jag kan ringa när som helst. Jag känner mig verkligen positivt mottagen 
här.” 
 
”Nu är jag igen här på KRIS och nu ska de ha ett möte då om jag ska få 
bo i ett sånt här boende i ett hus som KRIS äger.  
 
”Jag hade ju alltid löst mina problem på mitt eget sätt, hela livet. Så att 
någon annan som föreningen skulle kunna hjälpa mig det fanns ju inte.” 
 
”Jag vill ju gärna gå hit när jag är drogfri och då vill jag ju vara med 
bland de här människorna. Det är en viss trygghet att vara här.” 
 
”För att inte halka tillbaka igen så tar jag numera hjälp av det sociala 
nätverket runt omkring mig inom KRIS.” 
 
”Det är någonstans det som är avgörande det här stödet jag har fått 
genom KRIS som har gjort att jag har kunnat kirra det idag. Det här 
stödet tycker jag egentligen är samhällets ansvar, har inte jag fått ifrån 
samhället utan jag har fått det ifrån mina kamrater som ställer upp på 
mig. Utan deras stöd och det här så hade jag inte varit där jag är idag 
med en drogfrihet på tre år snart det är stort för mig och utan deras hjälp 
så hade det inte funkat.” 
 
”Så nu någonstans har jag förstått att jag måste hålla mig till människor, 
först och främst dem som har gått före och att jag behöver hjälp. Att jag 
inte ensam grejar det här.” 

 
”KRIS har betytt mycket för mig. Jag har fått kompisar.” 
_________________________________________ 
”Jag har inte blivit serverad på ett silverfat för så funkar det inte. Jag har 
fått gjort jobbet själv, men jag har känt att jag har deras stöd och 
trygghet runt omkring mig. Hade det inte varit så utan man får serverat 
allting, då blir inte den här drogfriheten så mycket värd. Utan det är det 
här att man får kämpa lite för den.” 
 
”Sen så tror jag också att det är mycket upp till en själv att. Det är 
mycket det här att mycket hänger på en själv också.”  
 

Vill komma ifrån den 
kriminella livsstilen. 
 
 
KRIS stöttade i en svår 
situation. 
 
 
KRIS ger stöd att bygga upp 
ett socialt nätverk.  
 
 
Personligt stöd 
 
Positivt är att KRIS ställer upp 
så mycket de kan.  
 
Att känna sig väl mottagen.  
 
 
KRIS kan hjälpa till med 
boende.  
 
 
Inte van vid att ta emot hjälp 
från andra. 
 
KRIS ger trygghet 
 
 
Det sociala nätverket ger 
”skydd” mot återfall.  
 
 
KRIS erbjuder ett stöd som gör 
att medlemmen har lyckats 
hålla sig drogfri vilket inte 
samhället har kunnat ge.  
 
 
 
 
Att ha förebilder inom KRIS 
kan innebära vägledning.  
 
KRIS bygger upp medlemmens 
sociala nätverk. 
_______________________ 
Att själv arbeta för att hålla sig 
drogfri, med stöd och trygghet 
omkring sig innebär att 
medlemmen värdesätter 
drogfriheten.  
 
Trots stöd så hänger mycket på 
en själv. 
 
 

 
Betydelsen av stöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________
 
 



 
 
 

 
Nyckelområde 4: KRIS betydelse för medlemmarnas delaktighet i samhället 

 

Citat Kondencerad form Tema 

”Har man en idé om någonting, till exempel en kurs så får man ju ta upp 
det på KRIS för att se vad det finns för möjligheter att genomföra idén. Till 
exempel föreningskurs som vi har på KRIS, det är ju sånt som man har 
användning för annars också. Nu råkar det gälla KRIS och KRIS stadgar, 
men det skulle ju kunna gälla vilket företag som helst. Så det är ju sånt som 
man har nytta av annars också. ” 
 
Ja, det gör jag verkligen. För jag ser ju, jag är nästan avundsjuk på dem 
som är här, det är ju mina gamla polare som är här. Jag ser ju hur framåt 
dem har gått, de har ju tagit körkort nästan hela bunten, man känner sig 
nästan lite utanför ibland. Jag hoppas att jag ska lyckas och kunna ta 
körkort jag med.  
 
”Ja, det måste jag säga att de är helt suveräna att hjälpa dem som vill 
någonting och vill sluta med missbruk och komma tillbaks till samhället.” 
 
”Att få kontakt med arbetsförmedling, har börjat ha umgänge med min son 
som har byggts på mer och mer. Tidigare har jag bara rusat igenom sånt 
som känslor och allting runt omkring så det har aldrig hållit. Jag har fått 
möjlighet att ta saker långsammare, i min egen takt, meningen är att det ska 
leda ut. ” 
 
”Det är många som gått vidare och gjort på riktigt sätt och kanske varit i 
tre-fyra år och sen gått vidare till något annat. Som fortfarande är 
medlemmar, som fortfarande kommer in och sitter och fikar med oss, det 
ska man ju inte släppa. Men någonstans i föreningsverksamheten eller 
övriga samhället kunnat gå vidare och släppa fram nya förmågor.” 
 
 
 
”Handledningen innebär att man kan ta upp saker som har hänt och hur 
man ska förhålla sig till detta. Det kan röra sig om vad som helst i princip 
och få råd, hjälp och stöd.” 
 
 
 
”Jag skulle vilja arbeta med förebyggande för ungdomar.  
Det är väl det som jag känner att jag skulle kunna bidra med och skulle 
tycka vore roligt. ” 
 
 

Alla kan föra fram sina idéer 
inom föreningen. KRIS har 
exempelvis föreningskurs 
som man har nytta av annars 
också. 
 
Att se hur andra har nått 
framgång genom sitt 
medlemskap och uppmuntras 
till detsamma 
 
 
KRIS bidrar till att 
återanpassa medlemmen till 
samhället.  
 
 
KRIS bidrar till att 
medlemmen kan återupprätta 
en plats i samhället i sin egen 
takt. 
 
Det finns de som har gått 
vidare både inom föreningen 
och i övriga samhället, men 
fortfarande är medlemmar. 
Detta gör att nya förmågor 
får chans att komma fram i 
föreningen.  
 
Det finns tillgång till 
handledning i hantering av 
olika situationer som kan 
uppstå både privat och 
föreningsmässigt. 
 
Medlemmen vill arbeta med 
förebyggande verksamhet för 
ungdomar. 
 
 

 
Återupprätta en 
plats i samhället 
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”Jag umgås inte så mycket med folk som är utanför föreningen. ” 

 
 
”Det kan vara lite risk att folk fastnar i den bubblan så att säga. Man har 
levt i en bubbla där ute i missbruk och kriminalitet och med det folket. 
Här går man in och bara, att man slutar knarka och droga men ändå 
samma lilla bubbla. KRIS ska vara lite mening som en språngbräda 
tillbaks ut i samhället. Man får vara lite försiktig med att liksom fastna i 
det här och det kan vara lite tendenser på vissa ställen att folk kan fastna 
i en roll här på KRIS. Då har man bara gått från en bubbla till en annan 
och man har inte gått vidare.” 
 
 
”Jag hoppas ju att jag ska bli mer delaktig i samhället, men alltså det 
heter ju så vackert att de ska återupprätta en plats i samhället men nu 
har jag gått här i några år, men inte blivit erbjuden jobb än. Men jag 
hoppas ju fortfarande, att, ja till exempel få jobb inne på KRIS här då. 
Jag är dålig på att ställa mig in hos folk, så jag har inte blivit erbjuden 
jobb än. ”  
 

 
”KRIS fungerar ju så att solidariteten säger att vi alla är lika mycket 
värda, ingen är bättre än den andra och så vidare. Men vi har kommit 
olika långt i vår utveckling så att säga i det här schyssta livet, tillvaron. 
Blås upp det som ett rör, så har vi nykomlingen längst bak och 
åldermannen längst fram. Men det blir liksom stopp i röret på vägen om 
inte den här flyttar på sig någon gång som är längst fram.” 
 
”Jag provade att läsa in sjuan, åttan, nian men jag klarade inte av det så 
jag hoppade av. Jag har svårt att sitta still någon längre tid. ” 

 

Medlemmen umgås mest med 
andra medlemmar inom KRIS. 

 
 

Risk att man inte kommer ut i 
samhället, utan bara byter 
rollen från missbrukare och 
kriminell till en annan roll 
inom KRIS och stannar kvar i 
den.  
 
 
 
 
Vill bli delaktig i samhället och 
arbeta men upplever det som 
svårt att finna arbete.  
 

 
 
 

Alla är lika mycket värda men 
har kommit olika långt i sin 
utveckling mot en värdig 
tillvaro.  
Risk att folk inte tar sig vidare 
ut i samhället. 

 
 

Medlemmen har inte gått 
grundskola.  

 
 
 
 
.  

 
Hinder för 
delaktighet i 
samhället 
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