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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som har ställt upp på intervjuerna i vår uppsats, 

utan er hade vi inte kunnat genomföra vår idé! Vi vill även tacka våra nära och kära för att 

ni hjälpt till och stöttat i med- och motgångar under uppsatsens gång. Samt ett stort tack till 

vår handledare Birgitta Forsberg för ditt stöd och engagemang i vår uppsats och för att du 

trott på oss och vår idé!   

 

Det har varit väldigt roligt att arbeta med det här ämnet och det har gett oss mycket ny 

kunskap till våra kommande roller som socionomer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract  

  

Denna studie syftade till att undersöka om och i så fall på vilket sätt KRIS arbetar med 

maskuliniteter i återanpassningen till ett liv utan kriminalitet. Forskning påvisar att samma 

maskulina egenskaper som används i kriminalitet kan omvandlas och användas för att hjälpa 

andra att ta sig ur kriminalitet. Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats och har 

utförts genom semistrukturerade intervjuer. Urvalet är inriktat på män som varit engagerade 

i KRIS, som personal eller faddrar, minst ett halvår för att de ska vara insatta i KRIS arbete.  

Resultatet pekar på att KRIS har en bra grund i arbetet med maskuliniteter men att arbetet 

snarare är undermedvetet än medvetet. Maskuliniteter är något som behöver aktualiseras 

mer avsiktligt inom KRIS och även generellt i samhället.   

  

Nyckelord: Hegemonisk maskulinitet, kriminalitet, intersektionalitet, KRIS 
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1. Inledning  

 

"Idealen relaterade till maskulinitet och föreställningar om män är ofta näst intill synonyma 

med många av de ”sociala problem” som förknippas med män. Risk, aggressivitet, makt, 

tävlan, våld är alla begrepp som förknippas med manlighet, eller hur en man beter sig" 

(Herz, 2014, s. 500).  

 

Kriminalitet är något som funnits i Sverige och världen sedan urminnes tider. Kriminalitet, 

eller brottslighet som det även benämns, förklaras enligt NE (2014a) som begångna 

straffbelagda handlingar. Den person som vanemässigt ägnar sig åt kriminella handlingar, 

d.v.s. begår brott eller bryter mot lagstiftningen, benämns som kriminell enligt NE (2014b).  

Det finns olika former av kriminalitet hos personer. Bergström (2012) skiljer mellan 

livsstilskriminella och engångsförbrytare. Med livsstilskriminella menar författaren de 

personer som inte kan bryta sin kriminella livsstil och åker in och ut på anstalter eller de 

personer som lever på samma sätt men lyckas hålla sig utanför anstalterna. 

Engångsförbrytare är, precis som det låter, personer som begår brott en gång och sedan 

slutar.  

 

Vad som är orsaken till att personer blir kriminella är inte alldeles enkelt att förklara, enligt 

Bergström. Det finns många teorier kring orsakssamband och några exempel på detta kan 

vara social grupptillhörighet, familjebakgrund, sociala relationer och beteendehistoria. 

Vidare skriver författaren att ”vara man" är en riskfaktor för kriminalitet. Detta är något som 

även Krienert (2003) pekar på i sin artikel om "doing masculinity". Författaren menar att om 

en person saknar stabilitet i form av till exempel en trygg familj som är en indikator på 

idealbilden av maskulinitet, kan kriminalitet användas som en resurs för att nå upp till en 

viss maskulinitet. Bergström (2012) menar att nio av tio brott begås av män och att 

könsrollsmönster och hormoner kan vara betingade orsaker till att män oftare begår brott. 

Enligt Kriminalvårdens klientkartläggning från 2013 visar siffrorna att 89 % av de som 

begått brott var män och 11 % var kvinnor (Kriminalvården, 2013). Detta styrker 

Bergströms uttalande om att nio av tio brott begås av män. 

 

McFarlane (2013) skriver att maskulinitet utifrån ett kriminologiskt perspektiv ofta har att 

göra med våldsbrott mot både män och kvinnor samt att det viktiga i brottet är att visa 

kontroll och styrka. Fortsättningsvis pekar hon på att kriminalitet och maskulinitet är 
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sammanbundna då båda innehåller egenskaper som är väldigt lika som t.ex. att visa fysisk 

styrka, en viss nivå av aggressivitet och synliga bevis på externa prestationer. Dessa 

egenskaper kan definiera både manlighet och kriminalitet beroende på om själva handlingen 

anses olaglig eller ej. För att anses som manlig bör vissa specifika egenskaper finnas; 

heterosexualitet, dominans, makt och auktoritet m.fl. Denna manlighet benämns som 

hegemonisk maskulinitet. Motsatsen till den hegemoniska maskuliniteten är den 

underordnade maskuliniteten som då tillskrivs andra egenskaper som: homosexualitet, 

femininitet, förtryckt m.fl. I sin artikel skriver McFarlane (2013) att män kan ha svårt att 

hantera att förväntningar som enbart funnits på män nu även läggs på kvinnor. Hon menar 

att de traditionella könsrollerna och arbetsmönstren har börjat suddas ut och att detta har 

gjort män osäkra och sårbara i sina former för att engagera sig i motstånd och att denna 

sårbarhet kan leda till ett kriminellt beteende. Dock finns det några olika perspektiv på 

maskulinitet, kriminalitet och kopplingen däremellan. För att kunna förstå komplexiteten i 

just begreppet maskulinitet gäller det att se på begreppen utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Inom olika kulturer, traditioner och genom olika tider har maskulinitet 

förändrats: en svart 20- årig man har kanske inte så mycket gemensamt med en svart man i 

40-årsåldern, men desto mer med en 20-årig vit man (Kimmel & Aronson, 2004). Connell 

(2008) skriver att det är lätt att fastna i att det endast finns en maskulinitet. Dock menar hon 

att det bland människor måste finnas en medvetenhet om att andra faktorer påverkar den 

rådande maskulinitetsnormen t.ex. klass, etnicitet och makt.  

 

1.1 Skillnad mellan manlighet och maskulinitet   

 

Det finns inte en bestämd definition av maskulinitet då maskulinitet är något som är 

föränderligt över tid. För att klargöra skillnaden mellan begreppen manlighet och 

maskulinitet används Herz & Johanssons (2011) samt Owens (2012) artiklar. Herz & 

Johansson (2011) menar att gränsen mellan begreppen är hårfin men de skiljer dem åt 

genom att förklara att begreppet manlighet syftar till föreställningar kopplade till den 

biologiska manskroppen och att maskulinitet snarare är ett teoretiskt begrepp som syftar till 

den sociala konstruktionen av män och olika slags manligheter. Även Owen (2012) 

beskriver olika definitioner av manlighet och pekar på liknande beskrivningar som Herz och 

Johansson (2011). Owen (2012) använder sig dock av normativa- och positiviska 

definitioner. Den normativa definitionen av manlighet förklarar författaren med att det finns 
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en fastställd norm för hur män ”borde vara” och den positivistiska definitionen beskriver 

han som att män finns i form av biologi, fysiologi och psykologi. 

 

1.2 Bakgrund 

 

I underlagsrapporten ”Män och social utsatthet – en översikt” i SOU 2014:6, skriver Herz 

(2014) att det är väldigt svårt att kunna föreställa sig män som svaga eller utsatta med tanke 

på hur mäns positioner i samhället ser ut. Med anledning av hur könsordningen och det 

samhälle vi idag befinner oss i ser ut, bör det skapas en förståelse för mäns utsatthet och 

förluster. Herz skriver att män inte tillåts vara utsatta då de saknar ett språk för detta. Med 

detta menar han att det finns en svårighet för män att uttrycka sin utsatthet och som nämnts 

tidigare, att uppfattas som utsatta utan att bryta mot den ”traditionella” manligheten, den 

maskulinitetsnorm som råder. Herz fortsätter med att man idag både inom insatser och 

kunskapsläget ser på manlighet på ett sätt där man snarare bibehåller en syn på 

föreställningar om maskulinitet istället för att ifrågasätta, arbeta med och förändra 

normerna.  Vidare skriver författaren att för att kunna utveckla förståelsen av manlighet och 

social utsatthet och därmed kunna arbeta mot den bör man på alla nivåer, från individnivå 

till strukturell nivå, flytta fokus från endast det biologiska könet och väga in föreställningar, 

reproduktion av manlighet och hur en man ”bör” vara. "(…) manlighet kan inte vara en risk, 

men det kan göras till en risk" (Herz, 2014, s. 507). 

 

Carlsson (2014) skriver i sin undersökning att många tidigare kriminella är verksamma 

inom organisationer som arbetar med att förhindra brott eller hjälpa dömda brottslingar till 

att komma tillbaka till ett liv utan kriminalitet. Vidare menar författaren att arbete inom 

detta område många gånger kan vara det enda arbetet en person med en kriminell bakgrund 

kan få. Genom att arbeta med dessa organisationer kan före detta kriminella få chansen att 

hjälpa andra människor att ta sig ut ur kriminalitet. Vidare menar Carlsson att det inom 

dessa organisationer används i princip samma maskulinitetsnormer som gjort att personerna 

hamnat i kriminalitet som för att hjälpa människor till en ny livsstil. De blir förebilder.  

 

Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) är en förening som på olika sätt arbetar med att 

hjälpa till vid återanpassning till ett liv utan kriminalitet. KRIS är en ideell kamratförening 

som bildades 1997. Föreningens utgångspunkt är att före detta kriminella och missbrukare 

hjälper varandra och främjar en återanpassning i samhället. Grundidén när föreningen 
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bildades var att möta upp personer som muckade från ett fängelsestraff. Idag hjälper 

organisationen även personer som kommer direkt från gatan och inte har vistats på anstalt 

eller institution. För att bli medlem i KRIS är det dock inget krav att ha haft 

missbruksproblem eller ha varit frihetsberövad, utan KRIS tar även hjälp av 

stödmedlemmar. För att bli en fullgod medlem krävs det att man anpassar sig efter KRIS 

fyra tankesätt, vilka är: hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet (KRIS, 2014a).  

 

Forskning visar på att samma maskulina egenskaper som använts i kriminaliteten kan 

omvandlas och användas för att hjälpa andra att ta sig ur kriminalitet. Problemet återfinns i 

huruvida en förening som KRIS, där förutsättningarna finns eftersom personerna har egna 

erfarenheter, använder sig av det som ovan nämnd forskning påvisar och i så fall på vilket 

sätt för att hjälpa andra att bryta med kriminalitet.  

 

Normerna som råder för den hegemoniska maskuliniteten gör det enklare för vissa grupper 

av män att hamna i kriminalitet och som blivande socionomer kommer vi att komma i 

kontakt med olika former av kriminalitet och maskuliniteter i vår framtida yrkesroll. Denna 

uppsats kan bidra med ökad kunskap inom detta område.   

 

2. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall på vilket sätt, KRIS arbetar med 

maskuliniteter i återanpassningen till ett liv utan kriminalitet. För att besvara syftet kommer 

följande frågeställningar att användas: 

 

1. Arbetar KRIS medvetet/omedvetet med maskuliniteter?  

2. Använder sig KRIS av maskuliniteter i arbetet med återanpassning till ett liv 

utan kriminalitet? På vilket sätt i så fall? 

3. Om KRIS arbetar med maskuliniteter, på vilket sätt bidrar det arbetet till en 

förändring för den före detta kriminella?  

4. Anser KRIS medlemmar att det är av vikt att arbeta med maskulinitet för en 

förändring av en kriminell livsstil både i och utanför föreningen? Varför/varför 

inte? 
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I denna uppsats kommer begreppen maskulinitet samt manlighet att användas som 

definitioner för att förstå den sociala konstruktionen av män och olika slags manligheter. 

 

3. Tidigare forskning  
 

Kriminalvården gjorde en klientkartläggning år 2013 och denna visar att 89 % av de som 

begått brott var män och 11 % var kvinnor. Owen (2012) skriver att det finns ett tydligt 

samband mellan män och brott även i USA. Där är det 90 % av männen som anklagats för 

brott som t.ex. mord, dråp och grov misshandel. Det är 90 % män som begår brott i USA 

jämfört med 89 % i Sverige. Detta visar att det finns liknande strukturer och därmed stöder 

detta användandet av internationell forskning i denna uppsats. 

 

Lander, Ravn & Jon (2014) tar upp att män och våld ofta är nära förknippade och att det 

finns en uppfattning om att män ska kunna agera våldsamt om det behövs för att ses som en 

”riktig man”. Författarna pekar på två perspektiv för just våld i det moderna samhället och 

menar att våld ska ses som något som borde förhindras och fördömas. De menar även att 

våld är påverkat av maskulinitetens kulturella konstruktion för att kunna försvara sig själv, 

sina ägodelar och sin familj.  Författarna är tydliga med att inte generalisera män och menar 

att alla män inte är våldsamma eller har ett våldsamt agerande.  

 

Ur ett kriminologiskt perspektiv pekar den amerikanska författaren McFarlane (2013) på 

liknande mönster som Lander et al. (2014) när det gäller maskulinitet och våldsbrott, då det 

anses manligt att visa styrka, dominans och kontroll. Vidare menar McFarlane (2013) att det 

finns gemensamma egenskaper inom kategorierna maskulinitet och kriminalitet som i 

många fall är väldigt lika: viss aggressivitet, synliga bevis på externa prestationer och att 

visa fysisk styrka. Om en handling anses olaglig eller ej, förknippas dessa egenskaper med 

kriminalitet respektive manlighet. Det finns specifika egenskaper om en man ska anses vara 

manlig; auktoritär, heterosexuell, dominant och inneha makt med flera. Denna 

karakteristiska manlighet benämns som hegemonisk maskulinitet (Ibid., Connell, 2008). 

Connell (2008) skriver att hegemonisk maskulinitet är den kombination av genuspraktik 

som rymmer den för tidpunkten accepterade maskulinitetsnormen och på grund av detta 

säkerställs den dominanta position som män har gentemot kvinnor. Det är störst sannolikhet 

att en hegemonisk maskulinitet skapas då det finns en förbindelse mellan kulturella ideal 
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och institutionell makt på en mer kollektiv nivå. Författaren pekar på att inom bl.a. 

militären, näringslivet och staten finns en kollektiv bild av maskulinitet. Connell (2008) 

skriver även att denna bild av maskulinitet inte hotas av nytänkande kvinnor och män utan 

att de genom sitt hävdande av auktoriteter kan fortsätta hålla fast vid denna maskulinitet.  

 

Den svenske forskaren Carlsson (2014) skriver att de egenskaper som nämnts tidigare som 

till exempel fysisk styrka, aggressivitet med flera, oftast associeras till män och är sådana att 

de inte uppmuntras då de återfinns hos kvinnor. Enligt McFarlane (2013) återfinns 

egenskaper som uppmuntras hos kvinnor även hos vissa män. Denna grupp män tillhör då 

den underordnade maskuliniteten, vilket är motsatsen till den hegemoniska maskuliniteten. 

Egenskaper som återfinns här är till exempel kvinnlighet, homosexualitet och 

underdånighet. Enligt författaren kan vissa män ha svårt att hantera att förväntningar som 

tidigare enbart funnits på män nu även läggs på kvinnor. Hon pekar på att de traditionella 

könsrollerna och arbetsmönstren har börjat försvinna och att detta har gjort män osäkra och 

sårbara i sina former för att engagera sig i motstånd och att denna sårbarhet kan leda till ett 

kriminellt beteende. Connell (2008) påpekar att en hegemonisk maskulinitet är en 

föränderlig process. När villkoren för en typ av maskulinitet förändras kan nya grupper 

utmana de gamla strukturerna och hitta nya lösningar och alla dessa grupper kan utmanas av 

kvinnor.  

 

McFarlane (2013) menar att det bör finnas en medvetenhet om att det finns olika perspektiv 

på maskulinitet, kriminalitet och länken däremellan. För att kunna förstå komplexiteten i 

begreppet maskulinitet gäller det att se på det utifrån ett intersektionellt perspektiv. Carlsson 

(2014) skriver att maskulinitet inte ska ses som isolerat från andra dimensioner av 

intersektionalitet, utan att även ålder, etnicitet och klass påverkar. Messerschmidt (1993) 

skriver att intersektionerna i maskulinitet är viktiga för att förstå olika typer och grader av 

brott hos män. Enligt Lander et al. (2014) kan män som lever i en lägre samhällsklass med 

låg utbildning och dålig ekonomi ha svårt att se sig själva och uppfattas av andra som 

”riktiga män”, detta för att statusen upplevs som lägre i dessa samhällsklasser. Genom att 

dessa män begår brott och våldsbrott kan de uppnå en status, förbättra sitt rykte och finna en 

självrespekt och därmed upprätthålla identiteten som ”en riktig man”. 
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3.1 Maskulinitet som bidragande orsak till kriminalitet 

 
Som Herz (2014) skriver kan manlighet inte vara en risk, men det kan däremot göras till en 

risk, framförallt då den samverkar med andra riskfaktorer som till exempel en problemfylld 

barndom. Krienert (2003) skriver att om en person saknar en trygg och stabil familj, stadigt 

arbete eller andra indikatorer på idealbilden av maskulinitet, kan ett våldsamt beteende 

accepteras då det ger personen en hårdhet som också förknippas med maskulinitet. De 

egenskaper som enligt Connell (2008) och McFarlane (2013) förknippas med hegemonisk 

maskulinitet används då istället i personens kriminalitet. Carlsson (2014) skriver att 

maskulinitet är något som förändras med åldern. Egenskaper som ansågs manliga i tonåren 

och i tidiga vuxenlivet förändras och uttrycks på andra vis, även om de i grunden är 

desamma. Till skillnad från i tonåren är inte längre kriminella attribut kompatibla med den i 

”vuxenvärlden” rådande maskulinitetsnormen. 

 

3.2 Maskulinitet i upphörandet av en kriminell livsstil  

 

I statens offentliga utredning (SOU 2010:15) nämns några betydande faktorer som påverkar 

att en kriminell person ska kunna bryta en kriminell livsstil. Den grundläggande 

förutsättningen för att bryta en kriminell livsstil handlar om att personen i fråga själv måste 

ha motivationen och viljan till att upphöra med brott och bryta sin kriminella livsstil. 

Carlsson (2014) skriver att början av processen för att avhålla sig från brott karakteriseras 

av självkontroll, tanken på självständighet, kunna bestämma över sig själv och en fast 

övertygelse om att klara det utsatta målet. Den andra påverkande faktorn handlar om att 

personen bör ha en trygg och givande arbetssituation och nära relationer i ett varaktigt 

förhållande (SOU 2010:15). Detta pekar även Carlsson (2014) på i sin undersökning. Han 

menar att då en förbrytare binder sig till en anställning är detta ofta sammanbundet med en 

relation och familjebildning. Han observerar hos vissa av sina intervjupersoner att den 

starka sociala kontroll som familjen innebär, i många fall leder till att kriminella avstår från 

att begå brott. Det risktagande beteendet som genererade status i tonåren blir ett problem. 

Vidare skriver SOU (2010:15) att den tredje faktorn för att bryta en kriminell livsstil är att 

personen väljer att bryta med sitt tidigare umgänge och eventuellt flytta till en ny ort, detta 

för att kunna umgås med normföljande personer som inte är kriminellt belastade. Som en 

sista faktor tas åldrandet upp, att personen bryter sin kriminalitet för att denne blivit äldre.   
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Som tidigare nämnt pekar Carlsson (2014) på att maskulinitet är något som förändras med 

åldern. De egenskaper som anses manliga i tonåren och i tidiga vuxenlivet förändras och tar 

sig andra uttryck, även om de i grunden är samma attribut. Till skillnad från i tonåren är inte 

längre kriminella attribut kompatibla med den i ”vuxenvärlden” rådande 

maskulinitetsnormen (Ibid). Det är ofta kombinationen av dessa faktorer som hjälper 

personerna att bryta en kriminell livsstil och att skapa en fungerande livssituation utan 

kriminalitet (SOU 2010:15). Om en person framgångsrikt avstår från att begå brott kan detta 

innebära att erfarenheterna och historian för den kriminelle inkluderas i arbetslivet. Många 

före detta kriminella arbetar inom t.ex. Non-Governmental Organizations (NGO) för att på 

så vis nyttja sin bakgrund för att hjälpa andra/unga kriminella att ta sig ur situationen. 

Maskulinitetsnormerna som en gång gjorde att personen hamnade i kriminalitet kan nu bidra 

till att hålla fast vid en ickekriminell livsstil; personen kan ses som en mentor, fadersfigur 

eller förebild. Egenskaperna att vara stark, dominant och auktoritär kan återfinnas i den före 

detta kriminellas nya roll som t.ex. mentor (Carlsson, 2014). 

 

4. Teoretiska perspektiv 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som ansetts lämpliga i analysen av 

materialet.  

 

4.1 Hegemonisk maskulinitet  

 
Den hegemoniska maskuliniteten anses ofta vara den dominerande, då det är den som anses 

vara normal och förstärkt genom tradition, samt genom kyrkan och staten (McFarlane, 

2013). Connell (2008) benämner hegemonisk maskulinitet som kombinationen av 

genuspraktiker som rymmer den för tillfället accepterade maskulinitetsnormen. På grund av 

detta säkerställs den dominanta position som män har gentemot kvinnor (Ibid.). Många 

gånger förknippas manlighet med egenskaper som dominans, styrka, självständighet, 

självkontroll, att kunna försvara sig med våld om så behövs och heterosexualitet (Carlsson, 

2014; Connell, 2008; McFarlane, 2013; Messerschmidt, 1993). Connell (2008) skriver att 

det inte alltid är de mest uppenbara bärarna av hegemonisk maskulinitet som är de 

mäktigaste, att t.ex. skådespelare kan vara idealbilden av maskulinitet. Det är störst 

sannolikhet att en hegemonisk maskulinitet skapas då det finns ett samband mellan 
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kulturella ideal och institutionell makt på en mer kollektiv nivå. Vidare pekar Connell på att 

det inom bland annat näringslivet, militären och staten erbjuds en kollektiv bild av 

maskulinitet. Författaren säger även att denna bild av maskulinitet inte hotas av nytänkande 

kvinnor och män utan att de genom sitt hävdande av auktoriteter kan fortsätta hålla fast vid 

sin bild av maskulinitet. Carlsson (2014), Connell (2008), McFarlane (2013) och 

Messerschmidt (1993) nämner alla i sina artiklar att hegemonisk maskulinitet är flytande, 

varierar över tid och är olika i olika kulturer, samt att maskulinitet är ett begrepp som 

behöver ses ur ett intersektionellt perspektiv, då klass, ålder, etnicitet mm. påverkar vilken 

som är den för gruppen rådande normen. 

 

4.1.1 Kritik mot teorin om hegemonisk maskulinitet  

 

Enligt Messerschmidt & Tomsen (2012) samt Herz & Johansson (2011) finns det kritik mot 

teorin om den hegemoniska maskuliniteten och de menar att vissa forskare inte är överens 

med detta perspektiv. Messerschmidt & Tomsen (2012) skriver att det framförallt är liberala 

kritiker som anser att teorin ligger alltför nära marxistiska idéer om en övervälvande 

dominant ideologi med en uppsättning förtryckande maskulinitetsnormer. Ytterligare pekar 

författarna på att vissa kritiserar teorin då de anser att den nedvärderar vikten av social 

klass, samt framställer att män från lägre klasser har en inneboende våldsamhet. Herz och 

Johansson (2011) pekar även på kritik om att begreppet hegemonisk maskulinitet används i 

flera olika betydelsesammanhang som t.ex. i att belysa dominerande former av maskulinitet 

och specifika grupper av män.  Författarna menar att det finns en risk för att detta leder till 

problem i form av att mäns makt över kvinnor automatiskt garanteras samt att det finns en 

risk för att karaktärsdrag och i värsta fall personlighetsdrag sammanblandas när man 

fokuserar på specifika grupper av män. 

 

4.2 ”Doing Masculinity” 

 
Carlsson (2014) skriver att begreppen brott, "doing gender" och maskulinitet är begrepp 

som är situationella och interaktionella. "Doing masculinity" - "göra maskulinitet", 

definieras ofta genom att det ställs emot femininitet. Författaren skriver även att vad som 

anses maskulint är föränderligt och det är även det som anses feminint. Messerschmidt 

(1993) myntade begreppet "göra maskulinitet" då han menade att de teorier som existerade 

om maskulinitet och kriminalitet var otillräckliga. Han ansåg att det fanns brister i den 
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feministiska teorin inom kriminologin och han ville utveckla den genom att lägga vikten vid 

genusperspektivet på förståelsen av mäns beteende och brott. Messerschmidt skriver att 

fokus bör flyttas till den sociala konstruktionen av mannen. Krienert (2003) som skrivit en 

sammanfattning av Messerschmidts teori menar att ett kriminellt beteende kan användas 

som en resurs för att uppnå maskulinitet då andra resurser saknas. I sammanfattningen 

skriver han att om en person saknar stadigt arbete, trygg och stabil familj, eller andra 

traditionella indikatorer på idealbilden av maskulinitet, kan våldsamt beteende accepteras då 

det ger personen en hårdhet som också förknippas med maskulinitet. Messerschmidt (1993) 

menar att brott kan vara en strategi för att "göra maskulinitet". Krienert (2003) skriver att 

kriminalitet då kan bli ett alternativ för att uppnå maskulinitet och att personer som använt 

våld för att uppnå maskulinitet har större acceptans för detta våld vilket leder till att 

könsrollerna reproduceras. Som det står i Krienerts artikel: "(…) is gender systematically 

accomplished, but it is regulated, changed, and reproduced based on gender ideals in a 

socially structured setting" (Krienert, 2003, s. 6). 

 

4.3 Intersektionellt perspektiv 

  

Herz & Johansson (2011) har skrivit att ”… ett intersektionellt perspektiv väger in olika 

maktasymmetrier och hur dessa samverkar i människors liv, oavsett om det rör kön, klass, 

etnicitet, ras, sexualitet, ålder eller funktionshinder.”. Vidare menar författarna att man 

inom maskulinitetsforskningen måste se hur maskulinitet samverkar med exempelvis klass 

och etnicitet. Detta är något som även Owen (2012) tar upp och menar att det är oundvikligt 

att inte koppla könskonstruktioner med andra samhällsstrukturer som t.ex. etnicitet och 

klass. Lykke (2009) skriver att det bara går att förstå kön på ett adekvat sätt genom att se på 

hur det samspelar med andra kategorier. Det är av stor vikt vid analyser av maskulinitet och 

kriminalitet att ta hänsyn till olika intersektioner som påverkar bildandet av själva 

begreppen (Carlsson, 2014; Connell, 2008; McFarlane, 2013; Messerschmidt, 1993). Vad 

som anses maskulint är olika i olika kulturer och i olika åldrar och heterosexualitet ses ofta 

som ett karaktärsdrag för den hegemoniske mannen, vilket innebär att andra sexualiteter blir 

underordnade. Ett exempel för att förstå det intersektionella perspektivet som Herz (2014) 

tar upp är ”gängkriminalitet” bland unga män där han menar att det snarare är 

klasstillhörigheten än könet som påverkar om man ansluter sig till ett gäng. Om personen 

saknar tillhörighet i samhället dras personen ofta till andra sammanhang där denne får 

möjlighet att skapa en identitet och en ekonomi utanför det omkringliggande samhället. 
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Författaren menar att man måste förstå och analysera kön i samband med den kontext som 

personen befinner sig eftersom det oftast är flera maktasymmetrier som spelar in. 

 

5. Metod  
 

5.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

 

Utifrån uppsatsen syfte och frågeställning används det fenomenologiska förhållningssättet 

som innebär att det finns ett intresse att förstå individens uppfattning om sociala fenomen, 

samt att fånga upplevelsen av det utan att förvränga det (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi 

anser att den hegemoniska maskuliniteten och maskulinitetsnormer är socialt konstruerade 

fenomen känner vi att detta förhållningssätt är adekvat. För att fånga respondentens 

erfarenheter och upplevelser gäller det att intervjuaren har en öppenhet i intervjusituationen. 

Kvale och Brinkman (2009) skriver även att det fenomenologiska förhållningssättet genom 

sin fokusering på innebörderna i intervjupersonernas livsvärld bidrar till att förtydliga 

förståelsens vikt i kvalitativ forskning. För att besvara syftet i denna uppsats har en 

kvalitativ induktiv studie med en fenomenologisk ansats gjorts. Datainsamlingsmetoden 

som använts är semistrukturerade intervjuer. 

 

5.2 Val av metod  

 

Metodvalet för genomförandet av denna undersökning, om och i så fall på vilket sätt KRIS 

arbetar med maskulinitet i återanpassningen till ett liv utan kriminalitet, är en kvalitativ 

ansats i form av semistrukturerade intervjuer då vi anser den mest lämplig för vår insamling 

av empiri. Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer lämpligt för forskare som 

har ett förhållandevis tydligt fokus i sin undersökning. Fokus uppstår genom att forskaren 

har en tydlig problemformulering och tydliga forskningsfrågor. Detta anser vi att vi har i vår 

studie. Vi har valt denna metod för att den ger oss som undersökare ett visst mått av 

flexibilitet i intervjuerna, vilket kan vara till fördel för att få fram adekvata svar. Genom att 

forskaren gör en intervjuguide som denne utgår ifrån under intervjun uppstår det ett mått av 

struktur, men det finns även en öppenhet för följdfrågor. Vi har gjort en intervjuguide med 

öppna frågor, där möjlighet att ställa följdfrågor finns om tillfälle skulle dyka upp. Denna 

intervjuguide användes under intervjuerna.   
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5.3 Konsekvenser av metodval  

 

Några konsekvenser som kan uppstå med att använda en semistrukturerad intervjuguide kan 

vara att respondenterna som kommer att delta under intervjun kan känna att de måste vara 

politiskt korrekta och därför ger oss de svar som de tror att vi är ute efter. Vi som 

undersökare bör vara medvetna om att vi under intervjuernas transkribering kommer att ha 

olika uppfattning om informationen, precis som Kvale och Brinkman (2009) skriver och 

detta kan leda till bl.a. feltolkningar och därmed även misstolkningar i matrisen som ska 

göras vid den tematiska analysen. Detta kan även leda till en djupare förståelse av 

fenomenet då vi delar våra tolkningar med varandra. 

 

5.4 Urval  

 

Urvalet som gjorts till undersökningen är ett målinriktat urval. Bryman (2011) förklarar 

detta som att forskaren försöker hitta ett urval som överensstämmer med frågeställningarna, 

alltså att det finns en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

frågeställningarna. Bryman skriver även att det inför en kvalitativ intervju är omöjligt att 

från början veta hur många personer man behöver intervjua för att den teoretiska mättnaden 

ska uppstå. Utgångspunkten för undersökningen är att sex män som varit aktiva minst ett 

halvår ska delta i studien. Detta för att få en representativ bild av hur de arbetar med 

maskulinitet inom KRIS. Vi har gjort bedömningen att det inte är av betydelse om männen 

vi intervjuar arbetar på KRIS eller är faddrar inom föreningen, då vikten ligger i att männen 

ska vara insatta i KRIS arbete.  Under intervjuerna uppstod det ett problem i vårt urval, då 

en av männen endast varit medlem i tre månader. Vi har reflekterat över detta och vi anser 

att då medlemmarna i KRIS får utbildning kontinuerligt kring arbetet i föreningen och deras 

värdegrunder, har även denna man en bra grundkunskap om KRIS arbetssätt. Vi gjorde 

därför bedömningen att han kunde tillföra information till undersökningen. Då 

undersökningen fokuserar på maskuliniteter i återanpassning till ett liv utan kriminalitet, är 

KRIS en bra förening att ta hjälp av för att ta undersöka hur just de arbetar med 

maskulinitetsnormer. 
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5.5 Tillvägagångssätt   

 

För att få en överblick av forskningsläget om sambandet mellan kriminalitet och 

maskulinitet har vi använt oss av litteratursökning via databasen ProQuest social science 

som är en samlingsdatabas för de sex databaserna ERIC, PILOTS: Published International 

Literature On Traumatic Stress , PsycARTICLES , PsycINFO , Social Services Abstracts , 

Sociological Abstracts . Sökord som vi tagit hjälp av har varit bl.a. criminal, man och 

masculinity och olika böjningar av dessa ord. För att kunna ta del av relevanta artiklar har 

tillägget fulltext varit med, samt peer review för att garantera att artiklarna blivit 

vetenskapligt granskade. Vi tog den inledande kontakten med KRIS via telefon och då 

responsen var positiv skickade vi ett mail med ett följebrev (se bilaga 2) och våra 

intervjufrågor (se bilaga 1). Det bestämdes att intervjuer kunde genomföras på KRIS kontor 

i en mellanstor stad i Sverige den 25 november. Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi 

pilotintervjuer för att öva oss på intervjusituationen, detta för att känna oss mer bekväma i 

rollen som intervjuare samt för att kontrollera att intervjuguiden fungerade som vi hade 

tänkt. Vi genomförde tre intervjuer var men båda vara närvarande vid samtliga sex 

intervjuer eftersom det då fanns möjlighet för den bredvidsittande intervjuaren att ställa 

följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Nu i efterhand har vi 

reflekterat kring konsekvenser som skulle kunnat uppstå då vi valde att genomföra 

intervjuerna på ovanstående sätt. Vi har dock inte upplevt att det framkommit några 

negativa konsekvenser utan vi anser snarare att vårt tillvägagångssätt blev strukturerat med 

en avslappnad stämning för både oss och våra intervjupersoner. Något vi uppmärksammade 

och reflekterade över både innan och under intervjuerna var vilka ord vi använde oss av i 

intervjufrågorna, och fick vid intervjutillfället förtydliga framförallt frågan om vad 

maskulinitet innebär. Vi ser dock inte att detta har påverkat resultaten av intervjuerna. 

Under hela processen har vi noggrant diskuterat uppsatsens olika delar och innehåll, samt 

skrivit gemensamt på Word online via Outlook, vilket har gjort att vi båda är lika insatta i 

hela innehållet.  

  

5.6 Val av analysmetod   

 

Det insamlade materialet analyserades och bearbetades i enlighet med det   

fenomenologiska perspektivet, vilket går ut på att fånga upplevelsen av ett fenomen utan att 

förvränga det. Vi valde mellan en innehållsanalys och en tematisk analys. Enligt Bryman 
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(2011) ska kategorier för innehållsanalysen göras i förväg, medan det i en tematisk analys 

uppkommer teman och subteman under genomläsningen av materialet. På grund av detta 

valdes en tematisk analys, då vi ville skapa kategorier utifrån vårt material. Under arbetet 

med att analysera vårt material gjordes en matris med olika teman och subteman för att 

underlätta kodningen av data. Detta för att hitta likheter/skillnader och andra mönster i 

respondenternas berättelser. Bryman (2011) pekar på olika punkter som är bra att komma 

ihåg när det ska göras en tematisk analys: uppmärksamma repetitioner, likheter/skillnader, 

språkliga data, metaforer m.m. Detta har vi gjort och på så vis skapat fem huvudteman och 

under dessa ett visst antal subteman som presenteras i kapitel 6. 

 

5.7 Trovärdighet  

 

För att få en bild av kvaliteten i en forskning används begreppen validitet som innebär 

huruvida det som avses mätas mäts och reliabilitet som handlar om huruvida pålitligheten i 

mätningen ser ut. Dock har begreppen ansetts mer relevanta till kvantitativa studier där 

resultaten är mätbara men även kvalitativa forskare har börjat använda begreppen och 

anpassat dem till kvalitativa studier. Bryman (2011) redogör för begreppen extern- och 

intern reliabilitet samt extern- och intern validitet inom kvalitativ forskning. Vi har valt att 

endast utgå ifrån extern- och intern reliabilitet, samt extern validitet då vi utfört en kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer. 

 

Extern reliabilitet handlar enligt Bryman (2011) om i vilken utsträckning en undersökning 

skulle kunna upprepas vid ett senare tillfälle och då uppnå ett liknande resultat. Vi anser att 

undersökningen skulle kunna upprepas vi ett senare tillfälle, dock måste några faktorer 

finnas i åtanke. Hegemonisk maskulinitet är ett rörligt begrepp som förändras över tid och 

därmed kan det påverka utfallet av framtida studier. En annan faktor är att kvalitativa 

undersökningar kan ha en inriktning på upplevelser och känslor vilket innebär att andra 

tolkningar kan göras av forskarna, samt att frågorna kan uppfattas annorlunda av 

intervjupersonerna. Vi anser inte att resultaten av en liknande undersökning i framtiden 

skulle påverkas så mycket så att den externa reliabiliteten i vår uppsats kan ifrågasättas. 

 

Vidare fortsätter Bryman (2011) med intern reliabilitet som innebär att forskarna 

tillsammans ska komma överens om på vilket sätt det som ses och hörs ska tolkas. Vi anser 

att vi uppfyller kriteriet för intern reliabilitet då vi tillsammans under uppsatsens olika 
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moment diskuterat och resonerat för att kunna uppnå en likvärdig syn på materialet som vi 

framställt. Vi genomförde hälften av intervjuerna var och hade möjlighet att ställa 

följdfrågor till respondenten under den andras intervju, därmed fick båda höra och tolka det 

som sades. Vi har även hjälpts åt att transkribera intervjuerna för att se om vi har lika 

uppfattningar eller om det är någon av oss som upplevt eller tolkat någon information på ett 

visst sätt. 

 

Extern validitet rör huruvida resultaten som uppstår i undersökningen skulle kunna 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). Avsikten med denna 

undersökning har inte varit att generalisera vårt resultat utan snarare att skapa en djupare 

förståelse för om och i så fall på vilket sätt maskuliniteter kan användas i återanpassningen 

till ett liv utan kriminalitet. 

 

5.8 Förförståelse   

 
En av författarna har erfarenhet ifrån Frivården, där hon genomförde sin fältförlagda 

utbildning samt ifrån anstalt där hon har arbetat. Detta har gett henne erfarenhet i mötet med 

kriminella och före detta kriminella, vilket är en fördel för oss i vårt arbete då hon har en 

viss förståelse för olika situationer våra respondenter pratar om, samt kan förstå uttryck som 

kan komma att användas i intervjuerna. Den andra författaren har ingen erfarenhet av att 

arbeta inom detta område, utan kommer enbart in i situationen med den kunskap vi fått via 

universitet. Detta kan också vara en fördel, då hon kan ställa frågor utifrån ett annat 

perspektiv. Vi båda två har erfarenhet av hegemonisk maskulinitet, som upprätthållare av 

den, samt att vi båda två har närstående som mer direkt påverkas av normen, t.ex. våra 

bröder.  

 

5.9 Etiska överväganden  

 

Bryman (2011) pekar på fyra grundläggande principer gällande etik inom forskning i 

Sverige. De fyra grundreglerna som forskare ska ta hänsyn till hos personer som är deltagare 

i forskningen är: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. För att vi som undersökare skulle uppnå informationskravet som Bryman 

(2011) skriver om är det viktigt att vara tydliga och ärliga om varför denna uppsats skrivs 

och vad syftet med den är. Vi har i följebrevet (se bilaga 2) berättat om syftet med 
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undersökningen och vi har berättat det ytterligare en gång innan intervjun. Alla människor 

tar emot och tolkar information på olika sätt och det är av vikt att undersökarna är tydliga 

gentemot deltagarna och kontrollerar att informationen uppfattats korrekt. Här ingår även att 

klargöra vad studien kommer att användas till och att en kopia kommer erbjudas föreningen 

när uppsatsen är färdigställd.  

 

När deltagarna kontaktades och informerades om undersökningen fick deltagarna möjlighet 

att välja om de ville vara anonyma, samt att de kunde avsluta sitt deltagande när de ville. 

Detta för att vi som undersökare skulle uppnå kravet på samtycke, vilket är viktigt för den 

etiska aspekten av undersökningen. Under en av intervjuerna upplevdes en av deltagarna 

som obekväm i rollen att bli intervjuad och vi valde därför att inte fördjupa intervjun mer än 

nödvändigt. Vi kände att vi fick svar på det vi behövde och att det inte fanns någon 

anledning att hålla honom kvar i intervjun.  

 

Om deltagarna önskar att vara anonyma måste vi som undersökare vara noggranna när 

intervjun transkriberas så att det inte framkommer information och namn som kan avslöja 

deltagaren på något vis. Något som är viktigt att tänka på är vad som görs av materialet när 

uppsatsen är slutförd. Vi kommer att radera all information från respondenterna så att den 

inte hamnar i obehörigas händer. Genom att vi gör detta uppnår vi konfidentialitetskravet 

som Bryman (2011) tar upp. Bryman (2011) nämner nyttjandekravet som en viktig punkt, 

att materialet enbart används för undersökningens ändamål vilket respondenterna 

informerades om.  

 

En avslutande tanke som vi som undersökare har hade med oss i denna studie var att vi är 

två kvinnor som befann oss i en verksamhet där det främst förekommer män. Detta hade 

kunnat vara en känslig punkt i undersökningen då intervjuerna genomfördes med före detta 

kriminella män om maskulinitet, dock var inte detta något vi upplevde. Innan intervjuerna 

reflekterade vi över hur respondenterna kunde komma att reagera, och beroende på 

frågornas utformning och vår framtoning gå i försvarsställning, men detta var inget vi 

märkte av. Detta var en av anledningarna, som vi nämnt ovan, till varför vi ville ha kontakt 

med män som varit med i föreningen KRIS i minst ett halvår, då det skulle kunna finnas en 

stabilitet och intervjuvana hos personerna ifråga.   
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6. Resultat och Analys 
 

Våra resultat kommer utifrån ett fenomenologiskt perspektiv att analyseras med hjälp av 

tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. Respondenterna som vi har intervjuat är män 

som kommer från en mellanstor stad i Sverige och har varit medlemmar i föreningen KRIS 

mellan tre månader och 14 år. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi har valt att 

utgå ifrån fem olika teman, som alla har några subteman. De teman vi utgår ifrån är:  
 

Tema 1: Social konstruktion och attityd  

- Temat berör hur respondenterna tänker kring manligt, kvinnligt samt vilka attityder 

och attribut som anses höra dem till.   

Tema 2: Intersektioner  

- Under det här temat presenterar vi de kategorier som vi funnit i intervjuerna.  

Tema 3: Aktualiserandet av maskulinitet  

- Det här temat behandlar de metoder KRIS använder för att uppmärksamma 

maskulinitet.   

Tema 4: Brytandet av en kriminell livsstil  

- Detta tema tar upp olika faktorer för att bryta kriminalitet som uppkom under 

intervjuerna.  

Tema 5: Strukturellt förändringsarbete   

- Här tar vi upp vad respondenterna anser om att arbeta med förändringsarbete 

generellt ute i samhället. 

 

6.1 Social konstruktion och attityd  

 

Connell (2008) och McFarlane (2013) har skrivit om hegemonisk maskulinitet och 

egenskaperna som anses höra dit i vårt samhälle idag; styrka, aggressivitet och dominans 

bland annat. I våra intervjuer nämndes det ofta egenskaper som förknippas med den 

hegemoniska maskuliniteten när respondenterna pratade om manlighet och om hur det är att 

vara man. Några av respondenterna pratade om att vissa attityder kan sitta kvar sedan 

stenåldern och att de kan vara människans (mäns) naturdrag; "Det här tror jag sitter kvar 

sen stenåldern, en beskyddarroll, jag vill känna mig behövd, det är maskulinitet för mig". 

Och "Frågan är om man ska gå riktigt långt tillbaks, våra naturdrag så att säga, som vi 

behövde en gång i tiden. Den här aggressiviteten och så i form av överlevnad". 
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En respondent menar att mycket av hur människor agerar kan sitta i sedan folkhemmet; "Att 

kvinnorna var hemma och stod vid spisen och tog hand om barnen, männen var ute och 

jobba(…)". Återkommande var att respondenterna pekade på dessa attribut som något som 

funnits i alla tider, att det är något genetiskt. Vissa menade på att samhället genom tiderna 

varit mer mansdominerat och på så vis har de socialt konstruerade egenskaperna som styrka, 

dominans och aggressivitet accepterats och förstärkts. Det motsvarande anses då som 

feminint, "(…) visar du svaghet som då generellt förknippas med att vara feminin eller 

kanske inte liksom ta för sig så äter dom ju upp dig". Carlsson (2014) skrev att "Göra 

maskulinitet" ofta definieras genom att det ställs emot femininitet, det som är maskulint är 

inte feminint, i en intervju där ämnet känslor nämndes dök detta upp: "Asså det är väl 

kanske att ställa någon feminin fråga". Utifrån respondenternas svar kan vi se att den 

hegemoniska maskuliniteten påverkar männens sätt att se på vad som är manligt och 

kvinnligt, samtidigt som de genom KRIS har fått en sorts distans till behovet att hävda sig. 

Några respondenter tog upp ämnet testosteron, och nämnde bland annat att de inte längre 

har behov av det "(…) jag har inte det här testosteronbehovet idag, det tycker man ju nästan 

är fjantigt och hålla på liksom, störst, bäst och vackrast(…)". 

 

I en av intervjuerna berättade respondenten att för honom är manlighet kraft och styrka och 

att han varit väldigt kraftfull i bland annat sitt missbruk. När han nu var fri från sitt missbruk 

valde han att använda samma egenskaper som han använt i missbruket fast på ett annat sätt: 

”(…) ta tillvara på det dära o försöka styra av det ut i samhället”. Detta tar även Carlsson 

(2014) upp i sin undersökning och menar att egenskaper som att vara stark, dominant och 

auktoritär kan återfinnas i den före detta kriminellas nya roll som t.ex. mentor. En 

respondent berättade om olika attityder och skillnaden mellan att sätta upp en attityd, en 

mask eller att bara vara sig själv och vara manlig i det "Man kan vara manligt manlig och 

manligt stöddig (…) det stöddiga är ju en attityd (…) ska spela tuff och hård. Men sen kan 

man ju vara manlig, manligt mjuk om jag säger så, man kan vara bestämd, rättvis och 

ödmjuk (...) att stå för det man lovar och hålla löften". Respondenterna tog upp olika 

egenskaper som förknippas med hegemonisk maskulinitet och utifrån intervjuerna kunde vi 

utläsa att majoriteten av dem på olika sätt använder samma egenskaper i sin kriminalitet 

som de nu snarare har vänt och använder för att hjälpa andra, för att vara en förebild och 

visa att det går att förändra, vilket även Carlsson (2014) pekar på i sin forskning. 
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Som Lander et. al. (2014) skrivit kan många förknippa våld och viss form av aggressivitet 

med att vara en "riktig man". I våra intervjuer framkom det att under perioderna då de var 

aktiva i sin kriminalitet och sitt missbruk var våld och aggressivitet en stor del av deras 

vardag. Många av respondenterna nämnde också fenomenet "att äta eller att ätas", att de var 

tvungna att ta respekt för att få den. Utifrån det respondenterna berättat om sina liv innan 

KRIS, kan vi se att den hegemoniska maskuliniteten påverkat deras sätt att vara. Många av 

respondenterna saknade en stabil grund att luta sig mot och som Krienert (2003) menat kan 

avsaknaden av en stabilitet som t.ex. en trygg familj leda till att de söker sig till en alternativ 

maskulinitet då de inte kan/vet hur de ska göra för att uppnå den traditionella och ideala 

bilden av maskulinitet. Vi ser dock att KRIS har hjälpt respondenterna att hantera de krav 

som ingår för att uppnå bilden av den alternativa maskuliniteten. Respondenterna pratade 

bland annat om att ta av sig sina masker och många sa att KRIS har gett dem en trygghet. 

Utifrån detta ser vi att våra respondenter har fått en stabilitet och som de själva sagt, de har 

inte längre behovet av att hävda sig 

6.2 Intersektioner 

 

Herz & Johansson (2011) menar att ett intersektionellt perspektiv tar hänsyn till olika 

maktasymmetrier och hur de samverkar i människors liv. Det spelar ingen roll om det 

handlar om kön, ålder, klass, etnicitet, sexualitet eller funktionshinder. Lykke (2009) skriver 

att det bara går att förstå kön på ett adekvat sätt genom att se på hur det samspelar med 

andra kategorier. Under några av våra intervjuer framkom det olika situationer där vi tolkar 

att det finns andra intersektioner som har påverkat/kan påverka att en person kan hamna i 

kriminalitet: "Sen så, som jag fått lära mig sen jag kom hit på KRIS det är ju att, inte 

nödvändigtvis män, men det är att folk med diagnoser är väldigt överrepresenterade (…)". 

Kategorin neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kom upp i några av intervjuerna, 

vilket pekar på att det är en viktig punkt att ta hänsyn till i arbetet med kriminalitet. "Alltså, 

jag gick ju på ADHD-medicin, men den går jag inte på längre, så den har jag lagt bort". 

Denna respondent valde att sluta ta sin ADHD medicin efter att han gått med i KRIS. "Och 

när jag gick i grundskolan då var det dyslexi till exempel, det hade jag". Den här 

respondenten berättade att hans dyslexi inte upptäcktes förrän i slutet av det som idag är 

gymnasiet och att skolan då inte hade någon handlingsplan för barn med särskilda behov. 

Han behandlades som en stökig pojke och fick sitta själv i ett annat rum, "Och då blev man 

idiotförklarad (…)". Kategorin manlighet är i sig inte en riskfaktor för att hamna i brott, 

men tillsammans med kategorin NPF ökar risken. Under våra intervjuer framkom det att 
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några av respondenterna fått diagnosen ADHD eller dyslexi. De tidigare nämnda citaten 

pekar på kunskapsbrist i samhället om hur vissa diagnoser artar sig, samt kunskapsbrist om 

vilka svårigheter ett barn med dessa diagnoser möter i sin vardag. Många av dessa barn ses 

som bråkmakare och blir behandlade därefter av t.ex. lärare. De får inte alltid rätt hjälp och 

tillsammans med det som Herz (2014) menar, att maskulinitet kan göras till en riskfaktor, 

kan bidra till att öka risken för att hamna i kriminalitet. En av respondenterna nämnde detta 

då han sa att personer som har diagnoser är överrepresenterade i KRIS. 

 

En respondent pekar på att uppväxten i många fall spelar en roll när människor hamnar i 

kriminalitet, en kärlekslös och hård barndom kan bidra till att leda in dem på fel bana: "Det 

är ju så, vi kommer ju liksom ofta från uppväxter, jag kanske inte kommer från den 

dysfunktionella familjen (…) men ofta kommer ju folk liksom o dom har bara fått hört att 

dom är idioter liksom, varit i vägen, gå till skolan och fredagsmys har liksom inte funnits". 

En annan respondent pekar även på att hur en person blir uppfostrad spelar in i hur de beter 

sig när de blir vuxna: "Alltså har du växt upp med kanske enbart en pappa och det vart 

väldigt grabbig jargong när du växt upp, så sitter ju det ganska inbitet (…)".  

 

Respondenterna pekar på att kategorin barndom har en stor inverkansfaktor på risken att 

hamna i kriminalitet. Krienert (2003) nämner att stabilitet och trygghet är viktiga punkter 

för att uppnå den traditionella bilden av maskulinitet och när detta inte finns är det lätt att 

hamna i ett sammanhang som ger en illusion av trygghet, t.ex. kriminalitet. Detta var något 

som vi tolkade utifrån respondenternas svar, att "kompisarna" i kriminaliteten och 

missbruket gav en form av stabilitet och trygghet, dock en falsk sådan. Respondenterna var 

hela tiden tvungna att hävda sig och visa sig stora och starka för att ingen skulle trampa på 

dem. Lander et al. (2014) pekar på att män som lever i en lägre samhällsklass med dålig 

ekonomi och låg utbildning, kan ha svårt att se sig själva och uppfattas av andra som 

”riktiga män”. Detta kan bero på att statusen upplevs som lägre i dessa samhällsklasser. 

 

Utifrån intervjuerna har vi gjort tolkningen att personer med uppväxter som präglats av 

kategorin lägre samhällsklass har, i samverkan med kategorin maskulinitet, lättare att hamna 

i kriminalitet då en sårbarhet finns som påverkats av att inte kunna uppnå idealbilden av den 

hegemoniska maskuliniteten. Enligt Lander et al. (2014) kan män genom att begå brott och 

vara våldsamma uppnå en status, förbättra sitt rykte och finna en självrespekt och därmed 

upprätthålla identiteten som ”en riktig man”. Herz (2014) menar att det ofta är flera 
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maktasymmetrier som spelar in när analyser av olika kategorier ska göras och att hänsyn 

måste visas för kontexten som personen befinner sig i. Precis som Herz (2014) menar, har vi 

tolkat att våra respondenter tidigare känt att de saknat tillhörighet i samhället och då ofta har 

de dragits till andra sammanhang där de fått möjlighet att skapa en identitet och en ekonomi. 

Dessa sammanhang har dock inneburit ett utanförskap i samhället. 

 

Ytterligare en kategori är ålder. En respondent pekar på att åldern inte spelar någon roll, det 

är vad personen gjort och på vilket sätt, för att ta sig ut missbruket och kriminaliteten som 

räknas; ”Han är 11 år yngre än mig och blev som en storebror”. Carlsson (2014) pekar på 

att maskulinitet är något som förändras med åldern. De egenskaper som anses manliga i 

tonåren och i tidiga vuxenlivet förändras och tar sig andra uttryck. Respondenten pratade 

om sin fadder i föreningen som är yngre än honom, men denne har trots detta blivit en 

förebild och detta på grund av att han lyckats ta sig ur kriminalitet och antagit attribut som 

fungerar med den gällande maskulinitetsnormen. I föreningen spelar kategorin åldern inte så 

stor roll utefter vad vi kunde utläsa ur intervjuerna, dock pekar mycket på att, som Carlsson 

(2014) menar, att respondenternas syn på vad som är maskulint har skiftat en aning ju äldre 

de blivit. Det framkom att människor inte slutar med kriminalitet/droger när de behöver utan 

när de vill, vi tolkar det som att åldern kan vara en bidragande faktor till att avsluta ett visst 

beteendemönster. Normerna för vad som anses manligt och coolt förändras ju äldre de blir 

och för att uppnå en den bild av maskulinitet som anses eftersträvansvärd behöver de 

förändra sitt beteende. 

 

6.3 Aktualiserandet av maskulinitet 

 

Herz (2014) skriver att man idag både inom insatser och kunskapsläget ser på manlighet på 

ett sätt där man snarare bibehåller en syn på föreställningar om maskulinitet istället för att 

ifrågasätta, arbeta med och förändra normerna. Respondenterna hade delade uppfattningar 

om huruvida KRIS medvetandegör samt arbetar med maskulinitet inom föreningen. Svar 

som kom upp under intervjuerna var allt ifrån "Nä, vi pratar inte om något sånt, inte vad jag 

har hört eller så." till "Ja, dagligen alltså.". Det bör dock tilläggas här att tiden som 

respondenterna varit medlemmar i KRIS skiljer sig åt från tre månader för personen som 

svarat nej, till åtta år för personen som svarat ja, vilket kan vara en bidragande orsak till de 

olika uppfattningarna. 
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För att kunna lyfta och synliggöra både positiva och negativa känslor hos personer 

benämnde flera av våra respondenter delningar och speglingar som en typ av metoder som 

de använder sig av på KRIS. En respondent förklarar att de på KRIS i den aktuella staden 

har delningar varje morgon och förklarar begreppet med: "Jag berättar vad jag tycker och 

tänker, du får inte avbryta, du får inte kommentera, du kan fråga kan jag få kommentera det 

här och då kan jag säga nej. Då måste du acceptera det. Det är av ren respekt. Vi berättar 

hur vi mår, vad vi har gjort och vad vi kommer att göra.". Speglingar är en metod som 

används inom bl. a. behandlingsyrken och samma person förklarar begreppet speglingar 

som: "Det är att jag berättar exakt vad jag tycker om dig, hur jag uppfattar dig(…)". En av 

respondenterna som har ett större ansvar inom föreningen påpekar dock att "(...) 

speglingarna här har ju varit kanske fel fokuserade, det har handlat mycket om att ge ris, 

men det handlar ju om att försöka lyfta människor också (…) Dom kanske är lite 

oprofessionella speglingarna (…) Det är något vi behöver jobba med.". Skulle det vara så 

att en person inte är bekväm i att prata om känslor och privatliv inför en grupp så berättar en 

respondent att det alltid finns möjlighet för enskilda samtal. 

 

Vidare påpekar respondenterna att det ibland händer att personer kommer in med en tuff 

attityd samt att de ibland behöver "plockas ner på jorden igen". Då är kommunikation en 

viktig aspekt inom arbetet och flera av respondenterna pekar på vikten i att prata med 

personen ifråga. "Han skulle ju bli tillsagd, vi skulle prata med den personen att det här är 

inte okej, här är vi alla lika". Samt " (…) är det någon som är uppblåst så försöker man ju 

tona ner det på ett sätt, för att vi kan ju inte ha någon som är här uppe i humöret hela tiden 

och liksom går igång direkt och så är alla andra här nere, för det skapar en jäkla obalans 

och det vill man inte ha innanför dessa väggarna.". De är dock tydliga med att det måste 

finnas en medvetenhet om att det ofta är bakomliggande orsaker till att en person beter sig 

på ett visst sätt och att det är viktigt att ta det i beaktning. "(…) det är ju ofta personligt och 

sen ligger något bakom det då så då får man titta på det". 

 

En återkommande aspekt genom alla intervjuer var att respondenterna kände en gemenskap 

i föreningen. Då det är en kamratförening går det ut på att alla hjälper alla och inom 

föreningen finns det en vetskap om att alla är rädda om varandra. Flera av respondenterna 

sade att de kunde vara sig själva och pratade om att ta av sig sina masker som de annars 

använder sig av ute i samhället: "Men här behövde jag inte ha en mask. Jag kunde släppa 

det (…) Jag ger mig själv en mask till samhället och människor, för att inte bli dömd. Här 
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behöver jag inte ha det och dom ser ändå igenom alla mina masker." samt "Den här 

attityden utåt den, om vi pratar om oss på KRIS då, den tar man ju med sig utifrån men det 

är den som har släppt här.". För att inte bli dömd och uppfattas som utsatt behövs det en 

mask för att klara sig i ute i samhället. Detta är något som även Herz (2014) benämner då 

han menar att män inte tillåts vara utsatta utan att bryta mot den "traditionella" manligheten 

i dagens samhälle och att de saknar ett språk för att uttrycka sin utsatthet. Genom 

gemenskapen att känna igen sig i någon annan i föreningen menar flera respondenter att 

man vågar vara sig själv och därmed klarar av att visa känslor på ett sätt som man kanske 

inte skulle gjort ute på gatan eller på anstalten. En respondent som varit aktiv i KRIS under 

många år berättar att det "(…) flödat mycket tårar från de största killarna man aldrig hade 

trott (…) liksom att han kommer aldrig o reagera över någonting". Vidare menar 

respondenten att det även blir enklare för kontaktpersoner och faddrar inom föreningen att 

kunna finnas till och läsa av när en person mår dåligt eftersom de har egna erfarenheter och 

kan känna igen sig i varandra "(…) man läser ju dom så jävla väl eftersom man har varit 

där själv". Detta är något som även Carlsson (2014) pekar på i sin undersökning där han 

menar att många tidigare kriminella arbetar inom organisationer där de kan hjälpa dömda 

brottslingar att komma tillbaka till ett liv utan kriminalitet och att de blir en form av 

förebilder för de nya individerna i organisationerna.   

 

6.4 Brytandet av en kriminell livsstil 

 

Den grundläggande förutsättningen för att bryta en kriminell livsstil handlar om att personen 

i fråga själv måste ha motivationen och viljan till att upphöra med brott och bryta sin 

kriminella livsstil (SOU 2010:15). En respondent uttryckte att "Folk bryter inte när dom 

behöver, utan folk bryter när dom vill". Maskuliniteterna som en gång gjort att personen 

hamnade i kriminalitet kan nu bidra till att hålla fast vid en ickekriminell livsstil (Carlsson, 

2014). Detta framkommer i en respondents svar: ”Sen så har jag alltid besuttit en 

socialkompetens (…) men sen när jag blev drogfri så bestämde jag mig för att jag skulle ta 

tillvara på det dära o försöka styra av det ut i samhället”. Carlsson (2014) skriver också att 

när personer vänder de här egenskaperna ut till samhället börjar många arbeta på olika 

NGO´s med frågor som rör just deras problematik. Vidare pekar författaren på att dessa 

personer kan ses som en mentor, fadersfigur eller förebild och detta är även något som en av 

respondenterna berättar: "Och då blir man ju den där förebilden, man har varit ute och 

drogat, tänkt på sig själv, slagits till höger och vänster, och så kommer man med och är 
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med i en (...) ideell förening för kriminella och missbrukare, och vara lugn och harmonisk, 

så nog tror jag att man kan vara både manlig och kvinnlig förebild". Denna respondent 

pratade om att vända sitt missbruk och sluta använda våld och att han genom detta blev en 

förebild för andra som befinner sig i liknande situationer som han lyckats ta sig ur. 

Ytterligare en respondent pekar på att åldern inte spelar någon roll för att bli en förebild. 

Tyngdpunkten ligger snarare i vad personen gjort och hur, för att ta sig ur missbruket och 

kriminaliteten: ”Han är 11 år yngre än mig och blev som en storebror”. Vidare finns det 

personer som säger att de aldrig haft en manlig förebild och på grund av detta inte riktigt vet 

vad en sådan ska stå för: "Jag vet inte riktigt vad manlighet är för jag har aldrig haft en 

manlig förebild och så. Men det har jag börjat få här(...)". 

 

Både SOU (2010:15) och Carlsson (2014) menar att familjen ofta har en stor inverkan på 

om en person väljer att bryta sin kriminella livsstil. Detta menar en av respondenterna var av 

stor vikt för honom: "(…) det var ju det som fick mig o liksom att lägga ner också. Det var 

ju familjen". En annan respondent menar att KRIS har givit honom, förutom ett liv utan 

kriminalitet, möjligheten att försörja sitt barn; "Jag hade väldigt känslomässigt motställt när 

det gäller att inte kunna försörja för mig och mitt barn, det tog väldigt hårt på mig. Det var 

det där att jag var tvungen att förlita mig på saker (...) det tärde på mig både som pappa 

och som man". Ytterligare pekar en respondent på att KRIS givit mycket, inte bara till 

honom utan till hans familj också: " (…) jag skulle nog bryta ihop totalt om KRIS - 

föreningen la ner, för att den har gett mig jätte mycket och det är ju inte bara mig, familjen 

också". 

 

Utifrån svaren som har framkommit under intervjuerna går det att utläsa att det viktiga för 

många av de här personerna ligger i, precis som Carlsson (2014) menat, att kunna vända sitt 

tidigare destruktiva liv till att istället vara en förebild och hjälpa andra att ta sig ur och bryta 

den kriminella livsstilen. Detta kan göra att personer som tidigare saknat en manlig förebild 

får en person att se upp till. En respondent menade dock att vara en förebild även innebär att 

kunna sätta gränser och låta personerna finna sin egen väg att gå istället för att låta dem tro 

att de kan göra precis samma resa som sin förebild. Ytterligare en aspekt som framkommer 

är att familjen har en stor påverkan för dessa personer och det är något som både SOU 

(2010:15) och Carlsson (2014) har påpekat tidigare. Flera respondenter pekar på att familjen 

blir väldigt lidande av personens kriminalitet och att även de behöver hjälp för att kunna 

börja om i ett liv utan kriminalitet inblandat 
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6.5 Strukturellt förändringsarbete 

 

Överlag var respondenterna överens om att det i dagens samhälle finns ett behov av att 

arbeta med maskulinet och manlighet på ett mer generellt plan för att kunna bryta och/eller 

förebygga kriminalitet i samhället. En respondent menar att aggressiviteten är en form av 

naturdrag som vi en gång i tiden behövde för att överleva. Han menar att "Nu när man lever 

mer civiliserat kanske man inte riktigt vet var man ska göra av det här tänket och energin 

(…) Vi ska lysa upp just det här på varför vi har det som vi har det och vi gör för att sen 

kunna kanske lägga det på ett sätt så att man gör något kreativt utav det istället för 

destruktivt." Vidare menar en annan respondent att man inte får respekt ute i samhället utan 

att man snarare måste ta respekten. Vid frågan om han tycker att det borde arbetas med 

maskulinitet på ett mer generellt plan så svarade han: "Det tror jag (…) det kanske har varit 

det genom tiderna, en lite mer mansdominerad (…) det är äta eller ätas, visar du svaghet 

som då rent generellt förknippas med att vara feminin eller liksom kanske inte tar för sig så 

äter dom ju upp dig. Därför måste du ju visa liksom att du är störst, bäst och vackrast (…) 

Det måste ju arbetas med det för att få ner tonen av det, det är ju testosteron". Detta är 

något som även Krienert (2003) skrivit om då han menar att ett kriminellt beteende kan 

användas som en resurs för att uppnå maskulinitet. Han pekar på att avsaknad av arbete, en 

trygg och stabil familj eller avsaknad av andra traditionella indikatorer på idealbilden av 

maskulinitet kan göra att ett våldsamt beteende accepteras då det ger personen en hårdhet 

som förknippas med maskulinitet. 

 

6.6 Sammanfattning 

 

Det som går att utläsa i både tidigare forskning samt i intervjuerna är att inom verksamheter 

som t.ex. KRIS använder de sin maskulinitet genom att vara förebilder för varandra. De 

personer som tidigare saknat en manlig förebild finner ofta denna i föreningen. I KRIS 

spelar inte åldern någon roll för att kunna bli en förebild, tvärtom så påverkar åldern hur 

bilden av att vara man förändras över tid. Ju äldre man blir desto mer förändras bilden av 

vad som anses vara manligt och coolt. Typiska maskulinitetsdrag uppmärksammas ofta 

inom föreningen genom att en person beter sig på ett visst sätt. Därmed framhävs de 

egenskaper som anses typiska för den hegemoniska maskuliniteten i form av aggressivitet, 

våld, styrka samt dominans. Vi upplever att KRIS har en god kommunikation medlemmarna 

emellan då de använder sig av så kallade speglingar och delningar där de pratar utifrån sig 
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själva och sina upplevelser av ett fenomen och/eller en händelse. Där får de chans att 

uttrycka om det är något som inte känns okej, något som behöver förbättras men även 

positiva upplevelser. Vi upplever detta som bra metoder för att få lyfta känslor och 

upplevelser, dock är det något som kan förbättras och precis som en respondent sade, 

försöka att inte bara ge varandra ris utan även ros. 

 

Det vi har uppmärksammat som den tydligaste förändringen som sker för den före detta 

kriminelle är att KRIS har hjälpt respondenterna att hantera de krav som ingår för att uppnå 

bilden av den alternativa maskuliniteten. Även om KRIS inte medvetet arbetar med 

maskuliniteter finns det metoder och en struktur för att arbeta med dessa. Flera av 

respondenterna berättade att de numera vågar vara sig själva och därmed klarar av att visa 

känslor på ett sätt som de tidigare inte hade kunnat samt att de kan ta av sig masken som de 

tidigare har haft för att inte bli dömda av människor och myndigheter i samhället. KRIS ger 

medlemmarna en form av trygghet och utifrån detta ser vi att respondenterna har fått en 

stabilitet som inte tidigare funnits. 

 

På frågan om respondenterna ansåg att det är av vikt att arbeta med maskulinitet för en 

förändring av en kriminell livsstil även utanför föreningen var respondenterna mestadels 

överens. Majoriteten av dem kunde se ett behov av att på något vis arbeta förebyggande 

med maskulinitet i samhället. Dock fanns det en osäkerhet kring hur detta skulle göras. 

Detta håller vi med om, maskuliniteter är något som bör arbetas med i samhället och vi 

anser att en verksamhet som är bra att börja i är skolan; att uppmärksamma och prata om 

maskulinitet och femininitet i skolan och på så vis hjälpa till att avdramatisera stereotypa 

könsroller. Ett förslag på att uppmärksamma maskuliniteter, dess påverkan och aktivt arbeta 

med dem inom KRIS, är att öppet prata om och diskutera manlighet och kvinnlighet. 

 

7. Diskussion och slutsatser  
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om och i så fall på vilket sätt KRIS arbetar 

med maskuliniteter i återanpassningen till ett liv utan kriminalitet. Det som framkommit är 

att KRIS till viss del arbetar med maskulinitet inom föreningen, dock tolkar vi det som att 

arbetet snarare är undermedvetet än medvetet. Arbetet kan uppfattas olika beroende på hur 

länge personerna har varit medlemmar inom föreningen och genom att arbetet är 
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undermedvetet kan det uppstå konsekvenser i form av att arbetet med maskulinitet inte når 

ut till alla medlemmar. Detta kan bidra till att upprätthålla vissa stereotypa maskuliniteter 

som använts i kriminaliteten och därmed finns en risk att de återfaller i brott, dock arbetar 

de samtidigt med speglingar och delningar vilket gör att männen känner att de kan släppa på 

sina masker, visa känslor och vara sig själva, vilket är en stor del i arbetet med 

maskuliniteter.  

 

För att tydliggöra för alla medlemmar hur föreningen arbetar med maskuliniteter anser vi att 

det vore av vikt att börja prata och öppna upp för diskussioner om maskulinitet och 

femininitet. Detta skulle kunna bidra till att medlemmarna får insikt i ett visst 

beteendemönster som tillhör maskulinitet. Genom att på ett medvetet sätt prata om och 

aktualisera hegemonisk maskulinitet inom KRIS kan man på så vis uppmärksamma 

tillhörande attityder och stereotypa egenskaper. För att arbetet med maskuliniteter inom 

KRIS ska bli tydligt och alla medlemmar ska få ta del av detta vore det gynnsamt att skapa 

ett strukturerat dokument att arbeta utifrån. Detta skulle sannolikt bidra till en ökad insikt i 

beteendemönster, attityder, samt stereotypa egenskaper som tillhör hegemonisk 

maskulinitet. Genom denna insikt ges möjlighet att arbeta mer medvetet kring detta. 

Troligen kan ett strukturerat arbetssätt även öppna upp för samtal kring maskulinitet och 

femininitet. 

 

I våra intervjuer nämndes testosteron och behovet av detta för att uppnå en viss 

maskulinitet. Då man pratar om att vara man utifrån ett behov av testosteron skyller man 

snarare på bioligiska faktorer än sociala faktorer. De biologiska faktorerna är statiska och 

inget som kan förändras vilket är tvärtemot de sociala faktorerna som kan påverkas och 

förändras. Även i de fall då respondenterna pratar om naturdrag uppkom det att aggressivitet 

kan det ses som en del av att vara man, inte som en personlighet utan snarare som en 

biologisk faktor. Konsekvensen av detta blir att det kan användas som en form av ursäkt för 

att bete sig på ett visst sätt vilket även gör att man inte behöver ta tag i och arbeta med det 

eftersom biologi är något man är född med. Genom att förändra synsättet på de här 

egenskaperna till att snarare handla om en social konstruktion kan man arbeta med att 

förändra istället för att bibehålla dem.  

 

Utifrån det vi läst i tidigare forskning har vi inte kunnat finna några specifika riskgrupper i 

tidig ålder eftersom det finns många andra faktorer till varför människor blir kriminella. 
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Dock skulle det vara av vikt att man redan i skolåldern börjar prata med barnen om kön och 

genus och attityder kring dessa. Som vuxen bör man inte vara rädd för att fråga barn varför 

de agerar på ett specifikt sätt. Det är lätt att som vuxen utgå ifrån att barn är arga då de visar 

en aggressivitet. Den vuxna bör snarare fråga barnet om hur det känner och hur det mår för 

att barnet själv ska få sätta ord på känslan. Barnet kan vara ledset men har svårt att uttrycka 

sig. Vuxna bör inte förutsätta att ett barn har NPF för att denne har ett visst beteende utan 

det kan bero på andra orsaker som t.ex. våld i hemmet. 

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Valet att genomföra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer anser vi 

har fungerat väldigt bra för att besvara vårt syfte samt våra frågeställningar. Den 

semistrukturerade intervjun har gett oss möjligheten att ha en viss flexibilitet under 

intervjuerna samt att ställa följdfrågor. Detta har varit av vikt för oss då det ofta uppkom 

intressanta ämnen som vi ville fördjupa oss mer i. Då vi gjorde en tematisk analys av 

informationen som framkommit under intervjuerna har vi haft möjligheten att skapa 

kategorier utifrån vårt eget material. Detta gjorde det även lättare för oss att kunna analysera 

materialet i enlighet med det fenomenologiska perspektivet och på så vis kunna analysera 

och se på sociala fenomen som uppkom utan att förvränga dem. Svårigheter som vi har stött 

på under undersökningen har varit att det finns väldigt lite tidigare forskning om hur man 

använder maskulinitet för att bryta och/eller återanpassa en tidigare kriminell livsstil men 

desto mer forskning på att det finns ett orsakssamband mellan kriminalitet och maskulinitet. 

 

Vi anser att vår uppsats bidragit till att uppmärksamma ett samband mellan maskulinitet och 

kriminalitet. Vi anser även att en bredare forskning på området bör göras för att på så vis 

kunna hitta lämpliga metoder för att kunna arbeta förebyggande med maskuliniteter. 
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide  

  

Tack för att du vill ställa upp på intervjun   

• En studie för att undersöka om och på vilket sätt KRIS arbetar med 

maskulinitetsnormer när man hjälper en person att bryta en kriminell livsstil.    

• Vi vill gärna ta del av din uppfattning  

   

Innan intervjun:   

• Vilka är vi/våra roller under intervjun   

• Intervjun är frivillig   

• Möjligt att avbryta intervjun   

• Svaren kommer endast användas till uppsatsen   

• Anonymitet   

• All information kommer att raderas när uppsatsen är slutförd   

• Vi skickar ett exemplar av uppsatsen när den är färdig om så önskas   

• Tidsram   

• Intervjun kommer att spelas in, för att kunna använda dina ord   

• Känns detta okej för dig?   

• Har du några frågor innan vi börjar intervjun?  

  

Bakgrundsfrågor:   

• Hur länge har du varit med i KRIS?    

• Vad är din roll i organisationen?    

• Skulle du vilja berätta hur det dagliga arbetet i föreningen ser ut?  

• Föreläsningar, utbildning?  

• Hur ser arbetet med nya medlemmar i föreningen ut?    

• Finns det några styrdokument i föreningen och har du i så fall fått ta del av dem?   

  

• Hur har KRIS hjälpt dig?     

• Vilka förändringar ser du i dig själv nu respektive tidigare?   

  



 
 

 
 

Djupgående frågor:   

• Om vi säger maskulinitet, vad tänker du på då?    

• På vilket sätt kan du se att din bild av maskulinitet har förändrats sen du gick med i 

KRIS?   

• Arbetar ni med eller medvetandegör ni detta inom KRIS?   

- Hur i så fall?   

- Om nej, är detta något som du tror skulle vara av vikt för arbetet?   

• Ser du att det finns något behov att man arbetar med maskulinitetsnormerna i 

brytandet av en kriminell livsstil överlag i samhället?   

  

Avslutande fråga:   

• Är det något mer du vill tillägga eller som du vill dela med dig av som du tycker att 

vi bör ta med oss?   

 

Tack för att du ville ställa upp på intervjun!  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2  

Följebrev 

Hej!   

Vi heter Martina Persson och Sara Krenell. Vi studerar sjätte terminen på 

Socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Vi har precis börjat skriva på vårt 

examensarbete, som handlar om maskulinitetsnormer och hur dessa används för att bryta en 

kriminell livsstil. Uppsatsens syfte är att undersöka om och i så fall på vilket sätt, 

maskulinitetsnormer påverkar KRIS arbete med återanpassning till ett liv utan kriminalitet. 

Under de första veckorna har vi tagit del av tidigare forskning inom området och därmed 

sett att det finns en koppling mellan maskulinitetsnormer och kriminalitet. Eftersom KRIS 

är en viktig organisation i arbetet med att skapa en ny livsstil utan kriminalitet är vi 

intresserade av att veta hur ni arbetar kring detta.   

   

Vi kommer att genomföra kvalitativa intervjuer, vilket innebär att du som informant 

kommer få öppna frågor där du har möjligheten att fördjupa dina svar. Intervjun kommer att 

spelas in på en diktafon, för att vi ska kunna presentera en så korrekt bild som möjligt till 

vår uppsats. Frågorna kommer handla om KRIS arbete på ett generellt plan, bilden av 

maskulinitet mm.     

   

Intervjun är helt frivillig, vilket innebär att du får välja att avbryta när du vill eller att inte 

svara på vissa frågor. Alla som intervjuas kommer att vara anonyma. Alla uppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen kommer veta att det är du som svarat på 

frågorna. Endast undertecknade kommer ta del av dina uppgifter som efterhand kommer 

raderas.     

   

Vi är tacksamma för att ni vill hjälpa oss med vår uppsats!  

   

Vid frågor kan ni kontakta oss på:  

   

Sara Krenell: sakr1200@student.miun.se  070- XX XX XXX  

Martina Persson: mape1207@student.miun.se   073- XX XX XXX  

Vår handledare Birgitta Forsberg: birgitta.forsberg@miun.se 


