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Denna studie har som syfte att belysa upplevelser kring betydelsen av ett socialt nätverk för före detta 

frihetsberövade. Studiens avgränsning är medlemmar på kamratföreningen KRIS (Kriminellas Revansch I 
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2002:72). Utifrån detta väljer vi därför att i inrikta oss på familj, släkt, vänner och arbetskamrater som en del i 

det sociala nätverket för att se betydelsen av dessa. 

Studiens empiri utgår från sex intervjuer med KRIS-medlemmar från tre olika föreningar i Sverige. Den 

teoretiska utgångspunkten i studien är socialt kapital och Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi. Studien 

grundar sig också på tidigare forskning som har fokus på det sociala nätverkets betydelse för individer generellt 

men även betydelsen av det sociala nätverket för före detta kriminella. Under studiens analys framkom det fyra 

olika teman; Viktiga delar i det sociala nätverket, Utmaningar, KRIS betydelse och Bryta kriminalitet. I det 

första temat som berör viktiga delar i det sociala nätverket ingår kategorier som uppväxt, familj och släkt, 

kriminella vänner och icke kriminella vänner. Det andra temat utmaningar berör kategorier som klippa 
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analysen var KRIS betydelse där kategoriers som KRIS stöttar och KRIS som socialt nätverk framförs. Det sista 

temat bryta kriminalitet, växte fram under studiens gång och berör kategorier som missbruk, byta geografisk 

placering och trött på kriminalitet. Analysen visade att informanternas upplevelser av det sociala nätverkets 

betydelse skiljer sig åt men att vikten av ett socialt nätverk är betydande oberoende om det är ett kriminellt eller 
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Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att belysa upplevelser kring betydelsen av ett 

socialt nätverk för före detta frihetsberövade. Studiens avgränsning är 

medlemmar från kamratföreningen KRIS (Kriminellas revansch i samhället). 

KRIS är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare erbjuds 

hjälpen till att leva ett liv utanför kriminalitet och droger för att komma 

tillbaka in i samhället. 

    Begreppet socialt nätverk kan ha olika betydelser för olika individer. Det 

kan röra sig om ett nätverk inom yrkeslivet, familjen eller ett brukarnätverk. 

Det handlar om grupper som utgör ett kollektiv med gemensamma intressen. 

Den vanligaste definitionen av ett socialt nätverk beskriver familj- och 

vänskapsrelationer som vi har ett starkt känslomässigt band till (Andresen, 

2002:72). Utifrån detta väljer vi därför att i inrikta oss på familj, släkt, vänner 

och arbetskamrater som en del i det sociala nätverket för att se betydelsen av 

dessa. 

    Studiens empiri utgår från sex intervjuer med KRIS-medlemmar från tre 

olika föreningar i Sverige. Den teoretiska utgångspunkten i studien är socialt 

kapital och Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi. Studien grundar sig 

också på tidigare forskning som har fokus på det sociala nätverkets betydelse 

för individer generellt men även betydelsen av det sociala nätverket för före 

detta kriminella. 

    Under studiens analys framkom det fyra olika teman; Viktiga delar i det 

sociala nätverket, Utmaningar, KRIS betydelse och Bryta kriminalitet. I det 

första temat som berör viktiga delar i det sociala nätverket ingår kategorier 

som uppväxt, familj och släkt, kriminella vänner och icke-kriminella vänner. 

Det andra temat, utmaningar berör kategorier som klippa kontakten med 

gamla vänner, tillit och det går inte att leva på båda sidor. Det tredje temat, 

KRIS betydelse, uppkom under analysen där kategoriers som KRIS stöttar 

och KRIS som socialt nätverk framförs. Det sista temat bryta kriminalitet, 

växte också fram under studiens gång och berör kategorier som missbruk, 

byta geografisk placering och trött på kriminalitet. 

Analysen visade att informanternas upplevelser av det sociala nätverkets 

betydelse skiljer sig åt men att vikten av ett socialt nätverk är betydande 

oberoende om det är ett kriminellt eller icke kriminellt nätverk. 
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1. Inledning 
“Tidigare i mitt liv så hade jag inga vänner. Jag hade bara ett stort nätverk runt mig 

men vänner har jag inte haft några. Enda gången när man är vän med någon i 

kriminalitet och missbruk är när man kan tillföra droger eller pengar eller någonting 

sånt och… det kan jag inte se som vänskap.” (KRIS-medlem) 

 

“ (...) hade jag inte haft det här sociala nätverket...jag vet inte vad som hade hänt. Ja, 

det är skitviktigt, jätteviktigt alltså. (...) Det är ju skitviktigt när man kommer ut.” 

(KRIS-medlem) 

 

Citaten är hämtade från två av studiens intervjuer med medlemmar på KRIS 

(Kriminellas Revanch I Samhället). Citaten beskriver upplevelser kring det 

sociala nätverkets betydelse. De har valts ut med anledning av att de är 

talande för vad vår studie kommer att handla om då vårt intresse är att belysa 

hur före detta frihetsberövade upplever betydelsen av ett socialt nätverk.    

    Det är svårt att definiera hur stort ett socialt nätverk är eller vilka personer 

som ingår då individer själva avgör vilka eller vad som ingår i det enskilda 

nätverket. Det informella nätverket består av de närmaste anhöriga och de 

personer som individen anser vara viktiga. Det kan vara vänner som personen 

själv valt att ha en relation till eller arbetskollegor och myndighetspersoner 

som individen anser vara viktiga i sitt sociala nätverk. Det är också viktigt att 

påpeka att en individs sociala nätverk är i ständig rörelse då relationer 

förändras (Forsberg & Wallmark, 2002:46). Begreppet socialt nätverk kan 

alltså ha olika betydelser för olika individer då det kan vara ett nätverk inom 

yrkeslivet, familjen eller ett brukarnätverk. Det handlar om grupper som utgör 

ett kollektiv med gemensamma intressen. Den vanligaste definitionen av ett 

socialt nätverk handlar om familj- och vänskapsrelationer som vi har ett starkt 

känslomässigt band till (Andresen, 2002:72). Utifrån Andresen är därmed vår 

definition av ett socialt nätverk de interpersonella relationerna en invid har. 

Vi väljer därför att i denna uppsats fokusera på familj, släkt, vänner och 

arbetskamrater som en del i det sociala nätverket för att se betydelsen av 

dessa. Vi kommer alltså inte belysa det som berör individens kontakt med 

samhällets myndigheter då vi anser att det inte är relevant för vår studies 

syfte. 

    Enligt tidigare forskning är betydelsen av ett socialt nätverk stor. 

Betydelsen av ett icke kriminellt socialt nätverk för individer som vill bryta 

med kriminalitet ses också som viktig då det kan bidra till om hen återfaller i 

brott eller inte. Det är därför av stor vikt att omges av ett socialt nätverk med 

icke-kriminella individer, menar Rydén-Lodi som forskat på protektiva 

faktorer vid upphörandet av brott (2008:58). Rydén-Lodi hävdar även att 

beroende på hur det sociala nätverket ser ut, kan det ha en stöttande funktion 

och därmed ses som något positivt, medan det i andra fall kan bestå av 
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destruktiva relationer som individen blir negativt påverkad av (Rydén-Lodi, 

2008:18). Stigsdotter- Ekberg antyder att före detta kriminella tidigare haft ett 

stort socialt nätverk med kriminellt belastade individer som de känt stor 

gemenskap med. Det är därför betydelsefullt att de som bryter med 

kriminalitet kan finna gemenskap med andra icke-kriminella individer. Hon 

tillägger även att betydelsen av ett socialt nätverk för före detta kriminella, är 

så pass stor, att betydelsen av att ha ett fullständigt hem kan ses som mindre 

viktig (2010:20). 

    Upplevelser kring betydelsen av ett socialt nätverk, kommer att belysas 

med hjälp av medlemmar från kamratföreningen KRIS som är en av studiens 

avgränsningar. Det är en ideell förening där före detta kriminella och 

missbrukare hjälper varandra att leva ett liv utanför kriminalitet och droger 

för att komma tillbaka in i samhället. Föreningens tanke är att hjälpa 

medlemmarna att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att 

tillhandhålla dem ett socialt nätverk där det råder hederlighet och drogfrihet. 

KRIS berör det sociala arbetets verksamhetsfält då det är en verksamhet där 

stödrelationer är en viktig faktor. De jobbar med förändringsarbete och stöttar 

individer som har lämnat ett kriminellt liv genom exempelvis samtal, 

muckhämtning, boendestöd, kurser och frihetsaktiviteter. Vid 

“muckhämtning” möter föreningen upp nya medlemmar på fängelset när de 

friges. Den frigivne släpps ofta med ett begränsat antal tillhörigheter och en 

telefonbok full med gamla vänner. Det är inte ovanligt att gamla vänner 

möter upp utanför fängelset vid frigivningen och firar hen med alkohol och 

droger. 

    Studien berör det sociala arbetets verksamhetsfält då föreningen KRIS 

bedriver socialt arbete. När en individ släpps från ett fängelsestraff, befinner 

den sig i en socialt besvärlig situation. Deras sociala nätverk består då främst 

utav kriminella och missbrukande vänner. Individen kommer också i kontakt 

med socialtjänsten då den troligtvis inte har något boende och inte heller 

något jobb. Det är här föreningen KRIS får en viktig roll och stöttar den 

nyligen frigivna individen som troligen står utan jobb, boende och ett 

fungerande socialt nätverk. KRIS ger då individen en chans till ett socialt 

nätverk utan droger och kriminalitet som också förstår individen då 

medlemmarna själva har befunnit sig i samma situation. KRIS som förening 

kan även erbjuda den nyligen frigivna ett jobb på föreningen och hjälpa till att 

hitta ett tillfälligt boende (IBL 1). 

 

1.1 Terminologi  

Under studiens gång har vi valt att använda ordet fängelse framför anstalt. Då 

anstalt har flera betydelser och för att skapa tydlighet för läsaren tog vi detta 

beslut. En annan term som är återkommande i studien är frihetsberövad. En 
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diskussion om att använda ordet fånge har även gjorts. Vi har dock valt 

frihetsberövad då vi under arbetets process har märkt att det är ett vanligt 

förekommande ord i den litteratur vi tagit del av, samt att vi anser att ordet fånge 

är ett ord som framstår som något förlegat. Frihetsberövad kan ha flera 

innebörder men utgångspunkten i denna studie är att individen har blivit 

frihetsberövad på grund av ett fängelsestraff. Ordet mucka är genomgående i vår 

data som också nämns i citaten i vår analys. Ordets betydelse i vår studie är att 

en individ har avtjänat ett fängelsestraff och blivit släppt från fängelset. 

 

1.2 Presentation av disposition 

I det inledande kapitlet presenteras inledningen till studien där vi belyser vikten 

av ett socialt nätverk och KRIS som förening. Begreppet socialt nätverk 

definieras också i inledningen och även ämnets relevans för det sociala arbetets 

verksamhetsfält. Det finns även ett stycke om terminologi där ord och begrepp 

som används i studien förklaras. I det andra kapitlet presenteras studiens syfte, 

forskningsfrågan samt dess frågeställningar. Här presenteras också 

avgränsningarna för studien. I det tredje kapitlet presenteras den tidigare 

forskningen som berör det sociala nätverkets betydelse, vilka faktorer som kan 

ha påverkat framtida kriminalitet och vilka faktorer som är viktiga när en individ 

väljer att upphöra med sin kriminella livsstil. I kapitel fyra redovisas de 

teoretiska perspektiven vi valt för studien vilket är Socialt kapital och 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. I nästkommande kapitel 

presenteras studiens metod som innehåller vår forskningsprocess, analytiskt 

tillvägagångssätt, vår förförståelse och våra etiska överväganden. I kapitel sex 

framförs studiens resultatredovisning och analys och därefter studiens 

slutdiskussion i kapitel sju. I det åttonde kapitlet presenteras studiens 

metoddiskussion. Det nionde kapitlet redovisar studiens kunskapsbidrag och 

förslag på vidare forskning. I det tionde och sista kapitlet, presenteras studiens 

referenser, empiriska material och bilagor. 
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2. Syfte och specifika frågeställningar 
Tidigare forskning som vi har tagit del av fokuserar på det sociala nätverkets 

betydelse generellt (Skårner, 2001), grupper som kvinnor och ungdomar, samt 

myndigheter som socialt nätverk (Stigsdotter- Ekberg, 2010; Bui & Morash, 

2009). Viktiga faktorer vid upphörandet av kriminalitet är också ofta 

förekommande (Rydén- Lodi, 2008). Vi vill istället belysa hur före detta 

frihetsberövade upplever betydelsen av ett socialt nätverk med fokus på familj, 

släkt, vänner och arbetskamrater. Vi vill även få svar på om det finns några 

utmaningar med det sociala nätverket efter en fängelsevistelse och vilka delar i 

det sociala nätverket som dessa personer anser varit viktigast.  

 

Vår forskningsfråga lyder därmed: 

 

– Hur upplever före detta frihetsberövade betydelsen av ett socialt nätverk? 

 

Forskningsfrågan kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

– Vilka delar i det sociala nätverket har varit särskilt viktiga? 

– Vilka utmaningar har medlemmarna upplevt i sitt sociala nätverk?  

 

2.1 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till medlemmar på KRIS som har erfarit en 

fängelsevistelse. Vi motiverar vårt val med att det är en seriös förening där ett 

krav för att bli medlem är att avstå från kriminalitet och droger och 

medlemmarna lämnat ett kriminellt liv bakom sig (IBL 1). Ännu en avgränsning 

har gjorts till KRIS- medlemmarnas sociala nätverk där nära relationer är det 

som kommer stå i centrum, då det är vad forskningsfrågan belyser. 
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3. Tidigare forskning  

I det följande presenteras tidigare forskning gällande det sociala nätverkets 

betydelse. Den fokuserar på betydelsen av ett socialt nätverk för individer 

generellt men även betydelsen av ett socialt nätverk för före detta kriminella. 

Det är fem avhandlingar, två artiklar och en rapport som kommer belysas. 

Forskningen presenteras för att beskriva forskningsläget kring sociala nätverk 

och kriminalitet samt dess koppling till det sociala arbetsfältet. 

Avhandlingen Skilda världar: En studie av narkotikamissbrukares sociala 

relationer och sociala nätverk” skriven av Anette Skårner skildrar det sociala 

nätverkets betydelse. Skårner definierar det sociala nätverket som 

personcentrerade nätverk vilket innebär en individs relationer till alla människor 

som bildar individens sociala sammanhang (Skårner, 2001:12). Det finns olika 

typer av relationer där släkt och familjerelationer utgör socialt tillskrivna 

relationer. En individ föds in i ett socialt sammanhang som består av familj och 

släkt. Individen kan välja att distansera sig från personer som de blivit tillskrivna 

men det kommer fortfarande bevara sina roller. Släktskapet har en stor betydelse 

för individen då blodsbanden har ett symboliskt värde. Den enda relationen i 

familje- och släktrelationer som individen själv valt är sin partner. (Skårner, 

2001:73-74).  Relationen till en partner är av stor betydelse då det ses som en av 

de viktigaste relationerna en individ har oberoende om individen har en partner 

eller inte (Skårner, 2001:124). 

    Vänskapsrelationer är också exempel på relationer som individen själv väljer 

och bevaras så länge båda parterna vill det. Individer måste göra sig förtjänta av 

sina vänner och underhålla relationen för att den ska bevaras. 

Vänskapsrelationer är de relationer som är mest föränderliga hos individer som 

ofta påverkas vid uppbrott eller vändpunkter i livet. Idealet av en 

vänskapsrelation är fylld av en slags kärlek men det är sällan verkligheten 

stämmer överens med idealbilden. En individs vänner fyller olika funktioner 

vilket också innebär att olika vänner har olika förväntningar (Skårner, 2001:190-

191). 

    Det sociala nätverket hos individer förändras över tid beroende på händelser 

som inträffar. Stora förändringar har större påverkan på nätverket som 

exempelvis familjebildning, skilsmässa, arbetslöshet eller pensionering.  En del 

av relationerna i nätverket upphör som en konsekvens på de förändringar som 

skett och måste ersättas med andra. Sociala relationer är ofta anslutna till 

speciella miljöer vilket kan innebära att relationer upphör på grund av att 

individen upphör från miljön eftersom individerna då inte har lika mycket 

gemensamt (Skårner, 2001: 296). 

 

Fånge i marginalen - uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott 

bland fångar, är en avhandling av Anders Nilsson. Denna avhandling sätter 

levnadsförhållanden och uppväxtförhållanden i centrum för att sedan koppla 
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detta till kriminalitet senare i livet. Avhandlingen utgår från intervjuer med 

inskrivna individer på ett fängelse (Nilsson, 2002:43). Nilsson menar att 

kriminalitet kan förklaras med uppväxtförhållanden och han ställer sig frågan 

vilka riskfaktorer som finns för en individ som framtida kriminell (2002:61).      

    Utifrån intervjuer framkom att mer än varannan av informanterna hade växt 

upp med en förälder medan det i jämförelsepopulationen var en av sex. Det var 

tre gånger så vanligt att informanterna hade upplevelser av brister i 

familjerelationerna under uppväxten, jämfört med jämförelsepopulationen. En 

brist som var vanlig var föräldrar med missbruk (Nilsson, 2002:62-63). Nilsson 

konstaterar att informanterna är “resurssvaga”, det vill säga att de växt upp 

under missgynnande förhållanden som i sin tur har lett till brottslighet (Nilsson, 

2002:72). 

    Vad gäller levnadsförhållanden inom välfärden, uppkommer sociala relationer 

som en av dessa. Nilsson undersöker hur ofta informanterna träffar sina nära 

anhöriga, det vill säga föräldrar och syskon. Dubbelt så stor andel hade liten 

kontakt med sina anhöriga bland informanterna. Det framgår även att 30 procent 

av de informanter som varit frihetsberövade i minst en månad inte hade haft 

något besök överhuvudtaget (Nilsson, 2002:89). I studien undersöks även 

informanternas “kriminella kapital”. Två tredjedelar av informanterna uppger att 

de utanför fängelset hade löpande kontakt med vänner som inte är kriminella. 

Var fjärde informant menar dock att de utanför fängelset hade ett större socialt 

nätverk med kriminella vänner och bekanta än med icke-kriminella (Nilsson, 

2002:90). 

    Avslutningsvis studeras levnadsförhållandens betydelse för att återfalla i 

brott. Sociala relationer ses som en betydande faktor. Informanterna uppgav att 

ett fungerande socialt nätverk som utgörs av familj och vänner är avgörande för 

att försöka stå utanför ett liv som kriminell. Individer som är kriminellt 

belastade hamnar i en ekonomisk beroendeställning och blir beroende av sitt 

kriminella nätverk. Detta gör att många väljer ett liv i kriminalitet framför ett liv 

utan (Nilsson, 2002:132). Sammanfattningsvis menar Nilsson att individer i 

kriminalitet är marginaliserade från början på grund av en missgynnande 

uppväxt och dåliga levnadsförhållanden. När ett frihetsberövande således sker, 

förstärks marginaliseringsprocessen av fängelsevistelsen. Med den ökande 

kriminaliteten, blir betydelsen av försörjning och ett socialt nätverk viktig 

(2002:160). 

 

Rydén-Lodi har skrivit avhandlingen Lyckas mot alla odds - protektiva faktorer 

i upphörandeprocessen vid brottslig verksamhet (2008). Avhandlingen syftar till 

att undersöka skyddande faktorers inflytande på upphörandet av kriminalitet hos 

ungdomar (Rydén-Lodi,2008:31). Hon ser på många olika faktorer, däribland 

individernas sociala nätverk som kan inverka på en före detta kriminell (Rydén-

Lodi, 2008:42). Vikten av att skapa ett socialt nätverk med icke-kriminella efter 

en fängelsevistelse är stor, menar Rydén-Lodi. Det sociala nätverket har en 
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bidragande faktor till att inte återfalla i brott (Rydén-Lodi (2008:58). Samtidigt 

som tidigare forskning visar att förekomsten av sociala relationer hos före detta 

kriminella kan vara en positiv faktor, visar det också att sociala relationer som är 

skadliga för en individ bör undvikas (Rydén-Lodi, 2008:18). Det är därmed av 

stor betydelse om relationerna i en individs sociala nätverk är positivt laddade 

och har emotionellt värde (Rydén-Lodi, 2008:76-77). 

 

Amir Rostami, forskare vid Linnéuniversitetet, illustrerar i sin avhandling Tusen 

fiender - en studie om de svenska gatugängen och dess ledar, om de svårigheter 

som kriminella kan stöta på när de överväger att lämna ett liv med kriminalitet 

och ett kriminellt socialt nätverk. Maktlöshet, ilska och uppgivenhet i samband 

med detta var ord som var vanligt förekommande. I intervjuer med kriminella 

framgår att de upplever en osäkerhet kring att ge upp sina liv som kriminell då 

de inte kan försörja sig eller har ett socialt nätverk på andra sidan som de kan få 

hjälp av. De som har försökt att bryta med kriminalitet har även känt en stor 

hjälplöshet då myndigheter inte har någon faktisk hjälp att erbjuda (2013:3). 

 

Den andra avhandlingen, Dom kallar oss värstingar - om ungas lärande i mötet 

med skola, socialtjänst och polis, behandlar ungdomars problem och hur 

samhällets myndigheter möter dessa ungdomar. Den handlar om de möten som 

skola, polis och socialtjänst har med ungdomar med problematik men berör även 

socialt nätverk (Stigsdotter-Ekberg, 2010:5). Hon understryker att omges av 

goda relationer för en före detta kriminell är av större vikt än att exempelvis ha 

ett fullständigt hem. Före detta kriminella i sitt tidigare liv har haft ett stort 

kontaktnät och känt en stor grupptillhörighet med dessa. Efter ett liv som 

kriminell kan dessa människor därför känna ett utanförskap. Det är då 

betydelsefullt att de får knyta kontakt till nya personer som de kan känna 

gemenskap med (Stigsdotter-Ekberg, 2010:20).   

 

Artikeln The Impact of Network Relationships, Prison Experiences, and Internal 

Transformation on Women’s Success After Prison Release skriven av Bui och 

Morash, belyser vad som påverkar om kvinnliga brottsförbrytare kommer 

återfalla i brott eller inte. En central aspekt som författaren nämner är 

kvinnornas sociala nätverk. Artikeln beskriver vikten av kvinnornas relationer i 

deras nätverk innan, under och efter deras anstaltsvistelse. Kvinnornas 

familjemedlemmar och särskilda program på anstalten arbetar tillsammans för 

att göra det möjligt för kvinnorna att få tillgång till sociala nätverk som hjälper 

dem att undvika att återfalla i brott efter frigivning (2009:1). Artikelns centrala 

fokus är att ta reda på hur relationer i kvinnors sociala nätverk bidrar till positiva 

resultat och som en väg ut ur kriminalitet. De kvinnor som upprätthållit positiva 

familjerelationer under och vänskapsrelationer efter anstaltsvistelsen har enligt 

artikeln gynnat deras integrering i samhället och minskat återfall i brott. Detta 

innefattar de kvinnor som inte har familj och vänner inom kriminaliteten (Bui & 
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Morash, 2009:2-3). I en av de intervjuer som är med i artikeln så beskriver en av 

kvinnorna hur viktig hennes familj har varit efter anstaltsvistelsen och att det är 

viktigt att omge sig med människor utanför kriminaliteten (Bui & Morash, 

2009:14–15). Studien visar också att ett viktigt steg i processen som främjade 

kvinnorna var att de sa upp de relationer de hade till sitt kriminella nätverk (Bui 

& Morash, 2009:19). 

 

Artikeln Why do crimanals obey the law? The influence of legitimacy and social 

networks on active gunoffenders, menar att det är större risk att individer begår 

brott om de bor i områden där segregation, fattigdom och kriminalitet råder. Det 

beror delvis på att individers sociala nätverk består av kriminella vänner och 

deras beteende överförs på varandra. Interaktionen mellan individerna i ett 

socialt nätverk påverkar deras beteende (Papachristos, Meares & Fagan, 

2012:398). De personer som en individ integrerar mest med har starkast 

inflytande på individen och då oftast familjemedlemmar, vänner och 

arbetskollegor. Sammanfattningsvis kan sägas att beteende och värderingar hos 

individens närrelationer påverkar individens egna värderingar och handlande 

(Papachristos et al, 2012:408). 

 

Rydén-Lodis forskningsrapport Inför Frigivningen: Livssituationen inför 

frigivningen och egenbedömning av framtida återfall. Rapporten utgår ifrån 100 

djupintervjuer med återfallsförbrytare inför frigivningen från fängelse. Studiens 

syfte är att ta reda på vilka faktorer som påverkar om en individ återfaller i brott 

eller inte (2005:10). Studien har fokuserat på sju livssituationsfaktorer för att se 

om någon av dem har haft någon betydelse för upphörandet av kriminalitet. De 

faktorer som studerades var kriminalitet, missbruk, socialt stöd, bostadssituation, 

ekonomisk situation, arbete och fritid (Rydén-Lodi, 2005:9). Informanterna 

besvarade frågan varför de ville upphöra med kriminalitet. Det framkom att 21 

procent var trötta på “kåklivet” och ville leva ett mer normalt liv då många av 

dem kände sig för gamla för att leva ett liv i kriminalitet. Det var 18 procent av 

informanterna som ville upphöra med kriminalitet på grund av deras upplevelse 

att de skadade personerna i sina närrelationer. Många av dessa nämnde också att 

deras barn eller avsaknaden av barn var en betydande faktor till att de ville 

upphöra med kriminalitet (Rydén-Lodi, 2005:12). 

 

 

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi kan konstatera att det enligt tidigare forskning råder en konsensus om att en 

individs sociala nätverk är av stor betydelse. Positiva och negativa relationer har 

också olika betydelser för individer både före och efter ett liv i kriminalitet. 

Sammanfattningsvis menar den tidigare forskningen enligt nedanstående 

punkter att: 
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– Det sociala nätverket är av stor betydelse för individer och då framförallt 

familj, släkt och vänner men det är beroende av hur de fungerar. 

– Det existerar både positiva och negativa delar i en individs sociala nätverk. 

– Det sociala nätverket påverkar den enskilda individens handlande och 

värderingar. 

– Individer tillskrivs förväntningar från sitt sociala nätverk. 

– Individers vänskapsrelationer är funktionella och mest föränderliga. 

– Händelser i uppväxten kan påverka framtida kriminalitet. 

– Det sociala nätverket är ofta en bidragande faktor till att individen blir 

kriminell på grund av kriminella vänner. 

– Goda relationer i det sociala nätverket är av stor vikt vid upphörande av 

kriminalitet. 

– Familjerelationer är ofta en orsak till att individen vill upphöra med 

kriminalitet. 

 

Den presenterade tidigare forskningen ovan fokuserar generellt på det sociala 

nätverkets betydelse (Skårner, 2001). Viktiga faktorer vid upphörandet av 

kriminalitet är också genomgående i den forskning som vi har tagit del av 

(Rydén- Lodi, 2008). Den berör också grupper som kvinnor och ungdomar samt 

olika myndigheter (Stigsdotter- Ekberg, 2010; Bui & Morash, 2009).  

    Med avstamp från denna forskning kommer vi istället belysa hur före detta 

frihetsberövade upplever betydelsen av sitt sociala nätverk. Vårt fokus i studien 

kommer att vara individens nära relationer, där vi utgår från Andresens 

definition av ett socialt nätverk. Hans definition är familj- och 

vänskapsrelationer som individen har ett känslomässigt band till (2002:72). 
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4. Teori 
Nedan presenteras socialt kapital och Urie Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell som är de två teoretiska utgångspunkterna som 

tillämpats i studien. Dessa har hjälpt oss att analysera vårt empiriska material. I 

kapitlets sista del sammanfattar vi teorierna och redogör för hur vi ska tillämpa 

dessa. 

4.1 Socialt kapital 

Socialt kapital är en teori som har utvecklats av olika teoretiker. De tre mest 

betydande är Pierre Bourdieu, James Coleman och Robert Putnamn. Likt den 

litteratur vi har tagit del av, utgår vi från socialt kapital utifrån ett generellt 

perspektiv. I vår studie har vi därför valt att inte utgå från en specifik teoretiker 

(Starrin & Rønning, 2011:25). Socialt kapital kan ses som både individuellt och 

kollektivt. Det individuella sociala kapitalet handlar om en individs relationer 

till andra, medan det kollektiva beskriver socialt kapital på samhällsnivå (Starrin 

& Rønning, 2011:33-34). Då studiens fokus är på individers enskilda 

upplevelser, kommer det individuella sociala kapitalet att tillämpas i studien. 

Det innebär att individerna får resurser från sitt sociala kapital, det vill säga sina 

nära relationer. Teorin inrymmer olika typer av kapital som kan tillämpas men 

vår studie kommer främst att ha fokus på det sociala kapitalet, även om det 

ekonomiska kapitalet kommer att belysas.  

    Socialt kapital är de resurser som en individ får genom hens sociala relationer 

och som på så sätt gynnar individen och det samhälle som hen lever i. Existerar 

det tillit och stöd mellan personerna i nätverket, ökar det sociala kapitalet hos 

dessa.  

    Ett socialt kapital är resultatet av individens insatser och kräver kontinuerlig 

underhållning. Individens position i nätverket är beroende av det fullständiga 

kapital som individen har och på vilket sätt hen använder sitt sociala kapital för 

att gynna sina egna fördelar (Starrin & Rønning, 2011:29-32). Socialt kapital 

handlar därmed om relationer mellan människor. Inom dessa relationer finns det 

normer som individerna bör följa vilket i sin tur påverkar individernas 

handlande. Det sociala kapitalet påverkar också samhällets utformning då 

normerna som har uppstått mellan människorna leder till att det exempelvis är 

olagligt att begå brott (Portes,1998:7). 

    Det ekonomiska kapitalet är en annan typ av kapital som handlar om 

individens ekonomiska situation. Individen gynnas av att ha ett starkt 

ekonomiskt kapital med goda resurser (Portes,1998:7). Det ekonomiska kapitalet 

påverkas av det jobb och inkomst som individen har. Portes menar vidare att 

individens nätverskedja påverkar hens ekonomiska kapital då vänner och 

bekanta ofta förmedlar de kontakter som kan ge individen en anställning. Portes 

menar också att utsatta grupper kan får ett utanförskap när det kommer till 

arbetsmarknaden (1998:12-13).  
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    Alla individer besitter ett grundkapital som består av olika resurser beroende 

på hur vår uppväxt sett ut. Det sociala kapitalet kan även byggas upp genom 

olika aktiviteter genom att exempelvis individen visar empati för andra och gör 

tjänster för dem (Starrin & Rønning, 2011:23-24). 

    Det finns formellt socialt kapital som innebär föreningar eller organisationer 

och som oftast är tillgängliga för allmänheten och informellt socialt kapital, som 

syftar på stängda informella nätverk (Starrin & Rønning, 2011:35). I båda 

tillägnar sig individen socialt kapital (Starrin & Rønning, 2011:60). 

    Som tidigare nämnt, görs det inom teorin en uppdelning mellan individuellt 

och kollektivt socialt kapital. Vidare presenteras endast det individuella sociala 

kapitalet då det är studiens fokus. Det individuella sociala kapitalet indelas i tre 

typer av relationellt kapital; positionellt kapital, förtroendekapital och 

förpliktelsekapital. Det positionella kapitalet beskriver det sociala kapital en 

individ har genom placeringen i det sociala nätverket. Placeringen kan genom 

intressen som jobb och familj förvärvas automatiskt men den individen kan 

också påverka sin position i det sociala nätverket genom att utöva makt över de 

andra i nätverket. Förtroendekapitalet kännetecknar de resurser individen har 

genom att ha förtroende för andra. Förpliktelsekapitalet handlar om prestationer 

individen själv har utfört för andra och vad andra i det sociala nätverket har gjort 

för individen. En balans mellan dessa bör finnas för att det sociala nätverket ska 

kunna bevaras (Starrin & Rønning, 2011:33-34). 

    Bonding och bridging är två begrepp inom socialt kapital. Bonding fokuserar 

på sådant som individer utvecklar tillsammans med andra, likasinnade, medan 

bridging handlar om bygga nätverk med individer som vi är olik med (Starrin & 

Rønning, 2011:36). Ingår en individ i ett nätverk där andra individer har 

liknande problem som individen själv och hen vill byta nätverk, kommer detta 

nätverk vara hämmande och utgöra ett negativt socialt kapital (Starrin & 

Rønning, 2011:67). Problemen i nätverket kan bestå av maktutövning, 

kriminalitet och förtryck. Detta leder till att en individs resurser begränsas, 

därmed också hens sociala kapital (Starrin & Rønning, 2011:64). Det är svårt för 

en individ att byta nätverk (bridging) då ett socialt kapital är bundet till ett 

särskilt nätverk. För att ingå i ett nytt nätverk, behöver individen uppfylla kraven 

för det nya nätverket (Starrin & Rønning, 2011:62). Att bygga upp ett nytt 

nätverk tar tid och upplevs ofta som svårt då det gamla nätverket utgör trygghet 

för individen. Individen kan känna att hen sviker det gamla nätverket (Starrin & 

Rønning, 2011:67) När väl individen bytt nätverk, kan en känsla av erkännande 

uppstå hos individen då denne känner att hen får bekräftelse för sidor hos sig 

själv (Starrin & Rønning, 2011:39). 

    Portes menar att det sociala kapitalet hos indvidier kan ge konsekvenser då 

gruppens starka gemenskap kan göra att individer utanför gruppen inte får 

tillträde till den. En annan konsekvens av en grupps starka band är att det leder 

till social kontroll, vilket gör att gruppens medlemmar ges mindre individuell 

frihet (1998:15-16). 



12 
 

 
 

Teorin om socialt kapital har kritiserats för att bortse betydelsen av kön. Därtill 

saknas också en diskussion kring kvinnors och mäns skilda sätt att skapa och 

behålla socialt kapital. Det är känt att en stor del av kvinnors sociala nätverk 

består av familjen, medan mäns nätverk är mer kopplade till arbetet. Socialt 

kapital och sociala nätverk är svåra att studera eftersom dessa påverkas av en 

individs ålder, utbildning och arbete och detta är under ständig samhällelig 

förändring. Ett exempel på en annan förändring är sociala medier som bland 

annat facebook (Starrin & Rønning, 2011:31-32). 

 

4 .2 Utvecklingsekologi - ett systemteoretiskt perspektiv 

Vi har även utgått från ett systemteoretiskt perspektiv i vår studie. I det 

systemteoretiska perspektivet är helheten central då en individs sociala nätverk 

ses som ett överordnat socialt system där viktiga delar som familj, klasskamrater 

och anhöriga är delsystem (Forsberg & Wallmark, 2002:27-28). 

    Urie Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi som är en form av 

systemteori är den som kommer att tillämpas. Bronfenbrenners teori handlar om 

att barnets utveckling sker i ett sammanhang. Utvecklingen kan studeras i 

barnets vardagsmiljö där samspel och interaktion råder. Trots att modellen 

främst utgår från barnets utveckling så menar Bronfenbrenner att teorin är 

tillämpar under en individs hela livslopp då utveckling är något som sker under 

hela livet (Andersson, 2002:185).  

    Teorin beskriver samhällets socialiseringsprocesser och hur en individ föds in 

i ett visst samhälle där den blir en social varelse och medlem. Individen blir en 

produkt av socialiseringsprocessen där individen formas av omvärlden. Familjen 

påverkar hur individen formas men också omgivningen har en stor inverkan. När 

individen kommer i kontakt med andra personer, grupper och institutioner så 

formas individens färdigheter, normer och beteendemönster genom att 

omvärlden har förväntningar på individen och ger den belöningar och 

bestraffningar (Bronfenbrenner, 1974:12). Omgivningen ger individen 

belöningar genom kärlek, beröm eller annan behovstillfredsställelse om 

individens beteende är önskvärt. Är beteendet inte önskvärt utsätter 

omgivningen individen för bestraffning (Bronfenbrenner, 1974:141-142).      

    Bronfenbrenner har skapat en utvecklingsekologisk modell för att förklara hur 

individen kan ses som central med sitt nätverk omkring sig. Den förklarar även 

hur individen påverkas av detta nätverk. Modellen består av fyra nivåer: mikro, 

meso, exo och makro. I mikrosystemet finns individens närmiljö som familj, 

vänner och arbetskollegor och hur dessa samspelar med varandra. Det är viktigt 

att systemet på mikronivå är i balans och fungerar bra då det direkt påverkar 

individens hälsa. Mesosystemet är ett system av delsysten vilket innebär 

kopplingar och förhållanden mellan mikrosystemet. En individs handlande 

påverkas av hur individerna i dess närmaste sociala nätverk beter sig och då 

familj, vänner och arbetskamrater. De andra systemen är mer övergripande då 

exosystemet innefattar de miljöer som individen inte är delaktig i men som 
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påverkar individen indirekt. Exempel på det är vad som händer i relationer eller 

på arbetet hos individens närrelationer, vad som står i massmedia samt 

kommunpolitiken som råder där individen bor. Makrosystemet är det mest 

generella av nivåerna som utgör samhället som individen lever i. Det som 

påverkar individens situation och erfarenhet på denna nivå är politik, kulturella 

faktorer, lagar och levnadsstandard. Individen påverkas även av de normer och 

värderingar som samhället har skapat (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). 

    Den kritik som är riktad kring Bronfenbrenners teori är att den är 

övergripande och att det går att tillämpa teorin på många områden utan att få ut 

någonting konkret. Kritik har också riktats mot att det lagts för lite 

uppmärksamhet kring exo- och makrosystemen i teorin samt utvecklandet av de 

begrepp som teorin nämner för att lättare kunna analysera de olika systemen 

(Andersson 1986:99-100). Teorin har också fått kritik kring att den utgår ifrån 

hur individen blir påverkad av den miljö hen befinner sig i utan att nämna hur 

individen påverkar sin miljö (Härkönen, 2007:11).  

    För att förklara närmare hur de olika nivåerna i Bronfenbrenners modell 

mikro, meso, exo och makro samspelar och påverkar individen, så finns den 

presenterad på nästa sida. Modellen har vi själva utformat utifrån boken 

Utvecklingspsykologi skriven av Hwang och Nilsson 
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4.3 Figur 1. Källa: Hwang & Nilsson, (2011:7 
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4.4 Sammanfattning av teori  

Teorin om socialt kapital är de resurser som en individ får genom hens sociala 

relationer och som på så sätt gynnar individen och det samhälle som hen lever i. 

Det sociala kapitalet hos dessa ökar om det existerar tillit och stöd mellan 

personerna i nätverket. Socialt kapital är därmed resultatet av individens insatser 

och kräver kontinuerlig underhållning (Starrin & Rønning, 2011:29-32). 

   Inom teorin görs en uppdelning mellan individuellt och kollektivt socialt 

kapital (Starrin & Rønning, 2011:33-34). Två betydelsefulla begrepp är bonding 

och bridging. Medan bonding fokuserar på sådant som individer utvecklar 

tillsammans med andra likasinnade, handlar bridging om att bygga nätverk med 

individer som vi är olik med (Starrin & Rønning, 2011:36).  

   I tillägg till socialt kapital finns det ekonomiska kapitalet. Det handlar om 

individens ekonomiska situation där individen gynnas av att ha ett starkt 

ekonomiskt kapital med goda resurser. Det ekonomiska kapitalet påverkas 

därmed av det jobb och inkomst som individen har (Portes,1998:7). 

    Bronfenbrenners teori är en form av systemteori vilket innebär att helheten är 

central då individens sociala nätverk ses som ett överordnat socialt system. I det 

sociala systemet finns delsystem som består av individens anhöriga (Forsberg & 

Wallmark, 2002:27-28). Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori är en form 

av systemteori som handlar om individens utveckling i ett sammanhang 

(Andersson, 2002:185). Denna teori beskriver samhällets socialiseringsprocesser 

där individen blir en social varelse och medlem i det samhälle som den föds in i. 

Individen formas av dess omgivning där familjen och andra personer som 

individen har kontakt med påverkar hens färdigheter, normer och 

beteendemönster (Bronfenbrenner, 1974:12).  

    För att tydliggöra hur individen är central i sitt nätverk och hur det påverkar 

individen har Bronfenbrenner utvecklat en modell. Denna modell består av fyra 

nivåer: mikro, meso, exo och makro (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). 

    Med dessa två teoretiska utgångspunkter kommer vi att analysera vårt 

empiriska material. 

    Vad gäller socialt kapital, kommer vi genom det individuella sociala kapitalet 

belysa informanternas sociala relationer till andra. Vi hoppas att teorin kommer 

hjälpa oss att belysa varje enskild informants resurser som dessa får genom 

deras sociala nätverk. Det ekonomiska kapitalet kan också ge en fördjupning 

kring vilka resurser som gynnat informanterna vad gäller arbete och inkomst. 

Därmed hoppas vi kunna belysa betydelsen av ett socialt nätverk. 

   Genom Bronfenbrenners systemteori hoppas vi kunna se helheten av 

informanternas sociala nätverk. Den utvecklingsekologiska modellen kan även 

hjälpa oss att förstå olika delar i det sociala nätverket. Vi tror också att vi kan få 

en förståelse kring hur informanterna påverkas av sitt sociala nätverk, då teorin 

menar att individer formas av sitt sociala nätverk genom normer och 

beteendemönster.  
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras vår analysmetod, urvalsprocessen och 

datainsamlingsmetod. Därefter, redogörs vårt analytiska tillvägagångssätt, 

förförståelse och etiska överväganden. 

 

5.1 Transparens 

För att vår studie ska bli så transparent som möjligt, presenteras nedan en 

beskrivning av våra metodologiska överväganden. Transparens är av stor vikt i 

vår studie då vi öppet och tydligt presenterar vår arbetsprocess så att vi gör det 

möjligt för läsaren att följa med i vår studie och att denne ska kunna få en bild 

av hur vi har tänkt. Vi anser att det är viktigt att det går att diskutera och 

kritisera studien då det visar på transparens (Ahrne & Svensson, 2011:27). 
 

5.2 Kvalitativ ansats med induktion 

Studiens syfte är att studera hur före detta frihetsberövade upplever betydelsen 

av ett socialt nätverk. Då studiens syfte är att studera informanternas enskilda 

upplevelser bedömer vi kvalitativ ansats mest lämplig. Den kvalitativa metoden 

undersöker fenomen på djupet och fokuserar på upplevelser, känslor och tankar 

vilket är centralt i vår studie (Ahrne & Svensson, 2011:12). I studien har vi 

utgått från induktion. Det innebär att vi har utgått från vårt empiriska material 

och låtit detta tala fritt för att sedan tillämpa teori (Sohlberg & Sohlberg, 

2010:128). 

Ett atomistiskt perspektiv kommer att tillämpas i studien vilket innebär att man 

ser till delarna av helheten. Vi tänker att det sociala nätverket är en del av en 

individs sociala liv och det är just denna del som kommer att vara intressant för 

oss. Vår studie berör det sociala arbetets verksamhetsfält, därmed kommer vår 

studie till viss del även att beröra ett holistiskt perspektiv vilket innebär att man 

ser till helheten. Det kan vara problematiskt att avgränsa delar och helheter då 

båda perspektiven ofta ingår i en studie (Sohlberg & Sohlberg, 2013:93-94). 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Inom kvalitativa metoder används observationer eller intervjuer som 

datainsamlingsmetod. I vår studie har vi valt att gå tillväga genom att tillämpa 

intervjuer (Eliasson, 2013:23). 

    Studiens data utgår från kvalitativa intervjuer som är väldigt centrala inom 

den samhällsvetenskapliga forskningen. Intervju som datainsamlingsmetod är ett 

sätt få kunskap om enskilda individers upplevelser av en situation eller ett 

fenomen. Datainsamlingsmetoden är relevant när forskaren är intresserad av 
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informanternas tankar, känslor och upplevelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011:36). Intervjuer var därför den metod som passade vår studies syfte och 

forskningsfråga då den handlar om före detta frihetsberövades upplevelser av det 

sociala nätverkets betydelse. Sex informanter intervjuades på tre olika KRIS-

föreningar i Sverige. Intervjuerna var 45 till 60 minuter långa och vi upplevde 

inte att vi behövde intervjua fler informanter. Vi märkte att det insamlade 

materialet gav mättnad, vilket innebär att ingen ny information uppstod under 

intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:44). Valet av att intervjua 

KRIS-medlemmar på tre olika föreningar grundades på att vi ville öka studiens 

trovärdighet genom att uppfylla sanningskriteriet; korrespondens som innebär att 

resultatet stämmer överens med verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2013:61). 

    Intervjuerna utfördes med en semistrukturerad struktur vilket innebär att 

forskaren har en intervjuguide med teman och förslag på frågor. Forskaren styr 

då samtalet men låter informanten tala fritt om sina upplevelser (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne, 2001:40). Denna form av intervju ansåg vi passa bäst för 

vår studie då vi fick den information studien krävde samtidigt som 

informanterna fick prata fritt om sina upplevelser. Genom att intervjua 

personerna individuellt kunde vi undersöka varje individs enskilda upplevelser 

av betydelsen av ett socialt nätverk. 

    De teman som vår intervjuguide bestod av, var hämtade från våra 

frågeställningar för att vi skulle studera det som krävdes för studiens syfte. Vi 

började samtliga intervjuer med att fråga om informanternas definition av ett 

socialt nätverk och förklarade sedan studiens definition av ett socialt nätverk för 

att undvika förvirring kring våra intervjufrågor (IBL 3). Vid varje 

intervjutillfälle turades vi om att vara den som ställde frågor. Den andra skrev 

ner det mest väsentliga som framkom under intervjuerna och hjälpte till att 

komplettera om intervjuaren missade att följa upp intressanta trådar som 

informanten berättade. Intervjuerna spelades också in med diktafon för att 

transkriberingen sedan skulle bli så detaljrik som möjligt. Transkriberingen 

gjorde att vi fick en god översikt av materialet vilket senare hjälpte oss i resultat 

och analys. 

    Transkriberingen anonymiserades av etiska skäl och lästes endast av oss för 

att inte röja några uppgifter om informanterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011:54-55). 

 

5.4 Urvalsprocessen 

I studien har vi utgått från hur före detta frihetsberövade upplever betydelsen av 

ett socialt nätverk. Studien utgår från ett kriterieurval. Då vår studies 

avgränsning rör KRIS-medlemmar och KRIS är en förening där individer som 

varit i liknande situationer möts, antar vi att dessa människor minst har KRIS-

föreningen som ett fungerande socialt nätverk. 

    Våra informanter kommer från tre olika KRIS-föreningar i Sverige. Tre 

KRIS-föreningar har valts då det kan stärka studiens överförbarhet på andra 



18 
 

 
 

KRIS-medlemmar, vilket innebär att de har liknande upplevelser. Valet har 

också sin grund i att vi inte vill att informanterna ska diskutera våra 

intervjufrågor med varandra innan de blivit intervjuade för att undvika påverkan 

på resultaten. Vi tror att detta kan vara en större risk om vi endast hade utfört 

intervjuerna på en KRIS-förening (Ahrne & Svensson, 2011:28-29). 

    Vi har intervjuat sex KRIS-medlemmar vilket vi motiverar med att vi har fått 

en uppfattning om att KRIS är en seriös förening där ett krav för att bli medlem 

är att avstå från droger och alkohol. Medlemmarna har lämnat kriminalitet, 

missbruk och ett kriminellt socialt nätverk bakom sig. Medlemmarna sitter 

därför på en ovärderlig kunskap och erfarenhet. Medlemmarna har delat med sig 

av detta vid intervjutillfällena. KRIS är en förening som vill synas och sprida 

information om sin verksamhet (IBL 1). De syns i media, driver bloggar och har 

startat Sveriges största brottsförebyggande tidning (IBL 2). För att få kontakt 

med informanterna har vi först pratat med ordföranden på respektive förening 

som hjälpte oss att få kontakt med informanterna. Detta berodde på att vi tyckte 

att företrädarna behövde information kring varför vi kom till föreningen. De 

hjälpte oss också att få kontakt med de informanter som var vana att prata om 

sin livssituation vilket var ett krav i vår avgränsning. Vi är medvetna om att vårt 

urval även blev ett volontärurval när ordföranden på respektive förening frågade 

informanterna om de ville ställa upp i vår studie utifrån våra kriterier. Detta kan 

då leda till urvalsbias i studien då resultaten kan komma att styras i en viss 

riktning. Vi ansåg dock att det var av stor vikt att komma i kontakt med 

informanter som företrädaren vet är vana att prata om sin livssituation. 

    I kontakt med föreningen, ställde sig medlemmarna mycket positiva till att 

vilja ställa upp och berätta sin historia för oss. Detta gjorde att just 

medlemmarna på KRIS var ett relevant urval för vår studie. KRIS-

medlemmarna har också valts utifrån ett kriterieurval vilket innebär att 

informanterna ska uppfylla vissa kriterier för att få ställa upp i studien 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011:42-44). 

 

KRIS-medlemmarna har valts ut enligt kriterierna nedan: 

 

– varit frihetsberövade i minst två år 

– frigivna i tre år från fängelse 

– vana att prata om sin situation 

 

Vi motiverar det första kriteriet med att vi tror att ett fängelsestraff kan leda till 

ett slags avbrott från individens sociala nätverk då individen byter geografisk 

placering. Vi har också tankar kring att detta kan leda till att individens sociala 

relationer förändras och att det eventuellt leder till ett beslut hos individen 

huruvida den ska fortsätta att leva ett liv i kriminalitet. Skälet till att de ska ha 

varit frigivna i tre år från fängelse beror på vår tanke att det ska vara vana att 
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prata om det som studien berör. Detta beror på etiska aspekter då informanterna 

inte ska komma till skada av vår studie under intervjuerna (Öberg, 2011:64).  

 

5.5 Studiens informanter 

I studien har vi intervjuat sex medlemmar från KRIS. De var av båda könen men 

merparten var män. Samtliga informanter hade svensk etnicitet. Informanternas 

ålder sträckte sig från 35 till 65 år. De flesta hade endast anställning på KRIS 

medan några även hade jobb utanför föreningen. För några av informanterna 

ingick det i anställningen på KRIS att ge intervjuer. Vi har vidare valt att 

benämna alla informanter som hen i vår studie som ett sätt att anonymisera 

dessa. Vi använder också ordet då vi är intresserade av att belysa hur de enskilda 

individerna upplever betydelsen av ett socialt nätverk, oberoende av kön.  

För att ytterligare anonymisera informanterna har vi i resultat och analys tagit 

beslutet att namnge dessa med förkortningen “I” som står för informant. 

Därefter har vi numrerat dem i numren 1-6. Numreringen är gjord utan inbördes 

ordning.  

 

5.6 Analysmetod 

Med våra frågeställningar som utgångspunkt, kommer vår data att analyseras 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Då vår studie har en induktiv 

utgångspunkt vill vi därför låta vår data vara det som vi tillämpar i analysen. 

Analysmetoden fokuserar på berättelsens handling och vilka karaktärer och 

händelser som är viktiga. Det innebär också att tolka texter och hitta likheter och 

skillnader i analysmaterialet. Den fokuserar även på vilka teman som är 

genomgående i materialet och vilka teman som har ytliga respektive 

underliggande innebörder (Johansson & Öberg, 2008:83). Analysmetoden är 

passande vid analys av texter och dokument där intressanta ämnen och områden 

belyses. Vanligen ordnas den insamlade data med hjälp av modeller eller 

tabeller för att få en tydlig översikt (Watt Boolsen, 2007:93-96). 

Underkategorier, kategorier samt teman kan också skapas i dessa för att få fram 

mönster i materialet. Vid denna process är det av stor vikt att läsa igenom 

materialet åtskilliga gånger så inte relevant data går förlorad. En kritisk 

reflektion kring det utvalda materialet bör också göras (Granheim & Lundman, 

2004:107-109). När kategoriseringar görs, är det viktigt att citaten faller under 

passande kategori. Detta för att varje citat ska bli så uttömmande som möjligt 

(Granheim & Lundman, 2004:107). 

    Vi ser innehållsanalysen som relevant analysmetod i vår studie då vi tar del av 

människors berättelser och upplevelser och är intresserade av likheter, skillnader 

och mönster kring det sociala nätverkets betydelse. Vi kommer också tillämpa 

tabellen på studiens analytiska material. 
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5.7 Analytiskt tillvägagångssätt 

Vårt analytiska tillvägagångssätt är byggt på innehållsanalysen. Vi började 

processen med att läsa igenom de transkriberade intervjuerna åtskilliga gånger. 

Därefter letade vi efter ytliga respektive underliggande områden i materialet. 

Det transkriberade materialet skrevs ut i pappersform och meningsbärande citat 

markerades med en understrykningspenna. För att öka säkerheten i processen, 

gjordes detta var för sig då vi inte ville påverka varandra med vad vi funnit. 

Därpå, gjordes en gemensam genomgång av det vi funnit intressant. Det visade 

sig att vi båda hade uppmärksammat liknande mönster med några få undantag. 

Vi förde då en diskussion kring relevansen av allt vi funnit (Granheim & 

Lundman, 2004:107-109). Efter en diskussion kring dessa, kom vi fram till att 

många citat var användbara i vår studie, medan annan data inte var det då den 

inte tillförde något i förhållande till vår studies syfte. Exempel på citat som vi 

valde att inte ha med berörde bland annat egoism, att vara tillfreds med sig själv 

och detaljer kring KRIS-medlemmarnas kriminella bakgrund. Vi skrev sedan ner 

vår data i en tabell i ett dokument i word för att tydligt få en överblick av vad vi 

hittat (Watt Boolsen, 2007:93-96). Då vissa citat var långa och vi ville få plats 

för dem i tabellen, kortade vi ner citaten men behöll ord som gjorde att de inte 

förlorade sin innebörd. Vår data sorterades sedan i underkategorier som belyste 

liknande upplevelser som sedan gick att sortera till bredare kategorier för att 

därefter bli större teman. Därmed blev likheter och skillnader i vårt material 

synliga (Granheim & Lundman, 2004:107-109). 

    Enligt Graneheim & Lundman, ska citaten inte passa in i mer än en kategori. I 

vissa fall uppstod svårigheter med att uppnå detta då några citat passade in i mer 

än en kategori. Vi övervägde därför noga innan vi placerade citaten under varje 

kategori. Vi såg till att placera dem där de var mest passande och där innebörden 

blev synlig (2004: 107). 

    Denna sortering gav ett resultat på 60 meningsbärande citat som blev 

underkategorier, 12 kategorier och fyra teman; Viktiga delar i det sociala 

nätverket, Utmaningar, KRIS betydelse och Bryta kriminalitet. 

Nedan presenteras den tabell där nämnda underkategorier, kategorier och teman 

kan avläsas. 
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5.7 Figur 2. 

 
Underkategorier 

 

Kategorier Teman 

Det är dags att du drar 

Jag är ett vuxet barn 

Jag umgicks med vilsna ungdomar 

Vi var ett väldigt stort gäng 

 

                 

              Uppväxt 

 

 

        Viktiga delar i det  

         sociala nätverket  

                

Det är tuff kärlek 

Är det du som är min mammas syskon? 

Min son sa att han saknade mig 

Relationen till mina grabbar 

Jakten på en kvinna i livet 

Nära och kära 

 

 

           Familj och släkt 

 

Vi umgicks med de stora klubbarna 

Mina så kallade bröder 

Jag har hängt med dåliga människor 

Jag fick en familj 

Vänner inte alltid bra vänner 

 

 

 

           Kriminella vänner 

 

Mina gamla vänner kom tillbaka 

De tog kontakt med mig  

Vi finner varandra lätt 

Samma sorts människor 

Poliser som vänner 

Vänner på facebook 

Det är jätteviktigt att ha vänner  

 

 

 

       Icke- kriminella vänner 

 

Jag bröt med alla mina kompisar 

Jag har kapat med 80 procent 

Jag klippte med många 

Jag bytte socialt nätverk helt 

 

       Klippa kontakten med    

          kriminella vänner                   

 

 

              Utmaningar 

Svårt att lita på människor 

Folk hugger varandra i ryggen 

Att vara ärlig 

Det gick inte att lita på mig 

Jag måste ju bevisa det 

Han kanske aldrig litar på mig igen 

Vår ärlighet är 150 procent 

 

 

                   Tillit 

 

Det gick inte att leva på båda sidor 

Mina gamla vänner frågar om jag bytt sida 

Det gäller att välja sida 

 

        Det går inte att leva 

             på båda sidor 

 

Samma vokabulär 

Vi stöttade varandra 
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Vi stöttar varandra i allting               KRIS stöttar            KRIS betydelse 

Utan ett socialt nätverk är det inte lätt 

Det här sociala nätverket 

De har blivit en familj 

KRIS betyder allt för mig 

Utan KRIS vet jag inte vad jag hade gjort 

Gett mig en ny syn på livet 

De är mina livlina 

Gett mig en ny syn på livet 

 

 

    

     KRIS som socialt nätverk 

 

När jag drack var jag ond 

Det primära var att bli drogfri 

Det var den största förändringen 

Jag tog mig en allvarlig funderare 

Jag gick 12-stegsprogram 

 

 

                Missbruk 

 

 

Bryta kriminalitet  

 

Fick ingen ärlig chans 

Jag flyttade till en ny stad 

Samma som att säga hejdå 

Jag valde att flytta ifrån 

Ska jag leva måste jag lämna staden 

    

    Byta geografisk placering, alt 

byta till utmaningar? 

 

Jag var trött på kriminalitet 

Trött på mig själv 

Jag var trött på det destruktiva livet 

      

       Trött på kriminalitet 

 

 

 

5.8 Förförståelse 

Det är ett kvalitetskrav att forskaren presenterar sin förförståelse av studiens 

ämne för att studiens ska vara enkel att kritisera. Det finns alltid en tolkning i 

allt tänkande då individer har en föreställning redan vid första mötet. 

Forskaren har en förförståelse utifrån personliga erfarenheter som kan komma 

att tolka studiens framställning. Det är därför viktigt att förförståelsen 

presenteras (Larsson, 2005:4).          

    Den förförståelse som vi har kring föreningen KRIS kommer främst från 

media och då från TV och tidningar där föreningen ofta syns. Ingen av oss 

har tidigare varit i kontakt med föreningen KRIS och dess medlemmar. Dock 

har en av oss arbetat med frihetsberövade personer och varit på olika 

fängelser och haft samtal med intagna. Detta kan ha kommit att påverka 

intresset för valet av studien och dess informanter. Vi har båda en positiv bild 

av föreningen KRIS som vi har fått från media och vår utbildning då de har 

hållit i föreläsningar på vår utbildning. Detta kan ha kommit att påverka vår 

inställning till KRIS-medlemmarna under intervjuerna men vi har vid 

intervjutillfällena låtit informanterna tala fritt om deras upplevelser då vi har 

ställt öppna frågor. 
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5.9 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är av stor vikt då forskning genomförs. Utifrån 

vetenskapsrådets fyra etiska forskningskrav har vi genomfört vår studie. 

Forskningskraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Sammanfattat ingår dessa krav i 

individskyddskravet. Kraven är till för vägledning för forskaren då denne 

planerar, gör etiska överväganden och reflektioner i sin forskning. Kraven ska 

inte ses som strikta föreskrifter utan är till för att ledsaga forskaren då hen 

genomför sin forskning (Vetenskapsrådet, 2011:5-6). 

    Informationskravet innebär att forskaren ska ge information till deltagaren om 

forskningens syfte. Samtyckeskraven handlar om att deltagaren har rätt att få 

bestämma själv om denne vill medverka i studien. Konfidentialitetskravet menar 

att deltagarens personuppgifter ska skyddas så att obehöriga inte kan komma åt 

dem och att den ska ge största tänkbara konfidentialitet. Nyttjandekravet betyder 

att upplysningar som forskaren samlar in, bara får användas i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2011:7-14). 

    Informationskravet tillämpades på två olika sätt i vår studie. Till en början 

ringde vi och informerade KRIS-medlemmarna om studien direkt över telefon. I 

det andra fallet, informerade vi ordföranden om vår studies syfte, varpå vi vid ett 

tillfälle några dagar innan intervjutillfället, träffade informanterna och berättade 

om studiens syfte. Vid varje intervjutillfälle informerades informanterna ännu en 

gång om vår studie. Vi gav dem även information om att de när som helst fick 

avbryta intervjun, välja att inte svara på frågor samt att de kunde be om att få 

stänga av diktafonen och svara på frågan. Vid båda tillfällena informerade vi 

KRIS-medlemmarna om vårt önskemål att spela in intervjuerna, vilket samtliga 

gick med på. 

    Vi höll oss till samtyckeskravet då deltagarna innan intervjutillfället 

samtyckte till att delta i studien. Vid varje intervjutillfälle samtyckte KRIS-

medlemmarna ännu en gång till detta.  

    Konfidentialitetskravet har vi också utgått från. Vi har i transkriberingen tagit 

bort uppgifter som skulle kunna röja KRIS-medlemmarnas konfidentialitet. Vi 

har inte uppgett på vilka KRIS-föreningar vi har genomfört studien. Vi har 

heller inte skrivit ut några namn på KRIS-medlemmarna eller på personer som 

dessa nämner. Städer som nämnts har vi inte nämnt vid namn och det framgår 

inte heller vilket kön KRIS-medlemmarna har. Detta har vi ansett vara viktigt då 

citat från transkriberingen presenteras i vår studie som andra läsare får ta del av. 

Det är endast vi två som har tagit del av den fullständiga transkriberingen och vi 

raderade ljudfilerna när vi hade transkriberat klart alla intervjuer. 
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    Nyttjandekravet har tillämpats då vår data endast har använts i vår studie och 

vi har raderat ljudfilerna. 

    I enlighet med ytterligare ett krav, skydd av socialt svaga grupper, har vi vid 

planeringen av vår studie funnit det mycket viktigt att KRIS-medlemmarna som 

har deltagit i vår studie har vana att prata om sin situation. Detta för att 

deltagarna inte ska komma till skada samt att vår förhoppning var att ämnena 

som vi berör inte skulle röra upp känslor hos KRIS-medlemmarna (Öberg, 

2011:64) Vid vissa tillfällen under intervjuerna upplevde vi att några 

informanter blev berörda av det dem berättade. De tillade dock att det var skönt 

att prata om det, samt att ämnet som studien berörde var viktigt att tala om. Vi 

upplevde därför att de inte tog skada av att bli intervjuade. Vi tror att det är 

oundvikligt att inte bli berörd av att berätta om sin tidigare livssituation, trots att 

det ingick i många av informanternas anställning på KRIS att ge intervjuer ofta. 

 

5.10 Framställning av studien 

I studien har vi som författare skrivit studien gemensamt då vi har skrivit i ett 

Google- dokument. För att arbetet skulle bli mer effektivt har vi delat upp vissa 

delar av arbetet men vi har kontinuerligt läst igenom varandras material och gett 

synpunkter. Vissa delar av studien har vi valt att skriva tillsammans då de har 

varit grunden till vår studie. De delar som vi skrivit gemensamt är inledning, 

syfte samt frågeställningar. Vi har även skrivit resultat, analys och metodologisk 

reflektion tillsammans samt studiens slutdiskussion. Detta innebär att vi båda 

företräder studiens framställning. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av vårt material där vi belyser före detta 

frihetsberövades upplevelser kring det sociala nätverkets betydelse. Utifrån fyra 

olika teman, kategorier och underkategorier har intressanta mönster 

framkommit som analyseras nedan. De två översta teman besvarar våra 

frågeställningar, medan de två sista har växt fram under studiens gång. 

Analysen har också skett med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter; Socialt 

kapital samt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.  

Följande teman har framkommit: 

– Viktiga delar i det sociala nätverket 

– Utmaningar 

– KRIS betydelse 

– Bryta kriminalitet 

 

6.1 Viktiga delar i det sociala nätverket 

Under intervjuerna blev fyra olika kategorier i detta teman synliga. Nedan 

presenteras de i följande ordning: 

– Uppväxt 

– Familj och släkt 

– Kriminella vänner 

– Icke-kriminella vänner 

I detta tema framgår delar i det sociala nätverket som informanterna anser vara 

eller har varit betydelsefulla. Av citaten nedan framgår både positiva och 

negativa upplevelser av det sociala nätverkets betydelse. Trots att informanterna 

har nämnt negativa upplevelser i det sociala nätverket, har vi valt att ha kvar 

ordet “viktiga”, då många delar i det sociala nätverket har varit betydelsefulla på 

olika sätt. 

 

6.1.1 Uppväxt 

Något som blev synligt under intervjuerna med informanterna var berättelser om 

uppväxtförhållanden där relationen till föräldrar och vänner var problematiska i 

det sociala nätverket. 

Det första citatet exemplifierar relationen till familj och fosterfamilj: 
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I 1: ”Jag är uppvuxen med alkohol hela mitt liv, med mina föräldrar och med mina syskon. 

Min mamma skickade bort mig till en fosterfamilj när jag var sex år och hon orkade inte ta 

hand om mig då hon hade både psykiska problem och alkoholproblem. (…) Jag hamnade hos 

en fosterfamilj och där slog de mig när de kunde. (…) när jag gick i skolan och kom hem och 

inte kunde gångertabellen så fick jag stryk med en linjal och mattpiska de tvingade mig äta 

upp mat som jag inte tyckte om, jag fick sitta i åtta timmar om det vore så. De drog mig i örat 

när jag var försenad och sådär men sen var det mycket bra med dem i och för sig (…) pappa 

gifter sedan om sig med en kvinna som jag inte alls tycker om så vi börjar bråka. En dag när 

han kommer hem från jobbet så har han packat två väskor och säger, det är dags att du 

drar”. 

Av citatet ovan, framgår det att det redan tidigt fanns brister i relationen mellan 

informanten och dess föräldrar. Det framgår att informanten upplevt både 

missbruk och destruktiva relationer inom familjen. Det sociala nätverket har 

också ändrats under uppväxtens gång där flytt till och från det biologiska 

hemmet och fosterhemmet skedde. Trots att det fanns destruktiva förhållanden i 

informantens fosterhem så beskriver hen att det var mycket bra med dem också. 

Detta kan tolkas som att det sociala nätverket är betydelsefullt oberoende om de 

är positiva eller negativa relationer till familjen, då de utgör en sorts 

grundtrygghet. 

Vidare beskrev en annan informant sin upplevelse av det sociala nätverket under 

uppväxten: 

I 6: ”(…) … så jag går mycket på olika tolvstegsmöten… och…eh, eftersom jag växte upp 

med en…. i en familj där det var… missbruk från min far och… allting roterade runt honom 

då, så är jag också något som kallas för vuxet barn… till alkoholist eller till annan 

dysfunktionalitet, brukar man säga. Och då i min behandling kom det upp väldigt mycket av 

såna beteenden som gjorde att terapeuterna såg det där. (…)” 

Informanten har inte upplevelser av fosterhemsplacering, däremot säger citatet 

något o relationen till hens far. Vi tolkar ”vuxet barn” som att informanten är 

färgad av sin fars missbruk och relationen till honom, vilket sedan blev synligt i 

hens behandling senare i livet. 

I nästa citat har en annan informant också upplevt problematik kring det sociala 

nätverket i uppväxten:  

I 2: ”Jag är så gammal så.… om man säger, jag började missbruka väldigt tidigt. Jag var en 

ohängd unge, hade svårt att anpassa mig till mitt biologiska föräldrahem dit jag kom när jag 

var sex år. Tidigare bodde jag på olika fosterhem. (...) Jag umgicks med andra vilsna 

ungdomar med problematik hemma överhuvudtaget. Problematik överallt, likasinnade drar 

sig till likasinnade”. 

Fosterhemsplaceringar och ungdomsgäng var vanliga inslag i hens uppväxt. 

Ungdomsgänget nämns som problematiskt där likasinnade ungdomar drogs till 

varandra. Missbruk i samband med denna tid uppstod också. Upplevelsen av 
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missbruk och ungdomsgäng i uppväxten delades även av en annan informant, ett 

exempel ses nedan: 

I 1: ”(…) vi var ett väldigt stort kamratgäng som umgicks väldigt mycket. Vi krökade mycket 

och slogs väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Vi åkte till andra skolor i förorter och slogs 

för att hävda oss och sådär”. 

 

6.1.2 Familj och släkt 

En annan del i det sociala nätverket som omnämndes som betydelsefull var 

relationen till familj och släkt. 

I nedanstående citat beskriver informanten relationen till sin syster: 

I 3: ”Relationen till min lillasyster, det är tuff kärlek. Hon har fortfarande inte släppt det 

livet. Hennes kille sitter inne igen och hon ska typ gifta sig. (…) så det är tuff kärlek. Jag får 

ändå skälla ut henne. (…) Hon ringer om alla sina jävla problem så då skäller jag ut henne, 

vad ska jag göra? Jag är ju hennes äldre syskon och jag har ju vart där, jag vet ju vad hon 

snackar om och sådär. Jag skällde ut henne men hon vet ju att jag gör det för att jag älskar 

henne”. 

Att informanten uttrycker relationen till sin syster som “tuff kärlek” tolkar vi 

som att relationen mellan dem är komplex. Trots omständigheter kring 

lillasysters problem och att hen ringer och skäller ut henne, tolkar vi det som att 

informanten ändå ser relationen till sin syster som betydelsefull, då hen säger att 

hen gör det för att hen älskar henne. 

I nästa citat beskrivs också relationen till familjemedlemmar: 

I 5: ”Det var ju som min syster, hon bröt kontakten 2007. Hon är ensamstående med en 

dotter, eller var då i alla fall. Hennes dotter tog kontakt här för… några veckor sen. På 

facebook. Då får jag ett meddelande, är det du som är min mammas syskon? jag börjar rysa 

bara jag tänker på det… det är… så hon skickade vänförfrågan och vi har haft lite kontakt. 

Hon har inte fått någon hjälp utav min syster… överhuvudtaget och… hon har ju sökt upp mig 

då. (…) Ja, så jag hoppas att… det ska bli något sånt med min yngsta son också”. 

Informanten beskrev att hen inte har någon kontakt med sin syster. Trots det blir 

hen kontaktad av sin systerdotter, vilket hen blir rörd över. Informanten tillägger 

också att det finns förhoppningar om att hens son ska göra samma sak då de idag 

inte har någon kontakt. 

 

Här nedan beskriver en annan informant betydelsen av relationen till sin son: 

I 1: ”Han har sagt en gång på åtta år att han saknar mig och det var för några veckor sen… 

då började jag grina. Det visar på att vår relation har blivit bättre och han säger att han 

älskar mig, det är inte så ofta men det händer”. 
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Det är uppenbart att det som informanten fick höra från sin son gjorde hen 

berörd och att detta är betydelsefullt. Vi anser att detta citat visar på betydelsen 

av kärlek både till och från sonen.  

En annan informant beskrev vidare relationen till hens söner: 

I 2: ”(…) relationen med mina grabbar, jag skulle fylla jämna år när jag var färdig med min 

behandling och hade varit drogfri ett år. Då snokade de reda på mitt telefonnummer och 

ringer och gratulerar mig och ville träffas och då blev jag skiträdd, jag hade ju varit borta i 

16 år. (…) det första mötet vi hade var på ett konditori här borta. Vi hittade ett hörn längst 

ner och satt och fikade och grät alla tre. (…) de säger att de enda som betyder någonting är 

att du är tillbaka och de ger mig så mycket hjälp och stöd”. 

Vi anser att betydelsen av informantens söner blir tydlig ovan. Informanten 

beskriver ett känslomässigt möte, samt att hen får hjälp och stöd från sönerna. 

Sönerna uttrycker även betydelsen av att ha fått tillbaka sin förälder efter många 

år. 

 

Betydelsen av en partner i det sociala nätverket framkom också under en 

intervju: 

I 6: ”(...) men nu har jag ju känt det sista året att, nej, nu ska jag inte vara själv längre. Jag 

måste… söka mig en maka. (skratt) och såhär…jakten på en kvinna i livet eller vad man ska 

säga... det.… det är inte lätt, det är tuffa bitar. Usch, usch, usch. (...) det finns någon där ute 

som är avsedd för mig och som jag kommer att klicka med på det fullständiga planet. (...) det 

hjälper inte alltid att älska någon. Det räcker inte alltid hela vägen fram.… så jag har ganska 

nyligen avslutat en relation då...” 

Informanten beskriver sin vilja att hitta en partner som hen kan dela livet med. 

Hen uttrycker dock att det är svårt att få det att fungera fullt ut med någon, trots 

att kärleken till varandra finns där. 

Vi tycker att nästa citat är beskrivande och sammanfattande för ovan nämnda 

citat som rör relationen till familj och släkt: 
 

I 2: “Jag tappade kontakten och vårdnaden för mina barn och mina nära och kära om man 

nu kan kalla dem det... Eftersom jag kommer från en dysfunktionell familj så var vi inte så 

kära mot varandra”. 

Informanten säger att hen tappade kontakten med sina nära och kära och att 

uttrycket inte stämde in på hur deras relation såg ut. Vi tolkar det som att det 

bakom uttrycket “nära och kära”, finns en problematisk relation till familj och 

släkt, en dysfunktionalitet som blir synlig i vår analys. 
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6.1.3 Kriminella vänner 

Relationen till kriminella vänner uppkom också i många intervjuer samt 

problematiken kring att upphöra med vänskapsrelationer till kriminella vänner. 

I 5: ”(…) Bröt upp när jag muckade, startade ett nytt liv. Kommer i kontakt med samma typ 

av folk igen, bryter, flyttar till ny stad. Samma saker händer igen. (…) Startade en mc-klubb, 

mer som en kompisklubb från början. (…) Men på nåt sätt kom vi in på ett bananskal igen i 

mc-världen och började umgås med de stora klubbarna och vart upptagna med folk i en 

annan klubb som styrs av en av dem stora, och... det var ett liv fullt av våld. Så det är otroligt 

att jag sitter här idag överhuvudtaget. Jag skulle egentligen vara död och begraven”. 

Av citatet framgår att informanten pendlat mellan ett kriminellt socialt nätverk 

och ett icke-kriminellt socialt nätverk och att det är lätt att falla tillbaka till det 

kriminella sociala nätverket, vilket också två andra informanter beskriver: 

I 1: “De första som står där när jag muckar är ju mina vänner, mina så kallade bröder, så det 

börjar med att jag drar lite bira och kokain och sen är jag inne i allt igen”. 

I 3: “Jag har hängt med dåliga människor och så struliga människor. Det var dem jag drogs 

till liksom, dem jag kände mig hemma med. Så att det var vi, likasinnade, allihopa 

skilsmässobarn och föräldrar som var alkoholister”. 

Informanterna nämner att de i det kriminella sociala nätverket var likasinnade 

och att de såg varandra som bröder. Vår tolkning är därmed att gemenskapen i 

det kriminella sociala nätverket var betydelsefull för informanterna. Nedan är 

ännu ett citat som beskriver gemenskapen: 

I 1: ”(…) jag gick med i ett gäng som sagt och trodde jag hade fått den familj som jag aldrig 

fick när jag var liten. Jag fick bröder och syskon i den klubben, i den världen och jag trodde 

att de skulle ställa upp för mig i vått och torrt men det var inte riktigt så det var”. 

I ovanstående citat beskriver informanten det kriminella sociala nätverket som 

familjär. Men det stöd som hen förväntade sig från sina vänner stämde inte 

överens med verkligheten. Denna insikt fick samma informant då hen beskriver 

vidare: 

I 1: ”(…) jag har alltid haft massor, massor, massor av vänner men det har inte alltid varit 

bra vänner. (…) idag består mitt sociala nätverk av folk som vill vara nyktra och drogfria. De 

vill inte begå kriminella handlingar, de vill vara bra samhällsmedborgare helt enkelt som 

lever ett liv där man tycker om varann och sina medmänniskor”. 

Vi tolkar det som att informanten under intervjun beskrev sin insikt av 

betydelsen av ett socialt nätverk som består av relationer som är positiva och 

inte består av kriminalitet, missbruk och våld. 
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6.1.4 Icke-kriminella vänner 

Under intervjuerna framkom även betydelsefulla relationer till icke-kriminella 

vänner i det sociala nätverket. Det uppenbarade sig att de icke hade kriminella 

vänner som de hade fått på olika håll. 

Följande två citat är från samma intervju där informanten berättar om hur gamla 

vänskapsrelationer blev aktuella efter att hen lämnat det kriminella sociala 

nätverket bakom sig: 

I 2: “Jag har inte samma sociala nätverk alls så jag har inte haft några problem för när jag 

valde att leva ett schysst liv och drogfritt liv så kom ju mina gamla vänner tillbaka och jag 

menar, ingen har varit dryg eller dömande, alla har accepterat att jag har kommit tillbaka 

och har inte haft några problem. Jag bytte ju socialt nätverk helt ”. 

I 2: ”(…) min gamla vänner, de riktiga, har läst och hört talas om mig och har tagit kontakt 

med mig 25-30 år senare och vi ses idag och det är som jag aldrig har varit borta för jag var 

bara borta under några år men idag har vi samma kontakt som innan jag klev in i missbruket. 

De är mina nära och kära vänner, jag menar, trots att jag inte har funnits för dem så har dem 

alltid funnits där för mig”. 

Informanten säger ovan att hen har fått tillbaka sina gamla vänner. Vi tolkar som 

att vännerna har “väntat” ut informanten tills hen lämnade det kriminella livet. 

Av citatet framgår att det för informanten och hens vänner var relativt lätt att ta 

upp relationen igen, då hen säger att de har samma kontakt idag som innan. 

En annan informant beskriver vänskapen med personalen som jobbar på anstalt: 

I 6: “Ja, alltså, jag håller ju på med anstaltsverksamhet som ligger här i X och besöker då 

intagna och det ingår också att jag träffar en stor del av personalen. (…) så många av 

personalen har ju själva sjukdomen av att ha suttit inne och… kan allt det där… och vi jobbar 

med olika grejer men… (…) i och med att vi träffas på NA och AA-möten och sådär, så blir 

det ju något speciellt mellan oss. (…) så jag har vänner som jobbar innanför murarna. Och 

dem människorna... har också varit intagna en gång i tiden så det är inte så konstigt att vi har 

den här vänskapen för vi finner varandra väldigt lätt. Vi behöver inte förklara så mycket, alla 

känner igen situationerna”. 

Ovan beskriver informanten betydelsen av att ha vänner med liknande 

erfarenheter som hen själv. De har förståelse för varandra och har levt i samma 

värld, vilket gör att de finner varandra lätt. De träffas också på möten med 

Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA) där människor 

med liknande erfarenheter samlas. Betydelsen av att träffa vänner som har 

liknande erfarenheter beskriver även en informant i citaten nedan: 

I 4: ”(…) det är ju det, när man gör en tolvstegsbehandling, då träffar man ju likasinnade. 

(…) NA och AA-vännerna har jag också då. Så jag har bara vänner som inte missbrukar. (…) 

Idag har jag ju samma sorts människor omkring mig men jag har ju inte samma 

människor…jag har ju inte missbrukare som vänner”. 
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Vänner inom AA och NA nämns även här ovan. Vi tolkar det som att 

informanterna upplever att vänner som är likasinnade är viktiga att ha. 

Informanten nämner ovan att hen har samma sorts människor som vänner idag 

men att de inte är samma människor. Det finner vi intressant. Vi tolkar det 

som att informanten har likasinnade vänner som också har varit kriminella. De 

delar liknande erfarenheter och historia och har också brutit sin kriminalitet. 

Nedan beskriver en informant relationen till två vänner som han inte trodde att 

han skulle ha en vänskapsrelation med. 

I 1: ”(...) det finns också två poliser som jag ser som bra vänner. Det trodde jag aldrig att jag 

skulle ha vänner som är. Vi har föreläst ihop och sådär. Förut hatade jag poliser men idag 

har jag två vänner som är det. (…) De gav mig en chans fast de inte trodde på mig. De har 

ställt upp alldeles för mycket för mig… kommer och fikar, köper leksaker till min son. De har 

gett mig chanser hela tiden. Fast de inte litar på mig, har de funnits där och gett mig en 

chans. Det är häftigt att det finns såna människor som är så bra på sitt jobb och bryr sig om 

utsatta människor, det är jättehäftigt”. 

Informanten beskriver ovan sin relation till två vänner som är poliser. Det 

betydelsefulla i relationen till dessa som nämns är det stöd och de chanser som 

de två vännerna har gett till informanten. Vår tolkning är att det stöd som hen 

har fått har varit betydelsefullt. 

I citatet nedan beskriver en annan informant en vänskapsrelation men här till 

vänner på facebook: 

I 5: ”Dem pushar ju mig och… dem är jätteglada för den jag är idag. Det är så häftigt… (…) 

och sen pratade jag faktiskt med en gammal kompis i fredags kväll som jag inte träffat på ett 

antal år. Vi har inte träffats sen 2006. Han följer ju mig på facebook, tillsammans med många 

andra. Och ja…dem är så glada… för min skull… och den jag har blivit idag. (…) så jag fick 

ett meddelande av en… före detta flickvän, hennes bästa kompis i morse, som jag också har 

kontakt med via facebook då. Vi har inte träffats sen… ja… 1997 tror jag. (…) jag ska kolla 

vad hon skrev… jag vart rätt rörd när jag läste det där faktiskt”. 

Vänner på facebook är betydelsefulla för denna informant. Hen uttrycker att hen 

blev rörd när en gammal vän hörde av sig genom sociala medier. Vi ser det som 

att informanten känner sig sedd och stöttad. Vi finner det intressant att 

informanten nämner facebooks roll när det kommer till det sociala nätverkets 

betydelse, då hen uttrycker att hen får stöd där. Det tolkar vi som att inte bara 

direkta möten i ett socialt nätverk är betydelsefulla. 

I det nedanstående citatet vi har valt att ha med, beskrivs betydelsen av 

vänskapsrelationer med icke-kriminella generellt: 
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I 4: ”(…) det är ju jätteviktigt att ha vänner och sånt omkring sig. Det får man ju själv skapa. 

Har man bestämt sig för att sluta med narkotika och fängelsevistelse, då ska man ju inte välja 

tillbaka dem vänner man hade innan”. 

I detta trycker informanten på att det är viktigt att omges av vänner som inte är 

kriminellt belastade. Hen menar att det ligger ett ansvar hos denne själv vad 

gäller att bygga vänskapsrelationer med icke-kriminella vänner när hen menar 

att individen själv får skaffa nya vänner. Vi tror dock inte att det är helt 

oproblematiskt att bryta med ett kriminellt socialt nätverk då det finns 

svårigheter med detta som har framgått i tidigare citat. 

 

6.1.5 Sammanfattning och analys 

Ovan har viktiga delar i det sociala nätverket presenterats. Citat beskriver 

betydelsen av det sociala nätverkets olika delar. Något som uppkom i vår analys 

var en problematik i det sociala nätverket vad gäller relationerna till familj, släkt 

och vänner som är upplevelser som många av informanterna delar. 

Problematiken gällde även missbruk och destruktiva beteenden. Tidigt missbruk 

och umgänge med andra ungdomar med samma problematik, verkar ha lagt 

grunden för missbruk och kriminella nätverk senare i livet.  

    Nilssons avhandling belyser levnadsförhållanden i uppväxten. Han menar att 

en riskfaktor för en individ att bli kriminellt belastad senare i livet är brister i 

familjerelationer med bland annat missbruk (2002:43). Individen blir då 

resurssvag vilket kan leda till brottslighet (Nilsson, 2002:72). 

Vidare tror vi att informanterna som kriminella sökte sig till likasinnade för att 

få trygghet och stöd. Likasinnade drar sig till likasinnade, som en informant 

uttrycker sig. Informanterna beskriver även att det har varit betydelsefullt att 

omges av icke-kriminella vänskapsrelationer där de har kunnat hämta stöd och 

dela samma historia. 

    Stigsdotter- Ekberg menar att före detta kriminella tidigare har upplevt att de 

har haft en stor grupptillhörighet i det kriminella nätverket. Att omges av 

människor som de känner sig likasinnade med och få uppleva gemenskap, efter 

det kriminella livet är därför av stor betydelse (2010:20). 

    Tidigare forskning understryker också att det är viktigt för en före detta 

kriminell att ha ett socialt nätverk som inte bygger på kriminella vänner. Risken 

är annars att denne kan återfalla i brott (Rydén-Lodi, 2008:58).   

    Enligt teorin om socialt kapital ser vi på informanternas upplevelser där vi 

kan konstatera att berättelserna rör sig om det informella kapitalet, vilket betyder 

att relationerna de nämner är stängda nätverk. Informanterna har genom brister i 

relationen till övriga inte haft tillräckligt med resurser, vilket inte har lett till ett 
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starkt socialt kapital hos dessa i uppväxten (Starrin & Rønning, 2011:29-32). 

Det finns även brister i informanternas grundkapital då uppväxten hos många 

har präglats av problematiska relationer. Vi ser det som att informanterna istället 

har byggt upp ett socialt kapital genom andra aktiviteter, i detta fall kriminalitet 

(Starrin & Rønning, 2011:23-24). 

    Enligt relationellt kapital kan informanternas relation till familj, släkt och 

vänner analyseras. Om vi ser till det positionella kapitalet har informanternas 

position förvärvats genom informanternas uppväxt och de relationer de hade där. 

I deras kriminella nätverk senare i livet har de fått en högre position genom att 

utöva makt i sitt nätverk, exempelvis genom våld. Förpliktelsekapitalet har varit 

aktuellt för informanterna då de i det kriminella nätverket har utfört plikter i 

form av olika kriminella tjänster för varandra (Starrin & Rønning, 2011:33-34). 

    Informanternas gamla nätverk har varit problematiska då de bestått av 

maktutövning och kriminalitet. Informanterna beskriver också betydelsen av 

vänner efter det kriminella livet. När informanterna har valt att avsluta 

relationen till kriminella vänner, har det skett en bridging (Starrin & Rønning, 

2011:62-64). De har genom icke-kriminella vänner blivit tillägnade resurser, 

byggt på stöd som har gjort att de kunnat bygga upp ett socialt kapital idag 

(Starrin & Rønning, 2011:29-32). 

    Bronfenbrenner menar att det är viktigt att det råder balans i en individs 

mikrosystem då obalans kan påverka individen negativt (Hwang & Nilsson, 

2011:71-73). Från informanternas berättelser kring deras uppväxt går det 

konstatera att de varit brist på balans i mikrosystemet då många har haft en svår 

uppväxt där missbruk och kriminella gäng uppstod tidigt. De normer och 

beteenden som har funnits i informanternas familj och närmiljö kan ha kommit 

att påverka det framtida missbruket eller den framtida kriminaliteten. 

    Tidigare forskning menar att individen föds in i ett sammanhang som består 

av familj och släkt. Dessa relationer är tillskrivna då individen inte själv kan 

välja vilka personer som ska ingå i familjen. Individen kan välja att distansera 

sig från personer som de blivit tillskrivna men det kommer fortfarande bevara 

sina roller (Skårner, 2001:73-74). Vänskapsrelationer skiljer sig från 

familjerelationer då individen själv väljer sina vänner och relationerna bevaras 

så länge båda parterna vill det (Skårner, 2001:190-191). Forskningen ovan 

menar därmed att det är svårare för individen att förändra vissa delar av det 

närmaste nätverket och då familjen. Familjen kommer alltid finnas i individens 

sociala nätverk oberoende om individen har en positiv eller negativ relation till 

familjemedlemmarna. Vänskapsrelationer som också befinner sig i individens 

sociala nätverk går att byta och ersätta med nya individer. Byte av 

vänskapsrelationer har förekommit bland samtliga informanter i studien. Några 

informanter har också nämnt att deras familj har valt att distansera sig från dem 
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på grund av deras kriminalitet. Detta kopplar vi också till att familjerelationer 

inte går att byta ut då de istället väljer att distansera sig. 

 

6.2 Utmaningar 

Under intervjuerna frågade vi vilka utmaningar KRIS-medlemmarna hade stött 

på vad gäller deras sociala nätverk. De utmaningar som var mest framträdande 

som sedan blev kategorier var: 

– Klippa kontakten med gamla vänner 

– Tillit 

– Det går inte leva på båda sidor 

 

6.2.1 Klippa kontakten med gamla vänner 

Att klippa kontakten med gamla vänner var en av de utmaningar som var mest 

framträdande. De flesta KRIS-medlemmarna valde att bryta kontakten med sina 

kriminella vänner för att ge sig själva en chans att lämna det kriminella sociala 

nätverket bakom sig. 

Det framgick också att informanterna hade brutit kontakten med alla eller en 

väldigt stor del av sina gamla vänner: 

I 5: “När jag bestämde mig för att ändra mitt liv så valde jag att ändra min livsstil vilket 

innebar att jag bröt med alla mina kompisar, vad ska jag ha dem till? Dem behöver jag inte 

(...) Jag har fått ta bort dem jag tidigare kallat mina vänner. Jag har inget att tillföra dem 

idag och dem har inget att tillföra mig”. 

I 5: “Jag är snart femtio liksom. Jag kan inte hålla på och leka hela livet. Det måste bli någon 

ordning och reda. Så… jag sorterade bort. Ordentligt. (...) Jag har nog kapat med mer än... 

jag har nog kapat 80 procent av mina gamla kontakter. (...) Just idag känns det bra, inga 

problem. Det var kanske jobbigt då”. 

I citatet ovan säger informanten att hen kapade kontakten med så mycket som 

80 procent av sina gamla vänner. Hen beskriver också upplevelsen kring det då 

hen säger att det kändes jobbigt då, vilket vi ser som förståeligt då 80 procent av 

vänskapskretsen försvinner. 

I nästa citat beskriver en annan informant vikten av att bryta kontakten med 

kriminella vänner och att de idag har en annan relation till varandra. De två 

följande citaten säger något om vikten av att bryta med kriminella vänner: 

I 3: “Jag klippte ju också med många när jag flyttade och sådär fast även med folk som 

stöttade mig. Jag drog alla över en kam också, jag klippte med alla (...) Jag kände bara att 



35 
 

 
 

jag ska börja ett nytt liv och det finns ingen plats för dem där. Efter ett tag började jag släppa 

in folk igen men dem är där på andra villkor liksom”. 

I 5: “Jag har inte samma sociala nätverk alls (...) Jag bytte ju socialt nätverk helt”. 

Då samtliga KRIS-medlemmar som vi har intervjuat berättade att de har brutit 

kontakten med många eller alla sina tidigare vänner så tolkar vi att ett sociala 

nätverk utan kriminella kontakter har en stor betydelse för de vi har intervjuat. 

De gamla vännerna påverkade informanterna till den grad att de var tvungna att 

bryta kontakten med dem helt. Vi finner det intressant att informanten i det först 

nämnda citatet har släppt in gamla vänner i sitt sociala nätverk igen men att de 

är där på andra villkor. Det tolkar vi som att deras vänskap är förändrad och inte 

kriminalitet belastad längre. Vi tolkar det även som att vänskapen och de 

gemensamma erfarenheter informanten har till de gamla vännerna väger ganska 

tungt då hen väljer att släppa in vänner i hens nuvarande sociala nätverk. 

 

6.2.2 Tillit 

En annan utmaning som många KRIS-medlemmar nämnde under intervjuerna 

var tilliten till andra människor. Många av dem menade att det är svårt att lära 

sig att lita på människor igen då det kriminella livet är opålitligt och folk hugger 

varandra i ryggen. De berättade också att deras familj och vänner de hade innan 

kriminaliteten har svårt att lita på dem på grund av deras kriminella handlingar. 

Tilliten har alltså varit svår i flera avseenden då informanterna själva har haft 

svårt att lita på andra människor samtidigt som personer i deras sociala nätverk 

har haft svårt att lita på informanterna. 

Citaten nedan beskriver informanternas egna svårigheter att lita på människor på 

grund av olika omständigheter i deras liv: 

I 6: “Jag har hittat väldig goda vänner jag kan lita på. Jag hade väldigt svårt att lita på 

människor och så efter massa omständigheter i mitt förra liv men när jag märkte att KRIS inte 

hade några baktankar om egen vinning så märkte jag att jag kunde lita på dem”. 

I 3: “Det är inte så jävla coolt att sitta på kåken och hänga i gäng. Folk hugger varandra i 

ryggen, det är inte så glamoröst” 

Många av informanterna berättade också om att tilliten till KRIS är stor då det alltid är ärliga 

mot varandra: 

I 2: “Gemenskapen är gjuten i sten, att man är ärliga, jag kan prata med dem om vad som 

helst när som helst”. 

KRIS-medlemmarna nämnde också att en utmaning har varit att deras anhöriga 

har haft svårt att lita på dem efter att de avbrutit sin kriminella livsstil. Att bygga 

upp en relation som innehåller tillit har tagit tid. Detta kan läsas i citaten nedan: 
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I 5: “(...) Tilliten... folk utanför KRIS om man säger så dem... eh, var vana vid hur jag var 

förr. Det gick inte lite på mig överhuvudtaget. Jag kunde svänga på en tiondels sekund både 

humörsmässigt och så vidare och så vidare. Men idag så... har dem ju faktiskt insett att jag 

har förändrats... positivt”. 

I 3: “När jag muckade trodde jag att min syster skulle bli jätteglad men så var det inte alls. 

Hon tog lite avstånd från mig. Vad fan är det med henne, tänkte jag. Varför är hon så 

otrevlig? Men jag förstod sen. Ska hon bara köpa min förändring? Jag måste ju bevisa det 

också”. 

Några av KRIS-medlemmarna har under intervjun berättat om barnens tillit till 

informanterna. En informant beskrev upplevelsen såhär: 

I 1: “(...) även att jag inte är där hela dagen så pratar vi en gång i veckan och han vet att jag 

finns där ändå för honom men den relationen kommer nog vara jobbigast. Han kanske aldrig 

litar på mig igen men jag kan bara göra saken bättre.” 

En annan informant beskrev hur de skapar tillit till varandra och underströk 

ärlighet som en förutsättning till det: 

I 2: “(...) vi har varit helt ärliga i alla avseenden. Det var självklart att vi skulle vara ärliga, 

vi förskönar inget. Det finns inga problem men det är för att vår ärlighet är 150 procent”. 

 

6.2.3 Det går inte leva på båda sidor 

En annan utmaning som informanterna nämnde under intervjuerna var 

svårigheten att leva på båda sidor, det vill säga, att umgås med människor i 

kriminella sociala nätverk och icke-kriminella sociala nätverk. De menade att 

det var en svår balansgång: 

I 3: “Jag pendlade från den lagliga sidan och den kriminella sidan, jag hade mina kriminella 

värderingar fortfarande men jag pendlade varje dag. Jag gick till mitt jobb klockan sex på 

morgonen liksom och på kvällarna och helgerna träffade jag mina kriminella vänner och dem 

gjorde tjänster så jag var tvungen att göra tjänster tillbaka. Sådär gick det. Jag gick fram och 

tillbaka men sen började jag knarka igen och sådär men jag behöll mitt jobb som jag skötte 

men tillslut hamnade jag i fängelse igen så det gick inte leva på båda sidor”. 

I 3: “Jag har träffat vissa gamla vänner och kommit i KRIS-jacka och sådär och dem bara ah, 

har du bytt sida, sådär liksom. I början så var vissa okej men när det fattade att jag menade 

allvar så sa de, all respekt för dig bror, du gör det bra”. 

I 5: “Det gäller att välja sida, antingen står man i den fina världen eller den fula”. 

Från citaten ovan kan vi konstatera att informanterna upplever att det finns två 

tydliga sidor av ett socialt nätverk, den kriminella sidan och den lagliga sidan. 

Av citaten framkommer att informanterna pendlade mellan dessa, vilket till slut 

ledde till att det inte var hållbart och att de därför valde att gå över till den ”fina 

sidan”. De lade gamla värderingar bakom sig och gick med i KRIS. 
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6.2.4 Sammanfattning och analys 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de utmaningar som informanterna 

främst har nämnt är kopplade till deras sociala nätverk. Utmaningar kring att 

klippa kontakten med gamla vänner har varit betydelsefull och har påverkat 

många av informanternas geografiska placering då de valt att flytta för att bryta 

med sina kriminella vänner. Det visar sig vara av stor betydelse att bryta med 

sina kriminella vänner då samtliga informanter har brutit med alla eller väldigt 

många. Det framkom även upplevelsen av att vilja släppa in gamla vänner från 

den “andra sidan” som betydelsefullt. Socialt kapital menar att det kan upplevas 

svårt att byta nätverk. De har genomgått en så kallad bridging då de bytt socialt 

nätverk. Krav i det nya sociala nätverket har gjort att de upplever en utmaning 

kring detta (Starrin & Rønning, 2011:62-64). Enligt forskning som gjorts, 

upplever individer som lämnat ett kriminellt socialt nätverk en osäkerhet kring 

detta då de inte har ett socialt nätverk på andra sidan som kan hjälpa dem 

(2013:3). Rydén- Lodi menar vidare att det är av betydelse om individen har ett 

socialt nätverk med fungerande relationer. Individen bör undvika relationer som 

är skadliga, och istället omges av relationer som är positivt laddade och har ett 

emotionellt värde (2008:76-77). Detta kan hjälpa oss att förstå betydelsen av 

informanternas uppbrott med de kriminella vännerna. 

    Tilliten har varit en utmaning då KRIS-medlemmarna har haft svårt att lita på 

människor samtidigt som deras sociala nätverk har haft svårt att lita på 

informanterna. Enligt socialt kapital har det i informanternas tidigare nätverk 

inte existerat tillit mellan personerna, vilket är en förutsättning för att det sociala 

kapitalet ska bli starkt. Detta har gjort att de idag upplever att det är svårt att lita 

på andra, samtidigt som deras anhöriga fortfarande har svårigheter med att lita 

på dem (Starrin & Rønning, 2011:29-32). 

Skårner som forskat på vänskapsrelationer, menar att individerna i socialt 

nätverk måste göra sig förtjänta av sina vänner för att relationen ska bevaras 

(2010:190-191). Vi tänker därmed att tillit är något som informanterna fått jobba 

med i deras vänskapsrelationer och därmed har de förtjänat de relationer de har 

till sina vänner. 

    Att leva på båda sidor av kriminaliteten är också genomgående i 

informanternas svar kring frågan om utmaningar i det sociala nätverket. Många 

av informanterna har försökt att leva ett liv både innanför och utanför 

kriminaliteten vilket de upplevde inte var hållbart. Då vi ser på denna utmaning 

och kopplar det till socialt kapital, tror vi att många informanter kan ha lämnat 

den kriminella sidan på grund av de känner att de svikit det gamla nätverket då 

de gamla vännerna påpekade deras nya nätverk KRIS (Starrin & Rønning, 
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2011:67). 

    När vi ser till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, har 

informanterna valt att klippa kontakten med alla eller många av sina vänner så 

har de gjort en förändring i deras mikrosystem. När individen byter individer i 

sitt mikrosystem så är det nya individer med nya normer och beteenden som 

kommer att påverka individen (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). I 

informanternas fall när de bytt sitt sociala nätverk från kriminella och 

missbrukare till icke-kriminella och drogfria så blir det lättare för individen att 

också bryta sin kriminalitet och bli drogfri då individen tillämpar normerna som 

finns i dennes nya sociala nätverk. Tidigare forskning kan tillägga att relationer 

upphör naturligt vid förändringar då relationer oftast hör till en viss miljö där 

gemenskap råder (Skårner, 2001:296). Detta har skett för informanterna i 

studien då de uppger att de bytt sida och därmed inte har lika stor kontakt med 

sitt kriminella nätverk längre. 

 

6.3 KRIS betydelse 

I detta stycke presenteras det som KRIS-medlemmarna berörde vad gäller 

föreningen KRIS och vad de har betytt för deras sociala nätverk. Detta tema 

växte fram under studiens gång, då det framkom i vår data att föreningen KRIS 

har varit av stor betydelse för informanterna. Nedan presenteras de kategorier 

som varit särskilt genomgående i vår data: 

– KRIS stöttar 

– KRIS som socialt nätverk 

 

6.3.1 KRIS stöttar 

Många KRIS-medlemmar berättade under intervjuerna att de i föreningen KRIS 

har en god relation och stöttar varandra. Betydelsen av att medlemmarna stöttar 

varandra är stor då samtliga har nämnt det under våra intervjuer. 

Många av KRIS-medlemmarna har under intervjuerna beskrivit att de funnit ett 

socialt nätverk som har samma bagage som de själva. Deras upplevelse kring 

detta är positiv då många nämnt att de förstår varandra utan att behöva förklara 

så mycket. 

En av KRIS-medlemmarna tryckte på betydelsen av att de förstår varandra och 

pratar samma språk. Hen upplevde att det kändes lättare i det sociala nätverket 

när hen inte behövde lära sig något nytt vokabulär: 
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I 2: “Vi förstår varandra, vi pratar samma språk. Jag behövde inte lära mig massa 

facktermer eller ett annat vokabulär, alla förstod vad jag pratade om vilket gjorde att allt 

kändes lättare”. 

De två nästkommande citaten berör också informanternas upplevelser av att få 

stöd av människor med liknande erfarenheter då de har samma bagage. Båda 

informanterna uppgav också att de stöttar varandra i allting, vilket vi tycker 

säger något om KRIS som en stöttande förening och nätverk: 

I 6: “Det var därför jag gick med i KRIS, jag behövde ett nätverk, såna som var som jag, trött 

på det liv jag levt och vara drogfria och krim-fria. KRIS passade mig perfekt. Det var ju folk 

med samma bagage som jag. Vi stöttade varandra så jag hittade min plats här (...) vi stöttar 

varandra i allting”. 

I 3: ”Vi har en jättebra relation. Vi umgås privat och på helger, vi stöttar varandra i allting. 

Det är därför det är så viktigt att berätta hur vi mår. Som igår när jag fick dåligt bemötande 

av socialtjänsten på telefon och då kom ju en annan och sa, jag kan ringa åt dig. Har jag mått 

dåligt, typ när jag hade bråkat med min tjej, då kom de hem till mig och frågade hur det var 

med mig och så”. 

Andra upplevelser som nämns är betydelsen av att de har goda relationer, 

liknande bakgrund och att medlemmarna stöttar varandra i allting. 

 

6.3.2 KRIS som socialt nätverk 

Medlemmarna har under intervjuerna belyst vikten av att ha ett socialt nätverk 

och då särskilt när man kommer ut från ett fängelsestraff. De nämnde också 

KRIS som en viktig del i deras sociala nätverk då några av medlemmarna 

beskrev KRIS som en del av deras familj. Vissa av informanterna menade också 

att de troligtvis fortfarande hade levt ett liv i kriminalitet om det inte vore för 

föreningen KRIS:  

I 5: ”Utan ett socialt nätverk så... ojojoj... då är det inte lätt”. 

I 5: “Det är ju klart.. att det är jätteviktigt alltså.. hade jag inte haft det här sociala 

nätverket… jag vet inte vad som hade hänt. Ja, det är skitviktigt, jätteviktigt alltså... det är… 

jag har fått stöttning på alla möjliga sätt. Det är ju skitviktigt när man kommer ut”. 

Utifrån citaten ovan förstår vi vilken stor betydelse ett socialt nätverk har för 

informanterna. Det är flera informanter som menade att det är extra viktigt att ha 

ett socialt nätverk runt sig när man kommer ut från ett fängelsestraff. I 

informanternas fall har KRIS varit de t social nätverk som har stöttat dem när de 

kom ut från sitt fängelsestraff. 

Flera av KRIS-medlemmarna beskrev vid flera tillfällen föreningen KRIS som 

en del av deras familj. Detta tolkar vi som att föreningen verkligen har varit 

betydelsefull för informanterna: 
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I 2: “Det är föreningen KRIS som är min familj förutom mina grabbar. (...) De är min andra 

familj förutom mitt kött och blod, KRIS är det stora då”. 

I 6: “Det går inte att beskriva, för KRIS betyder allt för mig. De har funnits där i bra och 

svåra stunder. Vi är många föreningar i landet som är som en stor familj när vi ses. Vi 

kramas och tar hand om varandra. Åker jag till en KRIS-förening i en annan stad är jag 

jättevälkommen, till min andra familj. Det är jätteviktigt för mig”. 

En KRIS-medlemmarna berättade också att de troligtvis hade varit tillbaka i den 

kriminella världen om det inte hade varit för föreningen KRIS då det inte finns 

något skyddsnät som exempelvis hjälper till med boende: 

I 5: “Utan KRIS vet jag inte vad jag hade gjort egentligen. Hade jag inte kommit in på KRIS 

så tror jag att jag hade varit tillbaka i det gamla livet… inom kort framtid. För du har ju inget 

skyddsnät när du kommer ut från anstalt. Jag blev ju ställd på barbacke med en väska... inget 

boende, ingenting”. 

En av medlemmarna sa att livet är annorlunda idag då KRIS har haft en 

betydande roll: 

I 5: “Livet är helt annorlunda idag alltså. KRIS har gett mig så mycket, det har gett mig en 

helt annan syn på livet. (...) Jag la ut en status på facebook där jag… tackade KRIS helt 

enkelt. För vad dem har betytt… och betyder”. 

Samma informant lade sedan till: 

I 5: “Jag kommer absolut inte släppa KRIS, de är min livlina”. 

 

6.3.3 Sammanfattning och analys 

I temat framgår det att föreningen KRIS har haft en stor betydelse för 

informanternas sociala nätverk. KRIS har varit viktig för att medlemmarna 

stöttar varandra och de utgör en gemenskap då de har liknande bakgrund och har 

samma mål, att leva ett liv utanför missbruk och kriminalitet. Det har varit 

viktigt för informanterna att de är likasinnade och har samma bagage som de 

andra KRIS-medlemmarna.  

    Det framgår också av intervjuerna att vikten av ett socialt nätverk utan 

kriminella vänner har varit stor, särskilt när informanterna valde att lämna det 

kriminella livet och då har KRIS spelat en viktig roll. Många av informanterna 

beskrev också KRIS som deras familj, vilket tyder på att KRIS är väldigt 

betydelsefullt för informanterna. I samspråk med socialt kapital kan KRIS ses 

som ett nytt socialt nätverk, i vilket informanterna nu ingår. De får genom detta 

resurser i form tillit och stöd som gör att de får ett starkt socialt kapital (Starrin 

& Rønning, 2011:29-32). KRIS kan ses som ett formellt socialt kapital där det 

råder öppenhet (Starrin & Rønning, 2011:35). Informanterna har gått igenom 

bonding där de tillsammans med andra likasinnade på KRIS har byggt upp ett 
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socialt nätverk (Starrin & Rønning, 2011:36). 

    I avsnitt 5.5, presenteras informanterna som grupp. Det framkommer där att 

de flesta endast har anställning på KRIS men att några också hade jobb utanför 

föreningen. Detta kopplas till Portes presentation om ekonomiskt kapital som 

handlar om individens arbete och dess inkomst. Han menar att en individs 

nätverkskedja ofta förmedlar arbetskontakter till varandra, vilket också KRIS-

medlemmarna gör då många arbetar på föreningen. Portes menar vidare att 

utsatta grupper som exempelvis KRIS-medlemmar kan hamna i ett utanförskap 

som gör att det kan uppstå svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden för att 

de tidigare haft en kriminell livsstil (1998:12-13).   

    Den upplevelse av erkännande som uppstår när individen bytt socialt nätverk, 

upplever informanterna då de beskriver att de känner sig stöttade och kan prata 

med andra med liknande erfarenheter (Starrin & Rønning, 2011:67). Enligt 

Bronfenbrenners teori ser vi föreningen KRIS som informanternas mikrosystem 

då många av dem beskriver KRIS som en del av deras familj. Detta innebär då 

också att föreningen påverkar medlemmarnas normer och deras beteende 

(Hwang & Nilsson, 2011:71-73). Normerna som är grundpelare i föreningen 

KRIS blir då aktuella för individen eftersom föreningen är en del av deras 

familj. Det framgår också av intervjuerna att medlemmarna i föreningen har 

blivit vänner då de stöttar varandra och känner gemenskap på grund av deras 

liknande erfarenheter. Medlemmarna tar också över de normer och beteende 

som de andra medlemmarna har då de har blivit informanternas vänner som 

också ingår i deras mikrosystem (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). 

   KRIS-medlemmarna har också samma mål att leva ett liv fritt från droger och 

kriminalitet vilket är anledningen till deras medlemskap i KRIS. Det blir lättare 

för medlemmarna att hålla sig drogfria och sluta med kriminella handlingar då 

det är normen i stora delar av deras sociala nätverk.Tidigare forskning menar att 

det är av stor betydelse för en före detta kriminell att skapa ett socialt nätverk 

med icke-kriminella personer för att inte återfalla i brott (Rydén-Lodi, 

2008:58).  I informanternas fall så har de genom föreningen KRIS skaffat 

likasinnade vänner som har valt att lämna kriminaliteten. De har alltså skaffat 

sig ett socialt nätverk med icke-kriminella personer vilket enligt intervjuerna har 

varit av stor betydelse för informanterna.           

   En av KRIS-medlemmarna nämner också under intervjun att hen troligtvis 

hade varit tillbaka i kriminaliteten om det inte varit för föreningen KRIS. 

    Annan tidigare forskning nämner också betydelsen av att ha ett socialt nätverk 

utan kriminella vänner för att minska risken för att inte återfalla i brott (Bui & 

Morash, 2009:1). Detta kopplar vi också till att KRIS som socialt nätverk har 

påverkat att vissa av informanterna inte återfallit i brott. För att bli medlem på 

KRIS krävs det att individen har lämnat droger och kriminalitet bakom sig (IBL 
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1). KRIS har en stark gemenskap som utgör ett starkt socialt kapital hos 

individerna. Teorin om socialt kapital menar att en konsekvens av detta är att 

individer som fortfarande lever ett liv i kriminalitet inte får tillträde till KRIS. 

Ännu en konsekvens som kan ses enligt teorin är att medlemmarnas starka band 

till varandra, samt föreningens krav på drogfrihet och hederlighet skapar social 

kontroll och därmed mindre frihet för medlemmarna (Portes, 1998:15-16). 

 

6.4 Bryta kriminalitet 

I detta stycke presenteras det som har varit viktigt för KRIS-medlemmarna när 

de brutit sin kriminalitet. Detta tema redogörs i vår studie då ämnet ofta 

förekommit under våra intervjuer. Temat har framkommit under studiens gång 

då informanterna talat om uppbrottet från kriminaliteten som en förutsättning till 

deras nuvarande sociala nätverk. Att bryta kriminalitet har varit en central del i 

informanternas liv då det är anledningen till att de förändrat sitt sociala nätverk. 

För att kunna bryta kriminaliteten har informanterna nämnt andra primära delar 

som gjort att de kunnat bryta sin kriminalitet, vilket sedan har blivit kategorierna 

nedan: 

– Missbruk 

– Byta geografisk placering     

– Trött på kriminalitet 

 

6.4.1 Missbruk 

Alla de KRIS-medlemmar som vi har intervjuat har från början haft 

missbruksproblematik vilket sedan har lett till ett liv i kriminalitet. Utifrån detta 

har vi valt att belysa missbruk eftersom informanterna har nämnt att de först var 

tvungna att bryta sitt missbruk innan de kunde bryta kriminaliteten, och därmed 

med det kriminella sociala nätverket. 

I de nedstående citaten berättade två KRIS-medlemmar hur de var som personer 

i sitt missbruk. 

 

I 2: “När jag drogar så är jag ingen snäll människa”. 

 

I 1: “När jag drack var jag en ond människa, otroligt brutal och elak” 

 

Vidare menar alla KRIS-medlemmar att de var tvungna att upphöra sitt 

missbruk för att kunna förändra sin livssituation: 
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I 6: “Den där sista slutgiltiga gången då jag ännu en gång ville göra ett försök till förändring 

i mitt liv och fick hjälp med det genom behandling för att det första och det mest primära i 

min situation var att bli drogfri”. 

 

I 6: “Det var den största förändringen som jag har kunnat göra för att kunna bygga vidare 

med alla andra förändringar som jag fortfarande håller på med och kommer göra resten av 

mitt liv”. 

 

Några nämnde också att de genomgick behandling för att kunna bli drogfria: 

 
I 4: “Så blev jag häktad då… (...) och då tog jag mig en allvarlig funderare och sökte 

behandling istället för fängelsestraff och fick igenom det”. 

 

I 3: “När det var dags att mucka så tog jag kontakt med KRIS och gick 12-stegsbehandling”. 

 

Dessa citat ger en förståelse för hur stor del missbruket har varit i KRIS-

medlemmarnas kriminalitet och betydelsen av att bryta missbruket för att kunna 

bryta det kriminella livet. De beskriver att de betett sig väldigt illa under 

missbruket och att en av de primära delarna var att bryta missbruket för att 

kunna göra en livsstilsförändring. Behandling av missbruket har också varit en 

central del i deras berättelser. 

 

6.4.2 Byta geografisk placering 

För att kunna bryta kriminaliteten så har många av informanterna under intervjun 

belyst vikten av att byta geografisk placering. Anledningen till att KRIS-medlemmarna 

valt att flytta beror främst på att de behövde bryta med deras kriminella vänner och 

förändra det sociala nätverket: 

 
I 3: “Jag kom tillbaka till min gamla stad och folk förväntade sig att jag skulle vara på ett 

visst sätt så jag fick ingen ärlig chans. Sen hade jag lite saker i fängelset och jag hade en del 

outtalat med folk så då hamnade jag tillbaka till mina vänner liksom och då var det inte så 

lätt att bryta”. 

 

I 3: “Alltså, jag träffade en person i fängelset, då bestämde jag mig, att jag var jävligt trött på 

det här livet. Då gjorde jag ett geografiskt val. Jag flyttade till en ny stad, jag ville inte vara 

kvar”. 

 

I 4: “Har man bara haft massa kriminella missbrukare i sitt umgänge och sen slutar vara 

kriminell och missbrukare då passar man inte in. Då är det samma som att säga hejdå... det 

är därför jag nu bor i X. Annars hade jag ju kunnat flytta tillbaka till X”. 

 

Utifrån dessa citat tolkar vi att byta geografisk placering har varit av stor 

betydelse då gamla vänner har påverkat den fortsatta kriminaliteten. En av 

informanterna belyser också att hen inte fick en ärlig chans att bryta sin 

kriminalitet för att de gamla vännerna förväntade sig att hen skulle vara på ett 
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visst sätt. En annan informant menade även att hen inte längre passade in i den 

gamla vänskapskretsen när hen bestämde sig för att upphöra med kriminalitet. 

Några av informanterna har valt att lämna den gamla staden trots att deras barn 

fortfarande bor kvar. Detta tolkar vi som att det var av stor vikt för dem att byta 

geografisk placering när de ville upphöra med kriminalitet: 

 
I 4: “Jag valde att flytta ifrån fast jag har mina barn där. Så det var viktigare för mig att 

flytta hit, annars skulle de inte ha en pappa överhuvudtaget”. 

 
I 1: “Då tog jag ett beslut, ska jag leva så måste jag lämna staden nu och lämna gänget 

bakom mig. Det var det svåraste beslut jag har tagit. För de ville ha tag i mig. De ville 

verkligen göra mig illa så mycket kan jag säga, de ville verkligen göra mig illa. Jag är borta i 

två månader, jag gömmer mig. Ingen visste var jag var. Jag har aldrig känt mig så ensam i 

hela mitt liv, Inte ens min son fick prata med mig”. 

 

6.4.3 Trött på kriminalitet 

Samtliga informanter nämner att en anledning till att de valde att bryta 

kriminaliteten berodde på att de var trötta på det kriminella livet. De nämner 

också att de var trötta på de vänner de hade, trötta på anstalter och det 

destruktiva livet: 

 
I 6: “När jag kom ut från mitt första fängelsestraff, var jag så jävla trött på kriminalitet”. 

 

I 6: “Jag var så jävla förbannat trött på mig själv och på det jag hade innan och på alla dem 

här situationerna. Jag var trött på att vara inlåst bland andra hatiska människor som bara 

går och är hatiska mot varandra”. 

 

I 2: “Jag var trött på de så kallade vännerna, jag var trött på anstalter. Trött på det 

destruktiva livet och ville ge mig själv en chans”. 

 

6.4.4 Sammanfattning och analys 

Vad gäller den första kategorin, missbruk i ovanstående tema, nämner samtliga 

informanter att de först var tvungna att bryta sitt missbruk innan de kunde bryta 

sin kriminalitet. Att byta geografisk placering har varit en primär åtgärd för 

KRIS-medlemmarna då de behövde komma bort från det gamla sociala 

nätverket som främst bestod av kriminella vänner. Detta berodde på att det är 

svårt att bryta missbruket och kriminaliteten utan att bryta med sina kriminella 

vänner. Samtliga informanter nämnde också att de har tröttnat på att leva ett 

destruktivt liv vilket påverkade deras val att lämna det kriminella livet. Detta 

anser vi pekar på betydelsen av att ha ett icke kriminellt socialt nätverk. 

    Informanterna har valt att bryta med missbruk och bytt geografisk placering 

då de var trötta på den kriminella världen och det kriminella nätverket. I 

nätverket existerade kriminalitet som ett problem, vilket gjorde att nätverket var 

hämmande för informanterna och deras sociala kapital (Starrin & Rønning, 



45 
 

 
 

2011: 67). Informanterna har genomgått bridging och därmed bytt nätverk i och 

med att de valde att bryta med missbruk och flytta till en annan stad (Starrin & 

Rønning, 2011:36). Med hänvisning till Bronfenbrenner, formas individen av sin 

omvärld då den har olika förväntningar på hen. Individen tar över de normer och 

beteendemönster som de närmaste personerna i det sociala nätverket har 

(Bronfenbrenner,1974:12 ) Utifrån denna teori kan man få förståelse kring att 

informanterna valde att byta geografisk placering för att komma bort från sitt 

gamla sociala nätverk och för att kunna bryta kriminaliteten. Det gamla sociala 

nätverket har hos samtliga bestått av kriminella normer och beteenden som 

individen själv har tillämpat. Att byta geografisk placering har visat sig vara av 

fördel hos informanterna då de också innebar att bryta med det kriminella 

nätverket. Att byta geografisk placering innebär också att individen byter ut sitt 

exosystem där de miljöer som individen inte är delaktig i påverkar hen indirekt 

och då exempelvis politiken i den kommun individen valt att flytta till.      

    Bronfenbrenner menar vidare att det är individens mikrosystem, alltså dess 

närmiljö där individens vänskapsrelationer ingår och påverkar individens hälsa 

(Hwang & Nilsson, 2011:71-73). Detta kopplar vi till individens missbruk som 

har varit en primär del i deras kriminalitet. Missbruket har även funnits i 

informanternas sociala nätverk och varit en slags norm i mikrosystemet. Några 

av informanterna nämnde också under intervjuerna att de var trötta på att leva ett 

liv i kriminalitet och trötta på att sitta i fängelse. Detta kopplar vi till 

makrosystemet i Bronfenbrenners terori där politik, lagar och samhällets normer 

råder (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). Det är alltså lagarna i makrosystemet 

som påverkar individens påföljder av kriminaliteten och då med ett 

fängelsestraff. Är individen trött på att sitta i fängelse så måste den också 

upphöra med sin kriminella livsstil. 

    Tidigare forskning menar att vänskapsrelationer hos individer är mest 

föränderliga då de påverkas av stora förändringar som inträffar i individens liv 

(Skårner, 2001:190-191). En del av relationerna i det sociala nätverket upphör 

som en konsekvens av de förändringar som skett. Sociala relationer är också 

anslutna till speciella miljöer vilket kan innebära att sociala relationer upphör 

om individen väljer att inte längre vistas i den miljön (Skårner, 2001:296). Detta 

kopplar vi till missbruk och geografisk placering då individen har valt att bryta 

dessa miljöer för att kunna bryta sin kriminalitet.   

Ytterligare forskning menar att risken för att individer begår brott ökar om 

individen bor i ett område där segregation, fattigdom och kriminalitet råder. Det 

beror då delvis på att individens sociala nätverk då består av kriminella vänner 

och deras beteende påverkar varandra (Papachristos, Meares & Fagan, 

2012:398). Många av informanterna i vår studie valde att flytta till en annan stad 
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när de skulle bryta sin kriminalitet. De antydde också att valet av att bryta 

geografisk placering främst berodde på att de behövde komma bort från de 

tidigare nätverket som bestod av missbruk och kriminalitet. 

    Bui & Morash menar att det är väsentligt att säga upp kontakten med sitt 

kriminella sociala nätverk om individen vill bryta sin kriminella livsstil 

(2009:19). Detta kopplar vi också till det som informanterna berättat under 

intervjuerna då de valt att bryta med sina vänner inom missbruk och 

kriminalitet. 

    Rydén- Lodi har studerat varför individerna ville bryta med sin kriminalitet. 

Det framkom då att 21 procent av de tillfrågade svarade att de var trötta på att 

leva ett liv i kriminalitet. Detta berodde bland annat på att vissa kände sig för 

gamla föra att fortsätta med den kriminella livsstilen (Rydén-Lodi, 2005:12). 

Detta hänvisas till den information vi har fått från intervjuerna där samtliga har 

svarat att en anledning till att de ville bryta med kriminalitet berodde på att de 

var trötta på anstalter och det destruktiva livet. I en av intervjuerna har det också 

framkommit att hen kände sig för gammal för att fortsätta leva ett liv med 

kriminalitet. 

 

6.5 Sammanfattning av resultat och analys  
Sammanfattat kan sägas att det i första temat uppkom upplevelser kring 

uppväxten vad gäller brister i familjerelationer där missbruk och våld förekom. 

Brister i relationen inom familjen gjorde att informanterna sökte trygghet med 

andra likasinnade med liknande problematik. Gängen som uppstod var 

kriminellt belastade där våld och missbruk var vanliga inslag. Skårner förklarar 

att en individ föds in i ett socialt sammanhang som har olika förutsättningar. 

Individen väljer därmed inte sin familj och det kan därför vara svårt att förhålla 

sig till en familj som det finns brister i (2001:73-74).  

    Dessa mönster pekar också Nilsson avhandling om levnadsförhållanden på, då 

brister i familjerelationer kan leda till att individer blir resurssvaga och då söker 

sig till kriminella nätverk (2002:72). Teorin om socialt kapital stärker också 

avhandlingens tes då den menar att uppväxten gjort att informanternas 

grundkapital har blivit svagt och att informanterna byggt upp ett socialt kapital 

genom sin kriminalitet (Starrin & Rønning, 2011:23-24).   

    Med utgångspunkt från Bronfenbrenner kan sägas att det funnits obalans i 

informanternas mikrosystem under uppväxten och senare i livet där 

mikrosystemets normer och värderingar, i detta fall, det kriminella sociala 

nätverket, påverkat dem (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). 

Vidare uppkom i vår studie upplevelser kring betydelsefulla delar i 

informanternas sociala nätverk. Kontakten med familj var upplevelser som var 

betydelsefulla men problematiska då vissa informanter inte hade kontakt med 
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vissa familjemedlemmar idag. Relationen till kriminella vänner var något som 

samtliga informanter såg som mindre betydelsefulla idag då de kände att de inte 

hade så mycket att hämta från dessa längre när de inte längre befann sig i 

kriminalitet. De menade dock att betydelsen av de kriminella sociala nätverket 

då var stor, då de utgjorde en trygg gemenskap. Rydén- Lodis forskning pekar 

också på att risken för att återfalla i brott minskar om individen umgås med icke-

kriminella (Rydén-Lodi 2008:58).   

    Det framkom att de genom icke-kriminella vänner idag, kunde känna sig 

likasinnade med andra före detta kriminella som jobbade på anstalter eller som 

de mötte på AA-och NA möten men att de också hade fått andra vänner som 

poliser och hade kontakt med vänner på facebook. Det som var betydelsefullt 

var främst upplevelser kring att vännerna var likasinnade samt att de fick ett 

stort stöd. Betydelsen av att känna gemenskap med andra i ett nätverk, menar 

också Stigsdotter- Ekberg är stor, vilket kan förklara varför det upplevs som 

viktigt för informanterna (2010:20). Den obalans som tidigare fanns i 

informanternas mikrosystem vad gäller deras nära relationer, har därmed 

förbättrats (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). Det sociala kapitalet har också 

genom fungerande relationer till familj, släkt och icke-kriminella vänner fått ett 

starkare socialt kapital (Starrin & Rønning, 2011:29-32). 

    Genom att belysa viktiga delar i det sociala nätverket hos informanterna, 

överbryggar vi till nästa tema, utmaningar som belyser upplevelser kring 

utmaningar vad gäller informanternas sociala nätverk. Den första utmaningen 

som informanterna upplevde var svårigheter med att klippa kontakten med det 

kriminella nätverket. De upplevde att de gamla vännerna inte hade något att 

tillföra dem idag. En informant hade släppt in de gamla vännerna då relationen 

idag var där på andra villkor. Denna utmaning kan ses utifrån socialt kapital då 

informanterna har genomgått bridging som innebär att de har bytt nätverk och 

att individen kan uppleva svårigheter kring detta (Starrin & Rønning, 2011:36). 

Den andra utmaningen som belystes var tillit. Informanterna upplevde 

svårigheter med att lita på andra, samtidigt som informanternas anhöriga 

upplevde det svårt att lita på informanterna. Socialt kapital menar att ett starkt 

socialt kapital hos en individ bygger på tillit. Vi konstaterar att informanternas 

tidigare kapital varit svagt och därmed har deras relationer tidigare inte 

innehållit tillit, vilket har gjort att det upplevts vara en utmaning att bygga upp 

tilliten (Starrin & Rønning, 

2011:29-32). 

    Den sista utmaningen som informanterna upplevde, var svårigheter kring att 

leva på båda sidor, det vill säga i den kriminella världen och i den icke-

kriminella världen. Det upplevdes svårt att hålla sig borta från kriminella 

handlingar och informanterna pendlade mellan de två världarna. Då de valde att 

lämna kriminalitet uppstod en förändring, vilket ledde till att människorna i den 

gamla miljön byttes ut till nya. Detta pekar Skårners forskning på som menar att 

människor på ett naturligt sätt byts ut vid förändringar (2001:296). 



48 
 

 
 

Socialt kapital kan förklara informanternas upplevelse kring att byta sida. De 

upplevde besvikelse från de gamla vännerna i det kriminella nätverket. De 

gjorde därför ett val att byta sida (Starrin & Rønning, 2011:67). 

    Bronfenbrenners teori kan förklara detta med att normerna i informanternas 

kriminella mikrosystem inverkade mycket på dessa så att de var tvungna att byta 

mikrosystem helt (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). 

    I temat KRIS betydelse framgår det av informanterna att betydelsen av 

föreningen KRIS har haft en stor betydelse för informanternas sociala nätverk. 

Medlemmarna på KRIS har samma mål att leva ett liv fritt från droger och 

kriminalitet. De har också liknande bakgrund vilket gör att medlemmarna stöttar 

och känner gemenskap med varandra. När informanterna i vår studie valde att 

lämna den kriminella livsstilen så var det av stor vikt för dem att ha ett socialt 

nätverk med icke-kriminella och drogfria individer. Föreningen KRIS beskrivs 

genomgående i intervjuerna som en del av informanternas familj vilket tyder på 

den stora betydelsen av föreningen. Socialt kapital menar att KRIS blir ett nytt 

nätverk där informanterna får tillit och stöd vilket då blir deras sociala kapital 

(Starrin & Rønning, 2011:29-32). KRIS-medlemmarna har gått igenom bonding 

där de tillsammans med likasinnade har byggt upp ett nätverk (Starrin & 

Rønning, 2011:36).  Enligt socialt kapital gör den starka gemenskap som KRIS 

utgör och deras krav på drogfrihet och hederlighet (IBL 1) att föreningen inte 

ger tillträde till individer som fortfarande befinner sig i kriminalitet och 

missbruk. Gemenskapen på KRIS som informanterna talar om, kan även utgöra 

en sorts social kontroll över medlemmarna där de inte ges individuell frihet utan 

istället håller sig till föreningens krav och regler (Portes, 1998:15-16). 

    Portes presenterar det ekonomiska kapitalet som handlar om individens arbete 

och inkomst. Det ekonomiska kapitalet påverkas av individens nätverkskedja då 

de ofta förmedlar arbetskontakter till varandra. Studiens informanter har 

förmedlat arbetskontakter till varandra då de flesta har anställning på föreningen 

KRIS, men några har även arbete utanför föreningen. Portes menar även att 

utsatta grupper som exempelvis KRIS-medlemmar kan hamna i ett utanförskap 

som gör att det kan uppstå svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden på 

grund av deras kriminella bakgrund (1998:12-13).   

   Enligt Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi så är föreningen KRIS en 

del av informanternas mikrosystem då många beskriver KRIS som en del av 

deras familj. Detta innebär då att föreningen påverkar de enskilda 

medlemmarnas normer och beteende. Medlemmarna tar också över de normer 

och beteenden som de andra medlemmarna har då de har blivit informanternas 

vänner som också ingår i deras mikrosysten (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). 

Medlemmarna i föreningen KRIS har samma mål att leva ett liv fritt från droger 

och kriminalitet, vilket är anledningen till deras medlemskap. Det blir lättare för 

medlemmarna att hålla sig drogfria och sluta med kriminella handlingar då det 

är normen i stora delar av deras sociala nätverk. 



49 
 

 
 

    Informanterna berättar vidare att det har varit av stor betydelse att skaffa sig 

ett socialt nätverk med icke-kriminella personer för att kunna bryta 

kriminaliteten. KRIS har då varit en stor del av det icke-kriminella nätverket för 

informanterna. I Rydén-Lodis tidigare forskning framkommer det också att det 

är av stor betydelse för en före detta kriminell att skapa sig ett socialt nätverk 

med icke-kriminella personer för att inte återfalla i brott (2008:58). Detta menar 

även Bui & Morash i sin tidigare forskning då de skriver att risken att återfalla i 

brott minskar om individen har ett socialt nätverk utan kriminella vänner 

(2009:1). 

    Att byta socialt nätverk och säga upp kontakten med missbrukare och 

kriminella vänner framkom i det sista temat, bryta kriminalitet. I detta tema har 

missbruk blivit en central del av informanternas berättelser under intervjuerna. 

De har då nämnt att de först behövde bryta sitt missbruk innan de kunde bryta 

sin kriminalitet. För att kunna bryta missbruket och kriminaliteten så har valet 

att byta geografisk placering varit central för att komma bort från det gamla 

sociala nätverket som bestod av kriminella vänner och missbrukare. 

Informanterna nämnde att det var svårt att bryta missbruket och kriminaliteten 

utan att bryta med sina kriminella vänner. Det var också vanligt att KRIS-

medlemmarna nämnde att de var trötta på att leva i den kriminella världen vilket 

också påverkade att de ville bryta sin kriminalitet och det gamla sociala 

nätverket. I enlighet med teorin om socialt kapital så har informanterna 

genomgått bridging vilket innebär att de bytt socialt nätverk i och med att de 

valde att bryta med missbruk och flytta till en annan stad (Starrin & Rønning, 

2011:36).   

    Att byta geografisk placering har visat sig vara till fördel för informanterna då 

det innebär att bryta med det gamla sociala nätverket och kriminaliteten. Enligt 

Bronfenbrenner kan förståelse uppnås kring varför individerna valde att byta 

geografisk placering då de formas av sin omvärld. Individen tar över de normer 

och beteenden som de närmaste personerna i det sociala nätverket har vilket i de 

här fallen var kriminella normer och beteenden (Bronfenbrenner, 1974:12). Att 

informanterna var trötta på att leva ett liv i kriminalitet och att sitta i fängelse 

framkom också under intervjuerna. Att informanterna var trötta på kriminalitet 

kopplar vi till makrosystemet i Bronfenbrenners teori där politik, lagar och 

samhällets normer råder (Hwang & Nilsson, 2011:71-73). Lagarna i 

makrosystemet påverkar individens påföljder av kriminaliteten och då med ett 

fängelsestraff. Individen måste alltså upphöra med sin kriminalitet om den är 

trött på att sitta i fängelse. Tidigare forskning menar vidare att de relationer som 

är mest föränderliga hos en individ är vänskapsrelationer som kan upphöra på 

grund av en konsekvens av en förändring som skett i individens liv (Skårner, 

2001:190-191). Individens sociala relationer är också anslutna till vissa miljöer 

vilket kan innebära att relationen upphör om individen väljer att inte längre 

vistas i den miljön (Skårner, 2001:296). Denna forskning kopplar vi till att 
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informanterna valt att byta geografisk placering och miljö för att kunna bryta 

med sitt missbruk och med kriminalitet. 

    Rydén-Lodi har studerat varför individer vill bryta med sin kriminalitet. Det 

framkom under studien att vissa informanter svarade att de var trötta på att leva 

ett liv i kriminalitet vilket delvis berodde på att de kände sig för gamla för den 

kriminella livsstilen (2005:12). Detta har också framkommit under våra 

intervjuer då många har nämnt att de upphörde med sin kriminalitet för att de 

var trötta på den kriminella livsstilen. I en av intervjuerna framkom det också att 

en informant kände sig för gammal för att fortsätta leva ett liv med kriminalitet. 

Efter denna genomgång kan vi med en övergripande blick, konstatera att våra 

fyra teman är sammanlänkade då de påverkat och påverkar varandra. Brister i 

uppväxten hos informanterna verkar ha gjort att de har sökt sig till kriminella 

nätverk som de sedan har brutit upp från. Informanterna har då upplevt ett antal 

utmaningar med detta men upplever idag att de får stöd och känner gemenskap 

med andra personer i deras sociala nätverk. 
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7. Slutdiskussion  
I detta avsnitt redogör vi för studiens slutsatser där vi besvarar studiens 

frågeställningar. Vi diskuterar även vår resultatredovisning och analys.  

 

Syftet med studien har varit att belysa hur före detta frihetsberövade upplever 

betydelsen av ett socialt nätverk.  

 

Studiens första frågeställning lyder: 

– Vilka delar i det sociala nätverket har varit särskilt viktiga? 

 

Utifrån studiens empiri har det framkommit att de viktigaste delarna i 

informanternas sociala nätverk är familjemedlemmar, släkt, vänner, samt 

föreningen KRIS. Informanterna nämnde att samtliga är av stor betydelse då 

delarna i deras sociala nätverk har utgjort en trygghet och att de har fått stöd från 

dessa. Medlemmarna beskrev föreningen KRIS som en stor gemenskap. De 

berättade även att det är viktigt att umgås med likasinnade eftersom likasinnade 

har förståelse för varandra.  

 

Studiens andra frågeställning lyder: 

– Vilka utmaningar har medlemmarna upplevt i sitt sociala nätverk? 

 

De utmaningar som informanterna upplevde med sitt sociala nätverk var att 

klippa kontakten med de kriminella vännerna. Detta påverkade även 

informanternas geografiska placering då de valde att flytta för att kunna bryta 

med sina kriminella vänner. Tilliten var också en utmaning då informanterna 

uppgav att de hade svårt att lita på människor. Deras anhöriga hade även 

svårigheter med att lita på informanterna, då dessa hade varit opålitliga under 

kriminaliteten. Att leva på båda sidor av kriminaliteten upplevdes också som 

svårt, vilket gjorde att informanterna tog beslutet att gå över till den lagliga 

sidan helt och hållet.  

 

Under studiens gång har ett mönster långsamt växt fram där vi kan konstatera att 

de teman som framställdes i resultat och analys, bildar en röd tråd där betydelsen 

av ett socialt nätverk kan spåras tillbaka till uppväxten. Vi fann att samtliga 

informanter hade upplevt en problematisk uppväxt där vanliga inslag var 

missbrukande föräldrar, våld i hemmet och pendlande mellan olika fosterhem. 

Några av informanterna började tidigt att interagera med kriminella nätverk där 

även missbruk förekom. Detta ledde till att informanterna ingick i kriminella 

nätverk som de sedan tog beslutet att bryta upp från då de tröttnade på det 

kriminella nätverket och fängelsevistelser. 

       Av resultatet framkom att föreningen KRIS har varit av stor betydelse för 

informanternas sociala nätverk. Vid uppbrottet från kriminaliteten, utgjorde 

föreningen ett betydande socialt nätverk där de träffade likasinnade och fick 
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stort stöd av individer med samma bagage. Samtliga informanter i studien är 

anställda på KRIS även om några av de också har arbete utanför föreningen. 

KRIS som socialt nätverk är därför av stor betydelse för medlemmarna då 

föreningen är en del av deras familj och arbetsplats. Vi tänker att informanterna 

kan ha svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden då de har ett 

kriminellt förflutet och därmed är en utsatt grupp, detta hävdar även Portes 

(1998:12-13). KRIS erbjuder informanterna arbete på föreningen, därför är deras 

anställning på KRIS viktig för dessa då det kan vara en ingång till 

arbetsmarknaden. 

    Som tidigare nämnts, har KRIS en stark gemenskap och medlemmarna har 

därmed ett starkt socialt kapital. Gemenskapen som föreningen har, kan enligt 

Portes leda till social kontroll av medlemmarna. De starka band som föreningen 

utgör, samt att de har krav på drogfrihet och hederlighet (IBL 1) gör att 

konsekvensen blir att KRIS utgör en sluten föreningen där individer som 

befinner sig i kriminalitet inte har tillträde (1998:15-16). Vi spekulerar vidare att 

den sociala kontrollen och det strikta tillträdet till föreningen är något positivt då 

medlemmarna behöver stå fast vid föreningens krav för att hålla sig borta från 

droger och kriminalitet.  

    Upplevda utmaningar med det sociala nätverket har främst berört uppbrottet 

från det kriminella nätverket vilket tyder på att det varit betydelsefullt för 

informanterna. Många har upplevt att det har varit en svår balansgång att “leva 

på båda sidor” och har därför valt att klippa kontakten med de kriminella 

vännerna, vilket i vissa fall har känts jobbigt. Informanterna har också upplevt 

det vara svårt att lita på andra och deras anhöriga har i sin tur upplevt det vara 

svårt att lita på informanterna. 

 

Vad gäller icke-kriminella och kriminella vänner, var likasinnad ett ord som 

uppkom även här. Vår tolkning är att oavsett om informanterna har ingått i ett 

kriminellt nätverk eller icke kriminellt nätverk, har det sociala nätverket en 

betydelse då det utgjort och utgör en trygghet med likasinnade individer. Att 

omges av likasinnade har alltså varit viktigt för informanterna oberoende om 

relationerna har varit fungerande eller inte. Vi tror att detta har påverkat 

betydelsen av de relationer som informanterna har idag med vännerna på AA, 

NA och KRIS då dessa ingår i ett nätverk med icke-kriminella individer som 

delar samma bagage som informanterna. 

    Vad gäller familj och släkt idag, upplevde informanterna dessa delar som 

betydelsefulla men inte helt oproblematiska. Några upplevde relationerna som 

stödjande och uppmuntrande, medan andra av olika skäl inte hade någon kontakt 

med vissa familjemedlemmar. Skårner menar i sin tidigare forskning att en 

individ föds in i ett socialt sammanhang som består av dennes familj och släkt. 

Dessa individer kommer alltid att bevara sina roller som de blivit tillskrivna men 

individerna kan välja att distansera sig från varandra vilket har förekommit i 

familjerelationer hos vissa informanter (2001:73-74). 
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Utifrån vår forskningsfråga och vårt empiriska material är vår tolkning att 

informanterna upplever att det sociala nätverket är betydande men att betydelsen 

skiljer sig mellan informanterna. 

Studiens titel, Nära och kära? är hämtad från ett citat i studien: 

 
I 2: “Jag tappade kontakten med (...) mina nära och kära om man nu kan kalla dem det… 

eftersom jag kommer från en dysfunktionell familj så var vi inte så kära mot varandra”. 

 

Citatet berör familjerelationer men vi anser att det talar för de olika delarna i det 

sociala nätverket, där vår tolkning är att individer inte behöver vara kära för att 

de står varandra nära. Vi anser att det sammanfattar de skilda upplevelserna 

kring det sociala nätverkets betydelse då frågetecknet öppnar upp för 

informanternas olika upplevelser kring detta.   
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8. Metodologisk reflektion 
I detta kapitel presenteras studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Alternativa tillvägagångssätt och studiens kunskapsbidrag presenteras också i 

detta kapitel samt förslag på vidare forskning inom området. 

 

8.1 Trovärdighet 

Trovärdighet är en viktig aspekt i kvalitativ forskning. Läsaren ska finna studien 

trovärdig när hen läser den. Forskningen har därmed lyckats om läsaren har 

övertygats om att resultatet är trovärdigt. Trovärdighet kan uppnås genom bland 

annat transparens enligt Ahrne & Svensson (2011:26-28). 

Transparens innebär att studien ska gå att kritisera och diskutera. Om detta är 

möjligt, anses studien hålla högre kvalitet då den avslöjar mycket om 

exempelvis forskningsprocessen. Att presentera forskningsprocessen på ett 

öppet och tydligt sätt inverkar alltså på studiens trovärdighet och kvalitet (Ahrne 

& Svensson, 2011:26-27). 

    I vår studie har vi varit noggranna med att presentera och motivera de val vi 

har gjort. Vi har delat in studiens delar i kapitel med en tillhörande rubrik. Inför 

varje kapitel har vi redogjort för vad kapitlet handlar om. På detta sätt hoppas vi 

att läsaren enkelt ska få en inblick i hur vi har gått tillväga i 

forskningsprocessen. 

    Vad gäller redogörelsen för vår metod motiverar vi vårt urval med att KRIS-

medlemmarna besitter stor kunskap som kan hjälpa oss i vår studie. Vi har 

använt oss av ett kriterieurval och ett volontärurval. När det kommer till 

kriterieurvalet tänker vi att utformningen av studien hade förändrats om vi hade 

satt upp andra kriterier för deltagarna i studien. Med andra kriterier hade vi 

troligtvis inte kommit i kontakt med de informanter som vi har intervjuat, vilket 

också kan ha påverkat studiens resultat.  

    Angående volontärurval, tog vi tidigare i beaktande att detta kan ha påverkat 

trovärdigheten då ansvariga på KRIS valde ut informanterna. Det framkom från 

vissa informanter att det ingick i deras anställning på KRIS att ställa upp på 

intervjuer. Vid många intervjutillfällen uppmärksammade vi att informanterna 

hade en färdig historia om sina liv som de själva kallade för “life story”. 

Informanterna uppgav själva att de brukade berätta denna vid andra 

intervjutillfällen. Vi tänker att resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi själva 

hade valt ut informanter till vår studie. Då hade vi kommit i kontakt med 

medlemmar på KRIS som inte hade en anställning där det ingick att bli 

intervjuad. Det hade då kanske framkommit andra upplevelser från 

informanterna. 

   Vad gäller vår datainsamlingsmetod, har vi beskrivit hur vi tänkt kring semi-

strukturerade intervjuer och intervjusituationen. 
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I vårt kapitel där analysen görs, visas tabellen vi skapade. Där redovisas tydligt 

de citat som vi har valt att ha med i relation till vår studies syfte. Där går också 

att se de citat som blev kategorier och som vi sedan samlade till teman. 

Vi har också beskrivit hur vi placerade in citat under passande kategori och 

svårigheterna kring detta. Vi tror dock att våra överväganden blir tydliga då vi 

inför varje tema beskriver temats kontext. Det är viktigt att inte relevant data går 

förlorad i analysprocessen. Detta inverkar också på studiens trovärdighet 

(Granheim & Lundman, 2003:110). Därför redovisade vi andra citat som vi till 

slut övervägde att bortse från då de inte hade koppling till syftet. 

    Triangulering är också ett sätt att uppnå trovärdighet. Det handlar om att 

använda sig av flera olika metoder, teorier eller forskare. Genom detta, fångas 

olika fenomen som gör att studien blir mer sann och korrekt. Därmed ökar också 

studiens trovärdighet. Att tillämpa triangulering är dock inte helt oproblematisk 

då man som forskare inte bör låsa sig vid en sanning utan låter fenomen visas 

genom olika beskrivningar 

(Ahrne & Svensson, 2011:26-28). 

    I studien har vi använt oss av triangulering på olika sätt. Dels har vi använt 

oss av två teoretiska utgångpunkter när vi har belyst vår forskningsfråga. Vi har 

även varit två stycken som utfört studien vilket vi tror har berikat vår studie då 

vi har kunnat bidra med två skilda synsätt. På två sätt har olika sidor av fenomen 

studerats. Vi är dock medvetna om att våra synsätt inte är den enda sanningen av 

fenomenen. 

 

8.2 Pålitlighet och överförbarhet 

Vår studies empiri utgår endast från kvalitativ data vilket är våra intervjuer. 

Detta kan ha påverkat studiens pålitlighet då intervjuer kan innebära vissa 

svagheter (Ahrne & Svensson, 2011:27). En av svagheterna kan vara att 

intervjuer endast ger en begränsad bild av en företeelse. Intervjuer är också en 

typ av komplement vid observationer vilket innebär att forskaren utifrån sitt eget 

perspektiv kan beskriva ett fenomen med hjälp av observationer. Detta kan öka 

pålitligheten då individer inte alltid handlar så som de uttrycker sig. Tillämpar 

forskaren både intervju och observation bildar forskaren ett eget perspektiv 

genom observationer samtidigt som informanterna under intervjuerna berättar 

om sina upplevelser och sitt perspektiv vilket ökar studiens pålitlighet (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne, 2011:56).  

    En annan aspekt som kan ha kommit att påverka studiens pålitlighet är att 

informanterna varit medvetna om att vi varit på flera KRIS-föreningar. Vi har 

själva inte berättat vilka informanter vi ska intervjua eller på vilken förening 

men eftersom KRIS-medlemmarna känner varandra på de olika föreningarna så 

har de pratat om vår studie. Vid ett intervjutillfälle berättade en informant att 

hen pratat med en annan av våra informanter om studien. Vi tänker att detta 
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skulle kunna påverka informanternas svar om de fått information om vilka 

frågor vi ställt vid det tidigare tillfället. 

    Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat studiens pålitlighet är reaktivitet 

vilket innebär att informanterna svarar eller agerar på ett visst sätt under 

intervjuerna för att de är medvetna om att de studeras (Bryman, 2008:443) Vi 

upplevde att informanterna ibland hade svårt att svara på våra frågor då det 

skilde sig från hur de var vana att presentera deras färdiga berättelse. Vi tror 

också att detta kan ha påverkat reaktiviten och studiens pålitlighet då 

informanterna troligtvis har fått riktlinjer från föreningen om vad de ska berätta 

när de återger sin “life story”. Detta kan leda till att informanterna svarar eller 

agerar på ett visst sätt under intervjuerna för att de är medvetna om att de 

studeras. En konsekvens av att informanterna presenterade en färdig berättelse, 

är att informanternas svar ibland blev något monotona. Detta gjorde att vi fick 

enformiga svar och liknande svar från informanterna. Trots detta upplevde vi att 

svaren generellt var innehållsrika och relevanta för vår studie. Vi har förståelse 

för deras sätt att presentera deras livserfarenheter då det kan vara ett känsligt 

ämne att beröra. De själva väljer också vad de vill berätta och hur de framställer 

det.  

    Forskarbias skulle också kunna ha påverkat studiens pålitlighet. Forskarbias 

innebär att vi kan ha agerat på ett visst sätt som leder till att informanterna 

svarar eller agerar på ett visst sätt (Dahlin- Ivanoff, 2011:77). Detta har vi haft 

med oss under intervjutillfällena genom att försöka att inte ställa några ledande 

frågor och inte lägga några egna värderingar i deltagarnas berättelser (Öberg, 

2011:64). 
    När det kommer till överförbarhet så finns det i kvalitativa studier svårigheter 

kring detta. Kvalitativa studier handlar inte om att generalisera och säger inget 

om en större population eller om en annan miljö. Den kvalitativa studien inriktar 

sig på individens enskilda upplevelser och känslor vilket gör vår data svår att 

generalisera och överföra. Resultatet kan dock överföras till viss mån på 

liknande miljöer (Ahrne & Svensson, 2011:28-29). Vi anser att vår studie går att 

genomföra med andra KRIS-medlemmar då våra informanter har liknande 

upplevelser trots att de kommer från tre olika KRIS-föreningar. Vi tror att 

medlemmarna har mycket gemensamt och liknande upplevelser kring det sociala 

nätverket. 

 

8.3 Alternativa tillvägagångssätt 

Studien hade kunnat genomföras med en kombination av intervjuer och 

observationer. Då intervjuer fångar berättandet, hade vi kunnat komplettera och 

bekräfta dessa genom att observera informanterna. På så sätt hade 

informanternas upplevelser kunnat fångas och bidragit till ytterligare en 
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dimension (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:56). På grund av en 

begränsande tidsram, hade vi inte möjlighet att observera. 

    Ett annat tillvägagångssätt är fokusgrupper. Hade vi använt oss av detta, hade 

vi kunnat fånga hur KRIS-medlemmar ser på och diskuterar betydelsen av ett 

socialt nätverk. Vi tror vi att denna metod hade kunnat fungera bra då 

medlemmarna har liknande erfarenheter och olika aspekter av ämnet hade 

kunnat synliggöras. Dock hade vi inte haft möjlighet att få samma djup som vi 

har fått då vi använt oss av enskilda intervjuer (Dahlin-Ivanoff, 2011:71-72). 

    Genom livshistorieintervjuer hade varje informants fria berättelse och 

erfarenheter kunnat möjliggöras. Livshistorieintervjuer kräver mycket tid, samt 

att de belyser berättelsen av ett helt liv. Då vår studies syfte endast var att belysa 

hur före detta frihetsberövade upplever betydelsen av ett socialt nätverk, valde vi 

att bortse från detta tillvägagångssätt (Öberg, 2011:58-59). 

Vad gäller analysmetod, hade vi kunnat analysera vårt empiriska material med 

hjälp av en narrativ analys då den är inriktad på texter som berättelser där 

händelser belyses i en tidsbestämd ordning. Då vår studie belyste ett ämne och 

inte olika händelser, övervägde vi dock att välja innehållsanalys som hjälpte oss 

att belysa meningsenheter och kategorierna de citat vi fick fram (Boréus, 

2011:143-144). 

    Hade studien utgått från en annan förening än KRIS kanske det sociala 

nätverket skildrats på ett annat sätt. Medlemmarna på KRIS har föreningen som 

en del av deras sociala nätverk då många beskriver föreningen som deras familj. 

Detta gör då att medlemmarnas uppfattning om föreningen kan vinklas då de 

endast säger positiva saker om föreningen. Det skulle vara intressant att 

uppmärksamma om det finns skillnader i upplevelser hos före detta kriminella 

som inte har KRIS som ett socialt nätverk då föreningen är av stor betydelse för 

studiens informanter. 
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9. Studiens kunskapsbidrag och framtida forskning 

Vår studie har bidragit med kunskap kring det sociala nätverkets betydelse för 

före detta frihetsberövade och hur gemenskap och att känna sig likasinnad med 

andra utgör en stor del av detta. Studien bidrar med kunskap kring hur 

situationen kan se ut för en individ som levt ett kriminellt liv och suttit i 

fängelse. Studien ger också kunskap om vilka utmaningar som kan komma att 

uppstå hos dessa individer när de valt att leva ett liv utan kriminalitet. Den 

belyser även den stora påverkan som det sociala nätverket har på den enskilda 

individen. Detta tror vi kan bidra till reflektioner hos läsaren då vi har tankar 

kring att många individer tar sitt sociala nätverk för givet. 

    I inledningen nämnde vi utifrån Forsberg & Wallmark, att definitionen av ett 

socialt nätverk även kan innebära myndigheter (2002:46). De förslag vi har på 

vidare forskning inom detta område är att belysa vad myndigheter som 

socialtjänsten och arbetsförmedlingen kan göra för de individer som nyligen 

blivit frigivna. Under vår studie har många av informanterna berättat att de inte 

fått tillräckligt med hjälp från socialtjänsten och arbetsförmedlingen när de står 

utan både jobb och boende. Det är då föreningen KRIS som fångat upp dessa 

individer och hjälpt dem att få arbete på föreningen och ett tillfälligt boende. Vi 

skulle finna det intressant om det gjordes en studie på vilken roll socialtjänst och 

arbetsförmedling kan ha i dessa situationer och vad de faktiskt gör för att hjälpa 

dessa individer att komma tillbaka in i samhället. 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Inledning 

– Kan du berätta lite om dig själv? 

– Vad tänker du på när du hör socialt nätverk? 

 

Tema: KRIS betydelse 
– Hur länge har du varit medlem/aktiv på KRIS? 

– Hur kom du i kontakt med KRIS? 

– Hur upplevde du det? 

– Vad har du för roll på KRIS? 

– Vad har KRIS betytt för ditt sociala nätverk? 

– Hur ser din relation ut till andra KRIS-medlemmar? 

 

Tema: Utmaningar 
– Har du upplevt några svårigheter med ditt sociala nätverk efter din 

fängelsevistelse? 

– Vilka då? 

– Kan du berätta mer? Situationer? 

 

Tema: Viktiga delar 
– Vilka delar i det sociala nätverket har varit särskilt viktiga efter 

fängelsevistelsen? 

– Varför har just dessa varit viktiga? 

– På vilket sätt? 

– Exempel på situationer? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


