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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter och hinder före detta kriminella 
missbrukare upplevt i återanpassningen till samhället efter frihetsberövande.  Studien är en 
kvalitativ studie och baseras på sex semistrukturerade intervjuer med före detta kriminella 
missbrukare som har lyckats återanpassa sig till samhället.  
I enlighet med tidigare forskning så kan fyra hörnstenar identifieras som har en central betydelse i 
en persons återanpassning till samhället. Dessa är bostad, sysselsättning, umgänge samt 
motivation. Dock anser informanterna själva att det är den ekonomiska situationen som är det 
största hindret för och misslyckandet i, återanpassningen till samhället.  
I informanternas berättelser framkommer det att flera av informanterna har upplevt det svårt att 
anpassa sig till sin nya identitet i socialiseringen med andra. Enligt Jenkins (2008) innebär ett 
medlemskap av en kollektiv identitet att medlemmarna har någonting gemensamt. Denna 
inkludering innebär en exkludering från andra kollektiva identiteter. Jenkins menar att 
fastställandet av ”oss” även fastställer ”dem”, och skapar en gräns mellan olika grupper. (Jenkins, 
2008:102). Genom att inkluderas i den kollektiva identiteten som kriminell missbrukare 
exkluderas informanterna från andra kollektiva grupper i samhället. Enligt Goffman har 
människor en förmåga att fastställa vissa egenskaper hos en människa vid en första anblick. Att 
få en stämpel innebär ett stigma. En stigmatiserad person avviker från våra förväntningar på ett 
negativt sätt och de som inte bär detta stigma är var Goffman kallar för ”de normala.” 
Resultatet visar att det råder delade meningar bland informanterna angående den stigmatisering 
och stämpling som deras tidigare livsstil har medfört. Några av dem upplever inte att de längre 
bär en stämpel medan de andra anser att de alltid kommer att bära en stämpel som kriminell 
missbrukare.  
 
 
Nyckelord: sociologi, kriminalitet, missbruk, återanpassning, stigmatisering, 
kollektiv identitet, social exkludering, social inkludering 
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 Abstract 
 
The aim with this essay is to explore how previously criminal addicts experienced their 
rehabilitation to the society, and which difficulties and obstacles they have seen. The study is 
based on six semi-structured interviews with previously criminal addicts who have succeeded to 
rehabilitate themselves back to society. In accordance with earlier research four cornerstones that 
has a central meaning in a person’s rehabilitation to the society, can be identified. These are 
habitation, occupation, society and motivation. However, the informants think that their economic 
situation is the biggest obstacle and the biggest failure in their rehabilitation.  
Many of the informants felt that it was hard to adjust to their new identities in the socialization 
with others. According to Jenkins (2008) a membership of a collective identity implicates that the 
members of the identity have something in common. This inclusion entails an exclusion from 
other collective identities. According to Jenkins, the establishment of ”us” also establish ”them”, 
and creates a line between different groups.  (Jenkins, 2008:102). The inclusion to the collective 
identity as a criminal addict exclude the informants from other collective groups in society.   
According to Goffman people establish certain qualities in a person, and to receive a stamp 
implicates a stigma. A stigmatized person diffnformants have divided opinions regarding the 
stigmatization and stamping that their previously lifestyle has induced to. Some of them don’t 
consider themselves carrying a stamp any longer while some of them think that they never will be 
able to disclaim it. The stigmatization is clearly seen in the informants alienation while socialize 
with others. In accordance with earlier research four cornerstones that has a central meaning in a 
person’s rehabilitation to the society, can be identified. These are habitation, occupation, society 
and motivation. However, the informants think that their economic situation is the biggest 
obstacle and the biggest failure in their rehabilitation.  
 
Keywords: sociology, criminality, addiction, rehabilitation, stigma, collective 
identity, social exclusion, social inclusion 
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1 Inledning 
 
Foucault skriver i sin bok Övervakning och straff att det är ”samhället som utifrån sina egna 
intressen definierar vad som skall betraktas som brott” (Foucault, 1975:106). Vidare menar 
Foucault att straffet och brottet måste vara likvärdig så att ”fruktan för straff hindrar tanken att 
låta sig frestas av utsikten till ett fördelaktigt brott” (Ibid.). Enligt Foucault är fängelse ett 
misslyckande som straffmetod eftersom risken för återfall ökar;   
 

”Fängelset kan inte undgå att framställa förbrytare. Det framställer dem genom det 
slags existens det låter fångarna framleva: att isolera dem i celler eller tvinga dem 
att utföra ett onyttigt arbete som inte kommer att hjälpa dem till någon anställning 
är i varje fall inte att tänka på människan i samhället; det är att skapa en onaturlig 
existens, onyttig och farlig”.  

                                                                                                    (Foucault, 1975:267). 
 
Under 2009 anmäldes sammanlagt 1 405 626 brott i hela landet.(www.brå.se, 20100913) Det är 
en ökning på 1 procent från 2006 då brottsstatistiken visar att 1 224 958 brott anmäldes i hela 
landet. Under 2006 dömdes 17 619 personer till narkotikabrott. Kriminalvårdens statistik mellan 
åren 2004-2008 visar att nyintagna klienter på landets fängelser är ungefär 10 000 personer, varav 
ungefär 5 000 intagna avtjänar ett fängelsestraff varje år. Enligt Louise Ekström (2008:45) är 
majoriteten, hela 80 procent av dem som skäligen var misstänkta för brott hos polis och åklagare 
under år 2007, män. 
Att ta sig ur ett missbruk och avsäga sig sin brottsliga karriär kan vara en svår och ofta ensam 
process. I rapporten Från anstalt till livet i frihet- Inför muck skriven av Ann-Marie Begler 
(200:20) framkommer det att många av de intagna ofta friges till en ”oordnad social tillvaro”. 
(Begler, 2000:6) I rapporten intervjuades 95 intagna inför deras frigivning.  De intagnas situation 
inför frigivningen ansågs osäker. En tredjedel av informanterna var arbetslösa och över två tredje 
delar brottades med ett narkotikaberoende. (Bergler, 2000:6). Enligt brottsförebyggande rådets 
brottsstatistik är återfall vanligt. År 2004 kom 25 procent att lagföras för ett nytt brott inom ett år 
och 39 procent inom tre år. 
För att lättare kunna hjälpa en person att återanpassa sig till samhället är det därför intressant att 
studera vilka faktorer som före detta kriminella missbrukare upplever har haft en betydelse i 
återanpassningen till samhället.  
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1.1  Syfte & Frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter och hinder före detta kriminella 
missbrukare upplevt i återanpassningen till samhället.  
 
De forskningsfrågor som ställs är följande:  
 
Hur upplever före detta kriminella att återanpassningen har sett ut? 
Vilka hinder och möjligheter har före detta kriminella upplevt att de har mött i sin återanpassning 
till samhället? 
Vilket stöd och hjälp upplever före detta kriminella att de har blivit erbjudna från samhället? 
Hur upplever före detta kriminella att de har blivit mottagna av samhället? 
 
1.2  Disposition 
 
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel angående uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Nästföljande kapitel innehåller en teoretisk referensram angående olika ord, begrepp och 
organisationer som är aktuella i uppsatsen. Därefter behandlas tidigare forskning som innefattar 
dels statistikuppgifter angående kriminalitet från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och 
Kriminalvården, ASI-utredningar, samt en rapport, Efter muck, som Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) publicerat om Frivårdens arbete med frigivna fångar. Därefter följer ett teoriavsnitt som 
behandlar teorier och begrepp; Goffmans stigmateori samt Jenkins teori angående kollektiv 
identitet.  
Vidare följer ett metodavsnitt som behandlar uppsatsens datainsamling, urval, tillvägagångssätt, 
etiska överväganden, analysprocess samt validitet och reliabilitet. Därefter behandlas resultatet 
av intervjuerna. Avsnittet inleds med ett porträtt av de informanter som uppsatsens empiri 
baseras på, vilket sedan utmynnar i en kort sammanfattning av de gemensamma nämnare som 
kan ses i porträtteringen av informanterna. Intervjuerna är indelade i nio teman; vändpunkten, 
återanpassningsprocessen, återfall, hinder, möjligheter, social exkludering, social inkludering, 
stigmatisering, samt motivation och att leva med konsekvenserna. Slutligen följer ett 
diskussionsavsnitt, där uppsatsen, resultatet och teorierna diskuteras. 
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2 Tidigare forskning 
 
Flertalet organisationer i Sverige forskar om kriminalitet och missbruk, exempelvis 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). I detta kapitel behandlas brottsligheten i Sverige ur en statistisk 
synvinkel. Vidare följer en kortare fördjupning i Kriminalvårdens så kallade ASI-utredningar. 
Kapitlet avslutas med en rapport, Efter muck som Brottsförebyggande rådet har tagit fram 
angående klienters situation efter frigivning.  
 
2.1  Kriminalvårdens statistik 
 
I kategorin traditionella brott som innefattar lagöverträdelser så som misshandel, rån, stöld, 
narkotika, skadegörelse och så vidare, visar Brottsförebyggande rådets statistik att brottsligheten i 
hela landet sakta men säkert har ökat mellan åren 2005-2009 i de flesta kategorier. 
(http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok, hämtat 20100510 
 
Tabell 1: Statistik angående traditionella brott 2005-2009 
 
 

 Anmälda brott  
År 
2005 2006 2007 2008 2009  
Antal Antal Antal Antal Antal 

Hela landet      
Misshandel inkl.grov 72 645 77 019 82 262 84 566 86 281 
Rån inkl. grovt (se även stöldbrott) 9 398 8 584 8 673 8 909 9 570 
Utpressning, ocker 1 177 1 240 1 370 1 747 2 341 
Stöld-, rån- och häleribrott 633 903 586 398 580 246 563 349 558 428 
Stöld, tillgrepp av fordon 128 662 119 760 118 221 112 444 108 567 
Stöld ur och från fordon 136 854 115 216 103 841 87 768 82 061 
Inbrottsstöld 113 217 99 355 96 654 94 011 95 516 
Stöld och snatteri 236 028 232 090 235 961 236 234 235 250 
Övriga stöldbrott (kap 8) 5 613 7 347 12 816 19 908 22 310 
Häleribrott 3 744 3 683 3 754 3 808 4 846 
Bilbrott 214 633 188 289 177 374 156 977 145 581 
Skadegörelse, grov skadegörelse, 
åverkan 147 551 147 669 179 030 195 030 202 363 

Alkohol- och narkotikabrott 81 981 101 455 111 169 122 237 122 485 
Vapenbrott 12 098 13 081 13 651 13 420 12 937 
(http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok, hämtat 20100510) 
 
Antalet fall av misshandel har ökat från 72 645 till 86 281 mellan åren 2005 och 2009. Andelen 
alkohol- och narkotikabrott visar även en kraftig ökning under denna femårs period, från 81 981 
fall till 122 485.  
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2.2 Återfall 
 
Enligt Brottsförebyggande rådet hade 41 procent av de män som blivit åtalade till brott inom en 
treårs-period under 2004 återfall till kriminaliteten. (www.bra.se, hämtat 20101125).  
Myllymäki (2008) har studerat, Kriminalitet, Livsstil eller misslyckande, en studie om återfall i 
kriminaliteten, där syftet bland annat var att undersöka varför vissa kriminella återfaller till en 
kriminell livsstil efter att ha avtjänat ett fängelsestraff. I relation till denna uppsats är en av 
Myllymäkis frågeställningar mest relevant; ”Var ligger problemet till återfall- är det fel på 
rehabiliteringen och återanpassningen till samhället eller är det individerna som inte kan bryta 
upp från den livsstil de har?” (Myllymäki, 2008:8).  
Myllymäki utförde en kvalitativ studie där hon intervjuade tre interner till sin c-uppsats. Hon 
studerade även kriminalvårdens insatser för att hjälpa kriminella att återanpassa sig till samhället. 
Myllymäki teman i analysen behandlar intervjupersonernas bakgrund, hur de började sin 
kriminella karriär, upplevelsen av att avtjäna ett fängelsestraff, deras återanpassningsförsök, samt 
deras planer för framtiden (Myllymäki, 2008:28-33). Myllymäki menar att samhället såväl som 
individen själv har ansvar huruvida ett återfall till kriminaliteten sker eller inte. Hon poängterar 
att det är kriminellas egen vilja och att de känner ett engagemang för samhället som får dem att 
vilja återanpassas, men menar även att samhällets bemötande av kriminella är en viktig del i 
återpassningsprocessen. Vidare menar hon att återfall ofta har en ekonomisk orsak, det kan vara 
svårt för kriminella att finna en bostad och en lämplig sysselsättning (Myllymäki, 2008:35-37). 
 
2.3 ASI-utredningar 
 
År 1999 startade Kriminalvården ett projekt med syfte att utveckla och införa en metod för att 
analysera klienter. Sedan år 2002 finns en databas om Kriminalvårdens klienter som baseras på så 
kallade ASI- utredningar (Addiction Severity Index). I dessa utredningar som utförs genom 
intervjuer av speciellt utbildad personal kartläggs sju specifika problemområden; fysisk hälsa, 
arbete/försörjning, alkohol, narkotika, kriminalitet/asocialitet, familj/umgänge samt  
psykisk hälsa. År 2004 utfördes cirka 2 350 utredningar som registrerades i databasen. Många av 
de frågor som klienterna fick besvara handlade om deras eventuella drogmissbruk. Resultaten 
visar bland annat att en tredjedel av klienterna använder centralstimulerande medel, så som 
amfetamin. 67 % av de utfrågade har någon gång i livet injicerat narkotika. 490 klienter av   
1 4178 (som besvarat den specifika frågan) berättar att de har tagit en överdos. Frågor angående 
klienternas hälsa visar att hälften av de tillfrågade lever med långvariga kroppsliga skador eller 
sjukdomar. 58 procent av de tillfrågade har någon gång i livet blivit fysikt, psykiskt och/eller 
sexuellt misshandlad och 24 procent har försökt begå självmord.  
(Kriminalvårdstyrelsen, Kriminalvårdens redovisning om drogsituationen, 2005:15-17).  
 
2.4 Rapporten ”Efter muck” 
 
Efter muck är den andra rapporten av två som Ann-Marie Begler och Stina Holmberg vid 
Brottsförebyggande rådet har skrivit angående Frivårdens arbete med att hjälpa kriminella att 
återanpassa sig till samhället. Rapportens syfte var att undersöka hur situationen såg ut för 
interner efter att de blir frigivna, men framförallt hur effektivt arbete övervakarna gör för att 
försöka hjälpa internerna tillbaka till samhället och minimera risken för återfall, i enlighet  
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med Frivårdens huvudmål. I arbetet ingår att skapa en behandlingsplan för varje intern samt att 
boka in uppföljningsmöten mellan den frigivne och en lekmannaövervakare om en sådan finns att 
tillgå. 
 
I undersökningen ingick 95 klienter som hade valts ut av de 557 personer som dömt till minst sex 
månaders fängelse och som väntade på frigivning i november till december 1999. Ännu ett krav 
var att de skulle ställas under övervakning efter frigivningen. De 95 klienterna grupperades till att 
börja med efter utdömd strafftid, där de två olika grupperna var 6-23 månader respektive 24 
månader eller längre.  Sedan delades klienterna även in i grupper baserat på fängelsedomar; högst 
en tidigare fängelsedom respektive minst två tidigare fängelsedomar. 73 klienter fanns kvar i 
urvalet efter sex månaders övervakning, resterande hade fallit bort av olika skäl.  
Rapporten baseras på uppgifter från klienternas frivårdshandläggare som har kontaktas en månad 
samt sex månader efter att klienterna frigivits. Klienterna har även intervjuats en månad innan 
frigivningen och information har hämtats från belastnings- och misstankeregistret samt från det 
Centrala kriminalvårdsregistret. Några klienter har även intervjuats via telefon ett halvår efter 
frigivningen.  
De områden som uppmärksammas i rapporten, till lika de områden som Frivården skall arbeta 
med i den behandlingsplan som fastställs tillsammans med klienten är arbete och utbildning, 
bostad, ekonomi, fritid, sociala relationer samt missbruk och hälsa.  
Resultatet visar att flertalet klienter hade någon form av kontakt med Frivården innan 
frigivningen. Enligt regelverket ska Frivården, om möjlighet finns, besöka klienten innan 
frigivning. Ungefär hälften av klienterna hade fått besök av sina handläggare på Frivården. Den 
behandlingsplan som ska utformas klienter och handläggare emellan, angående övervakning efter 
frigivningen, hade bara upprättats i häften av fallen inom utsatt tid. Endast en femtedel av 
klienterna hade följt upp och reviderat planen någon gång under uppföljningsperioden, trots att 
detta bör ske minst var tredje månad enligt föreskrifter.  
 
Två tredjedelar av klienterna hade lekmannaövervakare och kontakten mellan klienter och 
övervakare ansågs vara bra. Klienternas sociala situation hade inte förbättrats nämnvärt under de 
sex månader som de varit fria. Den största skillnaden kunde ses i bostadsfrågan. Hälften av 
klienterna hade inte fast bostad innan frigivningen, men detta hade förbättrats under 
uppföljningsperioden som visade att enbart 15 procent nu stod utan fast boende.  
 
Arbetslöshet var ett av de största problemen för klienterna. Endast en femtedel hade en 
sysselsättning av något slag och socialbidrag var den vanligaste försörjningskällan. Handläggarna 
saknade även kunskap om hur klienternas sociala nätverk såg ut. Det visade sig även att många 
av klienterna fortsatte sin kriminella verksamhet efter frigivningen, där en av orsakerna mest 
troligt var den ekonomiska situation som klienterna befann sig i. Många hade stora skulder att 
betala tillbaka.  
Resultatet visar att Frivården har stora brister angående möjligheten att hjälpa sina klienter. 
Frivårdshandläggarna själva anser att det till stor del beror på tidsbrist. Samarbetet med andra 
myndigheter och instanser var bristfällig, bortsett från Socialtjänsten. 50 procent av klienterna 
hade fått hjälp med bostad, 40 procent hade fått hjälp med att skaffa sig en sysselsättning och 
endast 14 procent hade erhållit ekonomisk hjälp för sina skulder. Dock hade de som ansetts 
behöva mest hjälp också fått den hjälpen (Begler, Holmberg, 2002/2:6). 
 



 12 

3   Begreppsdefinition 
 
 Vissa begrepp är centrala i denna uppsats och definieras i detta kapitel för att läsaren ska få en 
förståelse och en förklaring till vad de olika begreppen innebär. Därefter följer en kort beskrivning 
av de huvudorganisationer i samhället som arbetar med kriminalitet och missbruk.  
 
Brott 
 
Ett brott är enligt det sociologiska lexikonet ”en handling som är belagd med straff”. (Brante et 
al. 1997:39).  
Definitionen i Nationalencyklopedin lyder; ”Gärning för vilken i lag eller annan författning är 
stadgat straff, dvs. böter eller fängelse”. (Nationalencyklopedin, 1996/3:346).  
 
Kriminell 
 
Ordet kriminell kommer ifrån latinets crimina´lis som betyder brott, förbrytelse, anklagelse. 
Enligt Nationalencyklopedin är en kriminell handling något som är straffbart. 
(Nationalencyklopedin, 1996/11:412).  
 
Enligt det Sociologiska lexikonet bestäms vad som anses vara kriminellt med tid och rum. Det är 
olika maktförhållanden och intressen i samhället som definierar vad som är kriminellt. 
 Som exempel så var homosexualitet straffbart förut. Sedan har människors attityder angående 
homosexualitet förändras så idag är det istället straffbart att diskriminera någon på grund av 
dennes sexuella läggning. (Brante et al. 1997:163-164). 
 
Missbruk 
 
Enligt Nationalencyklopedin lider en person av ett missbruk när denne ”okontrollerat eller 
överdrivet använder sig av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra substanser med 
euforiserande effekt”. (Nationalencyklopedin, 1996/13:356).  
 
Återanpassning 
 
Trots att återanpassning är det korrekta begreppet för en person som försöker ta sig tillbaka till 
samhället så finns det ingen riktig definition att finna. Återanpassning kan dock jämställas med 
begreppet rehabilitering, även om termen rehabilitering oftast används inom sjukvården.  
Enligt Socialstyrelsen (http://app.socialstyrelsen.se/termbank/, hämtat 20100515) definieras 
Rehabilitering som; 
”Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes 
behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” 
Begreppet återanpassning som används för kriminella kan således definieras som de insatser som 
ska bidra till att en kriminell skapar ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  
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Återfall 
 
Att få ett återfall innebär inom kriminalitet och missbruk att en person som en gång har begått ett 
brott, eller missbrukat droger och/eller alkohol gör det på nytt. (Nationalencyklopedin, 
1996/20:373).  
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4 Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel redogörs teorier och begrepp som är relevanta för uppsatsen. Huvudteorin är 
Goffmans Stigma, men även Jenkins teori angående kollektiv identitet och Misztals teori om tillit, 
behandlas.   
 
              Stigma 
 
Termen stigma skapades enligt Goffman (2004) av de gamla grekerna för att företräda kroppsliga 
tecken som stod för något ovanligt eller kränkande i en persons moraliska status. Idag står det 
snarare för en människas olyckliga levnadsöde än som någonting kroppsligt. Människor har en 
förmåga att fastställa vissa egenskaper hos en människa vid en första anblick. Vi kategoriserar 
varandra och sätter in människor i olika fack, vilket innebär att vi tillskriver dem olika 
egenskaper baserat på våra egna fördomar. Det första intrycket uttrycker omedvetna normativa 
förväntningar.  
 Den karaktär som vi tillskriver en okänd människa kan enligt Goffman(2004) benämnas som 
hans virtuella (skenbara) sociala identitet i jämförelse med hans faktiska sociala identitet som är 
de egenskaper som han faktiskt bär och inte får sig tillskrivna. Vid ett möte med denna människa 
kan vi anse att han bär på en sämre egenskap som urskiljer honom från andra personer som tillhör 
samma kategori människor som vi anser honom tillhöra. Detta ger honom en stämpel och att få 
en stämpel innebär ett stigma enligt Goffman (2004) som menar att det finns tre olika stigman. 
Den första är kroppsliga missbildningar av olika slag. Den andra är olika personliga 
karaktärsdrag som kan uppfattas som negativa så som svag vilja, onaturliga lidelser eller 
bristande hederlighet. Detta stigma har sitt ursprung i individens förflutna som kan innefatta 
exempelvis psykisk instabilitet, fängelsevistelser, alkoholism, homosexualitet, arbetslöshet, 
självmordsförsök, underliga böjelser eller radikala politiska åsikter.  Det tredje och sista stigmat 
är tribala stigman som är stambetingat och inkluderar faktorer som ras, nation och religion.  

I sociala situationer där vi vet eller upptäcker att en person har ett stigma är risken 
överhängande att vi felkategoriserar dem. En stigmatiserad person avviker från våra 
förväntningar på ett negativt sätt. De som vi inte bedömer att de har detta stigma kallar 
Goffman(2004) för de normala. En person som bär på ett stigma anses inte vara fullt mänsklig 
och blir således diskriminerad och riskerar att bli socialt exkluderad. 
 En stigmateori, en ideologi, byggs upp för att förklara en persons underlägsenhet. Detta för att 
övertyga oss själva och vår omgivning om den fara som den stigmatiserade utgör, använder vi oss 
av uttryck så som krympling, knarkare och idiot för att på sådant sätt öka och påminna om 
stigmatiseringen och exkludera individen i vårt vardagliga samtal. Om den stigmatiserade 
personen försöker försvara sig mot angrepp eller sin situation yttras det i våra ögon som ett bevis 
för hans ofullkomlighet. Således anser vi att den exkludering som han utsätts för är korrekt.  
En person kan misslyckas med att leva upp till de förväntningar som ställs på honom eller henne 
men samtidigt anse sig vara tämligen oberörd genom att isolera sig i sin alienation, hålla fast vid 
sina egna föreställningar om sin identitet och på sådant sätt känna sig som en normal människa. 
För honom eller henne blir det alla andra som är avvikande. Stigmatiseringen uppmärksammas 
inte av honom själv, vilket exempelvis kan ses i berättelser om mennoiter, zigenare, eller 
ortodoxa judar.  
Den stigmatiserade personen kan uppleva en osäkerhet gentemot hur de ”normala” kommer att 
inkluderad honom eller henne i en social gemenskap. 
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 Han vet inte vad vi innerst inne tänker om honom och är osäker på var han har oss. Vidare kan 
den stigmatiserade uppleva att han hela tiden blir ifrågasatt och att han i förväg måste tänka på 
vilka förväntningar som han eller hon ger sin omgivning.  (Goffman, 2004:11-23). 
 
  Kollektiv identitet 
 
Richard Jenkins (2008) menar att för att tillskrivas ett medlemskap och en kollektiv identitet 
krävs det att människor måste ha någonting gemensamt, även om det är någonting diffust, eller 
till och med en illusion. Denna likhet kan inte kännas igen utan att på samma gång skapa en 
särskiljning. Inkludering i en specifik grupp innebär även en exkludering, även om det enbart 
sker genom en uteblivning. För att fastställa vilka kriterier som medför ett medlemskap till en 
viss grupp skapas en gräns där de som inte inkluderas i gruppen hamnar i socialt utanförskap. För 
att fastställa ”oss” fastställer vi även ”dem” (Jenkins, 2008:102). 
Vidare menar Jenkins (2008) att det finns två olika modeller av kollektiv identitet. Den första 
modellen innebär att medlemmarna av en viss kollektiv identitet är medvetna om att de tillhör 
den specifika gruppen, de vet vem och vad de är.  I den andra modellen är medlemmarna inte 
medvetna om att de tillhör en viss grupp och de kan till och med vara omedvetna om gruppens 
existens. Den första gruppen finns eftersom medlemmarna uppmärksammar den och den andra 
gruppen finns eftersom människor utanför gruppen uppmärksammar dess existens (Jenkins, 
2008:104). 

Jenkins (2008) gör en skillnad mellan grupper och kategorier och menar att även om 
skillnaden är svag och underförstådd så kännetecknar en grupp av ett existerande syfte i form av 
referenser för dess medlemmar. En kategori däremot är en ”kollektivt identifierad klassificering 
av identitet” framtaget av en gemensam ”vetskap”. (s 112). 
Genom att uppmärksamma främmande individers medlemskap i vissa grupper får det oss att tro 
att vi kan förutspå vad vi har att förvänta oss av dem (s105). 
Enligt Jenkins innebär ett medlemskap i en grupp om en relation mellan medlemmar. De behöver 
inte känna varandra, men ”de kan känna igen varandra som medlemmar”. (s 108).  
Vidare kan kollektiv identitet delas upp i nominella och virtuella omfång där nominell behandlar 
hur gruppen definieras i samspråk mellan individer. Virtuell handlar istället om hur medlemmar i 
en viss grupp agerar och hur de blir behandlade av andra. (s 109).  
Att vara medlem i en viss grupp ger individer känns meningsfullt och skänker en social identitet 
för individer och tillåter dem att utvärdera sig själva. Det ger dem en känsla av vem de är och hur 
de ska agera för att på bästa sätt vara den personen. (s 112). 
Vidare menar Jenkins att ett gruppmedlemskap innebär att människor kan öka sin personliga 
sociala granskning och kollektiva självförtroende genom att diskriminera och uppvisa olikheter 
jämte mot andra grupper. Slutligen påpekar Jenkins att “individer och grupper med 
otillfredsställande social identitet söker att återställa eller erhålla positiv identifiering, via 
mobilitet, assimilering, kreativitet eller konkurrens” (Jenkins, 2008:113).  
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5 Metod 
 
 
I avsnitten datainsamlingsmetod och urval förklaras först hur den kvalitativa metoden har 
tillämpats genom semistrukturerade intervjuer samt hur urvalet har genomförts. Vidare följer ett 
avsnitt som avhandlar hur kontakten med informanterna har skett.  Därefter följer en reflektion 
över de etiska överväganden som gjorts i denna studie och hur dessa har används i 
uppsatsskrivandet.  Slutligen behandlas analysprocessen med hjälp av Hubermann och Miles 
(1994) ad-hoc metod, samt uppsatsens validitet och reliabilitet.  
 
 
5.1 Datainsamlingsmetod 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka före detta kriminella missbrukares upplevelser av att 
återanpassa sig till samhället. Med syftet i beaktande valdes en kvalitativ metod.  
En kvalitativ undersökning avser att studera av vilken natur en företeelse är och hur den på bästa 
sätt är synbar (Wallén, 1996:73-74). Jag ville att informanterna skulle beskriva sina upplevelser 
angående sin återanpassning till samhället ingående för att sedan kunna tolka det beskrivna. För 
att uppnå syftet behövdes en intervjumetod som skulle kännas personlig och som skulle kunna 
beskriva och förstå de möjligheter och hinder som före detta kriminella har upplevt i sin 
återanpassning. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide men 
intervjufrågorna är öppna och informanterna fick möjlighet att utveckla sina idéer och tankar. 
Under intervjuernas gång ändrades ordningsföljden på frågorna och följdfrågor ställdes 
(Denscombe, 2000:135).  
Uppsatsen baseras på sex semistrukturerade intervjuer med före detta kriminella missbrukare. 
Den utformade intervjuguiden bestod av fem huvudteman; bakgrund, kriminalitet, 
återanpassning, samhället, samt idag. Intervjuguiden blev godkänd av min handledare innan 
intervjuernas början.  
Intervjuguidens olika teman fokuserade på olika områden. Temat bakgrund och kriminalitet 
innefattade frågor angående informanternas historik inom kriminalitet och missbruk samt 
allmänna frågor angående ålder, civilstatus, utbildning och yrke, detta för att få en känsla av vem 
informanten är och har varit. Temat återanpassning tog upp själva återanpassningsprocessen, vad 
som fick dem att vilja återanpassa sig och hur de gick tillväga. I temat samhället reflekterades de 
möjligheter och hinder som har skett i deras återanpassning och huruvida informanterna har 
upplevt ett stöd från samhället. Frågor angående människors reaktioner angående deras tidigare 
livsstil var även en del av temat. Slutligen behandlade temat idag hur informanterna upplevde att 
deras liv ser ut idag men främst vad som motiverar dem att leva drogfria och att inte begå brott. 
Tillsammans kom intervjufrågorna samt de följdfrågor som ställdes under intervjun att bidra till 
ett rikt intervjumaterial som sedan sammanställdes och analyserades. Informanterna har fått 
fingerade namn i uppsatsen (Adam, Bertil, Ceasar, David, Erik och Felix) eftersom 
intervjufrågorna kan upplevas som känsliga för informanterna att besvara.   
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5.2  Urval 
 
Eftersom uppsatsens syfte var att undersöka vilka hinder och möjligheter som före detta 
kriminella missbrukare har upplevt i sin återanpassning till samhället har ett subjektivt urval 
gjorts till att börja med (Denscombe, 2000:23). Jag hade en viss andrahandsinformation angående 
intervjupersonernas kompabilitet med uppsatsens syfte i åtanke. Enligt Denscombe (2000) bör en 
forskare utifrån sin egen förförståelse undersöka vem som mest troligt kan erbjuda den bästa 
informationen. (ibid).  
Ett subjektivt urval medför att forskaren koncentrerar sig på de faktorer som är grundläggande för 
att besvara syftet med studien. Denna studie krävde att intervjupersonerna har ett förflutet som 
kriminella missbrukare.  
Vidare steg i urvalprocessen har skett genom ett snöbollsurval, vilket innebär att urvalet sker 
genom en process där en person hänvisar till nästa person och så vidare (Denscombe, 2000:24). 
Detta har skett i två steg. Personer i min egen vänskapskrets har hänvisat mig vidare till någon i 
deras bekantskapskrets, vilket resulterade i att tre personer har anslutit sig som intervjupersoner.  
Dessa personer har i sin tur rekommenderat var sin person som har ställt upp på att bli 
intervjuade. Genom detta urvalsförvarande har sex personer intervjuats.  
Vissa kriterier ställdes i urvalet av informanter. I min förfrågan efter informanter frågade jag min 
omgivning om de kände någon som var före detta kriminell och som har haft en lyckad 
återanpassning till samhället. En lyckad återanpassning avser jag vara när en person inte längre 
brukar alkohol och/eller droger, utför några kriminella handlingar av något slag och i nutid lever 
och arbetar i samhället som ”alla andra”. Dessutom strävade jag efter att få kontakt med 
informanter som varit dömda för traditionella brott så som stöld, misshandel och narkotikabrott, 
eftersom jag eftersträvade liknande erfarenheter från informanterna. Enligt Louise Ekström 
(2008:45) är majoriteten, hela 80 procent av dem som skäligen var misstänkta för brott hos polis 
och åklagare under år 2007, män. Eftersom män i mycket högre utsträckning utför brott är 
samtliga sex informanter män. Informanternas ålder har saknat betydelse i urvalsförfarandet 
däremot har urvalet begränsats geografiskt till att omfatta personer i två norrbottniska kommuner 
på grund av avstånd och tidsaspekten som funnits till förfogande det vill säga ett 
bekvämlighetsurval. 
 
5.3   Tillvägagångssätt 
 

Den första kontakten med samtliga informanter skedde via telefon då en tid och plats för intervju 
bokades. Två av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, två hemma hos 
informanterna och slutligen de två sista i ett studierum på ett bibliotek. Intervjuerna tog mellan 45 
minuter och 1 timme och 20 minuter och samtliga intervjuer spelades in med en diktafon. 
Samtliga frågor ställdes till informanterna muntligt och det var endast jag som hade 
intervjuguiden tillhands. Jag utförde semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag ställde 
frågor och följdfrågor utöver de som fanns i intervjuguiden även om jag följde intervjuguiden.   
Detta för att jag strävade efter att intervjun skulle upplevas som ett samtal och att informanterna 
skulle känna att de kunde vara öppna med sina berättelser. Efter varje avslutad intervju avsattes 
tid för att ordagrant skriva ut intervjumaterialet för att senare analyseras. Vid ett av 
intervjutillfällena tog batterierna i diktafonen slut och de sista fem minuterna antecknades för 
hand.  
 Eftersom flertalet informanter har en distinkt dialekt så har intervjuerna korrigerats från talspråk 
till skriftspråk utan att innehållet och betydelsen har förvrängts. Flertalet informanter använde 
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svordomar som ett uttryckssätt. Eftersom citaten uttrycker informanternas egna berättelser om 
deras erfarenheter och upplevelser är svordomar medtagna i citaten. De återspeglar deras känslor 
och sätt att uttrycka sig.  
 
5.4             Etiska överväganden 
 
Forskningsrådets kommitté för forskningsetiska frågor har fyra huvudkrav för etiska 
ställningstaganden som intervjupersonen bör ta hänsyn till vid intervjutillfället.  
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
(Gustafsson et al. 2002:6-14).  
 
Samtliga etiska krav har vidtagits vid utformandet av uppsatsen. Enligt Vetenskapsrådet innebär 
informationskravet bland annat att informanten skall informeras om syftet med undersökningen 
samt att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att dementera sin medverkan fram till att 
skrivelsen är publicerad. Den första kontakten med samtliga informanter skedde via telefon. 
Informanterna blev informerade muntligt angående uppsatsens syfte, min utbildning samt vilket 
Universitet jag tillhör. Därefter fick informanterna en förklaring angående utformningen av 
intervjuerna samt att de uppgifter som de tillhandahåller enbart kommer användas för forskning i 
den aktuella uppsatsen. Informationen upprepades vid samtliga intervjutillfällen.  
Samtyckeskravet innebär att informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan samt 
godkänna att forskaren tar del av exempelvis uppgifter från olika myndighetsregister. . Eftersom 
någon sådan information inte har varit aktuell, har således deras samtyckte inte krävts. 
 Enligt konfidentialitetskravet har informanterna rätt till anonymitet. Konfidentialitetskravet 
nyttjas i den mån det är möjligt. Samtliga informanter har fått fingerade namn i uppsatsen, detta 
för att kunna försäkra dem anonymitet. Även platser, namn på olika institutioner och så vidare har 
raderats, detta för att informanterna inte ska bli igenkända.  
Samtliga informanter blev erbjudna att läsa intervjufrågorna innan intervjuns början. Fyra av sex 
informanter valde att läsa intervjufrågorna i förväg. Enligt nyttjandekravet får insamlat data 
endast användas för den aktuella forskningen. Då samtliga intervjuer har bandats har 
informanterna informerats om att inspelningarna kommer raderas efter att de har skrivits ned 
ordagrant och således inte kommer att förekomma i något annat syfte. 
 
 
5.5  Analysprocess 
 
Miles och Hubermann (1994:245-261) har utformat en metod för att analysera intervjuer som går 
under namnet Ad Hoc metoden. Miles och Hubermann (1994) menar att analysen i den 
kvalitativa intervjun pågår från det att studien börjar tills den slutar. Jag har använt mig av Miles 
och Hubermann(1994) som ett stöd för att finna ett sammanhang i intervjumaterialet.  
 
Jag började med att läsa igenom samtliga intervjuer flertalet gånger. Detta för att bli bekant med 
materialet. Därefter började jag sortera och sammanställa materialet för att kunna se mönster och 
ringa in olika teman. Samtliga teman som kunde ses i intervjumaterialet togs fram, vissa 
förkastades då de inte passade in i uppsatsens syfte, vilka möjligheter och hinder före detta 
kriminella upplevde i sin återanpassning till samhället. Andra teman som framkom men 
förkastades var bland annat informanternas uppväxt eller huruvida ett fängelsestraff sågs som en 
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statusgrej. Ämnena berördes endast lätt som en del av informanternas bakgrundsinformation. Att 
inrikta sig på dessa frågor skulle kräva en helt annan studie med ett annat syfte. Eftersom 
resterande del av intervjuerna riktar sig till informanternas återanpassning i samhället kan detta 
ses som ett sidospår.  Informanterna hade liknande svar inom flera teman, de talade om liknande 
erfarenheter. Samtidigt som jag tog fram olika teman så markerade jag citat som var bra och 
intressanta. Detta för att sedan använda citaten i analysen för att belysa olika teman. Citaten och 
olika teman kategoriserades efter en tidsaxel. Detta för att få en röd tråd i analysen. Några av 
informanterna använde sig av handrörelser för att exempelvis mäta ett avstånd. Detta är utskrivet i 
intervjumaterialet, och förklarat inom en parantes, men eftersom inga av dessa så kallade 
beräkningar finns med som citat finns det inte utskrivet i uppsatsen. Vidare jämförde jag 
informanternas svar med varandra. Detta för att få fram olika kontraster eller likheter i de olika 
teman som framkommit.  

Informanterna hade en liknande återanpassningsprocess. För att få en djupare förståelse av 
denna process fortsatte jag sedan att försöka särskilja vad informanterna faktiskt säger. Detta för 
att försöka förstå hur informanterna har upplevt sin återanpassning. De olika teman som framkom 
ordnades i en tidsaxel baserat på informanternas återanpassningsprocess. Jag läste igenom 
materialet ännu en gång och gjorde en sammanslagning av samtliga intervjuer indelat i de olika 
teman som framkommit tidigare. Dessa utmynnade i några huvudfaktorer. Eftersom det är 
informanternas egna upplevelser som framkommer i intervjumaterialet kan de inte framställas 
som direkta bevis huruvida en persons återanpassning går till på det sätt som den har gjort för 
informanterna, utan ger mer en handvisning om hur den kan gå till och vilka faktorer som 
uppfattas som basala. Slutligen analyserade jag vad som framkommit i informanternas berättelser.  
 
5.6 Validitet & Reliabilitet 
 
Att fastställa en kvalitativ studies överförbarhet (reliabilitet) är svårt eftersom varje 
intervjupersons berättelse är unik. Dock är uppsatsens syfte, teori, mål och metodik utförligt 
beskriven, detta för att någon annan ska kunna utföra samma studie och komma fram till samma 
resultat. Den intervjuguide som utformades inför intervjuerna finns med som bilaga.  En 
kvalitativ studies tillförlitlighet (validitet) kan även den vara svåråtkomlig. Enligt Denscombe 
(2000) finns det dock olika sätt att kontrollera en studies tillförlitlighet. Resultatet ska vara 
rättvist och inte allt för förenklat. (s. 251). Vidare menar Denscombe att forskaren skall erkänna 
sig själv som en influens i studien (ibid). Min egen påverkan under intervjutillfällena är svår att 
fastställa. Dock anser jag att jag inte har påverkat resultatet även om intervjuerna kunde ha sett 
annorlunda ut om någon annan utförde dem. Det handlar om personkemi och huruvida 
informanten upplever tillit till den som intervjuar. Vidare anser Denscombe (2000) att 
undersökningsområdet ska redovisas tydligt och anses rimligt i jämförelse med studiens syfte. 
Uppsatsens syfte är tydligt utformat och samtliga informanter främjar studiesyftet, således 
uppvisar undersökningsområdet en hög tillförlitlighet. Vidare kan en ”triangulering” utföras med 
andra källor för att se huruvida studien överrensstämmer med redan existerande kunskap i 
området som studeras, även kallat extern validitet (s 251).  Uppsatsen kan ses ha en hög 
tillförlitlighet då de slutsatser som framkommer får stöd av den tidigare forskning som 
representeras i uppsatsen. Intervjuerna har synliggjort en enad linje angående de möjligheter och 
hinder som de har upplevt i sin återanpassning till samhället. 
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6  Resultat 
 
Kapitlet inleds med en presentation av informanterna och deras bakgrund som kriminella 
missbrukare. Därefter följer resultatet av intervjuerna indelade i olika teman.  
 
 Informanternas porträtt 
 
Studien omfattar sex informanter. De har blivit namnsatta enligt det svenska fonetiska alfabetet 
och givits namnen Adam, Bertil, Ceasar, David, Erik och Felix.  
 
 
”Adam”  
 
Adam är 51 år och nygift. Han har slutfört nioårig grundskola, gymnasieutbildning och på senare 
år olika kortare kurser i missbruksvård. Idag arbetar han med information och marknadsföring på 
ett behandlingshem som erbjuder utbildningar av olika slag. Dessa drogrelaterade utbildningar 
köps in av exempelvis skolor, företag och fängelser.  
Adam har två barn i 20-års ålder.  
 
Kriminalitet och missbruk 
 
Adam började redan i tidig ålder att snatta och var på sitt första polisförhör redan i grundskolans 
tredje klass. Han sökte sig till äldre umgänge och hade en jobbig skoltid. Som elvaåring började 
han sniffa thinner och bensin och som trettonåring led han av skrumplever som ett resultat av 
sniffandet. Adam fortsatte mot tyngre och tyngre droger och hade sedan amfetamin som sin 
huvuddrog i många år.  
Adam spenderade stora delar av 1980-talet i fängelse. Mellan åren 1978 och 1988 satt han 
sammanlagt fem år i fängelser över hela Sverige, med domar för främst olika våldsbrott och 
stölder, så som olaga vapeninnehav, utpressning, rån, flertalet trafiknykterhetsbrott, 
förmögenhetsbrott, inbrott, bedrägerier och så vidare. Adam var bostadslös under stora delar av 
sin aktiva tid och levde som kriminell missbrukare i över tjugo år.  
 
”Bertil” 
 
Bertil är fyllda 50 år och har varit sjukpensionär de senaste tio åren. Han lever i ett särbo 
förhållande och har två tvillingdöttrar i 20-års ålder. Bertil har slutfört nioårig grundskola men 
hoppade av gymnasiet. Han har gått olika kurser för att kunna arbeta som alkohol och 
drogterapeut tidigare och hans stora intresse är motorcyklar.  
 
Kriminalitet och missbruk 
 
Bertils kriminella gärningar är kopplat till ett blandmissbruk, där alkohol alltid har varit 
huvuddrogen. Han började dricka i tretton års ålder och som sextonåring provade han amfetamin 
för första gången. Sitt första fängelsestraff fick han som sjuttonåring och har sedan suttit 
frihetsberövad sex gånger till under sina missbruksår, dock kortare straff på några månader åt 
gången. 
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 Bertil har blivit dömd för flertalet trafiknykterhetsbrott stöld, men oftast misshandel.  
Han har åkt ut och in på olika behandlingshem och det som tidigare kallades torken 
(behandlingshem för alkoholister), men har alltid fallit tillbaks till missbruket. Bertil levde som 
kriminell missbrukare i ungefär sexton år och var ofta bostadslös. 
 
”Ceasar” 
 
Ceasar är 46 år, singel, utbildad alkohol och drog terapeut och arbetar idag på ett behandlingshem. 
På fritiden är han fotbollstränare för ett pojklag. 
 
Kriminalitet och missbruk 
 
Ceasar började redan i tidig ålder med snatteri och i högstadiet gjorde han diverse inbrott på 
kiosker och dylikt för att komma över cigaretter och pengar för att kunna köpa alkohol. I de övre 
tonåren avancerade han till att stjäla bilstereon och bryta upp sedelautomater på bensinstationer. 
Han stal allt som gick att sälja vidare till hälare, så som videoapparater, gräsklippare och tv-
apparater. Ceasar drack alkohol första gången som fjortonåring och som sextonåring hade han 
alkoholproblem. Som arton åring provade han droger för första gången och sedan kom amfetamin 
att bli hans huvuddrog i många år. Som nittonåring dömdes han till sitt första fängelsestraff och 
har sedan dömts till frihetsberövande tolv gånger och har sammanlagt varit frihetsberövad i 
ungefär tre år. Han är dömd till en mängd olika brott, där narkotikabrott av olika slag är det 
vanligaste, men andra brott så som stöld, bedrägeri, misshandel och vapeninnehav finns med. 
Ceasar var bostadslös under många år och levde som kriminell missbrukare i ungefär femton år.  
 
”David” 
 
David är 25 år och har en lärlingstjänst. Som nittonåring fick han förtidspension men fick den 
sedan upphävd för något år sedan eftersom han ville arbeta. Han har en sambo och en son som 
snart fyller ett år. David har gått nioårig grundskola och har senare läst några gymnasieämnen på 
Komvux.  
 
Kriminalitet och missbruk 
 
David har varit institutionaliserad under stora delar av tonårstiden. Han provade att röka hasch 
första gången redan i tolv-tretton års ålder och vid femton års ålder använde han droger 
regelbundet. Som sexton åring provade han amfetamin för första gången och det blev sedan hans 
huvuddrog fram till 21-22 års ålder då han övergick till opiater.  Redan i mellanstadieåldern 
snattade David mycket och sökte sig till fel umgänge.  
Som femtonåring dömdes han till LVU(Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga) och har 
farit mellan olika LVU paragraf 12 hem (institution för ungdomar som tvångsomhändertagits 
enligt LVU eller blivit dömda till sluten ungdomsvård) och hem för vård och boende som är en 
öppen stödinsats. När han fyllde 21 år tog Kriminalvården över och mellan 21 och 23 år så 
avtjänade David fem kortare fängelsedomar. Brotten har alltid varit drogrelaterade.  
David var kriminell missbrukare i åtta år och ofta bostadslös.  
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”Erik” 
 
Erik är 25 år, singel och arbetar som truckförare i Norge. Han har nioårig grundskola och en 
fullföljd gymnasieutbildning.  
 
Kriminalitet och missbruk 
 
Erik provade att röka hasch för första gången som fjortonåring. Han hamnade i fel umgänge där 
han kom i kontakt med tyngre droger och som sjuttonåring var han sprutnarkoman. Eriks 
huvuddrog var amfetamin. Han blev avvisad från föräldrahemmet i tonåren och levde flera år som 
bostadslös. Erik är dömd för många olika brott så som inbrott, stöld, bilstöld, vapenbrott, 
bedrägeri och narkotikabrott men har aldrig varit frihetsberövad Han har blivit dömd till 
skyddstillsyn flertalet gånger, fotboja, och till kontraktsvård istället för fängelse. Erik levde som 
kriminell missbrukare i ungefär fem år.  
 
 ”Felix” 
 
Felix är 39 år gammal, singel och arbetar som mattläggare. Har han ingen genomförd 
grundskoleutbildning men har sedan genomgått en yrkesutbildning till mattläggare.  
 
Kriminalitet och missbruk 
 
Felix började snatta redan i åtta-nio års ålder. Vid tolv-tretton års ålder begick han stölder på 
idrottsanläggningar och dylikt och som artonåring försörjde han sig genom stölder. Erik rökte 
hasch för första gången som femton-sexton åring för att sedan som artonåring övergå till 
amfetamin som sedan blev hans huvuddrog. Erik är dömd till 26-27 avsnitt i brottsbalken som 
innefattar allt från ringa narkotika brott, stöld och häleri till urkundsförfalskning och 
förskingring. Han var 18 år när han avtjänade sitt första fängelsestraff. Erik var bostadslös under 
större delen av sin aktiva tid och kriminell missbrukare i fjorton år.  
 
 
Sammanfattning 
 
Gemensamt för de sex informanterna är att de började sin kriminella bana i tidig ålder. Andra 
gemensamma nämnare är att de provade alkohol och droger i början av tonåren och att de flesta 
av informanterna blev frihetsberövade för första gången i slutet av tonåren. Fem av sex 
informanter hade amfetamin som huvuddrog och samtliga informanter var bostadslösa under 
större delen av sin aktiva tid som kriminella missbrukare.  
 
I den fortsatta framställningen kommer intervjuerna att redovisas indelade i nio olika teman som 
behandlar återanpassningsprocessen. 
Citat i texten är informantens egna ord och de används för att illustrera tankar, känslor och 
situationen i fråga utifrån intervjupersonens erfarenheter och perspektiv.  
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 Vändpunkten 
 
Eftersom samtliga sex intervjupersoner är före detta kriminella missbrukare så har de under något 
skede i livet bestämt sig för att försöka återanpassa sig till samhället. För de flesta var det en 
specifik händelse av mer dramatisk karaktär som fick dem att söka hjälp för att ta sig ur sitt 
missbruk och ändra livsstil, en händelse som ofta var förknippad med familjen.  
Felix mor dog när Felix var liten och det var hans far som tog hand om och uppfostrade honom. 
Fadern var ofta orolig för Felix under hans aktiva tid som kriminell missbrukare och frågade när 
han skulle sluta, hur han mådde och visste oftast inte om sonen levde eller inte. Det var även Felix 
far som var den bidragande orsaken till att Felix slutligen bestämde sig för att bli drogfri och 
återanpassa sig till samhället.  
 

”Det var ju ett återkommande tema när jag blev gripen och så där så var det ju så 
att, jag sårade mina föräldrar så… det var ju där alltså att vid vissa tillfällen under 
min aktiva tid så försökte jag som se och bli ledsen över hur illa jag gjorde min far 
speciellt då”. (Felix) 

 
Den ständiga besvikelsen och oron som han orsakade sin far och med sin livsstil blev slutligen 
vändpunkten för Felix. Det fick honom att må dåligt och han ville att hans far skulle känna sig 
stolt över honom någon gång i livet och insåg att han inte skulle göra det så länge han var en 
kriminell narkoman.  
Ceasar beskriver en liknande historia. För honom var det hans mor som var den bidragande 
orsaken till att han slutligen bestämde sig för att återanpassa sig till samhället. Ceasar upplevde 
att hans mor innerst inne visste vilket liv han levde men valde att inte se. Ceasar berättar att hon 
ofta hälsade på honom, frågade hur han mådde och undrade hur han hade råd att köpa dyra saker, 
som den motorcykel som han hade för tillfället, då han inte hade ett arbete. Ceasar menar att han 
tillslut inte orkade med de ständiga frågorna och naiviteten hos sin moder och berättar om det 
tillfälle då han öppet berättade det hon inte ville låtsas om: 
 

”Då tittade jag henne i ögonen och så sa jag men mamma jag säljer knark. För att 
jag skulle få henne att sluta fråga så var jag så där dråplig med henne och hon, hon 
blev ju flera år äldre inför ögonen på mig. Så blev hon flera år äldre. Hennes liv 
rasade ju samman. Hon blev ju helt förstörd och det där så tänkte jag sen på att fy 
fan vilket egoistiskt jävla svin jag har blivit när jag gör så där mot min egen 
mamma. Alltså, vad har det blivit av mig? Ett empatilöst monster!”(Ceasar) 

 
Att se sin moder så ledsen och förstörd när han förklarade för henne att han sålde narkotika är 
även den dagen som enligt Ceasar fastnade i hans minne. Ceasar berättar att han trots det fortsatte 
att leva som en kriminell missbrukare i några år, men slutligen bestämde han sig för att söka 
hjälp. Han säger att han inte tyckte om den person som narkotikamissbruket gjorde honom till; en 
person som kunde tala till sin egen mor på det sättet.  
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Adam hade ingen önskan om att sluta med sitt missbruk och sin kriminella livsstil utan menar att 
hans omgivning gjorde det omöjligt för honom att fortsätta. Adams dåvarande flickvän, mor samt 
modern till hans två barn gick samman och gjorde det svårt för honom att fortsätta med sin 
kriminella missbruksbana. Han var inte välkommen hos någon av dem, och de ringde polisen så 
fort de visste att han var hos en annan missbrukare eller syntes påverkad på staden.  
Adam säger att ” Alla slöt en pakt att vill Adam supa ihjäl sig då är det hans problem. Vi ska inte 
vara med.” 
Adam berättar att han inte ville förändra sin livssituation alls utan önskade att alla andra kunde 
förändra sig så att han kunde fortsätta utan att hans livsstil fick de konsekvenser som de gav. 
Tillslut menar Adam att han inte hade någonstans att ta vägen. Han var bostadslös och upplevde 
det som att alla tog avstånd från honom, likväl familj som missbruksvänner. Han beskriver att han 
var i väldigt dåligt skick, och berättar att efter att ha spenderat någon dag på häktet så bad han 
poliserna att skjutsa honom hem till hans mor så att han kunde vila upp sig. Men när han kom dit 
så vägrade modern att låta honom komma in.  
 

”Du är inte välkommen hit något mer, sa hon. Jag sa, men din jävla fittjävel, satans 
kärringjävel, helvetes, du har ju fött mig för satan! Ta hand om mig! Och då var jag 
35 år!”(Adam) 

 
Enligt Adam ansåg han då att det var moderns plikt att ta hand om honom, men när hon vägrade 
att låta honom komma in och poliserna körde tillbaka honom till häktet berättar han att han låg 
vaken hela natten och funderade över sin livssituation. Adam ringde till en gammal 
missbrukarvän som lyckats återanpassa sig till samhället och bad om hjälp att ta sig ur sitt 
missbruk.  
 
Bertil berättar att han inte heller hade en önskan om att vara nykter trots många dödsdomar och 
besök på sjukhuset. Enligt Bertil var anledningen till att han blev återanpassad till samhället en 
slumpmässig händelse.   
I Bertils berättelse hade han just spenderat sex månader på ett behandlingshem och hade bara 
hunnit vara ute på gatan i någon månad när han blev tvångsintagen igen. Han valde då att åka till 
ett annat behandlingshem eftersom han skulle behöva vara där en kortare tid än om han skulle ha 
åkt tillbaka till samma behandlingshem som han just spenderat ett halvår på och tiden där fick 
honom att inse att han var tvungen att ändra på sin livssituation.  
Vändpunkten för David och Erik handlade om en insikt att de inte lägre ville leva det liv de 
levde. För David var det en längre process och i Eriks fall en specifik händelse som fick dem att 
vilja återanpassa sig till samhället.  
 

”Ja jag var så less. Jag började väl se hur patetiskt det är att stå i kö med 40 andra 
vuxna karlar och vänta på att få mat och bli inlåst och bli utsläppt och…” (David) 

 
David ville inte sitta i fängelset mer, och för att undvika det så förstod han att han behövde ändra 
på sin livsstil.  
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Erik levde bostadslös under hela sin aktiva tid. Som de flesta andra missbrukare så gick dagarna 
och nätterna ut på att införskaffa droger, ofta genom att utföra brott av olika slag för att kunna 
finansiera missbruket, för att sedan använda dem. Vändpunkten enligt Erik var när han ”Vaknade 
upp i en gångtunnel med en spruta i armen som jag inte hade skjutit i mig än och då tyckte jag att 
ett sådant liv kunde jag inte leva mer…” och han berättar att han bestämde sig där och då att ta 
sig ur sitt missbruk och sin kriminella livsstil. Erik ringde till sin kusin i Stockholm, satte sig på 
ett tåg ner och började om. Hans kusin såg till att han fick ett arbete och någonstans att bo.  
 
  Återanpassningsprocessen 
 
Att ta sig ur ett missbruk kan ske med hjälp av vårdinsatser av olika slag eller på egen hand.  
I Eriks berättelse framkommer att han anser att behandlingshem oftast är en inkörsport till ännu 
tyngre droger och fler kontakter. 

 
”Det är bara en skola. Fängelse och behandlingshem är en skola för att utbilda sig 
ännu mer i kriminalitet. Det hjälper inte. Det är bara egen vilja som får en att sluta, 
inget annat.” (Erik) 

 
Erik lyckades bli drogfri på egen hand.  
Motsvarande erfarenheter har framkommit i Davids berättelse genom att han själv var en av dem 
som började om med att använda droger på ett behandlingshem, efter att ha lyckats vara drogfri i 
tre månader under ett fängelsestraff.  

 
”(...)Man kände sig nästan skyldig att tacka ja. (...) 
Jag vet inte. Men ibland så har man känt en viss skyldighet, jag menar… För jag 
vet inte, det är som en konstig känsla… Svårt att beskriva men… Jag vet inte om jag 
kanske inte ville känna mig… visa att jag ville lägga av helt… kanske. Kanske 
skämdes för att… Jag menar, jag har alltid varit den som har försökt knarka 
mest...” (David) 

 
David menar att han inte vågade stå för att han ville sluta med droger. Detta trots att han befann 
sig på ett behandlingshem. David stannade på behandlingshemmet någon månad, sedan slutade 
han på egen hand igen.  
Av intervjuerna har det framkommit att majoriteten av informanterna genomgick en lyckad 
behandling på samma behandlingshem med skiljda årtal.  
 

”Jag åkte in på XXXXX. Jag var då där… och det var en satans omvälvande tid. Det 
hände jävligt mycket, och jag tror jag tog beslutet då att jag skulle satsa på det här, 
för när man är i den här miljön på XXXXX så händer det något jävla skumt med en. 
För du är ju hela tiden runt folk som vill förändra sitt liv till det positiva istället för 
tvärs om”. (Bertil) 

 
I och med att Bertil hamnade på ett specifikt behandlingshem så beslöt han sig där att han skulle 
bli nykter trots att han innan inte hade några som helst planer på det innan han klev in på 
behandling.  
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Bertil menar att själva behandlingshemmet och människorna som var där hjälpte honom att 
bestämma sig för ett nyktert liv i framtiden.  Adam, Ceasar och Felix genomgick också 
behandling på samma behandlingshem.  
 

”Men jag hade som inga problem och spriten kunde jag gärna ta bort. Jag nämnde 
aldrig att jag använde narkotika eller någonting så det var aldrig några 
diskussioner om det. Jag hade en bakdörr öppen hela tiden”. (Adam) 
     

Enligt Adam skrev han in sig som alkoholist, trots att alkohol aldrig har varit en huvuddrog för 
honom. I hans berättelse framkommer att han aldrig nämnde sitt drogmissbruk, detta för att hålla 
en dörr öppen, som han själv säger, för att kunna falla tillbaka på sitt drogmissbruk eftersom han 
egentligen inte ville bli drogfri. Trots detta så lyckades Adam att bli både alkoholfri och drogfri 
efter sin tid på behandlingshemmet.  
Huruvida informanterna har deltagit i någon efterbehandling är olika. David, Erik och Ceasar har 
inte varit med i någon organisation som håller på med efterbehandling. Resterande informanter 
har på olika sätt varit engagerade i olika eftervårdsorganisationer, så som Anonyma Alkoholister 
(AA), Anonyma Narkomaner (NA) samt KRIS, Kriminellas revansch i samhället.  
Adam och Bertil tog hjälp av Anonyma Alkoholister respektive Anonyma Narkomaner för att 
återanpassa sig till samhället. Båda två upplever att grupperna har hjälpt dem i deras 
tillfrisknande.  
 

”Jag gick ju in i dem här självhjälpsgrupperna AA och NA där det var människor 
som bara ville ha ett bra liv, och så hakade jag på dem, där jag tyckte att det 
passade mig, och så gjorde jag en massa saker som inte passade mig men folk sa: 
det här är bra för dig, och så tänkte jag jävla stolpskott, det är det inte alls men jag 
gör det bara för att du säger det. Jag tror att jag böjde på den här jävla 
betongnacken och både bad om hjälp och gjorde vad som föreslogs. Det är ju den 
stora nyckeln till varför jag sitter här idag. För när jag har gjort det här själv, de 
andra resorna, då har det alltid slutat med att jag har använt droger”. (Adam) 
 

Adam berättar att han helt förlitade sig på andras råd och stöd eftersom de lyckats bli drogfria och 
inte han, hittills. Han menar att han insåg att hans tidigare sätt att försöka rehabiliteras inte varit 
det rätta, och även om de tips och råd som han fick ibland motstred hans egna åsikter så gjorde 
han som han blivit tillsagd, och främst av allt så bad han om hjälp. Detta anser Adam vara skälet 
till att han slutligen lyckades återanpassa sig till samhället.  
Felix berättar att han engagerade sig i en ideell organisation som heter Kriminellas revansch i 
Samhället.  
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Samtliga sex informanter har berättat att ett led i återanpassningen har varit att bryta kontakten 
med tidigare sociala nätverk för att kunna rehabiliteras, minimera riskerna för återfall och leva ett 
liv fri från droger och kriminalitet, ett val som ingen av dem har upplevt varit enkelt.  
Erik berättar att han ville känna sig säker på sig själv innan han tog upp kontakten igen, men har 
valt att inte göra det ändå. Felix flyttade till en ny stad eftersom han inte ansåg sig vara kapabel 
till att leva drogfri i de två städer som han spenderat sina missbruksår i, en genomgående rädsla 
att inte kunna avsäga sig kontakten och således droger. Adam berättar att han sörjde livslånga 
vänskapsband, där han ansåg att det inte bara var drogerna som band dem samman men på grund 
av drogerna så kunde de ändå inte fortsätta vara vänner med hans eventuella återfall i åtanke. 
David såg dessutom till att betala bort alla eventuella skulder han hade så att han inte skulle 
behöva upprätthålla kontakten med tidigare umgänge. Men Bertil och David nämner även en 
annan aspekt, nämligen rädslan för ensamhet.  
 

“Hur fan ska jag fixa det här? För fan, jag kommer att sitta där i min jävla lilla etta 
och titta i de där förbannade väggarna, för att jag har ju för fan vuxit upp med 
missbrukare. Jag känner ju bara missbrukare. Jag känner inte en vanlig jävla 
människa. Men samtidigt insåg jag ju att naturligtvis, fortsätter jag på något som 
helst umgås med de här så sitter jag ju igen och super”. (Bertil) 

 
“Det jobbigaste med att bryta det är den där ensamheten. För jag har haft många 
olika sådana här utslussningsförsök och varit på behandling och så i olika städer 
och jag har bytt och det där blir ju också… Man försöker hitta…” (David) 

 
Av berättelserna har det framkommit att informanternas sociala nätverk bestod av missbrukare 
och ett fortsatt umgänge upplevdes som ett bättre alternativ än social isolering och ensamhet även 
om det fanns en insikt i att ett fortsatt umgänge med missbrukande sociala nätverk mest troligt 
skulle bidra till återfall vilket medförde ett val att bryta kontakten med tidigare sociala nätverk 
trots rädslan för ensamheten och isolering.  
 
  Återfall 
 
Att frånsäga sig sin kriminella livsstil och ta sig ut ur ett missbruk kan vara svårt. Försöken kan 
vara många innan personen slutligen lyckas att återanpassa sig till samhället.  
 Förutom en oftast svår skilsmässa från ett långvarigt missbruk är det flera aspekter som kan bidra 
till återfall. Adam säger så här:  
 

”Min första behandling gick jag ut till ingen lägenhet, ingen sysselsättning, inte en 
drogfri kompis, inte en spänn på fickan.  
Jag låg på soffan hos en pundare men jag knarkade inte första fredagen. Jag skulle 
jävlar inte ta! Men då var det ju en av mina värsta nätter. Fan vad det sprang folk i 
den där lägenheten. Helvetes. Och det såldes, och det slogs i och det var blodstänk 
och… Och då tänkte jag; fy fan vilken bra behandling jag har gjort”. (Adam) 
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Själva rehabiliteringen till att bli nykter och drogfri är bara ett litet steg på vägen, det är 
återanpassningen till samhället som kan vara den svåraste delen. Utan bostad, arbete, inkomst, 
och utan ett socialt umgänge utanför missbrukskretsen är risken för återfall mycket hög.  
Både Adam och Bertil poängterar att den gamla vänskapskretsen var en bidragande orsak till 
deras återfall. Bertil berättar om ett av sina återfall:  

”Ja, det gick väl rätt fort. Så söp jag till igen och liksom inbillade… jag behöll 
samma bekantskapskrets liksom. For ut på staden, träffade folk, satt och surrade 
och ba ba ba ba ba. Skulle låtsas då vara nykter inför dem vilket naturligtvis inte 
gick så jag åkte dit igen och då söp jag… jag tror det var sju månader”. (Bertil) 

 
Bertil gick ut från behandling och tillbaka till samma umgängeskrets vilket resulterade i ett 
återfall. Bertil upplevde en viss press att låtsas vara nykter inför sina vänner eftersom han hade 
genomgått en behandling men menar att det var en illusion som inte gick att upprätthålla speciellt 
länge.  
Felix och Ceasar hade inga återfall. David och Erik upplever själva att de inte har haft några 
återfall även om de berättar att de tog droger någon gång efter den tidpunkt som de själva anger 
att de blivit drogfria. David säger även att ”ibland när man blir sugen så blir man som, vill hitta 
ursäkter”. Idag är både David och Erik helt drogfria.  En möjlig orsak till varför Adam och Bertil 
hade återfall och inte Felix, Ceasar, David och Erik kan vara att Adam och Bertil inte hade en 
uttalad önskan om att bli drogfria, vilket Felix, Ceasar, David och Erik menar att de hade.  
 
  Hinder  
 
Att försöka återanpassa sig till samhället kan vara en lång och svår process för de flesta 
kriminella missbrukare. Att bli nykter och drogfri är bara ett delmål, och det finns flera aspekter i 
återanpassningen. En kriminell missbrukare som kommer ut från fängelset eller från behandling 
står oftast utan några sociala kontakter, förutom sitt tidigare umgänge, utan sysselsättning, 
fritidsaktiviteter och oftast utan bostad. Istället har de enligt informanternas utsagor skulder samt 
en viss oförståelse om hur samhället fungerar och hur man är en del i det utan att vara en 
kriminell missbrukare.  
När man lever som kriminell missbrukare i många år så blir det ens verklighet, det som är 
”normalt”. Bertil beskriver att han hade svårt att hantera känslor och kände att han fortfarande var 
kvar i tonåren känslomässigt.  
 

“Känslolivet försvinner ju så att säga. Jo men, allt det onormala har ju blivit 
normalt. Alltså det onormala, när du är i den där lilla klicken. Att stjäla blir ju 
normalt. Det gör ju alla i mitt umgänge”. (Bertil) 
 

Bertil levde i en kriminell missbruksvärld länge och omgav sig med likasinnade, vilket för honom 
blev det ”normala”, även om det inte följer de lagar och normer som samhället bygger på.  
Adam beskriver upplevelsen av hjälplöshet vilket handlade om att han som 35-åring inte visste 
hur samhället fungerar eftersom han inte har varit en del av det på så länge. Att vara kriminell 
missbrukare var det som var ”normalt” för honom. 
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Adam uttrycker det som följande:  
 

”Djävulskt, djävulskt svårt att vara stor och stark och kåkfarare och fulltatuerad 
och be om hjälp om ta mig fan allting. För jag visste inte. Jag vet inte hur det är att 
var 35 år och drogfri, och inte kunna någonting. Jag har ingen aning. Jag vet inte! 
Jag vet förbannat inte något”. (Adam) 

 
Adam upplevde en osäkerhet. Han visste inte hur samhället fungerade och framförallt, han visste 
inte hur han skulle fungera i samhället. Adam upplevde en viss identitetskris.  
 
Som kriminell missbrukare befinner sig personen längst ner på samhällsstegen och i en 
återanpassning till samhället så är det flera aspekter som är problematiska. En kriminell 
missbrukare har levt utanför samhällets regler och normer i så många år att många av dem inte 
vet hur det fungerar praktiskt. På grund av skulder och fängelsedomar finns de i polisregistret, 
vilket medför en stigmatisering. Ceasar berättar att han försökte köpa en digitaltvbox kontant 
men blev nekad detta. Han förstod att han inte skulle få hyra eller köpa en vara på avbetalning, 
men trodde inte att han skulle bli nekad att köpa en vara som kostade under 500 kronor kontant. 
Ceasars mor och far fick köpa digitaltvboxen åt honom och om hur Ceasar upplevde händelsen så 
säger han ” Nä jag blev lite förvånad, jag tänkte ju köpa den”.  
Adam berättar om en händelse som refererar till problematiken med att inte veta hur saker och 
ting fungerar. Han fick en postanvisning på 600 kronor som han inte visste hur han skulle få ut. 
Adam berättar att han en gång har rånat Posten så det visste han hur man gjorde men att hämta ut 
en postanvisning det var svårare. Efter två veckor hade han tagit sig till att fråga hur han skulle gå 
tillväga, men väl på posten kunde han inte identifiera sig själv och då tänkte han ”två pickadoller 
så hade du gett mig pengarna kärringjävel.” 
Detta kan låta som en självklarhet för oss som har levt inom samhällets ramar och regler i alla år, 
men för en före detta kriminell missbrukare kan detta vara en av svårigheterna som de möter i 
återanpassning till samhället.  
 
Av intervjuerna har själva bostadsfrågan visat sig vara ett av de största hindren för en 
återanpassning till samhället. Många av dem var bostadslösa under större delen av sin aktiva tid 
som kriminella missbrukare och när de väl hade rehabiliterats återstod bostadsproblemet. På 
grund av tidigare skulder och skadestånd på grund av sitt tidigare leverne, var det ingen 
bostadsförmedling som hade någon tillit till dem som hyresgäster. Enligt Felix  

 
”Den största svårigheten det var ju det att gå ut från behandling att du ska börja 
leva drogfritt och fortfarande vara bostadslös. Det var fruktansvärt jobbigt”.(Felix) 
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Av de sex informanterna var det endast Bertil som hade en lägenhet när de avslutade sin 
behandling eller blivit drogfria på egen hand. För Erik var det inget större problem eftersom han 
hade varit konstant bostadslös under sin aktiva tid som kriminell missbrukare, vilket resulterade i 
att han inte heller hade några hyresskulder. Erik flyttade till sin kusin i Stockholm, som hjälpte 
honom att skaffa ett arbete, och efter att ha bott hos en släkting en tid fick Erik så småningom ett 
eget boende.  
David träffade sin nuvarande sambo under behandlingen. Efter behandlingen flyttade han in hos 
henne och blev sambo.  Adam lyckades övertyga en privat hyresvärd att ge honom en chans att få 
hyra en lägenhet. Han fick ett prövokontrakt på tre månader, och i avtalet ingick även 
överraskningsbesök av hyresvärden när som helst för att hyresvärden skulle försäkra sig om att 
Adam var en tillförlitlig hyreskund.  Adam var även tvungen att förnya sitt kontrakt månadsvis.  
 

”Jag skruvade ner tvn extra för jag tänkte jävlar ingen ska få komma och säga 
någonting. Inga kompisar och klampa inte i trappen och inga fimpar på bron och 
liksom allt det här för jag bor jävlat på nåder”.(Adam) 

 
Efter ett år ansåg hyresvärden att Adam hade skött sitt avtal och gav honom ett 
förstahandskontrakt på bostaden.  
Ceasar var bostadslös när han påbörjade sin behandling. Medan har var inneboende på 
behandlingshemmet anordnade arbetsförmedlingen en praktikplats på en idrottsanläggning åt 
honom. Kommunens bostadsförmedling nekade honom hyreslägenhet på grund av gamla 
vräkningar och hyresskulder men personalen på idrottsanläggningen där han praktiserade hjälpte 
honom att få hyra ett gårdshus av en privatperson. Ceasar bodde i gårdshuset i många år innan 
han blev godkänd av bostadsförmedlingen.  
Felix hade heller ingen bostad när han kom ut från behandlingen. Han bodde hos en vän och 
ibland hos den tjej som han träffat medan har var under behandling. Slutligen fick han hyra en 
lägenhet av bostadsförmedlingen, trots hyresskulder. Hans far gick in som borgenär.  
 
Samtliga informanter nämner skulder som den största svårigheten och hindret i deras 
återanpassning till samhället. Samtliga informanter har större kronofogdeskulder i form av 
hyresskulder, avbetalningar, böter och främst skadeståndsersättningar för att nämna några, som 
de måste betala tillbaka. 
Adam och Bertil berättar att de har så stora skulder att de kommer att leva på existensminimum 
resten av livet. Detta anser båda främst går ut över deras barn. De upplever att de inte har kunnat 
ge sina barn den ekonomiska trygghet som de hade önskat. Både Bertil och Adam önskar att 
Kronofogdemyndigheten skulle kunna ha överseende med vissa kostnader som rör barnen ibland, 
så att deras barn inte skulle behöva lida för deras misstag. Adam säger; 
 

“Jag kan ju inte ens köpa täckbyxor om vi ska åka skidor för att jag beskattas ju så 
oerhört hårt, för jag har ett existensminimum punkt slut”.(Adam) 
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Bertil beskriver sin ekonomiska situation som sitt största nederlag. Han har varit nykter i 21 år 
idag och har hittills, och kommer kanske aldrig att komma tillrätta med sina skulder. Han är väl 
medveten om att han själv är orsaken till sina ekonomiska svårigheter, men har en önskan om att 
få en ny chans ekonomiskt om han visar sig värdig Bertil skulle vilja se att skulderna skulle 
kunna avskrivas efter ett antal år, om personen i fråga bevisar att denne har återanpassat sig till 
samhället och inte skaffar sig nya skulder under tiden. Bertil känner en viss bitterhet och frågar 
sig Kunde man inte ha fått den chansen då.(…) Varför inte i helvete kommer jag ur den här 
skuldfällan?” 
Erik är den som har dragit på sig minst skulder och har snart betalat av dem. Något som han 
beskriver som väldigt skönt. Felix har slutligen lyckats få ett banklån för att kunna betala av sina 
Kronofogdeskulder, något som även David fortfarande hoppas på att få. Räntan på 
Kronofogdeskulderna är hög och avbetalningarna i sig minskar inte så mycket på skuldbeloppet 
på grund av den höga räntan.  Ceasar nämner ännu en gång den stora problematiken med att få ett 
boende på grund av alla skulder.  
 
 
Möjligheter 
 
Informanterna upplever möjligheten till stöd och hjälp i sin återanpassning till samhället olika.  
 

”Jävlat inte något har jag fått. Jag har fått kämpa och böna. Jag har fått be. Jag 
har fått... fnaska mig, jag har fått göra fan i mig allting. Blotta mina blodådror för 
varenda läkare, allting, för att det här ska kunna bli en verklighet. Man kan säga 
min sociala rehabilitering gick ju fan på ett och ett halvt, två år ”.(Adam) 
 

Adam upplevde att den sociala återanpassningen tog lång tid eftersom han menar att han fick göra 
allt på egen hand. Han upplever inte att han har fått någon större hjälp i sin strävan att återanpassa 
sig till samhället. Efter sin första behandling så berättar Adam att han trodde att samhället skulle 
stå och backa upp honom och hjälpa honom att återanpassa sig till samhället. Han säger att han 
förväntade att få saker ordnade åt sig, så som bostad och körkort, utan att han själv skulle behöva 
jobba för det. Men han säger även att ”hade jag fått det serverat så tror jag inte att det hade 
funkat lika bra heller” . Adam menar att han inte hade lyckats att återanpassa sig tillsamhället om 
han inte hade fått arbeta för det på egen hand. Adam tror att han hade återfallit till kriminaliteten 
och missbruket om myndigheterna hade tillhandahålligt exempelvis en bostad och ett arbete.  
 
Även Ceasar upplever att det är så det måste gå till vid en återanpassning. Att en före detta 
kriminell missbrukare måste bevisa att denne kan klara av att återanpassa sig till samhället på 
egen hand. Ceasar upplever att han har fått det stöd och den hjälp som han behövde. Han säger att 
han förstår hur samhället fungerar. Att ingen bostadsförmedling ville ha honom som hyresgäst 
eftersom han hade höga skulder, eller att han måste bevisa sig trovärdig och att en arbetsgivare 
ska kunna lita på honom innan han fick ett arbete.  
 

”Jag förstår det men det måste som vara så. Man kan som inte bara få, så nej 
schysst tycker jag ändå”.(Ceasar) 
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David berättar att han som tonåring åkte ut och in på olika LVU hem och han berättar att han 
kände sig utstött, som att alla var emot honom. 
Men efter att han bestämt sig att återanpassa sig till samhället så anser han att han har fått den 
hjälp som han behövde.  
Även Felix anser att han har fått ett bra mottagande, och han förstår att han måste kämpa 
mestadels på egen hand, men Felix känner även att han har fått hjälp när han har bevisat att han 
är värdig det.  
Samtliga informanter förstår att det har varit upp till dem själva att bevisa att de vill återanpassa 
sig till samhället, och de anser inte att det är mer än rätt att de har behövt kämpa för att bli 
betrodda för få den hjälp de behövde. Samtidigt så har de fått hantera det mesta på egen hand.  
Av intervjuerna har det framkommit att informanterna anser att den största hjälp som de har 
erhållit är hjälpen att ta sig in på ett behandlingshem och sedan vidare hjälp att ta sig in på 
arbetsmarknaden igen.  
Adam, Bertil och Ceasar har alla tre börjat med en praktikplats av något slag. Detta för att visa 
sig arbetsdugliga. De har sedan valt att arbeta på ett behandlingshem och har gått olika kurser för 
att bli alkohol och drogterapeuter. Bertil är dock förtidspensionerad idag. David var även 
förtidspensionerad vid ung ålder men valde att få den avdragen då han ville ha en lärlingstjänst, 
något som arbetsförmedlingen hjälpte honom att införskaffa. Felix började studera och har på 
sådant vis fått ett arbete. Erik använde sig av de sociala kontakter han hade för att ta sig in på 
arbetsmarknaden.  
 
Social exkludering 
 
Ceasar, David, Erik och Felix beskrev känslan av utanförskap, att känna sig socialt utstött. Enligt 
Informanterna upplever de en viss svårighet att relatera till det ”vardagliga samtalet” som 
människor för.  

För jag visste inte vad man skulle prata om och det dem pratade om det visste jag 
ingenting om. Det som vanligt folks intresse att prata om… släktskap till exempel. 
Jag bara aaaah”.(Ceasar) 

 
Informanterna upplever att de inte kan bidra till samtalet eftersom deras samtalsämnen endast har 
kretsat runt droger och kriminalitet. David och Erik uttrycker sig så här:  
 

 ”Sen så kan jag ju känna ett visst handikapp vid vissa sociala situationer. 
Ja men, det där kallpratet det har ju som inte funnit annars i min värld. Men det har 
blivit bättre. Jag kan prata med folk och så där. (…) Men man ser ju hur det har 
varit. Om man ska tala om droger och brott och sådant, då går det bra för då flyter 
ju som allting på. För man vet ju sådant men om man pratar om andra saker, vi 
säger som, jag har ju som ingenting att komma med”.(David) 
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”I början var det ganska jobbigt alltså. Det är ju som, runt dem samtalsämnena som 
jag är van att prata om liksom vi sitter och pundar och pratar droger, det var allt 
jag kunde. Så jag kunde som aldrig vara med i något samtalsämne på riktigt i 
början i alla fall. Då var det, man kände, att man nästan blev lite utstött eller något. 
Ja det var lite så att man kände sig lite utanför för jag hade ingenting att tillägga till 
samtalsämnet så där, men det förbättras med tiden liksom. Man kommer mer och 
mer in i det så…”(Erik) 

 
Både David och Erik har upplevt ett visst socialt handikapp som har resulterat i en känsla av 
utanförskap. De upplevde en osäkerhet och kunde inte delta i samtal som handlade om ämnen 
utöver de som de själva var vana att samtala om, det vill säga drogrelaterade ämnen.  
 
Social Inkludering   
 
Idag anser informanterna att det har blivit lättare att samtala med ”vanliga” människor. De har 
lärt sig de sociala koderna och har idag en större kunskap om samhället, en kunskap som inte 
enbart är baserat på kriminalitet och missbruk. Idag uppskattar Ceasar det vardagliga samtalet 
med exempelvis arbetskamraterna. 

 
”Men nu tycker jag att det är rätt roligt att jag vet att min granne, hans pappa det 
är ju han som jobbar där borta och så där. Jag tycker att det är rätt kul att veta 
sådana saker, men då hade jag ingen aning”. (Ceasar) 

 
Felix menar att det är en inlärningsprocess som man måste gå igenom och idag upplever han att 
han kan bidra med något i exempelvis ett samtal med sina arbetskamrater. Dock säger han att han 
känner att han måste hålla tyst när samtalsämnet berör något som har med hans förflutna att göra.  
 

”Sen så kanske man är tyst då det pratas om när det har hänt något i bråk och 
knivbråk, när dem pratar om att det måste ju vara nån kriminell och knark och så 
där och ja, då har man inte så mycket åsikter”. (Felix) 
 

Trots att Felix idag har samma åsikter som de flesta andra angående vad som är rätt och fel, helt i 
linje med samhällets regler och normer så upplever han att han inte kan utrycka sina åsikter i 
ämnet eftersom han har tillhört den grupp av människor som samtalet handlar om.  
 

Stigmatisering  
 
Felix upplever att han inte kan tala öppet om sitt tidigare leverne. Resterande fem informanter 
anser sig dock vara mer eller mindre öppna angående sitt förflutna. De upplever att människor i 
allmänhet reagerar positivt när de berättar om sitt tidigare leverne men får även uppleva 
motsatsen. Både Bertil och Ceasar upplever en stigmatisering. 

”Jag menar, jag har alltid betraktas som en A-lagare och jag tror…(…) 
Ibland undrar jag om man på något omedvetet sätt ändå upprätthåller den 
stämpeln. (…) det finns alltid rötägg som springer och pratar skit och säger att jag 
är full här och jag är full där och jag kan säga att det har gått 21 år och jag kan än 
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idag få höra, att rykten om att nu är han i gång och super igen och… och det, det är 
efter 21 år. Det tar nog aldrig slut va”.(Bertil) 

 
Trots att Bertil idag har varit nykter längre än vad han var aktiv missbrukare, säger han att han 
upplever att han fortfarande stämplas som alkoholist av många i sin omgivning.  
Även i Ceasars berättelse framkommer att han upplever att de allra flesta människor ger honom 
ett positivt bemötande, har han även råkat ut för att bli utdömd som narkoman. Stämpeln som 
narkoman finns kvar. Ceasar arbetade en tid på en skola och berättar att en av barnens föräldrar 
hade förutfattade meningar om honom på grund av hans tidigare leverne.  
 

Jag skulle inte jobba i hennes barns klass, för jag hade ju knarkat sönder hjärnan 
så jag kunde ju inte lära barnen någonting och sen så hade jag ju sjukdomar som 
jag skulle sprida till barnen och en gång narkoman alltid narkoman”.    (Ceasar) 

 
Adam upplever att människor ibland reagerar med misstänksamhet och skepticism mot hans 
tidigare leverne, men han säger att han har en förståelse för det eftersom han har försökt att bli 
drogfri många gånger utan att lyckas. Adam upplever det dock inte svårt att bemöta den 
reaktionen hos människor. Erik berättar att människor kan titta snett på honom när han berättar 
om sin aktiva tid som kriminell missbrukare. Han upplever ändå att de oftast bli chockade när han 
berättar om sitt förflutna, eftersom de inte tror att han skulle vara en person med den bakgrunden.  
David upplever att han i princip enbart får positiva reaktioner från omgivningen. Han väljer att 
berätta själv om sitt förflutna för att det ska komma från honom direkt utan att förvanskas 
ryktesvägen.  
Felix har ett annorlunda förhållningssätt och berättar hur han hanterar sin stigmatisering.  
 

“Jag säger som inte till folk att jag är före detta kriminell narkoman och jag har 
fått åka in och ut på fängelset och sådant där. Det känns som att folk inte förstår 
det även om fast… jag kan säga att jag är nykter alkoholist. Då förstår dem mer 
alltså.  För mig är det samma problem. Jag anser att jag inte klarar av att, eller jag 
klarar av att dricka men dricker jag så blir jag så omdömeslös så jag vet inte om 
jag tar droger igen och därför låter jag bli att dricka, och ser mig som en nykter, 
alkoholist då. (…) Så då är det lättare att säga nykter alkoholist så här till 
arbetskamrater och så där och att dem förstår som. Det ses som mer acceptabelt. 
Sen då vad dem vet och inte egentligen vet det… en del kanske vet mer än vad jag 
säger och vad jag tror, men det spelar som ingen roll”.(Felix) 

 
Felix upplever att människor tenderar att ha en större förståelse för före detta alkoholister än före 
detta kriminella missbrukare. Han menar att det är mer accepterat i samhället att vara nykter 
alkoholist eftersom människor har lättare att förstå och relatera till alkoholproblem. Eftersom 
Felix benämner sig själv som nykter alkoholist så upplever han inte att han bär på samma 
stigmatisering.  
 
 
 
 

”Nej jag känner däremot att jag börjar som ta mig ifrån den stämpeln och så att 
jag har slutat stämpla mig själv och identifierar mig som vilken samhällsmedlem 
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som helst då. I början så var det ju mycket så att jag jämförde mig inte med 
Svensson, alltså idag ser jag mig som en Svensson som har som jag ser det en 
beroende och alkohol sjukdom idag alltså, det som jag kan hålla mig fri ifrån 
genom att inte ta droger. Det är en del av mig. Den andra delen det är ju att jag ser 
mig idag som vilken samhällsmedlem som helst. Jag har lika många åsikter och lika 
mycket att säga till om i samhället som grannarna här har. Det är någonting jag 
har fått jobba för att komma in i”. (Felix) 

 
Genom att identifiera sig själv som nykter alkoholist istället för före detta kriminell narkoman 
upplever Felix att han inte längre blir stämplad av sin omgivning. Felix identifierar även sig själv 
idag som vilken samhällsmedlem som helst. 
 
Motivation och att leva med konsekvenserna av sitt handlande 
 
Idag har samtliga informanter lyckats återanpassa sig till samhället och lever ett nyktert och 
drogfritt liv. Informanterna tar upp flera olika faktorer som motiverar dem att inte få ett återfall. 
Ceasar och David menar att deras liv som det ser ut nu är betydligt bättre och den vetskapen 
räcker som motivation och de vill inte förstöra det. Motsvarande åsikt kan ses i Bertils berättelse.  
 

”Man kan ju inte ens jämföra med samma, jag menar jag har ju ett liv idag, vilket 
jag inte hade. Jag hade ju inget liv under alla dessa år”. (Bertil) 
 

Bertil anser att hans förflutna inte var ett liv utan bara en tillvaro i total misär, och det är inget 
som han eftersträvar idag. En andra motivationskälla enligt Bertil är vikten av förtroendeuppdrag 
från andra.  

”Liksom när det hade gått en tid så kände man ju liksom att livet återvände, man 
fick förtroende från folk. Det är en djävulskt, djävulskt viktigt grej i ens drogfria 
och nyktra liv. Det är ju att när man ser att folk börjar lita på en igen. Du börjar få 
kanske förtroendeuppdrag som du aldrig i ditt jävla liv skulle ha fått tidigare. För 
mig en otroligt viktig grej och det tror jag dem flesta som har varit missbrukare… 
du har ju varit misstrodd hela livet med allt det du har gjort, och med fullt, fullt 
riktigt. Inte fan skulle man tro på mig medan jag söp. Jag ljög ju om allt”. (Bertil) 

 
Bertil berättar att det har varit väldigt viktigt för honom att uppleva att människor litar på honom 
igen. Att de i hans omgivning ber honom om hjälp och förväntar sig att han kommer att 
genomföra vad han har blivit tillfrågat att utföra.   
Erik använder den specifika händelse som fick honom att vilja återanpassa sig till samhället som 
motivationskälla.  
 

“Tänker oftast tillbaks på gångtunneln bara. Där jag vaknade upp och insåg att jag 
inte ville leva det livet något mer liksom”. (Erik) 
  

Erik berättar även att han vill finnas där för sin mor och sin bror, som han har fått kontakt med 
igen. Han har lovat sin far att ta hand om sin lillebror innan fadern dog, och det är ett löfte som 
han tar på allvar.  
Adam anser att det skulle vara så pinsamt att åka fast för ett brott idag att skammen skulle få 
honom att återgå till ett missbruk. Adam berättar att det är hans största motivation, tillsammans 



 36 

med vetskapen om hur det alltid börjar för honom när han får ett återfall. Därför är han ytterst 
uppmärksam på sitt eget agerande och mående för att han inte ska återfalla till missbruket och 
kriminaliteten.  
Felix nämner sin delaktighet i samhället som ett av huvudskälen till att han håller sig drogfri och 
på rätt sida av lagen idag. 
 

Idag så det som motiverar mig att vara på rätt sida av lagen det är ju att jag 
betalar ju skatt idag och mina skattepengar går ju, är ju, och det är ju en del också 
som jag vill, och sabbar och förstör så kostar det ju oss också”.(Felix) 
 

Felix upplever dock att den största motivationen för honom är rädslan för att bli frihetsberövad 
igen.  Felix vill absolut inte spendera tid i ett fängelse igen och enda sättet att undvika det är att 
leva hederligt.  
 
I informanternas berättelser angående deras tidigare leverne framkommer det att vardagen 
handlade om att införskaffa pengar på något sätt så att de kunde betala för de droger som skulle ta 
dem genom dagen. Informanterna berättar om det bristande ansvarstagandet som det medförde.  
 Att det inte spelade någon roll vilka lögner de var tvungna att säga, hur många, eller vilka 
människor de sårade i jakten på droger.  
En före detta kriminell missbrukare som har lyckats återanpassa sig till samhället måste 
fortfarande leva med de konsekvenser som deras missbruk har medfört, något som i sig kan vara 
mycket tyngre att bära än att ha blivit frihetsberövad. Adam berättar;  
 

”Och det är inte att jag har fått extra långt fängelsestraff men besvikelsen i min 
mammas ögon när jag åkte för mitt första narkotikabrott fy fan det var det 
jävligaste. Missa första dagen i skolan då ”Fredrik” skulle gå, alltså inskrivning. 
Missa den dagen, för jag var så helvetes påtänd så jag orkar inte idag. Det är ju 
också en... jag menar du får ju inte femtio öre i böter för det, men fy fan, jag mår 
illa över det än bara jag tänker på det idag. Just det här känslomässiga… sveket 
som jag upplever det, det är djävulskt, djävulskt tungt att bära”. (Adam) 

 
Adam upplever att det känslomässiga sveket är det värsta. Sådant som han ångrar att han har 
gjort, sagt eller helt enkelt missat på grund av sitt missbruk. Adam berättar om andra episoder i 
sitt liv som han inte är stolt över. Han har bland annat tänt eld på barnvagnar där barnen låg kvar. 
Som tur är så skadades inget barn. Han berättade även om en annan gång då han av en 
olyckshändelse råkade krossa skallbenet på en oskyldig kvinna med ett baseballträ. Hon råkade 
vara den som öppnade dörren och inte den man som Adam var ute efter.  
Narkotikapreparat avtrubbar känsloregistret och en missbrukare behöver inte känna ångest eller 
ånger för vad denne har gjort eller sagt så länge drogerna finns i kroppen. Vid en rehabilitering 
har personen inte längre ett preparat som bedövar känsloregistret och som nykter kan det vara 
svårt att leva med konsekvenserna av sitt missbruk.  
 

“Jag har fått koppla bort Adam väldigt mycket ur det här. Det är inte jag. Jag 
menar, det är inte som att jag försöker fly ansvaret för det, det är inte det, men jag 
skulle aldrig göra en sådan sak drogfri, never. Men när jag tar droger blir jag en 
person som till och med jag ska vara rädd för. Inte jämt men när stunden kräver så 
att säga”. (Adam) 
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Adam gör skillnad på drogfria Adam och missbrukaren Adam och menar att det var drogerna i sig 
som fick honom att göra hemska saker, inte han som person.  Han har även gått i samtalsterapi för 
att kunna hantera sitt förflutna.   
Ett viktigt steg i tolvstegsprogrammet under rehabiliteringen är att be om ursäkt till alla 
människor som man har gjort illa på ett eller annat sätt under sin aktiva tid som missbrukare och 
kriminell. Bertil berättar att han efter två år som nykter började be om ursäkt till människor som 
han gjort fysiskt eller psykiskt illa och säger att;  
 

Jag kan inte ställa saker och ting till rätta för dem är gjorda. Idag kan jag 
uppriktigt och ärligt be dig om ursäkt med vad jag har ställt till med. Du kanske 
inte kan förlåta mig för det men det är en sak, men jag vill i varje fall göra det. För 
min egen del och få det utagerat på något sätt”. (Bertil) 

 
Att be om förlåtelse är svårt och det är inte alltid som personerna i fråga kan förlåta vad de har 
blivit utsatta för, men enligt Bertil så har han förståelse för det. Han förväntar sig inte att alla ska 
kunna förlåta vad han har utsatt dem för och menar att det är något som han får leva med.  
Bertil använder även humor som en försvarsmekanism även om det kan uppfattas som nedlåtande 
av många. Men Bertil menar att han måste kunna skratta åt olika episoder i sitt missbruksliv, även 
om de i sig inte är speciellt roliga, detta för att kunna leva med konsekvenserna av sin aktiva tid 
som kriminell missbrukare. Bertil uttrycker det som följande;  
 

”Man får lite utlopp för det här man kan inte gå och ångra och vara ledsen över 
allt den man har gjort för då skulle man ju inte fan få göra annat i livet än att sitta 
och deppa i ett hörn och det har man ju ingen lust till”. (Bertil) 

 
Bertil berättar att han ändå är stolt över sig själv att han har lyckats ta sig ur det liv han levde. 
 

”Att vara en missbrukare och tagit sig ur det så står man helt plötsligt med en 
livserfarenhet som inte många är förunnat. Och man står med en jävla kunskap som 
inte många är förunnat heller men det har ju tagit ett jävla pris den kunskapen. Den 
har ju kostat mer än den har smakat”. (Bertil) 
 

Bertil upplever att hans tidigare leverne har krävt mycket, både hälsomässig, och 
relationsmässigt, men han anser att han bär på en unik livserfarenhet. 

 
Även David beskriver känslan av stolthet, att han har lyckats ta sig ur. Han berättar att det har 
gått betydligt sämre för många av hans vänner, men upplever att han var en av dem som lyckades 
vända sin livssituation till något positivt istället. 
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7 Diskussion 
 
I följande kapitel kommer en diskussion föras angående det resultat som intervjuerna gett, samt 
reflektioner av min egen process i uppsatsskrivandet. Frågeställningarna kommer att besvaras och 
förslag till framtida forskning kommer att tas upp. 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka möjligheter och hinder före detta kriminella missbrukare 
upplevt i återanpassningen till samhället.  
 
Det finns fyra forskningsfrågor som ligger som stöd för uppsatsen. Dessa är: 
 
Hur upplever före detta kriminella att återanpassningen har sett ut? 
Vilka hinder och möjligheter har före detta kriminella upplevt att de har mött i sin återanpassning 
till samhället? 
Vilket stöd och hjälp upplever före detta kriminella att de har blivit erbjudna från samhället? 
Hur upplever före detta kriminella att de har blivit mottagna av samhället? 
 
 
Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att den rådande kriminaliteten är ett stort 
samhällsproblem, så väl ekonomiskt som säkerhetsmässigt. Under 2009 anmäldes sammanlagt 1 
405 626 brott i hela landet.(www.bra.se, 20100913). Återfall är vanligt. 2004 återföll 25 procent 
till brott inom ett år och 39 procent blev lagförda för ett nytt brott inom tre år. (bra.se, 20100913).  
 För att fler personer ska ha en lyckad återanpassning krävs åtgärder och före detta kriminella har 
en kunskap och en förståelse för de svårigheter som kriminella ställs inför i sin återanpassning till 
samhället.  
 
Informanterna bär alla på en unik livshistoria, men samtidigt har de upplevt en liknade 
återanpassningsprocess.  
Samtliga informanter brottades med ett missbruk av något slag och flertalet av de brottsliga 
handlingarna var missbruksrelaterade; de utförde ett brott för att de var påverkade. Vanligast var 
dock att brottet i sig, så som inbrott och stöld, direkt hade anknytning till att finansiera ett 
beroende. En persons återanpassning kan identifieras som att den har sin början när denne inser 
att han eller hon vill förändra sin livssituation och sedan genomför det. I informanternas 
berättelser har det framkommit att en specifik händelse i livet, ofta av en mer dramatisk karaktär 
och familjerelaterad, resulterade i beslutet att avbryta det kriminella missbruket. För att kunna 
återanpassas till samhället genomgick fem av sex informanter behandling för sitt missbruk och 
samtliga informanter är idag drogfria.  
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Vilka hinder och möjligheter har före detta kriminella upplevt att de har mött i sin 
återanpassning till samhället? 
 
Enligt Ann-Marie Begler och Stina Holmberg (2002) är; arbete och utbildning, bostad, ekonomi, 
fritid, sociala relationer samt missbruk och hälsa, orsaker till svårigheter för kriminella till 
återanpassning i samhället. Resultatet av deras studie visade att arbetslöshet och bostadsbrist var 
två av de största svårigheterna för de klienter som intervjuades. Av intervjuerna till denna studie 
har det framkommit att arbets- och bostadslöshet är de två största hindren för en återanpassning 
till samhället.  
Utifrån informanternas berättelser framkommer det att den ekonomiska situationen upplevs som 
det största hindret och det största misslyckandet under återanpassningsprocessen. Som ett resultat 
av sitt tidigare leverne har flera av informanterna stora skulder hos Kronofogden. Den 
ekonomiska situationen kan således ses som det centrala hindret i återanpassningsprocessen. I 
informanternas berättelser angående de hinder de har mött i sin återanpassning kan 
fortsättningsvis fyra hörnstenar identifieras. Dessa är bostad, sysselsättning, umgänge samt 
motivation. De huvudfaktorer som har framkommit ur informanternas berättelser kan 
demonstreras genom följande figur: 
 
                 BOSTAD  SYSSELSÄTTNING 
   EKONOMI 
                     UMGÄNGE   MOTIVATION 
 
Figur 1: Olika faktorer som har inverkan på en persons återanpassning.  
 
I Bergler och Holmbergs (2002) rapport Efter Muck framkom liknande huvudområden i 
återanpassningsprocessen som informanterna i denna studie har uppmärksammat.  
 
Motivation  
 
Motivation är en nyckelfaktor för en lyckad återanpassning till samhället. Informanterna menar 
att utan motivationen och viljan till återanpassning är risken för återfall hög, och utan att själv få 
kämpa för sin återanpassning kan motivationen avta. 
 
Sysselsättning och bostad 
 
Arbete och bostad är två basala behov hos en person som försöker återanpassa sig till samhället. 
Några av informanterna upplever att myndigheterna inte har bidragit till att hjälpa dem att lösa 
arbets- och bostadsfrågan men samtidigt tror många av informanterna att det inte hade varit en 
lyckad återanpassning om de hade fått allt tillhandahållet.  
 
Umgänge 
 
En av hörnstenarna är vikten av att bryta kontakten med gammalt umgänge för att kunna 
återanpassas till samhället, något som samtliga informanter i denna studie har upplevt nödvändigt.   
Det gamla umgänget kan indirekt eller direkt påverka personen som vill återanpassas till ett 
återfall eftersom riskerna med att inte bryta ett tidigare vanemönster och umgänget som 
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missbruket skedde tillsammans med kan det bli betydligt svårare att hålla sig nykter och försöka 
återanpassa sig till samhället. Enligt Jenkins (2008) tillskrivs vi olika kollektiva identiteter. Ett 
medlemskap av en kollektiv identitet betyder att medlemmarna har någonting gemensamt. Denna 
inkludering innebär en exkludering från andra kollektiva identiteter. Jenkins menar att 
fastställandet av ”oss” även fastställer ”dem”, och skapar en gräns mellan olika grupper (Jenkins, 
2008:102). Genom att inkluderas i den kollektiva identiteten som kriminell missbrukare 
exkluderas informanterna från andra kollektiva grupper i samhället. Eftersom deras kollektiva 
identitet i kriminella kretsar har begränsat samtalsämnena till droger och kriminalitet i och med 
det sociala nätverk de höll sig till, samt den situation de befann sig i, upplevde informanterna att 
de hade liten kunskap och intresse av de samtalsämnen som fördes utanför deras tidigare 
umgängeskrets. Informanternas sätt att uttrycka sig är en del av deras identitet, Flertalet 
informanter använder svordomar i sitt dagliga språk vilket skulle kunna härledas till deras 
kollektiva identitet som kriminella missbrukare.  
 Flera av informanterna har upplevt det vara svårt att anpassa sig till sin nya identitet som 
laglydig medborgare i socialiseringen med andra. Felix till exempel benämner sig själv som 
nykter alkoholist istället för före detta kriminell missbrukare eftersom han tror att allmänheten 
lättare kan acceptera honom som nykter alkoholist. 
De flesta anser att de har kommit ifrån stämplingen till den kollektiva identitet som kriminell 
missbrukare, samtidigt som många anser att stämplingen är rättvis och på sådant sätt upprätthåller 
de den egna kollektiva identiteten vars inkludering gör att de kan känna en viss exkludering från 
samhället, i ett visst ”vi” och ”dem” tänk.  Jenkins (2008) menar även att samhället alltid kommer 
att ha förutfattade förväntningar på främmande individer som är medlem i gruppen kriminella. 
 
Ekonomi 
 
 Informanternas berättelser visar att ekonomin påverkar tre av fyra hörnstenar. Ekonomin 
försvårar möjligheten till eget boende, inverkar i möjligheten att få ett arbete och motivationen att 
leva hederligt. Informanternas ekonomiska situation påverkar dock inte valet av umgänge. Valet 
av umgänge kan härledas till dess påverkan för informanternas återanpassning. Huruvida 
informanterna har ekonomiska svårigheter är ovidkommande. Flera av informanterna uttrycker en 
känsla av hopplöshet angående sin ekonomiska situation vilket kan ses som en riskfaktor för 
återfall till kriminalitet. 
 
Hur upplever före detta kriminella att återanpassningen har sett ut? 
 
Informanterna nämner flertalet faktorer som har spelat in under återanpassningsprocessen. En av 
informanterna berättade att han kände sig känslomässigt avtrubbad efter år av missbruk och 
menade att det medförde att han behövde arbeta med att hantera sina känslor igen. Flera av 
informanterna berättade att de måste leva med konsekvenserna av den fysiska och psykiska 
misshandel som de har utsatt sin omgivning för under sin aktiva tid som kriminella missbrukare, 
vilket de behövde tid och hjälp med att bearbeta och hantera.  
Av intervjuerna framkom att flertalet informanter i början av återanpassningen upplevde att 
kunskapen angående samhällets utformning var bristande, vilket kunde skapa problem.  En av 
informanterna berättade om hantering av postärenden som ett exempel. Han visste inte hur han 
skulle gå till väga för att hämta ut en postanvisning på 600 kronor. Enligt Jenkins (2008) innebär 
ett medlemskap i en viss grupp en känsla av att veta vem de är och hur de ska agera. (s. 112).  
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Kriminella missbrukare är exkluderade från samhället och deras livsvärld  har ett annat fokus än 
resten av samhället. Således kan återanpassningen till samhället upplevas problematiskt.  
 
Vilket stöd och hjälp upplever före detta kriminella att de har blivit erbjudna från 
samhället? 
 
Informanterna upplever att återanpassningen till stor del har varit deras eget ansvar men berättat 
att det stöd från myndigheter som de har upplevt att de erbjudits har varit främst hjälp med att 
skaffa sig en sysselsättning, oftast i form av en praktikplats. Myndigheternas medverkan till 
informanternas missbruksrehabilitering var en annan möjlighet som informanterna upplevde 
positivt. Flera av informanterna fick hjälp av Socialtjänsten för att bli inskrivna på en 
rehabliliteringsklinik. Majoriteten av informanterna upplevde att de har fått den hjälp de har 
behövt för att ta sig ur ett missbruk.  
 
Hur upplever före detta kriminella att de har blivit mottagna av samhället? 
 
Enligt Goffman (2004) kategoriserar och tillskriver vi varandra olika egenskaper och ger dem en 
stämpel vilket innebär ett stigma. En stigmatiserad person avviker från våra förväntningar på ett 
negativt sätt och de som inte bär detta stigma är var Goffman kallar för ”de normala.”  
I informanternas berättelser framgår det att informanterna hade delade åsikter angående hur de 
upplever den stämpel som deras tidigare livsstil har medfört. Flera av informanterna menar att de 
idag upplever att de har tagit sig från den stämpeln, och kan ses som vilken samhällsmedlem som 
helst. Andra upplevde att de alltid kommer att få leva med stämpeln som kriminell missbrukare. 
Informanterna upplever att de har fått bevisa sig dugliga och pålitliga igen för sin omgivning, och 
att det inte alltid räcker. Således är det få som litar på att han eller hon ska hålla sina löften och 
betala sina räkningar i tid.  
Trots att informanterna mer eller mindre är öppna för att berätta om sina tidigare liv, upplever de 
att människor reagerar positivt när de berättar om sitt tidigare leverne, även om de ibland kan 
stöta på misstänksamhet och glåpord av skilda slag. 
 
Avslutande reflektioner 
 
Syftet med uppsatsen var att fokusera på kriminellas återanpassning till samhället, men 
informanterna visade att orsaken till kriminella handlingar nästan alltid var relaterad till deras 
missbruk och även om de utförde kriminella handlingar redan i tidig ålder så går det inte att bortse 
som verkan. De kriminella handlingar som utfördes var oftast för att införskaffa pengar för att 
underhålla ett missbruk. Eftersom samtliga informanter även var missbrukare ändrades 
definitionen från kriminell till kriminell missbrukare.  
Trots att många av frågorna var av känslig karaktär besvarade samtliga informanter dem med en 
öppenhet. Tillsammans framgår i informanternas berättelser en komplexitet som besvarar de 
forskningsfrågor som uppsatsen söker svar på.     
Det är många faktorer som är viktiga i en persons återanpassning till samhället, och det är en svår 
väg tillbaka för de flesta. När jag försökte finna lämpliga intervjupersoner upptäckte jag att det 
finns två kategorier av före detta kriminella som har återanpassat sig till samhället. Den första är 
den kategori som samtliga informanter i denna uppsats tillhör, nämligen de som har lyckats att 
återanpassa sig helt och hållet. Idag lever det ”vanliga” liv, bortom kriminalitet och missbruk. De 
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har en bostad, ett arbete, en umgängeskrets som inte är kriminella missbrukare, fritidsintressen 
och allt det som kan betecknas som det ”normala”. Den andra kategorin är de före detta 
kriminella som inte riktigt har lyckats att återanpassa sig till samhället. Människor som har tagit 
sig ifrån kriminaliteten men fortfarande är missbrukare, ofta alkoholister. De finansierar inte 
längre sitt missbruk genom att utföra brott men de är inte heller en del av samhället utan är 
exkluderade eftersom de fortsätter att upprätthålla en kollektiv identitet som missbrukare.  

För vidare studier skulle det vara intressant att intervjua personer som inte längre utför 
kriminella handlingar men fortsätter med ett missbruk, kanske för att få en ännu större förståelse 
för de svårigheter och hinder som finns för en person som försöker återanpassa sig till samhället. 
Uppsatsen skulle även kunna fördjupas genom att utföra betydligt fler intervjuer med före detta 
kriminella missbrukare. En kvantitativ studie skulle även kunna genomföras för att kunna 
konkludera vilka faktorer kriminella missbrukare anser vara mest betydande för en lyckad 
återanpassning. Vidare kan myndigheternas perspektiv vara viktigt och intressant att studera. Hur 
kan samhället på bästa sätt hjälpa en person att återanpassa sig till samhället? Där ekonomi, 
bostad och arbete är huvudfaktorerna. Det finns många andra aspekter angående vad som leder 
till att en person blir kriminell missbrukare. Fler studier angående ett samband mellan en persons 
uppväxt och kriminaliteten skulle vara intressant att studera. Vidare forskning angående skolans 
ansvar och hur de tar hand om ”stökiga” elever skulle även vara intressant att studera.   
 
Min förförståelse angående före detta kriminella missbrukares återanpassning till samhället visade 
sig inte vara så bra som jag först trodde. Jag förstod att det inte är lätt att försöka återanpassa sig 
men jag anade inte vidden av problemen. Studien visar ett flertal faktorer som påverkar en 
persons återanpassning som jag inte hade i åtanke. Att försöka återanpassa sig till samhället är en 
lång och svår process som inkluderar många olika faktorer som ska överrensstämma för att 
återanpassningen ska bli lyckad.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
 
Bakgrund: 
Ålder 
Utbildning 
Civilstatus 
Huvudsaklig sysselsättning 
 
Kriminaliteten: 
Hur såg ditt kriminella liv ut? 
Hur började det? 
Varför/hur drogs du in i det? 
Droger? 
Fängelsestraff/domar? 
 
Återanpassning: 
Vad fick dig att vilja återanpassa dig till samhället? Vändpunkten? 
Hur gick du tillväga? 
Hade du några återfall? 
Har du varit tvungen att klippa kontakten med gammalt umgänge? 
Vilka svårigheter/hinder har du upplevt att du har stött på? 
Vad skulle du ha velat göra annorlunda/ är det något som du upplever skulle ha hanterats 
annorlunda? 
Hur länge sen? 
 
Samhället:  
Samhällets roll, hur har du upplevt att du har blivit emottagen? 
Vilket stöd och hjälp har erbjudits och av vilka organisationer? 
Vilket stöd och hjälp hade du velat få? 
Är du öppen med ditt tidigare liv? 
Hur har du känt dig/hur känner du dig behandlad av samhället? 
Människors reaktioner? 
 
Idag:  
Arbetsrelaterade problem? 
Andra problem? 
Vad får dig att hålla dig på rätt sida av lagen idag? Motivation 
Hur ser ditt liv ut idag? 
Positivt/negativt med ditt förflutna? 
Använder du dig av dina erfarenheter på något sätt? 
Livsmål/framtidsvisioner? 
Något mer att tillägga? 
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