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FÖRORD
Det är svårt att sluta skriva om något som är intressant,
något som handlar om mycket viktiga saker för ett
samhälle där vissa unga människor marginaliseras.
Ofta sker denna marginalisering som en konsekvens
av en alltför svår barndom. För att hantera olika
barndomsupplevelser söker man sig till aktiviteter
och gemenskaper som på sikt kan bli destruktiva och
försvåra ens möjligheter att förverkliga ett stabilt och
integrerat liv i samhället. Hösten 2007 träffade jag de
unga krisarna för första gången och sedan dess har
jag gjort mer än femtio intervjuer och ett stort antal
observationer. Det har flera gånger slagit mig hur
lätt det varit att etablera kontakter och att få de unga
människorna att berätta om sina, i många fall, trasiga
livshistorier. Att de så gärna har berättat tolkar jag som
något högst mänskligt, nämligen viljan att bli förstådd i
motsats till att bli placerad i fack, som en kriminell, ett
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problembarn eller någon som inte passar in i de mallar
som samhället skapar.
Jag vill verkligen tacka de unga och vuxna krisare
som gjort det möjligt att genomföra denna studie med lust,
engagemang och med tiden en sorts vänskap med vissa.
Jag vill även tacka Mona Persson som med intresse och
engagemang skrivit ut intervjuer på ett sådant sätt som jag
ville ha det, med noggrannhet och precision och som ibland
fungerade som samtalspartner. Tack också till Annica
Thomas på Arvsfonden som visat stor respekt för studiens
framåtskridande. Tack till Sara Jutila som läste igenom
texten och gav kommentarer strax innan den gick i tryck.
Philip Lalander, professor i socialpsykologi vid
Linnéuniversitetet
Kalmar, den 29 mars 2010
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SAMMANFATTNING
2006 startade KRIS (Kriminellas revansch i samhället)
projektet Unga KRIS med ekonomiskt bidrag från
Arvsfonden. Bidraget var det största Arvsfonden
någonsin gett till ett projekt. Meningen var att bygga
upp en nationell organisation med främsta syftet
att arbeta med unga människor (13–25 års ålder)
”på glid”, det vill säga ungdomar som befann sig i
riskzonen för kriminalitet och drogmissbruk. Tanken
var att detta arbete skulle ske genom att ungdomarna
själva fick bygga upp, skapa, driva och organisera
ungdomsverksamhet med stöd av vuxna. Idag finns
sjutton lokala lokala Unga KRIS-avdelningar, vilket
är frukten av ett stort arbete på olika nivåer inom
organisationen. Målet med den här studien är att genom
intervjuer, gruppdiskussioner och observationer försöka
svara på frågan hur de unga människorna och de vuxna
ledarna tolkar och förstår det som sker och har skett
inom Unga KRIS. Två frågor är mer centrala än andra:
•• Vad betyder Unga KRIS för de unga människorna
och de vuxna ledarna? Mest fokus läggs på de unga.
•• Vilken typ av identitetsutveckling kan bli möjlig i
organisationen?
Ytterligare en viktig fråga som starkt kan relateras till
de ovanstående frågorna är:
•• Hur kan man förstå de sociala processer som sker
inom Unga KRIS? Och hur kan de vara relaterade
till att människor utvecklas så att de bättre kan
integreras i majoritetssamhället med avseende på
identitet, kunskaper, utbildning och arbete?
De ovanstående frågorna kan användas för att besvara
de frågor som Arvsfonden vill ha besvarade. Dessa är:
•• Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under
vilka betingelser lämnar pengarna spår?
•• Vilka framkomliga vägar finner projektet och vilka
hinder stöter det på?
•• Hur upplever målgrupperna insatserna?
Datainsamling har skett från hösten 2007 och fram
till våren 2010 och består av mer än femtio intervjuer
och ett stort antal observationer. De lokala avdelningar
som studerats mest ingående är de i Norrköping och
Landskrona, som har funnits några år och etablerat ett
arbetssätt och en relation till det omgivande samhället.
Den teoretiska grund som används är
socialpsykologiska teorier om mänskliga möten,
gemenskap och identitetsutveckling. Människan ses
utifrån dessa teorier som en i allra högsta grad social
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varelse som utvecklar och förstärker sin identitet i
mötet med andra. Även vägen in i en kriminell livsbana
handlar om sociala krafter och om individens försök att
finna mening i tillvaron och upplevelser av självrespekt.
Vägen ut ur densamma handlar om liknande drivkrafter.
Något av det svåraste med att lämna en kriminell bana
är att kapa med sociala nätverk och att röra sig in i
sociala miljöer där man inte känner sig trygg och säker.
Det som kommer fram, efter att all data analyserats
genom en tematisk analys, är hur de unga som
intervjuas inte primärt är lika varandra för att de har
en kriminell bakgrund. I stället är de lika för att de
på olika sätt har haft en svår uppväxt och har skapat
alternativa sätt att hantera dessa upplevelser. I den
meningen förenas de i upplevelser av att inte ses som
”normala”, som välanpassade. Att vistas med andra
unga krisare och krisare gör det möjligt för dem att
utvecklas utan att behöva känna den skam eller det
utanförskap de kan uppleva i miljöer där de inte känner
att de passar in. I den meningen är Unga KRIS en
sorts mötesplats mellan unga människor med trasiga
bakgrunder, men där dessa bakgrunder inte ses som
något problem, utan snarare som något som förenar. De
vuxna ledarna har även de levt ett liv som avviker från
de flestas och deras arbete med de unga motiveras av
att ungdomsarbetet ger deras liv struktur och mening.
Det är fråga om ett emotionellt arbete där en del kan
försonas med det faktum att de på grund av missbruk
(oftast) inte kunnat fungera som stabila föräldrar för
sina egna barn. De vuxnas motivation till att arbeta
hårt i Unga KRIS kan förstås som att de upplever att
KRIS gett dem möjlighet att förändra sitt liv; från
ett liv med missbruk och relativt kaos till ett liv med
relativ stabilitet. De har fått både ett starkt kontaktnät
och en meningsfull sysselsättning där de känner att
deras tidigare livskunskaper tas tillvara.
Det är i mötet mellan människor (vuxna och unga
och unga och unga) som den viktigaste delen av arbetet
i Unga KRIS sker. Tron på en gemensam bakgrund
gör att man får något gemensamt att förhålla sig
till, en slags kollektiv berättelse som håller samman
organisationen. Berättandet utgör också en viktig del av
Unga KRIS betydelse, att unga och vuxna kan berätta
om till exempel svåra barndomsupplevelser utan att ses
som konstiga eller att de bryter mot olika samtalstabun.
Unga KRIS blir en zon där dessa avvikarberättelser är
helt legitima och till och med värdefulla, eftersom de
bidrar till att återskapa de starka sociala band som tron
på en gemensam bakgrund skapar.
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I två kapitel betraktas och analyseras hur identiteter
förändras inom organisationen. Dessa kapitel innehåller
fallbeskrivningar av individer som utvecklats inom
ramen för Unga KRIS. I flera fall är det tydligt hur
Unga KRIS haft en stark betydelse för unga människor
under perioder i livet som präglats av ambivalens,
ångest och en känsla av att de inte på egen hand
förmått bemästra tillvaron. Genom att KRIS kan
finnas till hands dygnet runt, när livet är som svårast,
kan man hjälpa folk att komma över den värsta
perioden, för att sedan gradvis bygga upp en större
känslomässig stabilitet. Det är också tydligt hur Unga
KRIS inte låser in de unga i rollen att vara ”före detta
kriminell”, utan att individer kan gå vidare mot nya
sociala gemenskaper och uppgifter. Flera av dem som
ingår i projektet har gradvis kommit att utveckla en
sådan känslomässig stabilitet och sådana kontakter
utanför KRIS, att organisationen blivit allt mindre
viktig för dem. Ett framgångsrikt Unga KRIS innebär
i den meningen att det skapas en viss omsättning på
ungdomsledare. En framgångsrik organisation innebär
också att man har ett relativt öppet förhållande till
andra aktörer i samhället.
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1. INLEDNING
Jag gillar KRIS, det är ju människor som
kommer från väldigt knöliga bakgrunder. Det
är fantastiskt att det går så jävla bra som det
gör egentligen, det är otroligt! Jag menar en
organisation där det bara är föredettingar som
sitter och styr och ställer, förstår du? Det är ju
fantastiskt egentligen! (Sven, 50 år)
Jag tror nånstans att om Unga KRIS slutar
existerar så, alltså jag tror inte att det kommer
att bli bra. Jag tror att många kommer att
hamna där dom var innan, och det kommer inte
alls att bli bra. (Lisa, 20 år)
Med tanke på vilka människor som är anställda
på KRIS, så tycker jag att det fungerar väldigt
bra. Det är bara gamla rövare allihopa. Jag
hade jättestor nytta av KRIS och jag älskar
KRIS liksom. (Anna, 26 år)
Gemensam bakgrund behöver inte alltid vara
bra alltså … Ska vi sitta och älta vad vi gjort
ihop liksom. ”Ja, jag tog det och du tog det.”
”Va coolt!” liksom. (Felicia, 18 år)

Vad är Unga KRIS?

De citat jag lagt ut är utklippta från de intervjuer
jag gjort med unga och vuxna som är verksamma
i organisationen Unga KRIS. Efter att ha läst den
här rapporten kan läsaren med fördel gå tillbaka till
citaten igen, för att då kunna uttolka dem på ett mer
informerat sätt. Det går inte att svara på frågan vad
Unga KRIS är utan att dessförinnan säga något om dess
moderorganisation Kriminellas revansch i samhället
(KRIS). Surfar man på nätet och söker sig till KRIS
webbplats kan man finna följande citat:
Grundidén är att KRIS möter upp den som
friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges interner
med endast en kasse och en telefonbok fylld med
gamla polare. Den som friges och är motiverad
till förändring behöver stöd och då finns vi där.
(www.kris.a.se den 22 mars 2010)
Ovanstående beskriver kärnan i den organisation som
funnits sedan 1997 och som utvecklats från att vara
en organisation bestående av ett fåtal engagerade
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medlemmar till att bli en rikstäckande organisation
med tjugosex lokalföreningar (uppgift från januari
2009) och lokala organisationer i Danmark, Finland
och Ryssland. Föreningen arbetar på en mängd olika
sätt, men det viktigaste är kamratstödet, att på olika
sätt hjälpa människor att integrera sig i samhället och
hålla sig borta från kriminalitet och fängelser. Detta
sker genom social samvaro, fritidsaktiviteter, genom
att hämta och möta upp personer som släpps ut ur
fängelset (med KRIS-terminologi, en ”muckhämtning”),
genom att människor får uppgifter i organisationen
och genom att starta upp olika projekt. Fyra hörnpelare
finns i KRIS terminologi och värdegrund och dessa
är: hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet.
Genom kamratskap och genom att utveckla en känsla
av solidaritet vill man skapa större möjligheter för
människor att leva utan droger och kriminalitet och på
så vis bättre kunna integrera sig i samhället.
Det utmärkande med KRIS är att de som är
verksamma har en kriminell bakgrund. Här finns
alltifrån biltjuvar och checkbedragare till våldsverkare,
torpeder och mördare. Här finns många som redan
tidigt slagit in på en annan bana än den som leder
till stabila arbeten, stabila familjeliv och stabila liv
över huvud taget. Dessa människor kan inom ramen
för KRIS nu driva en verksamhet för att hjälpa andra
människor i liknande situationer som dem själva.
”Genom att hjälpa andra hjälper man sig själv” är
ett uttryck som man ofta hör om man umgås med
krisare. Deras viktigaste verktyg för att utföra detta
självhjälpsarbete och arbete med andra människor är
inte det de läst i vetenskapliga böcker eller rapporter,
utan det liv de själva levt och de kunskaper och
erfarenheter de samlat på sig. En grundläggande tanke
är att man kan förstå andra bättre om man levt ett
liknande liv som dem man vill förstå.
Föreningen KRIS bildade 2005 organisationen
Unga KRIS. Man hade observerat att alltför många
ungdomar återfaller i ett liv präglat av kriminalitet
och droger och att institutionsvistelser ofta kan vara
en skolning i brottslighet snarare än motsatsen. Man
sökte bidrag från Arvsfonden och startade upp en
verksamhet 2006. Vid det laget hade ett par lokala
föreningar redan startat upp en ungdomsverksamhet
och man kunde i den meningen kickstarta Unga KRIS.
Unga KRIS vänder sig främst till unga i ”riskzonen” för
kriminalitet och drogmissbruk, men också till andra
unga som vill leva ett hederligt och drogfritt liv. På
Unga KRIS webbplats uttrycks det enligt följande:
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•• ”En organisation och en mötesplats för alla ungdomar mellan 13–25 år, dit du är välkommen även om
du inte haft problem med droger eller brottslighet,
vår grundidé är att hjälpa ungdomar på glid.
•• Vårt framgångskoncept är att ungdomar själva får
bygga upp, skapa, driva och organisera ungdomsverksamhet med stöd av vuxna.” (www.ungakris.
com/uomoss.htm den 15 mars 2010)
I den första punkten är det tydligt att man inte
behöver ha någon kriminell historia eller någon
missbrukshistoria. Samtidigt poängteras det att Unga
KRIS riktar sig till ”ungdomar på glid”, något som
inte är helt lättdefinierat. För att nå dessa ungdomar
knyter Unga KRIS dels kontakter med frivård och
socialtjänst, dels erbjuder sina tjänster till dem, med
eftervård1 och samhällstjänst2. Det kan se lite olika ut
i olika kommuner hur starka band man lyckats knyta
med myndigheterna. Dessutom har Unga KRIS som
ambition vara rikstäckande med regelbundna besök
på SiS-institutioner3, framför allt de närmare trettio
ungdomsinstitutionerna4.
Den andra punkten ovan handlar om att Unga
KRIS på olika sätt vill verka för att de unga ska känna
en delaktighet i organisationen, dock med visst stöd
av de vuxna. För att stärka de ungas delaktighet har
man lokala råd, där de unga i grupper om fem till tolv
individer får planera och initiera aktiviteter och fungera
som ett stöd för nya medlemmar. I december 2009
fanns 2 225 registrerade medlemmar i Unga KRIS
(Ur Unga KRIS självvärdering: Redovisning av Unga
KRIS-projektet 1 januari–31 december 2009). Hur
aktiva dessa är kan variera betydligt. Somliga besöker
Unga KRIS varje vecka, medan andra kan delta vid en
eller ett par aktiviteter på ett år. I början av 2010 fanns
1
2

3

4

Eftervård handlar om att den unga människa som släpps ut från
en vistelse på behandlingshem, fängelse eller sluten ungdomsvård
behöver stöd även efter den egentliga behandlingen eller inlåsningen.
”Den som i samband med skyddstillsyn eller villkorlig dom fått en
föreskrift om samhällstjänst ska utföra samhällsnyttigt och oavlönat
arbete på sin fritid.” Ofta sker detta inom ideella organisationer,
exempelvis KRIS. www.kriminalvarden.se/Frivard/Samhallstjanst/,
den 15 mars 2010.
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver
tvångsvård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga
sociala problem. Tvångsvård innebär utifrån SiS definition: ”Vården
vid våra institutioner regleras av lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). Lagarna innebär att vuxna missbrukare och ungdomar i vissa
fall kan omhändertas mot sin vilja för vård och behandling.” http://
www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=7133
Enligt ett redovisningsdokument från Unga KRIS daterat den 18
januari 2010 har Unga KRIS vissa problem med att leva upp till
målet att vara rikstäckande. Det kan handla om att vissa institutioner
ligger så långt ifrån en lokalavdelning i Unga KRIS, att det finns lågt
förtroende från SiS-personalens sida, att de lokala avdelningarna
har för få aktiva och etablerade medlemmar för att skapa ett stabilt
samarbete med mera. En regelbunden besöksverksamhet på SiSinstitutioner finns dock i flera Unga KRIS-avdelningar.
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sjutton lokala avdelningar och fyra regioner (se bilaga),
från Trelleborg i söder upp till Umeå i norr. Då jag
inledde studien fanns tio lokala avdelningar. De lokala
avdelningarna hålls samman genom en riksorganisation
som kallas ”förbundet”. I Unga KRIS stadgar står att
läsa:
Förbundets funktion är att hålla samman
lokalföreningar och regioner i en gemensam
riksorganisation, utveckla gemensamma
metoder och policys, sprida information i
organisationen, representera Unga KRIS på
riksplanet, sprida Unga KRIS till fler orter samt
se till att organisationens syften och stadgar
efterlevs.
Den sammanhållande funktionen är viktig, liksom
den kontrollerande och utbildande. Även om de lokala
avdelningarna är knutna till samma moderförening
och följer föreningens stadgar, kan det praktiska
arbetet skilja sig ganska avsevärt om man jämför de
olika avdelningarna. I vissa avdelningar använder man
nattvandringar för att närma sig ungdomar, medan
andra jobbar på andra sätt, till exempel genom idrotts-,
film- eller musikaktiviteter. Tanken är att man ska
arbeta utifrån lokala förutsättningar och vad de unga
efterfrågar. De olika lokala avdelningarna skiljer sig
också åt ifråga om graden av aktivitet. Vissa är mer
aktiva än andra. I varje organisation finns vanligtvis
två ungdomsledare, där åldern kan variera.
Unga KRIS kräver drogfrihet, vilket framgår av
stadgarna:
Drogfrihet innebär att man avhåller sig från
att använda alkohol, narkotika eller andra
sinnespåverkande droger (de medel som
definieras enligt regelverket i KRIS stadgar § 8)
samt att man ej är påverkad av sådana medel
vid deltagande i Unga KRIS verksamheter,
arrangemang eller uppdrag eller vid vistelse i
lokaler som tillhör eller används av Unga KRIS.
I den meningen innefattas inte bara de narkotiska
preparaten heroin, amfetamin, LSD, kokain, hasch
med flera, utan även preparat som är lagliga om de
skrivs ut av läkare, till exempel adhd-mediciner som
Concerta och Ritalin och läkemedel som används vid
opiatberoende som Metadon, Subutex och Subuxone.
Ska man ha en anställning i Unga KRIS krävs att man
kan visa sex månaders oavbruten ”frihet från brott och
drogmissbruk”.
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Den här studien

Det ekonomiska bidraget till Unga KRIS är det största
som någonsin getts av Arvsfonden. Arvsfonden ansåg
att projektet uppfyllde de kriterier som fonden ställer
upp för beviljande och att Unga KRIS-projektet hade
en mycket intressant potential när det gällde att ”pröva
nya idéer för att utveckla verksamheter” (Arvsfondens
webbplats) för unga människor ”på glid” utifrån deras
egna villkor.
Eftersom Arvsfonden satsat så mycket bidrag
vill man också göra ordentliga utvärderingar av den
verksamhet och de konsekvenser dessa bidrag gett
upphov till. Förutom den här studien gör Kari Jess på
uppdrag av Arvsfonden en studie av de ekonomiska
vinster som Unga KRIS kan innebära för samhället.
År 2007 kom Birgitta Rydén-Lodi ut med en rapport5
om organisationen (uppdrag från Arvsfonden) där hon
genom intervjuer och genom att delta i olika aktiviteter
tecknar bilden av en organisation som bedriver ett på
många sätt framgångsrikt ungdomsarbete.
Ambitionen med den här studien är att försöka
svara på frågan hur de unga människorna och de
vuxna ledarna tolkar och förstår det som sker inom
Unga KRIS. Genom en rad möten och intervjuer under
oktober 2007 till mars 2010 har mina kunskaper om
Unga KRIS utvecklas på ett sådant sätt att denna
text blev möjlig. Jag har valt ett par föreningar som
jag följt under en längre tid för att få mer ingående
kunskaper om hur dessa föreningar fungerar.
Norrköping och Landskrona är relativt erfarna och
välutvecklade organisationer i den meningen att de
har några år på nacken och att de också utvecklat ett
samarbete med det omgivande samhället, exempelvis
socialtjänst, skolor och fritidsgårdar, kriminalvård, SiSinstitutioner och andra aktörer, t.ex. bostadsföretag och
frivilligorganisationer som NBV och Rotary. Genom
observationer och intervjuer har jag försökt besvara
följande frågor:
•• Vad betyder Unga KRIS för de unga människorna
och de vuxna ledarna? Mest fokus läggs på de unga.
•• Vilken typ av identitetsutveckling kan bli möjlig i
organisationen?
Ytterligare en viktig fråga som starkt kan relateras till
de ovanstående frågorna är:
•• Hur kan man förstå de sociala processer som sker
inom Unga KRIS? Och hur kan de vara relaterade
till att människor utvecklas så att de bättre kan
integreras i majoritetssamhället med avseende på
identitet, kunskaper, utbildning och arbete?
5

Rapporten fokuserar på 2006, ett provår inom Unga KRIS som skulle
ligga till grund för fortsatt finansiering kommande år.
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De frågor som presenterats ovan ligger inte långt ifrån
de frågor som Arvsfonden vill ha svar på:
•• Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under
vilka betingelser lämnar pengarna spår?
•• Vilka framkomliga vägar finner projektet och vilka
hinder stöter det på?
•• Hur upplever målgruppen insatsen?
Med ”spår” kan menas vad som finns kvar efter den
tid när Arvsfonden finansierat projektet, men också
hur människor som arbetat inom projektet påverkats
i sina möjligheter att få ett mer stabilt och integrerat
liv. ”Målgruppen” i denna studie är framför allt unga
människor i riskzonen, men även vuxna ledare kommer
bitvis att inkluderas i rapporten, även om huvudfokus
ligger på de unga.

Att vara ung och kriminell
– teoretiska begrepp

De teoretiska begrepp som används i den här studien
utvecklades och bedömdes som rimliga att använda i
takt med att studien fortskred. Utifrån intervjuer och
observationer fann jag att vissa teorier och delar av
teorier bättre kunde användas än andra för att analysera
vad som sker i Unga KRIS. Det de teoretiska begreppen
har gemensamt är att de utgår ifrån perspektivet att
människan är en social varelse som utvecklas i mötet
med andra. Människans identitetsskapande blir aldrig
färdigt, utan utvecklas ständigt. Kontinuerligt söker
människan efter erkännande och kan man inte få det i
ett socialt sammanhang söker man upp situationer och
möten där man kan få det.
Ungdomskriminalitet är ofta en kollektiv och
social företeelse, där man ingår i grupper och lär sig
olagliga handlingar, stölder, våldsbrott, narkotikaintag
och narkotikaförsäljning. I sådana grupper handlar
inte allt om brott, utan gruppen kan också ses som en
sorts terapeutisk arena där man kan förstå varandra
och på så vis hjälpa varandra i ett identitetsarbete. Om
man exempelvis upplevt svåra saker i familjen och
inte känner sig accepterad i skolan kan man känna sig
förstådd och accepterad bland vännerna och känna
att man duger. Gruppen liknar i den meningen en
alternativ familj, som man knyter sig till för att känna
stabilitet i tillvaron (se Lalander 2007 och 2009).
Ofta ses missbrukare och kriminella som
irrationella och känslostyrda snarare än rationella. Den
amerikanske forskaren Howard Becker (1963/2006)
ser emellertid avvikande beteende som i någon mening
rationellt, om man utgår från den som genomför
beteendet. Kriminella handlingar kan till exempel vara
ett sätt att stärka bilden av kollektivet och därmed
också stabilisera den egna identiteten. Det kan också
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handla om att på kriminell väg bli en konsument i det
senmoderna konsumtionssamhället, att kunna köpa
de saker som reklamen marknadsför och att känna sig
som en av de lyckade individerna i samhället (Bourgois
2003 och Lalander 2001 och 2009).
Becker poängterar att avvikande beteende skapas
i sociala processer och möten, snarare än att det
är något biologiskt eller en psykologisk disposition
sedan födseln. Man är inte missbrukare, utan man
blir det i en interaktionsprocess, i mötet med andra
utvecklas en identitet och en livsstil. I den meningen
sker en socialisation inom subkulturen där man tar
till sig värderingar, normer, sociala koder, attityder
och identiteter som fastnar i en, sätter sig i ens sätt att
agera och betrakta tillvaron. Eftersom man investerar
mycket i en kriminell livsstil, sker samtidigt en form av
separation från det ”vanliga” samhället i form av skola,
ickekriminella vänner med mera. Resultatet kan bli att
man bara känner trygghet i kriminella gemenskaper,
och att man blir rädd och otrygg i möten med ”vanliga”.
Detta kan också kopplas till den tyske socialpsykologen
Thomas Scheffs (1997) teori om sociala band, skuld
och skam.
Med sociala band menar Scheff individens
upplevelser av relationens styrka. Om banden är starka
upplever de som möts att de blir sedda och bekräftade
som fullvärdiga och kompetenta människor. Men om de
i mötet tror att den andre betraktar en som underlägsen,
som suspekt eller konstig, kan den känslomässiga
reaktionen beskrivas som skam. När starka sociala
band skapas mellan människor präglas relationen av
stolthet, medan upplevelser av skam innebär avklippta
och svaga sociala band. Människan söker sig till
sådana relationer där man upplever stolthet och starka
sociala band och undviker de möten som präglas av
skam. Att i skolan börja söka sig till de ”tuffa”, de
som struntar i budskapen i skolans ANT-undervisning
och hellre prioriterar andra, ofta mer kortsiktiga
värden i livet, kan i den meningen ha att göra med att
man i skolan känner sig som en nolla, en ickeperson
och att denna känsla förstärks i skolsituationen och
i mötet med lärare. Därför, för att skydda den egna
självuppfattningen och självrespekten, kan man söka
sig till andra arenor för sociala möten där man kan
uppleva stolthet och en känsla av tillit i förhållande
till dem man möter. Min tanke är att upplevelser av
hur man blir bemött är grundläggande för människans
känsla av identitet och trygghet i tillvaron. Såväl vägen
in i som ut ur kriminalitet har att göra med hur man
upplever och har upplevt olika möten. Människan
minns och förkroppsligar vissa möten, såväl
ångestladdade som starkt positiva, vilket påverkar hur
man upplever framtida möten. Den här teorin handlar
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naturligtvis inte bara om unga kriminella, utan snarare
om vad det innebär att vara människa.
Att lämna en livsstil som innebär kriminalitet,
eller ett livsmönster med aktiviteter som bryter mot
samhällets normer, sker inte över en natt just på grund
av att man blivit socialiserad i ett speciellt sätt att leva,
ens perspektiv på tillvaron har förändrats under den här
socialisationsprocessen. Av det skälet finns vad forskaren
Ebaugh i boken Becoming an Ex: The Process of Role
Exit (1988) kallar rollrester kvar i personen, även då man
rent praktiskt exempelvis slutat med kriminalitet. Detta
kan vara tankemönster och problemlösningsstrategier
som man utvecklat under tiden med kriminalitet och
som även gör sig påminda då man försöker leva mer
laglydigt och anpassat till majoritetssamhället. Om man
mår känslomässigt dåligt kan man exempelvis känna att
”då tar jag lite piller för att få bort den dåliga känslan”,
eller om man behöver en TV, ”men då ringer jag till
Robban som är hälare så fixar han en fin platt-TV åt mig
för två tusen kronor eller i utbyte mot en tjänst”. I den
meningen handlar det om att ibland föra ett inre krig mot
sina egna tankar och känslor som uttrycker saker som
inte är särskilt produktiva med tanke på föresatsen att
sluta med kriminalitet.
Ytterligare en teori som jag använder mig av är
Randall Collins (1997) teori om ritualer. Collins menar
att en lyckad ritual skapar solidaritet och emotionell
energi hos ritualens deltagare. Med emotionell energi
menas en känsla av värdighet och en lust att delta. För
att ritualen ska bli lyckad krävs att individerna
•• befinner sig på samma plats
•• har en gemensam fokus och ett gemensamt objekt
som de riktar sin uppmärksamhet på
•• upplever att deras kollektiv är avgränsat från omvärlden när de umgås och utvecklar en gemensam
fokus
•• utvecklar ett gemensamt känslotillstånd.
Konsekvensen av ovanstående är utvecklandet av
emotionell energi och en stark känsla av solidaritet. Att
röka hasch tillsammans med andra kan bidra till att
skapa dessa känslor. Man närvarar i en grupp, riktar
fokus mot drogen (det gemensamma objektet) och
upplever en stark känsla av gemenskap och solidaritet
och emotionell energi. Ritualer i Collins mening
behöver inte vara särskilt högtidliga och formella, utan
kan handla om allt från begravningar till två vänner
som skämtar tillsammans.

Självhjälpsgrupper och
erfarenhetsbaserade kunskaper

I Sverige finns flera självhjälpsgrupper, som Anonyma
alkoholister (AA), Anonyma narkomaner (NA)
9

och länkarna, men också grupper för sörjande,
våldtäktsoffer, psykiskt sjuka, människor som varit
med om svåra olyckor, människor som förlorat en nära
anhörig med flera. Att det uppstår grupperingar av
människor som med liknande erfarenheter i bagaget
träffas för att hjälpa varandra kan vara resultatet av
ett hårdnande ekonomiskt klimat, menar Magnus
Karlsson (2006: 7). Som Karlsson konstaterar kräver
självhjälpsgrupper inga högt avlönade anställda. De
vuxna som arbetar som ledare i Unga KRIS har oftast
lönebidrag, vilket inte uppgår till några högre löner. I
den meningen kanske självhjälpsgrupper kan ses som
en typ av ”’fattigmansterapi’ i en välfärdsstat som är på
väg att monteras ner” (Ibid 2006: 7). Ytterligare ett skäl
till att självhjälpsgrupper bildas och blir betydelsefulla
kan vara en starkt groende skepsis till välfärdssystemets
aktörer. I den meningen kan självhjälpsgrupper
bildas för att grupper i samhället upplever att de får
otillräcklig hjälp av välfärdssystemens aktörer. Som
Karlsson är inne på kan det hos vissa finnas en kritisk
hållning mot att låta professionella definiera vad man
behöver. I den meningen kan man vända sig till en
självhjälpsgrupp som man tror har större empatisk
förmåga, större möjlighet till förståelse.
Karlsson tar upp att ett viktigt skäl till att
människor besöker självhjälpsgrupper är en vilja att
förstå sin livssituation. Om man levt som kriminell
kan man eventuellt i mötet med en professionell
socialsekreterare uppleva att man inte riktigt
blir förstådd. Socialsekreteraren kanske lever ett
ordnat medelklassliv utan några drogproblem eller
svåra uppväxtproblem i bagaget. Dessutom har
socialarbetaren eventuellt lärt sig att inte blanda in sig
själv alltför mycket i mötet med klienten, att hålla på
professionaliteten. De kunskaper socialarbetaren har
baseras dels på socionomutbildningen och eventuella
vidareutbildningskurser, dels på tidigare möten med
klienter. Dessa kunskaper utgörs till största delen av
det som tidigare kallas professionell kunskap. Möten
mellan socialsekreterare och klienter skiljer sig i stor
utsträckning från möten med två människor som
har en till viss del gemensam livshistoria och som
också möts på ett forum där den ena, som i fallet med
socialtjänsten, inte har större makt än den andre (se
Järvinen 2002). I den meningen kan det uppstå ett
energigivande möte, präglat av stolthet, som innebär att
man spontant tycker sig förstå varandra. I detta möte
kan det genom den andres responser skapas en känsla
av att man bättre förstår sin egen livssituation och att
den också blir lättare att hantera. Karlsson (2006: 12)
skriver: ”I stort kan sägas om man frågar deltagare
i självhjälpsgrupper så verkar de ofta hålla fram just
förståelsen som den avgörande hjälpen de får …”
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I texten ovan har jag antytt vad en självhjälpsgrupp är.
Begreppet är inte helt glasklart, och vissa organisationer
kan till vissa delar vara självhjälpsgrupper samtidigt
som de inte är det rakt igenom. Karlsson definierar
begreppet så här: ”En självhjälpsgrupp är en mindre
samling människor som regelbundet samlas för att
hantera ett gemensamt problem genom ömsesidig
hjälp och stöd” (2006: 59). Unga KRIS har starka
inslag av detta åtminstone om man ser det lokalt.
Mindre grupper träffas tillsammans, pratar och gör
saker, för att på så vis stötta varandra i ambitionen
att leva ett nyktert och hederligt liv. För att det ska
kallas självhjälpsgrupper krävs också att de träffas
regelbundet, och denna regelbundenhet försöker man
också åstadkomma på Unga KRIS genom aktiviteter,
möten i ungdomsråd och mer spontana möten i
lokalen. I Unga KRIS har deltagarna ett gemensamt
problem att hantera, sin livshistoria och ambitionen att
leva hederligt. Problemen hanteras främst genom ett
ömsesidigt stöd i Unga KRIS. Om en medlem känner
ett kraftigt drogsug är det möjligt att till exempel ringa
någon för att få stöttning och vända tanken. När det
gäller Unga KRIS är inte allt arbete direkt riktat mot
de egna medlemmarna, utan man har också krav på sig
att marknadsföra varumärket. Därigenom tryggar man
sin egen överlevnad och skapar bidrag, för att kunna
fortsätta driva projekt och ha något för medlemmarna
att göra. Detta skiljer Unga KRIS från andra grupper av
självhjälpskaraktär. Exempelvis AA och NA finansieras
genom medlemmars bidrag, och inte genom sponsring
eller bidrag utifrån. Vidare är anonymiteten i AA och
NA en förutsättning för deras arbete. I viss mening kan
man säga att en del av de utåtriktade aktiviteter som
Unga KRIS gör också görs för de egna medlemmarna.
Exempelvis upplever man en form av självkänsla när
man pratar om sina problem utåt, för socialarbetare
eller kriminalvården. Den egna livshistorien blir
tydligare och enklare att förstå när man berättar för
andra.
I självhjälpsgrupper är berättandet centralt. Man
berättar för andra vad man varit med om i livet, och
kan till och med ibland skämta om det, för att på så vis
få en acceptans och förståelse för de egna upplevelser.
Dessa tankar om självhjälpsgrupper kommer på olika
sätt att framträda i beskrivningen av Unga KRIS, där
jag kommer att försöka tränga in i framför allt de unga
medlemmarnas förståelse av Unga KRIS relaterat till
deras identitetsarbete.
Ett annat begreppspar som knyter an till forskning
om självhjälpsgrupper är erfarenhetsbaserad respektive
professionell kunskap. Med det förra avses kunskaper
som man fått genom verkliga, kroppsliga erfarenheter
i livet. Dessa kunskaper är starkt kopplade till ens
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upplevelser och känslor. De senare kunskaperna
däremot är ofta baserade på vetenskapliga studier
eller andra texter, som man läser för att sedan
bättre kunna förstå en företeelse eller en person.
Inom exempelvis socialtjänsten dominerar ofta de
professionella kunskaperna genom det man fått lära
sig på socionomutbildningen eller på olika former av
kurser. Självhjälpsgrupper som NA och AA däremot
arbetar utifrån erfarenhetsbaserade kunskaper, där
man själv upplevt exempelvis hur det är att vara
gravt alkoholiserad eller narkotikaberoende. Dessa
kunskaper används i mötet med medlemmar för att
skapa en känsla av likhet och tillit. Emellertid är dessa
två begrepp inte två disparata verkligheter. I viss
mening kan exempelvis socialsekreterare ha en viss
erfarenhetsbaserad kunskap genom en mängd med
möten med klienter, samtidigt som en missbrukare
kan vara intresserad av forskningsrapporter och annan
litteratur om missbruk. Begreppen hänger också
samman med de begrepp jag tagit upp tidigare om
sociala band, skam, stolthet och rollrester.
Om man upplevt liknande saker som den människa
man möter är det rimligt att det skapas en sorts
identifikation. I min bok Respekt om unga män med
invandrarbakgrund som tillsammans skapade en
illegal subkultur var det tydligt hur känslan av en
trasig bakgrund och rotlöshet förde dem samman
i en stark gemenskap, att de delade en form av
erfarenhetsbaserade kunskaper förstärkte det sociala
kitt som förenade de enskilda gruppmedlemmarna.

Metod
Etnografisk ingång

Den tredje oktober 2007 besöker jag KRIS lokaler i
Norrköping för första gången. De ligger på den starkt
trafikerade Östra Promenaden, bara ett par stenkast
från Motala ström. Solen skiner och det är en för
årstiden behaglig temperatur. Jag blir mottagen av
tre Unga KRIS-ledare, två män och en kvinna, alla
tre i femtioårsåldern. Det känns bra, som om jag är
välkommen. Lokalen är fräsch och består av ett kafé
och en soffhörna där man kan se på TV. Här finns
också två datorer, och vid den ena sitter en kvinna och
surfar på nätet. Jag blir bjuden på kaffe och vatten och
vi sätter oss i soffgruppen. Vi börjar med att presentera
oss för varandra och de börjar berätta korta livshistorier
(life stories), om tidigare kriminalitet. Kalle berättar
att han muckade från kåken 1998 och att han för tre
till fyra år sedan gick in i KRIS, en förening som
enligt Kalle tidigare fungerade mycket dåligt, med folk
som använde mediciner på ett oacceptabelt sätt. Sonja
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berättar att hon ”bytt sida” för några år sedan, att hon
förändrat sitt sätt att tänka och att hon till och med har
en annan inställning när det gäller ”golgrejen” (att inte
tjalla på andra kriminella). Kalle flikar då in att en tjej
på unga KRIS av en kompis blev ombedd att fejka ett
urinprov, men att organisationen stöttade tjejen så att
hon inte gick med på kompisens begäran. Jerry, lite
mer lågmäld, säger att han kom till KRIS Norrköping
när han blev placerad i Norrköping på sin behandling.
Han säger att han hade hört att man i Norrköpings
KRIS inte kör med något ”hasslande” (i sammanhanget
betyder det nog att man smusslar med sådant som inte
borde vara tillåtet i KRIS). Han berättar också att han
ibland träffar folk från förr, det kan vara socialarbetare,
poliser eller före missbrukare, och att de då kan säga
”Lever du?” med ett förvånat tonfall. Samtliga tre har
ett långt missbruk bakom sig och också kriminalitet,
framför allt för att försörja sig som missbrukare, men
ibland också för att helt enkelt tjäna pengar. (Ur första
observationen av Unga KRIS)
Vid den här första observationen slogs jag av hur de
pratade om sig själva, att de lyfte upp sina liv så öppet
inför en främling och att de inte tycktes skämmas
över att deras liv bitvis varit miserabla, med droger,
kriminalitet, barn som de förlorat vårdnaden av med
mera. Detta berättande skulle senare visa sig vara en
del av arbetssättet inom Unga KRIS.
Innan jag började studien om Unga KRIS hade
jag bara haft ytliga kontakter med KRIS, exempelvis
när jag föreläst på någon konferens kunde jag se deras
svarta jackor med KRIS logga på, nästan som ett
gängmärke. När jag fick uppdragen av Arvsfonden fick
jag anledning att lära känna dem bättre, att försöka
förstå mer av deras verksamhet och deras självbilder.
För mig kändes det lite underligt att komma i rollen
som utvärderare, något som jag egentligen aldrig gjort
tidigare. I min tidigare forskning har jag varit en mer
fristående forskare som inte gör ett uttalat uppdrag
åt en finansiär. Mina farhågor var att de skulle vara
nervösa för att träffa mig och att kontakten skulle bli
stel och opersonlig. Men dessa farhågor besannades
inte, varken i Norrköping, Landskrona, Finspång eller
Uppsala. Snarare upplevde jag att de tog emot mig
på ett välkomnande sätt och att det inte var några
problem för mig att intervjua människor och vara med
på deras aktiviteter. Jag tror att det hade att göra med
mina tidigare arbeten om narkotika och kriminalitet,
där jag närvarat i lägenheter där kriminalitet skett
och där narkotika hanterats och intagits och att min
forskning på det viset skiljer sig från mycket av den
forskning som innebär en distans till det studerade
(Lalander 2001 och 2009). I Norrköping kände de till
det och upplevde nog att jag trots allt inte var en stel
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och byråkratisk forskare med avsikt att på ett torrt och
stelt sätt dokumentera deras styrkor och brister. En av
ledarna sa redan vid första mötet att det kändes som
att han kände mig, för att han hade hört och sett mig
föreläsa i Norrköping.
I Landskrona, en studie som inleddes mer än
ett år efter den i Norrköping upplevde jag till en
början mötet som stelt när jag blev upplockad av
två av ledarna i deras minibuss (som de fått av
kriminalvården) vid Landskrona tågstation. En av
dem vände sig mot mig under någon sekund och
granskade mig med lite skeptisk blick. Men under de
tre dagar som skulle följa blev vår relation mycket
mer avslappnad, och jag fick ta del av deras aktiviteter
och till och med följa med dem på ett besök på en
SiS-institution. Den ledare som vänt sig mot mig i
bilen med granskande blick sa till mig: ”Du är ju
en riktigt trevlig person”, som om han från början
inte hade förväntat sig det av en utvärderare. I den
meningen hade en hel del av utvärderarrollen rämnat i
deras tolkningar av mig, vilket var viktigt för studiens
fortsättning och för att kunna få dem att prata mer
avslappnat och öppet om organisationen. Jag fick inte
uppfattningen att de tyckte att min medverkan var
jobbig, snarare tyckte nog en del att det var kul när jag
kom.
Man kan fråga sig om min utvärderarroll ändå
spelar in eftersom Unga KRIS är en organisation
som, liksom de flesta organisationer, gärna vill ha
bra rykte och att den till skillnad från de flesta andra
organisationer består av människor som, åtminstone
längre tillbaks i tiden, har haft ett dåligt rykte. Detta
rykte är av stor vikt för Unga KRIS också genom att
de inte som NA eller AA är självförsörjande, utan då
de måste visa sin duktighet och hederlighet utåt för
att exempelvis kommunen ska vilja använda sig av
organisationens arbete med unga människor. Det som
sägs av de unga människorna i intervjuerna om Unga
KRIS är nästan enbart positivt. Men det är inte så svårt
att förstå, eftersom de är verksamma i organisationen
och faktiskt upplever att de blir hjälpta av den. Även
om jag har frågat dem om det är något i Unga KRIS
som skulle kunna vara bättre eller som inte fungerar,
har de haft svårt att nämna något.
Jag har dock vid några tillfällen pratat med
medlemmar som efter en tid i Unga KRIS gått
tillbaks till ett liv med missbruk och kriminalitet.
Detta diskuteras mer ingående längre fram. Vissa
vuxna ledare är mer måna om att inte säga något
som kan störa bilden av KRIS som en välfungerande
organisation, medan andra vuxna mer öppet
kan uttrycka sina känslor om det som kan ske i
organisationen på ett mindre strategiskt sätt. Med
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det ovan vill jag ha sagt att jag sökte efter olika
människors syn på Unga KRIS, och att jag inte har
velat framställa KRIS i varken positiv eller negativ
dager. Min ambition har varit att ge en rättvis och
balanserad bild utifrån det datamaterial, mestadels
intervjuer och observationer, jag haft till mitt
förfogande.

Urval av lokalavdelningar, personer och
observationstillfällen

Urvalet av lokalföreningar grundades i en tanke om
att hellre lära känna ett par orter mer på djupet än
att mycket ytligt åka runt till flera platser i Sverige.
De lokala föreningar som framför allt studeras är
Norrköping och Landskrona, dvs. en medelstor stad
med runt 130 000 invånare och en mindre stad med
cirka 40 000 invånare. Föreningarna i dessa städer
kan bedömas som stabila och det finns en acceptans
och medvetenhet hos myndigheterna i städerna om att
Unga KRIS finns. Då jag inledde studierna i de båda
städerna märkte jag också, som jag skrivit ovan, att här
kunde jag bedriva intressant forskning och intervjua
många unga. I städer där Unga KRIS-föreningarna inte
är lika stabila och inarbetade skulle det ha varit mycket
svårare att få tag på intervjupersoner. Att rekrytera
intervjupersoner i Landskrona visade sig mycket lätt,
genom att de under studieperioden arbetade med att
färdigställa en ny lokal att ha sin verksamhet i. Flera
ungdomar var engagerade i detta arbete och på så vis
var det lätt för mig att kontakta människor att intervjua.
I Norrköping hade man mycket eftervård, åtminstone
större delen av studieperioden, vilket innebar att jag
kunde göra intervjuer med dem som med anledning av
denna vård befann sig i organisationens lokaler. Utöver
dessa städer gjorde jag mindre studier av Unga KRIS i
Finspång, Kalmar och Uppsala.
Vilka intervjuades? Fanns det någon styrning från
KRIS sida när det gällde dem jag intervjuade? När
jag exempelvis skulle till Uppsala berättade jag för en
lokal ledare att jag ville intervjua några medlemmar.
Projektledaren i Uppsala Unga KRIS frågade mig
vilken karaktär det skulle vara på intervjupersonerna.
Jag sa att jag dels ville ha de som vistats en tid
inom Unga KRIS och på så vis hade erfarenhet av
organisationen, och att jag också ville ha en blandad
sammansättning vad gäller kön och etnicitet. Ledaren
hade fått tag på fyra personer, alla unga män, en med
invandrarbakgrund. Han berättar för mig att han tog de
som hade anledning att vara i lokalen den dagen. I den
meningen var det ofta praktiska faktorer som spelade
in när det gäller vilka jag intervjuade. Jag upplevde
inte att de serverade mig de som bäst kunde tala om
organisationen. I Norrköping och de övriga städerna
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gick det till på liknande sätt. Jag intervjuade dem som
fanns där. I Landskrona kunde jag fråga ledarna något
i stil med: ”Den där killen där, som står och målar, tror
du jag kan få intervjua honom?” De kunde då svara:
”Jag ska fråga honom så får vi se.” I nästan samtliga fall
ville personen bli intervjuad. I den meningen var det
inte bara vuxna ledare som definierade urvalet, utan i
ett ganska stort antal fall var det jag som valde.
Totalt fyrtiofem individuella intervjuer har gjorts,
varav tjugosju med unga krisare och sjutton med vuxna
ledare (en intervju gjordes med en praktikant från
socionomutbildningen). Dessa intervjuer har varat
mellan femton minuter och en timme och tjugo minuter.
Utöver detta har jag gjort sju gruppdiskussioner, varav
fyra med ledare och tre med unga människor. Om man
lägger ihop gruppdiskussionerna med de individuella
intervjuerna omfattas totalt trettiofem personer, varav
tjugotre unga och tolv vuxna. Av de unga krisarna är
tio tjejer och tretton killar. Av de tolv vuxna ledarna
är tre kvinnor och resten män. När det gäller de unga
är det alltså ganska jämt fördelat mellan tjejer och
killar, medan det på ledarsidan finns fler män. Unga
KRIS lokala webbplatser anger att det finns totalt
tjugotvå manliga ungdomsledare och tolv kvinnliga
totalt i Sverige (uppgift från 23 mars 2010). Mitt urval
av ledare är i den meningen skevt. I texten försöker jag
lyfta fram de kvinnliga berättelserna en hel del.
I Norrköping utförde jag observationer under
tretton dagar och under dessa utförde jag även
intervjuer. Den största delen av observationerna ägde
rum under 2008. Jag inledde dock studien redan
den 3 oktober 2007. Oftast var jag i lokalen och tog
del av de aktiviteter som pågick där. Jag var med
vid en workshop, när deras aktivitet förevisades utåt
till personal från kommun, kriminalvård och andra
intresserade yrkesverksamma. Jag var dessutom
med vid ett besök på Håkanstorps ungdomshem och
kriminalvårdsanstalten i Kolmården. Jag medverkade
vid ett regionsrådsmöte, när representanter från andra
lokala Unga KRIS-avdelningar medverkade. Jag var
också med när Unga KRIS anordnade aktiviteter
under Pekingspelen. Under en vecka får alla elever i
Norrköpings skolor möjlighet att prova på mängder
av olika aktiviteter som föreningar och organisationer
erbjöd, däribland Unga KRIS.
Landskronastudien inleddes lite senare, under
våren 2009. Totalt ägnade jag tolv dagar åt att på
plats i Landskrona göra intervjuer och genomföra
observationer. Tillsammans med unga och vuxna
krisare har jag varit med vid möten med Rotary, ett
kommunalt bostadsföretag, på SiS-institutionen Råby
utanför Lund, och deltagit vid daglig verksamhet i
lokalen.
Ung kriminell – eller bara annorlunda bakgrund

Utöver detta har jag besökt Unga KRIS i Halmstad,
Kalmar, Finspång och Uppsala samt gjort några
intervjuer i tre av dessa städer (inte i Halmstad). Jag
har varit med vid fyra workshoppar, när organisationen
presenterar sin verksamhet för antingen myndigheter
eller allmänheten. Vid dessa tillfällen har jag även
föreläst om min tidigare forskning. Dessa workshoppar
har varit viktiga för att förstå hur man kommunicerar
med omvärlden och vilken bild av sig själv man vill
ge omvärlden. Jag närvarade också vid en föreläsning
på en skola med ungefär samma syfte som med
workshopparna. Viktigt för mig har varit att vistas i
sådana sammanhang där de Unga KRIS-medlemmarna
och ibland ledarna är närvarande, för att studera hur de
samspelar.

Intervjuer

Med sju unga personer har jag följt upp intervjuerna,
för att på så vis kunna uttala mig om upplevda
förändringar under den tid de vistas i organisationen
och hur de värderar KRIS betydelse för en eventuell
identitetsförändringsprocess. Med fem av dessa har jag
gjort en uppföljningsintervju några månader efter första
intervjutillfället. Två personer har jag följt tre till fyra
gånger, och täckt in en tvåårsperiod för att studera hur
deras liv har förändrats.
När det gäller de vuxna projektledarna har jag
använt såväl gruppdiskussioner som individuella
intervjuer med tolv personer. Intervjuerna har varit
viktiga för att förstå dels hur de ser på det egna
arbetet, dels hur de tänker inför de ungas utveckling
och dels vilka problem och möjligheter de möter i sitt
arbete. Jag har återkommande gjort intervjuer med
ledarna, för att fånga något av förändringen i deras
och organisationens arbetsvillkor, vilka problem och
möjligheter de stöter på under resans gång.
Jag har också kombinerat intervjuer och
observationer, för att ge en levande och dynamisk bild
av Unga KRIS. Ofta har jag i intervjuer frågat om
det jag observerat, vilket har inneburit att mina frågor
kontinuerligt förbättrats i takt med att kunskapen om
organisationen växt fram. Ett antal basfrågor har dock
använts vid intervjuerna med de unga. Dessa är:
•• Berätta om din uppväxt? Den här frågan har formulerats lite olika beroende på vem jag talat med,
eftersom den förutsätter att personen ifråga vill
och kan berätta om ett sammansatt flöde. När det
gäller personer som har haft svårare att svara på den
här typen av öppna frågor har jag delat in frågan i
underfrågor, som: Tycker du att dina föräldrar var
bra? Trivdes du med livet under din barndom? Jag
försökte också här att få uppgifter om skolgång,
kontakt med sociala myndigheter och upplevelser
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av mötet med dessa.
•• Hur kan du beskriva din eventuella missbruks- och
kriminalitetshistoria? Här försöker jag komma
åt hur deras eventuella kriminella livsföring och
livsstil sett ut, om det handlat om missbruk, våld
eller andra aktiviteter och också i vilka typer av
sociala sammanhang dessa har ägt rum.
•• Hur hittade du till Unga KRIS? Jag vill veta hur de
har uppmärksammats om organisationen och hur de
tänkte när de ville komma dit?
•• Vilken betydelse har Unga KRIS haft? Jag vill veta
hur de berättar om organisationen genom relativt
öppna frågor av karaktären: Vad får du ut av organisationen? Vad har Unga KRIS gett dig? Är det
något dåligt med organisationen? Finns det speciella situationer där du fått hjälp av Unga KRIS? Är
det personer inom organisationen som är speciellt
viktiga för dig?
•• Vad betyder KRIS jämfört med etablerade myndigheter? Jag vill veta hur de ser på myndigheter
och på vilka sätt de upplever att Unga KRIS skiljer
sig från exempelvis socialtjänsten. Här försöker jag
ställa frågor så att bilden inte ska bli alltför tudelad,
där KRIS eventuellt utmålas som mycket bättre än
de etablerade myndigheterna. Jag frågar till exempel om de känner att någon socialsekreterare varit
betydelsefull för dem.
•• Hur har du utvecklats inom Unga KRIS? Jag vill
veta hur de själva upplever att de förändrats när de
vistas inom organisationen. Det här temat hänger
nära samman med hur de ser på Unga KRIS betydelse.
När det gäller vuxenintervjuerna har jag även där frågat
om bakgrund, vägen till KRIS och Unga KRIS, hur
de upplever sitt arbete och hur de ser på olika unga
krisares utveckling. Genom att jag genomför upprepade
intervjuer med samma personer har min ambition
också varit att ställa frågor om hur de upplever lokala
förändrade förutsättningar för organisationen, till
exempel om myndigheterna är beredda att betala för
dess tjänster.
Många av de unga har upplevt svåra situationer
i mötet med vuxna. Det kan exempelvis innefatta
psykiskt eller fysiskt våld i hemmet i form av incest
eller misshandel. Av det skälet har jag varit mycket
lyhörd inför de signaler den unga skickar ut och ibland
sagt: ”Är det jobbigt att prata om det här?” Om den
intervjuade då nickat eller sagt ”Jaa”, har jag sagt att
vi kan prata om något annat. Ibland har det dock hänt
att den intervjuade trots det vill fortsätta att prata
om just det. Jag har haft som ambition att låta den
intervjuade bestämma själv i sådana gränsfall. Vissa
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intervjupersoner har pratat som om jag tryckt på en
knapp och sedan kommer en färdig berättelse, detta
har framför allt gällt frågan om bakgrund. Speciellt
påtagligt har det varit för personer som har erfarenhet
av att offentligt föreläsa om sig själv (så kallade life
stories). Men detta behöver inte innebära att det de
berättar bottnar i något annat än deras egna upplevelser.
I den meningen ser jag inget större problem med det,
eftersom det är deras upplevelser, såsom de formulerar
dem med ord som jag studerar.
Intervjuerna har ganska kort efter genomförande
transkriberats ord för ord, vilket har inneburit ungefär
fyra pärmar fulla med intervjuer. Detta material har jag
läst noga, för att allt eftersom börja ett mer analytiskt
arbete där jag försöker formulera vad som är viktigt
och intressant i såväl intervjuer som observationer.

Läsanvisningar och disposition

När man läser den här rapporten bör man tänka på
att den inte är en avspegling av verkligheten eller en
generell beskrivning av Unga KRIS. Rapporten är
snarare en tolkning gjord av en outsider (jag själv)
som utvecklas på grundval av vad denne outsider har
sett, hört och dokumenterat i möten med dem som är
lärare i detta fall, nämligen Unga KRIS-medlemmar
och deras ledare. Det är frustrerande att utifrån alla
berättelser jag har hört försöka pressa samman dem
i en rapport som egentligen aldrig kan ge fullständig
rättvisa åt de människoöden som döljer sig där
bakom. Verkligheten innehåller nyanser, processer
och olika skikt av förståelse och ambivalens som en
forskningsrapport aldrig kan avbilda.
I den fortsatta framställningen kommer jag först
att ge en bild av olika personers bakgrunder, för
att därefter skriva om deras vägar in i Unga KRIS.
Kapitlet därpå handlar om KRIS betydelse, vad
medlemmarna upplever att de får ut av att vara i Unga
KRIS. I det sammanhanget jämförs också Unga KRIS
med sociala myndigheter. De två kapitel som följer
därefter tar ett mer processuellt perspektiv på hur
enskilda medlemmar kan förändras under en längre tid.
Kapitlet Från mellanzon till Svenssonliv handlar om
tre individuella fall och vad Unga KRIS har betytt för
deras förändringsprocesser från ett liv i relativt kaos
till medlemskap i Unga KRIS och vidare till ett liv där
de inte längre behöver KRIS som stöd. Kapitlet När
det går snett handlar om personer som antingen gått
tillbaks till ett liv med kriminalitet eller som hoppat
av organisationen. Genom individuella berättelser i
dessa kapitel försöker jag förstå mer av Unga KRIS
möjligheter och problem. Slutligen presenteras en
slutdiskussion där jag tar upp några teman som jag
bedömer som extra viktiga för att förstå vad som sker
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i Unga KRIS, och hur organisationens arbete skiljer
sig och motiverar sig i förhållande till etablerade
myndigheter.
Till sist: Samtliga namn i rapporten är påhittade.
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2. BAKGRUNDERNA OCH
VÄGEN TILL UNGA KRIS
Jag tyckte ju att dom som använde sprutor,
alltså tunga droger, dom var ju det ultimata. Det
stod för nånting som jag tyckte var så lockande.
(Anna, 26 år)

De ungas bakgrunder
Svåra uppväxter

Anna sitter bredvid mig i en park, en tidig sommardag.
Av hennes utseende att döma kan man inte se mycket
av hennes historia med missbruk och en under
tonåren stark romantisering av tunga droger. Hon
berättar fokuserat och ingående om sig själv, utan
sentimentalitet, men ibland med ett skratt eller ett
leende på läpparna. Under intervjun berättar hon
att hon började med heroin redan i trettonårsåldern.
Hon har haft flera överdoser och en gång legat i
respirator i flera veckor. Anna berättar också om flera
självmordsförsök och att hon varit en återkommande
gäst på psyket och gått på psykofarmaka under perioder.
Hon berättar dock om en relativt stabil familjeuppväxt
i en liten stad i Sverige, och att hennes syskon inte alls
tagit vägen via narkotika och kriminalitet. Anna är inte
ensam på Unga KRIS om att ha levt ett liv som skiljer
henne från de flesta andra unga människor i hennes
ålder. De flesta av dem jag talat med har upplevt en
hel del svåra saker under uppväxten och i familjen,
och många har sökt sig till droger, kriminalitet och
självskadebeteenden som ett sätt att få lindring.
Egentligen skulle den här rapporten kunna handla bara
om deras bakgrunder eftersom de berättat så mycket
för mig om dessa. Det finns definitivt material så det
räcker till. Men jag ska välja ut några berättelser som
kan representera även andras berättelser. Även om
alla berättelser är unika finns gemensamma drag som
framträder när man noggrant går igenom dem. I slutet
av detta avsnitt ska jag försöka fånga något av dessa
gemensamma drag.
Lisa är 22 år. Hennes mamma och pappa var
alkoholister och hon fick under hela barndomen bo
i olika fosterfamiljer. Pappa har kommit till och
från och skadat henne både fysiskt och psykiskt, till
exempel genom att skära sig själv framför Lisa och
genom att misshandla mamman framför barnen. Lisa
säger om sin uppväxt: ”Jag har aldrig känt någon
trygghet hemma”. Vid 16 års ålder levde hon med en
man som var 34 år. Relationen slutade med att hon
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knivskar honom. Dessförinnan hade hon träffat en
kille som tog en överdos med dödlig utgång. Hon
berättar att hon när det var som värst kunde ha sex
med en kille för ett paket cigaretter. Hennes berättelse
är inte olik Felicias, 19 år, som också hon berättar om
en otrygg tillvaro med en frånvarande pappa och en
mamma som var alkoholist och som tog med henne
på de krogar i Norrköping där det samlas människor
som har missbrukat alkohol och narkotika. Felicia
berättar hur det var när det var som värst: ”Jag var
riktigt nergången, men nu väger jag runt sjuttio. När
jag var som mest nere i drogerna vägde jag fyrtiosex.
Jag kunde inte ens hålla en liter mjölk i händerna alltså,
jag klarade inte det.”
Marie, 22 år, är av de jag pratat med som är mest
skeptisk och föraktfull mot samhällets myndigheter.
Intervjun är svår att göra. Hon säger ofta att hon inte
vill tänka på eller prata om sin barndom, att hon inte
klarar det. Hon antyder att hon blev våldtagen som
barn, men uttrycker det inte fullt ut. Så här kan det se
ut i intervjun:
Philip:
Marie:
Philip:
Marie:
Philip:
Marie:

Philip:
Marie:

Vad gjorde föräldrarna?
Mamma jobbade, pappa satt hemma.
Hur har uppväxten varit?
Katastrofal.
Hurdå, om man ska ta dom viktiga sakerna?
Jag har inte haft nån barndom, jag har (andas
ut) varit med om våldtäkter och misshandel
och (ny utandning) från sex års ålder upp till
tolv.
Har det varit i hemmet eller?
I hemmet.

Hon berättar att pappan har besöksförbud och att
hon aldrig träffar honom. I skolan kände hon mycket
aggressioner och var också ibland våldsam, ofta som
ett sätt att hämnas mot dem hon blev mobbad av. Marie
berättar att hon har väldigt svårt att lita på folk, i
synnerhet vuxna efter allt som har hänt henne. Tittar
man på hennes armar ser man en mängd ärr efter
skärsår.

Gruppen som lösning och maskulinitet?
Flera av dem jag pratat med berättar om
självmordsförsök. Anton, 25 år, beskriver att han
flera gånger som barn eller ungdom försökt ta livet av
sig. Det första försöket skedde redan vid sju års ålder
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när han la sig ner på järnvägen: ”Farsan kom dit och
ryckte bort mej precis innan tåget kom.” Han säger att
han kände sig ensam som barn och berättar att hans
uppväxt präglades av samtal med ”barnpsyk, terapeuter,
assistenter, samtal liksom”. Under tonåren efter en flytt
från landsbygden till en medelstor stad skapade han
och några kompisar gänget DTA, som betyder Dömd
till alkoholist. De slogs och demonstrerade makt i
förhållande till sin omgivning. Detta ser jag som ett
sätt att på egen hand och tillsammans med kompisarna
skapa ett forum, för att restaurera självuppfattningen
och skapa en känsla av stabilitet i tillvaron där olika
symboler laddas med gruppens betydelse och enhet.
Det kraftiga supandet blir som ett slags heligt objekt för
gruppmedlemmarna, och de förenas i ett ur samhällets
perspektiv destruktivt leverne, för att på så vis skapa
en sorts gräns i förhållande till majoritetssamhället och
dess krav på anpassning och skötsamhet.
När jag pratar med Salle, 21 år, har han precis
släppts från ett fängelsestraff. Hans berättelse är inte
helt olik Bosses. Salle börjar berätta om sin tid som
barn, men vi får avbryta intervjun för att jag ser att
det blir för svårt för honom. Han tittar nedåt och får
en lätt rodnad i huden och glans i ögonen. Jag frågar
honom om det är svårt att prata om barndomen och
han nickar. Hans berättelse handlar om att flytta från
familjehem till familjehem, en mamma som först var
ihop med hans biologiska pappa som knarkat och suttit
inne under delar av Salles uppväxt och som sen blev
tillsammans med en alkoholiserad man som gjorde
sexuella övergrepp på Salle när han var liten. Han säger
om sin barndom: ”Det var misär alltså, inget barn ska
behöva ha det så.” När han var tolv år injicerade han
amfetamin för första gången, en vän till hans mamma
och låtsaspappa satte nålen i armen på honom. Under
ungdomstiden ingick han i en huligangrupp, en så
kallad firma, där våld och narkotika var centralt. Detta
liknar det Anton berättar om att gå med i DTA, att
de slöt sig samman i en gemenskap där de hyllade
sådana handlingar som samhället i övrigt fördömer. I
huligangruppen är det framför allt våld, men det kan
också handla om andra outlaw-markörer, till exempel
narkotika och olika former av kriminalitet.
Johan, 24 år, är ganska nyligen utsläppt från ett
behandlingshem. Dessförinnan avtjänade han ett
fängelsestraff för narkotikabrott. Han berättar om
en ganska vanlig familj där pappan var ”knegare”
som skötte sig och mamma arbetade på fabrik. Men
pappans manliga släktingar var kriminella och kunde
komma till familjens hus i dyra bilar. Dessutom bodde
de granne med en känd kriminell person som varit
ledare för organiserad gängbrottslighet. Johan berättar
att han redan tidigt fascinerades av den kriminella
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stilen som grannen och de manliga släktingarna
gestaltade och att han ganska tidigt började smuggla
och sälja narkotika. Johans berättelse stämmer överens
med Salles och Antons på en punkt, nämligen att
man söker sig till olagliga gemenskaper och att man
använder dessa för att skapa sig nya identiteter. I dessa
gemenskaper kan man uppleva en känsla av makt
vid tanken om att man är outsider, en människa som
inte följer den breda vägen, utan som gör det till en
hederssak att leva i samhällets marginaler.
Om man jämför tjejerna med killarna framstår
gruppen, eller gänget, som mer framträdande för
killarna. Tjejernas berättelser kan förvisso handla
om bästisar ibland, men inte så mycket om det som
Bosse, Salle och Johan berättar om att symbolisera
sig med DTA (Dömd till alkoholist), att bli huligan
eller att försöka bli som en gangster på film, som
Al Pacinos rollfigur Tona Montana i gangsterfilmen
Scarface. Anna närmar sig detta när hon talar om
fascinationen inför sprutan, att hon såg den i ett nästan
romantiskt skimmer. Att den kollektiva formationen
av outlawsymboler är tydligare hos unga män än hos
kvinnor beror förmodligen på hur den västerländska
synen på manligt och kvinnligt ser ut och hur den
formuleras i populärkulturen. Outsidern i olika filmer
är ofta man och de grupper som driver runt på gatorna
och konkurrerar med andra män från andra kvarter
är också män. För de unga männen som av olika skäl
vill göra starkt motstånd mot samhällets normsystem
finns det i den meningen redan etablerade former
och förebilder, som gör det rimligare och eventuellt
enklare för unga män att skapa kollektiva subkulturer
och att symbolisera detta med symboler för ett icke
skötsamt liv. Om man använder ett begrepp från
forskaren Sernhedes studie Alienation is my nation
kan den typ av manlighet som odlas i vissa kriminella
gemenskaper ses som en kompensatorisk maskulinitet
som ”kompenserar för en i grunden osäker och sårbar
manlig identitet …” och som kan ses som en ”…
strategi som kompenserar och lindrar smärtan inför
social marginalisering, utanförskap och maktlöshet”
(2002: 209).
Samtidigt finns ingen absolut skiljelinje mellan det
kvinnliga och det manliga. Isabelle, 19 år, till exempel,
berättar att hon bodde i ett förortsområde under sin
tidiga tonårstid och att hon var ledare för en grupp
unga med invandrarbakgrund. Hon berättar om sina
influenser:
Den här rapparen, Tupac, han var ju jätteviktig.
Det var så där att man kunde leva in sig i
musiken och man ville absolut, ja som såna där
grejer att man, typ associerade såna där grejer.
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Man kunde se filmer och bara: ”Shit! Så där ska
jag bli”. Ja det var så där, men sen tror jag att
man nästan la upp sig själv liksom, för att det
blir ju sånt där storhetsvansinne för vi åkte ju
inte fast efter första rånet. Och det blir det så
där, storhetsvansinne, så då vart man själv, på
nåt sätt (tänker efter) ja, en gud eller vad man
ska säga.
Om man inte vet att det är en tjej som berättar detta
skulle nog de flesta utifrån sina insocialiserade
tankemönster tänka sig att det är en kille som berättar
om gangsterrapp och om rån och storhetsvansinne.
Men den som beskriver det är en nu 19-årig kvinna
som var fjorton år då hon tillsammans med vänner
bildade en lokal rånarliga. Tupac Shacur är den mest
berömda rapparen i världen. Han blev skjuten 1997
och hans död bidrog till att hans legendstatus steg
ännu mer. När man ser Tupac på bild symboliserar han
sig med att vara outlaw, med en pistol i byxlinningen
och en joint i handen. Ur ett samhälleligt moraliskt
perspektiv kan denna symbolik tolkas som asocial och
värd att fördöma. Men ur ett sociologiskt perspektiv
kan den också ses som att den gestaltar ett motstånd
mot de samhälleliga strukturerna i västvärlden (se
Sernhede 2002 och Lalander 2009) som innebär att en
stor del av jordens befolkning lever i fattigdom och att
den offensiva framtoningen blir ett sätt att förmedla
budskapet ”även om ni fördömer mig, så är jag stolt
över den jag är, ni kan inte trycka ner mig.” Exemplet
med Isabelle visar att det som brukar kallas männens
värld inte alltid är männens värld. Hon visar att det är
möjligt att gå emot kulturella normer och förväntningar
på hur man förväntas vara som ung tjej.

Bakgrunder som sticker ut

En berättelse som sticker ut en hel del förmedlades på
en halvtimme av Elli, 21 år. Hans berättelse gör mig
klarvaken trots att jag vid tillfället är ganska trött.
Han sitter mitt emot mig i KRIS lokaler och inleder
med orden: ”Jag är uppvuxen som flykting, jag har
flyttat runt ganska mycket, med familjen och själv.”
Han berättar om sin far som är krigsskadad men som
var med i Gulfkriget och Irankriget och menar att
hans pappas psyke allvarligt skadades av kriget. Som
12-åring rymde han hemifrån och drog runt med några
äldre killar i olika europeiska städer: ”Jag åkte runt i
ett och ett halvt år, och knarkade och fixade pengar,
levde helt identitetslös, hade ingen identitet, kom in
olagligt i landet …” Han säger att han saknade spärrar
på den tiden och jämför sig själv med en barnsoldat:
Dom brukar säga att barnsoldater är dom bästa
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soldater i hela världen. Det är för att dom inte
har något samvete, dom gör bara, dom är barn.
Så var det lite grann för mej, jag har inte krigat
så, men jag krigar för att överleva om man säger
så, och det gjorde jag genom att knarka, råna
och göra brott för att överleva.
Det är svårt att föreställa sig det liv som han levt.
Efter en krokig resa kom han sedan till Sverige och
upplevde en stark kulturkrock och började röka heroin,
opium och morfin tillsammans med ”utländska gubbar”
som han kunde hjälpa för att få droger i utbyte. I
hans berättelse lyfts blicken från Sverige och till en
värld präglad av krig och våld. Att han blir kriminell
och drogmissbrukare är inte alls underligt om man
betänker det han berättar om sitt liv. Det känns nästan
orimligt att han sitter så lugn framför mig och på ett
högst reflekterande sätt berättar om sitt liv.
Ytterligare en berättelse som sticker ut i förhållande
till många andra förmedlas av Sandro, 17 år. Han bor
vid tillfället för intervjun i socialtjänstens akutboende
för unga som inte har någonstans att bo. Sandro
berättar om sig själv och vad som gått snett:
Alltså det har ju inte varit nåt fel på min uppväxt
så där va. Det som gjorde att jag kom in på den
här kriminella banan är väl mer (tänker efter).
Jag var ju med om en olycka när jag var 12 år
då jag miste mitt vänstra ben och på grund av
så där mindervärdeskomplex, så fick jag för
mig, att jag var värd mindre och började göra
bedrägerier över nätet. Ja, för att få tag på
pengar och på det viset bekräfta mig själv, som
den jag är.
Brytpunkten i hans liv var enligt honom att han miste
benet och han sätter det i tydligt samband med att han
senare började med kriminella aktiviteter, i hans fall
framför datorn där man inte behöver två fungerande
ben för att lyckas. Till skillnad från många andra har
han inte varit inne i grupper med kriminella aktiviteter
som symboler.
De flesta av de jag skrivit om har varit inne i sociala
nätverk där narkotika och våld är ganska vanligt.
Sandro, som jag nämnde ovan, är ett undantag. Han
har inte fostrats i kriminella miljöer och utövat klassisk
gatukriminalitet. Men det finns även de som verkar
inom unga KRIS utan att över huvud taget ha någon
egentlig kriminell bakgrund. Omar, 16 år, berättar att
han gillade gemenskapen. I övrigt finns inget i hans
berättelser som präglas av tankar på kriminalitet och
missbruk, eller en trasig uppväxt. Även om mitt urval
mest innehåller den kategori jag berört ovan finns även
18

personer som Omar inom Unga KRIS.

Finns det något gemensamt i
bakgrunderna?

Berättelserna skiljer sig från varandra. Vissa kan länkas
samman med varandra beroende på gemensamma
drag, likheter i upplevelser, men samtidigt ser deras
individuella livsbanor och upplevelser olika ut.
Kan man då inte tala om något som förenar deras
berättelser? Jo, jag tror det. Intervjuerna med de unga
krisarna genomsyras av upplevt annorlundaskap och
utanförskap och eventuellt är det just detta som allra
mest förenar berättelserna och gör det rimligt att tala
om en liknande bakgrund.
•• Anna fascinerades tidigt av tunga droger och såg
sprutan som något romantiskt, en vacker symbol för
utanförskap.
•• Lisa växte upp hos alkoholister och såg sin pappa
skära sig och misshandla sin mamma.
•• Felicia var redan i unga år på en av stadens mest
illaberyktade krogar som frekvent gäst tillsammans
med sin mamma och hennes umgänge.
•• Marie har upplevt övergrepp i hemmet och känner
inget förtroende för samhällets hjälpinstanser.
•• Bosse kände sig ensam och vilsen, försökte ta sitt
liv flera gånger och bidrog till skapandet av gänget
DTA (Dömd till alkoholist).
•• Salles livshistoria präglas av svåra barndomsupplevelser och ett liv på olika familjehem och
anstalter.
•• Johan drogs tidigt till kriminella förebilder och till
narkotikahandel som ett sätt att uppleva makt och
identitet.
•• Elli levde på stölder och droger i ett kringflackande
liv på flykt i europeiska länder.
•• Sandro blev vid tolv års ålder av med ett ben.
Även om utanförskapet tar sig olika uttryck förenas
berättelserna av att vara annorlunda i förhållande till
mer ”normala” berättelser. Andra tonåringar, som
levt ett mer normalt liv, skulle kunna berätta om
skilsmässor, att de drack en del som tonåringar, men de
pratar nog inte om självmordsförsök, drogexperiment,
våldtäkter och ideliga kontakter med socialtjänsten
och med barn- och ungdomspsyk. Det är som om
huvuddelen av de jag pratat med levt ett liv där deras
grundläggande känsla av trygghet utmanats och till
vissa delar förstörts under barndomen och uppväxttiden
och att de som en konsekvens av det försöker bygga
upp den på egen hand under tonårsperioden. En del
försöker genom våld att gjuta respekt i omgivningen,
för att på så vis få en bekräftelse på den egna
identitetens stabilitet och existens. Andra söker med
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drogers hjälp passa in i alternativa sociala sammanhang
och försvinna från den reella värld de lever i för
att för stunden leva i en enklare och mer kravlös
gemenskap. Somliga försöker visa sin existens genom
självmordsförsök, som kan vara en längtan efter
utslocknande samtidigt som det kan vara ett sätt att bli
uppmärksammad och sedd. En del av dem jag pratat
med är så psykiskt tilltygade att det nog är svårt för
”normala” att förstå hur det är att se världen ur deras
perspektiv, att inte kunna lita på tillvarons beskaffenhet
och struktur.
Berättelserna förenas också av att de flesta sett
och mött myndigheterna från ett klientperspektiv,
som ett slags problembarn som ska få hjälp. Becker
(1967/2006) är i sin stämplingsteori inne på att man
ser sig själv i en sorts bedömningar av hur man tror att
man blir sedd av andra. Att kontinuerligt vara klient
och hjälpbehövande kan i en process innebära att
avvikaridentiteten förstärks, att man börjar se sig själv
som ett problembarn, en av dem som inte lyckas eller
kommer att lyckas i samhället, en av de icke dugliga,
en av de normala eller konstiga. Det är alltså fråga om
unga människor som upplevt saker som de flesta i deras
ålder inte upplevt, upplevelser av svår och ångestladdad
karaktär. Dessa händelser har inneburit att deras
familjer blivit föremål för myndigheternas insatser,
vilket delvis innebär att deras självbilder som avvikare
har manifesterats och förstärkts. Unga KRIS är därmed
inte bara en samlingsplats för unga människor med
kriminell bakgrund eller unga som ligger i riskzonen
för kriminalitet och droger, utan också – och i hög
utsträckning – ett forum för unga människor som
upplever att de skiljer sig från ”normala” och ”lyckade”
unga människor, ett forum för människor som ser sig
själva som avvikare. Denna tanke om avvikelse och
normalitet har under analys- och skrivandeprocessen
visat sig allt tydligare och jag kommer att koppla på
tanken flera gånger i fortsättningen av denna rapport.

De vuxna ledarnas motivation
i Unga KRIS
Det var ju LSD och Flower Power-eran. Jag
kände att första gången jag kom i kontakt med
amfetamin då tog det hus i helsike. Jag vaknade
inte till förrän jag var kring trettio, från det jag
var femton till det jag var trettio, där vaknade
jag till och gjorde mitt första försök att lägga
ner, men det gick ju inte. (Sven, 50-årig ledare)
Totalt har jag talat med elva vuxna ledare i Unga KRIS.
Med vuxna menar jag att de är äldre än 25 år och att de
har haft eller har någon form av ledarposition i Unga
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KRIS. Att jag skriver något om deras bakgrunder beror
på att den bildar en slags erfarenhetsbaserad kunskap
som de använder vid möten med de unga och som utgör
en sorts grund för identifikation och förståelse. Då man
läser denna text om de vuxna ledarna bör man hålla i
minnet föregående avsnitt om de ungas berättelser, för
det finns vissa likheter.
De vuxna har det gemensamt att de har hållit
på med aktiviteter som samhället definierar som
kriminalitet. När det gäller de unga finns ju de som
inte ägnat sig mycket åt kriminalitet och det är få
av de unga som har erfarenhet av fängelse, även om
många har erfarenheter av andra institutioner och av
familjehem. Av de elva vuxna ledarna har sju suttit
i fängelse. Samtliga av de jag pratat med har också
någon form av missbruksproblem i bagaget. Hälften av
dem är över 35 år, åtta är män och tre kvinnor. Nedan
redogör jag för hur några av de vuxna blev motiverade
att arbeta som ledare i Unga KRIS. Jag försöker
genom deras berättelser formulera den känslomässiga
motivationsbas som gör det rimligt för dem att lägga
ner så mycket tid och energi på att hjälpa yngre. Det är,
efter mina observationer och intervjuer, ingen tvekan
om att de vuxna ledarna är engagerade i sitt arbete.

Det kan hända mycket bara på några månader. Bosse
ger ett mycket lugnare intryck när jag träffar honom
hösten 2009 jämfört med när vi träffades i april
2009. Han var trevlig och tillmötesgående även då,
men samtidigt mer orolig och inne i en period då han
tyckte livet var tomt utan flickvännen. I april 2009
föddes idén om att han skulle arbeta i ett projekt inom
ramen för Unga KRIS där de skulle bjuda ut tjänster
till exempelvis skolor och fastighetsägare, som att
rensa rabatter eller att utföra andra enklare uppgifter.
Bosse hade även en aktivitet på lokalen, eftersom han
har en utbildning som hantverkare och blev på så vis
arbetsledare på Unga KRIS under en period. Jag frågar
honom vid vårt andra intervjutillfälle om hur det
fungerar att vara arbetsledare för de yngre:
Bosse:

Att må bättre när man
samarbetar med unga

En kille i trettioårsåldern, Bosse, engagerades mycket
som arbetsledare under våren och hösten 2009 av Unga
KRIS i Landskrona. Då han kom var hans liv instabilt.
Det hade just tagit slut med hans tjej och han visste inte
hur han skulle finna trygghet och stabilitet.
Philip:

Bosse:

Det var ju i maj som jag pratade med dig
förra gången, vad är det som har hänt sen
dess, i ditt liv?
Sen dess, i mitt liv? Först och främst så
mår jag betydligt bättre, som människa.
Alltså rent psykiskt så känner jag att jag har
kommit i fatt med betydligt mer än sen jag
träffade dig sist. Ja, det går egentligen inte
att förklara mer än att jag rent psykiskt så
mår jag bättre, jag känner att jag fungerar
bättre som människa. Jag är gladare och har
mer ork i kroppen, är mer motiverad till att
engagera mig än vad jag var innan. Så på så
sätt går det fortfarande uppåt. Ja, jag har lärt
mig att acceptera vissa saker i mitt liv, som
det här med min flickvän. Jag grävde ner mig
i det innan men jag har accepterat att det är
slut. Det är en ny era som börjar nu i livet.
Det är lite såna saker som har smält in på
dom här månaderna.
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Philip:
Bosse:

Det funkar jävligt bra måste jag säga, bättre
än vad jag trodde. Jag trodde inte att det
skulle vara så enkelt med ungdomar. Jag
har varit det (ledare) ute i vuxenlivet, till
vuxna människor på byggen och sånt. Jag
tänkte att det är enklare att sätta igång vuxna
människor liksom, för dom vet vad dom ska
göra. Jag var lite nojig med ungdomar då,
det är kampungar, det är bråkstakar, dom
skiter i vad jag säger, men det har inte hänt
en enda gång alltså. Har jag sagt att dom ska
göra det så har dom gjort det, på stuberten!
Dom har kämpat hela dan. Om dom ska sitta
och skrapa färg på golvet, från klockan tio
till fyra, så har dom gjort det. Så det var lite
över mina förväntningar att det skulle vara så
enkelt att styra dom alltså, det trodde jag inte.
Får du nån relation till dom, så där?
Jag har utvecklat en relation till allihopa.
Vissa har jag kommit närmare, vissa har jag
en annan relation till, men jag tycker ändå
att jag lyckats tränga igenom deras skal,
dom flesta alltså, dom flesta är öppna och
ärliga när jag pratar med dom. Det var också
nånting som jag inte trodde att jag kunde fixa,
det är också nånting som har kommit bara av
sig själv. Jag har vunnit deras förtroende på
nåt vänster. Hur det har gått till, det vet jag
faktiskt inte. Jag har ingen aning om hur det
gick till, det bara föll sig helt naturligt.

Det är naturligtvis omöjligt att med säkerhet säga hur
Bosses liv hade varit utan hans medverkan i Unga
KRIS. Men däremot är det lätt att dra slutsatsen att
Bosse motiverats i sitt liv i mötet med de unga (och
även de andra vuxna ledarna). Han har varit på en
sorts upptäcktsresa där han noterat hur de unga vuxit
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med sina uppgifter, hur de disciplinerat sig och gjort
saker trots att de i skolan ses som problembarn. Han
säger själv att han vunnit de ungas förtroende och häri
ligger en stark motiverande känsla, att ses som en fullt
kapabel person av andra, en viktig person i andras liv.
Då jag träffar honom i början av mars 2010 arbetar han
fortfarande med de unga som några månader tidigare
var nybörjare i snickeri och hantverk, men som nu
utvecklat ett kunnande och en säkerhet med hammaren
och sågen.

Att försonas med sitt förflutna

En kvinnlig ledare, Sonja 50 år, inleder berättelsen
om sig själv på följande vis: ”Kalle (ledare i KRIS)
försökte få med mig under en rätt så lång tid och jag
var väl lite så här… Jag trodde inte på mig själv efter
ett långt missbruk, i 28 års tid. Han såg väl att jag
hade kvalitéer som jag inte själv såg i början.” Sonja
rekryterades till KRIS genom en annan av dem som nu
är ledare för Unga KRIS i Norrköping. Hon berättar att
hon till en början inte tyckte att hon ”brann” för KRIS,
men allteftersom hon kom in mer i organisationens
arbete började hon uppleva en stark mening i tillvaron,
något som hade med hennes egen missbrukshistoria att
göra:
Jag kände att det gav mig något att kunna dela
med mig av min historia, och att mitt tidigare
liv inte bara var helt bortkastat, utan att det
var värdefullt. Det jag inte hade fått ge till
mina barn kunde jag ge till andra ungar på nåt
sätt, för jag missade ju hela deras uppväxt. Jag
kom in i deras liv när dom var 15 år. Och jag
har lärt jävligt mycket i mig själv och förlåta
mig själv väldigt mycket för det jag har gjort,
och på grund av att jag gör något bra idag, för
dom här ungarna. Och det är ju så liksom att
… (tankepaus) Kan jag förändra en människa
redan vid ett tidigt stadium så dom slipper att
gå omkring och snurra så länge som jag gjorde
med missbruket, ända tills jag var 40, så belönar
det mig mer än väl. Det kan inte pengar ge mig,
utan känslan. Jag får en annan människa att
få ett bra liv, och det gör mig lycklig. Det är det
där uttrycket som vi har ”Genom att hjälpa
andra, hjälper man sig själv” och det stämmer,
klockrent!
Det är kärnfyllt uttryckt av ledaren, och många ledare
motiverar sitt engagemang på ett liknande sätt. Det
är inte för pengarna de gör det. De flesta lever på
lönebidrag, med anställningar som omförhandlas
en gång om året, och många håller också på med
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skuldsanering för att om några år bli fria från de
skulder de samlade på sig när de var igång i missbruk
och kriminalitet. Sonja berättar också att hon kom
in i sina barns liv när de var 15 år gamla och att hon
på så vis missade deras barndom. Naturligtvis skulle
detta kunna innebära en stark skuld att bära på, men
genom att hon engagerar sig för att hjälpa unga kan
hon uppleva att denna belastning minskar och att hon
faktiskt betalar tillbaks något genom att hjälpa andra.
Andra ledare som har barn har berättat liknande saker.
Deras arbete laddas och motiveras emotionellt genom
denna livshistoria. En annan ledare, Sverker 50 år,
säger:
Jag ser så mycket hos ungdomar som jag känner
igen själv. Och det smärtar att veta att dom
kanske ska vara tvungna att gå igen samma som
jag har gjort, om inte jag kan ge dom någonting
på vägen då, så att dom kan bryta tidigare då.
Och tillbaka till det där gamla. Det finns inget
där att hämta. Jag har levt det i trettio år nu, nej
nu är det dags att vara drogfri istället.
I detta citat framgår det hur hjälpandet av andra kan
vara ett sätt att åtminstone i känslan göra om det egna
livet, att man identifierar sig med den andre och ger
den hjälp man kanske själv inte fick eller gav sina barn.
Sven, 50 år, uttrycker sig mycket starkt om detta tema:
Det känns så skönt att dom har sånt förtroende
för mig, att dom kommer fram till mig: ”Du är
som en extrapappa för mig”. Nånstans där jag
förbrukade min familj. Eller förbrukade, jag
åkte ut och in, jag hade ingen möjlighet att
finnas där, på den tiden.
Här blir det ytterst tydligt hur arbetet inom Unga KRIS
kan slå två flugor i en smäll, att mötena mellan de
vuxna och de unga kan innebära att båda parter mår
bättre. De känner sig som delaktiga i ett meningsfullt
socialt sammanhang och för de vuxna kan det innebära
att de inte längre behöver känna så mycket skuld inför
att ha bidragit till att försvåra liven för de egna barnen.
En annan ledare, i Norrköping, visade mig vid ett par
tillfällen två foton som han alltid har med sig i sin
plånbok. Fotografierna föreställde två unga människor
som han haft mycket kontakt med genom unga KRIS.
Han säger när han visar mig bilden: ”Det är mina
älsklingar.” I citaten ovan är det tydligt att det är fråga
om olika former av känslomässiga projektioner, att man
ser sig själv i de unga och att den egna livshistorien
berörs och kommenteras i mötet med de unga. Häri
ligger nog en del av förklaringen till att engagemanget
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kan bli så starkt. Arbetet präglas av emotioner och av
igenkännanden och psykologiska kommentarer, vilket
innebär att lusten att arbeta förstärks och motiveras.

Att få hjälp av KRIS när man
saknar kontroll

Motivationen till att fortsätta arbeta för KRIS och
Unga KRIS handlar också om att man upplever sig ha
blivit hjälpt av KRIS i svåra skeden av livet, vilket gör
att organisationen laddas med en sorts positiv energi.
Sonny, 25 år, berättar följande om sin ingång i KRIS,
som senare skulle leda till att han blev en inflytelserik
ledare:
Jag åkte och träffade Benny (en KRIS-ledare)
här. Det var i mellandagarna, och jag satt och
snackade med Benny då och han la fram det här,
hela grejen, vad det var på ett bra sätt och jag
fastnade för det där. Så fort jag kom innanför
dörren så kom massa trevliga människor fram
och hälsade och var trevliga. Ja, det fanns
nånting där som jag ville ha, framför allt folk
jag träffade hade nåt lugn, som jag också
ville ha. Så skulle vi åka på ett utav dom här
tillitslägrena då, jag tror det var det första eller
om det var det andra tillitslägret. Det första
vinterlägret var det och jag skulle tillbaka
till min hemstad. Det kändes lite som ”Fan,
jag hade velat följa med på det där”. Men så
bestämde jag med Benny att när dom kommer
tillbaks, efter nyår så kommer jag dit så försöker
vi göra nåt helt enkelt. Sen åkte jag hem till
stan då, och min nyårsfest varade ju i fyra dygn.
Sen var jag så fullproppad av olika saker och
ångestattacker och grejer, så jag ringde min
farsa och sa: ”Nu får du komma och hämta
mig!” Så kom han och hämtade mig. Så jag
lämnade allt, över en natt, i Södertälje: lägenhet,
tjej, mina vänner, allt. Så åkte jag hit, och sen
den sjätte januari -07 blev jag drogfri. Då
klev jag in på KRIS så seriöst. Fick hjälp med
boende, kamratskap, en gemenskap helt enkelt.
Jag bodde i stödboende, i KRIS stödboende, åtta
månader, och jag fick hjälp med allting alltså,
med sysselsättning, meningsfull fritid och hjälp
att handla mat och allt sånt där. Det var inte
självklart för mig tidigare, man ska ta hand
om ett hem: diska, disktrasor, och torka golv
och sånt där. Det var nytt för mig, men det var
jävligt häftigt ändå.
Det som kommer fram tydligt i intervjun med
Sonny och även med andra är hur livet innan KRIS
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representerar en sorts oordning och disharmoni, medan
livet med KRIS innebär att man kommer in i en
gemenskap där man lär sig att leva på ett lugnare sätt.
Sonny ringde till sin pappa och det han förmedlade
var ”Ta mig från det liv jag nu lever och placera
mig någon annanstans.” Det är som om han förlorat
kontrollen, som om han inte kan förflytta sig på egen
hand, men att han ändå har en del i sig som signalerar
till yttervärlden ”Ta mig härifrån”. Han, liksom många
andra jag talat med, minns datumet tydligt, det datum,
den sjätte januari 2007, när livet förändrades på allvar,
när droger och kriminella handlingar inte längre var en
del av vardagen. Från det datumet fick han lära sig att
leva utan droger och det blev möjligt genom KRIS och
genom de samarbeten och kontakter de knutit för att
ordna boende och sysselsättning.
Han beskriver det en del andra också beskriver, att
han inte kunde ta hand om ett hem. Att lära sig att
diska och om disktrasor och att torka golv blir som
ett inträde i en mer ordnad värld, en värld som är mer
anpassad till majoritetssamhällets normer och värden.
Genom detta omhändertagande av KRIS, genom
att KRIS lärt honom grundläggande färdigheter,
skapas en motivation att gå vidare och bli delaktig i
KRIS arbete. Andra har berättat liknande saker, hur
KRIS kommit att symbolisera övergången från ett
liv i relativt kaos och misär, till ett mer ordnat liv, ett
liv mer i rytm med majoritetssamhället. Med rytm
kan innebära att man lär sig att värdesätta att passa
tider, att betala räkningar i tid, att bry sig om att
betala räkningar över huvud taget, att våga titta på
räkningarna och inte bara kasta dem i en hög på golvet.
Det kan också handla om att man börjar bry sig om sin
hälsa, att man tar tag i missbrukets konsekvenser som
kan yttra sig i dålig tandstatus, hepatit och indragna
körkort, att man börjar tänka på sig själv och livet på
ett annat sätt än tidigare. En sådan förändring, från ett
slags liv över till ett annat, sker inte över en natt. KRIS
har dock inneburit att de tagit tag i problemen och
en förutsättning för att detta ska bli möjligt under en
längre tid har varit att de blivit drogfria.
Annie, kvinnlig ledare, berättar om vad KRIS
betydde för henne. Hennes beskrivning liknar Sonnys,
men ger också ytterligare dimensioner från ett
kvinnligt perspektiv:
Jag vet inget annat ställe där man på nåt sätt
naturligt ställer upp för varandra tjugofyra
timmar om dygnet. När jag var i min graviditet
så missbrukade min före detta man. Då fanns
det folk som gick och köpte mat åt mig. Vid min
skilsmässa så fanns det nån natt där jag alltså,
jag ville bara krypa ur mitt eget skinn och trots
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att jag hade varit drogfri i fem, sex år, så hade
jag aldrig haft ett sånt drogsug i hela mitt liv.
Jag hade min son som låg och sov och jag bara
gick från rum till rum till rum, fram och tillbaka,
fram och tillbaka. Hade jag inte haft honom
liggande och sova hade jag bara gått ut, gått
nånstans och förmodligen träffat på fel person
mitt i natten. Jag ringde alla, jag ringde runt
till alla i KRIS och folk svarade inte för det var
mitt i natten, så jag ringde nästa, och jag ringde
nästa, och pratade lite med den och lite med
den. Nån frågade: ”Ska vi komma och hämta
dig?” Nån frågade: ”Får jag komma upp till
dig?” Och nån annan sa: ”Vill du att jag ska
skicka min pojkvän?”. Alltså det var aldrig att
man behövde säga: ”Förlåt så hemskt mycket
för att jag ringer”, utan alla: ”Nej, nej, det gör
ingenting, vaddå, vad kan vi hjälpa dig med?”
Vilken arbetsplats, i vilken förening kan man
göra så? Det finns ju inte! Likadant som, jag
tänkte på det för några veckor sen, det var en
av våra unga KRIS-medlemmar, han hade ingen
mat, inga pengar, ingenting, och nån tog med sig
kaffe, nån tog med sig köttfärs, nån tog med sig
ett bröd, så gick vi dit och så lämnade vi det. Så
funkar ju inte samhället!
För Annie är det tydligt att KRIS symboliserar en stark
gemenskap och också en räddning för henne. När livet
var extra hårt, en natt för några år sedan, kunde hon
ringa och få stöd. Hon behövde inte ensam bära sin
ångest och oro, utan det fanns människor som visade
att de stod vid hennes sida. Denna natt sticker ut i
hennes minne. Det är inte vilken natt som helst, utan
natten då KRIS verkligen bevisade sig och laddades
i hennes känsloliv och tänkande. Här finns, liksom
i fallet med Sonny, en stark motivation till att arbeta
aktivt för KRIS, att ge andra hjälp på samma sätt som
man själv fått hjälp i livets svåra stunder.
Att arbeta som ledare i Unga KRIS kräver ett
starkt engagemang, och detta engagemang har ofta
sin grund i att arbetet för många innebär en chans att
betala tillbaka, att ge unga människor det man inte
kunde ge sina egna barn. I den meningen handlar det
om det man inom AA och NA kallar att ”försonas
med sitt förflutna” genom att försöka bidra till att unga
människors liv utvecklas mer gynnsamt än deras egna
liv. De flesta uttrycker också, som jag redan tidigare
noterat, ”genom att hjälpa andra hjälper man sig själv”,
och detta skulle de förmodligen inte uttrycka så ofta
om de inte verkligen upplevde att hjälpen till andra
är en form av självhjälp. KRIS symboliserar också en
brytpunkt mellan det förra livet, som ”knarkare” eller
Ung kriminell – eller bara annorlunda bakgrund

”kåkfarare”, ett liv präglat av disharmoni och misär,
och det mer ordnade liv de lever nu där de tar tag i sina
liv på ett annat sätt än tidigare.
Ovan har jag förankrat deras lust att arbeta inom
Unga KRIS i deras erfarenheter från livet. För ledarna
har det emellertid också handlat om att Unga KRIS har
inneburit en form av meningsfull sysselsättning där de
får nytta av den typen av kunskaper som inte ses som
nyttiga av majoritetssamhället.
Viktigt att notera redan här är att det inte bara är
unga människor som får stöd i Unga KRIS, utan att
man även bör ta med de vuxna ledarna i beräkningen,
att de får ett liv med innehåll och en stark motivation
att hålla sig laglydiga och drogfria.

Vägen till Unga KRIS
Jag var ute och slarvade och jag skulle sälja
nåt, och så kom Kalle och Annelie (två Unga
KRIS-ledare ute på nattvandring). Så stod jag
och väntade på lite folk, stod och höll på med
min tatuering. Jag har ju en AIK-tatuering och
Kalle är ju AIK:are och vi började prata så där.
Så sa han så här: ”Kom ner till KRIS. Där är du
välkommen, där är alla välkomna.” Så tänkte
jag: ”Ja, jag får se …” Så sa min soc så här:
”Det är ditt läge nu, gå ner där nere, för där tror
jag att det är bra för dig.” Så jag gick ner till
Kalle, det gjorde jag. (Anton, 19 år)
I tidigare avsnitt har det varit tydligt hur de flesta
av de unga människorna upplevt sig som att de är
annorlunda i negativ mening och att många av dem
haft en höggradigt svår uppväxt. Hur har det blivit
möjligt att dessa ungdomar kommit till Unga KRIS?
För att det ska bli möjligt för en ung människa att
komma till KRIS krävs det att personen på ett eller
annat sätt får veta att organisationen finns. Det krävs
också att man utifrån den vetskapen associerar KRIS
med något tänkbart, något av värde att besöka eller på
ett eller annat sätt knyta sig till. I citatet med Anton
blir KRIS ett tänkbart alternativ genom att det skapas
sociala band mellan Anton och Kalle, på grund av den
gemensamma kärleken till AIK, och att även ”soc” ger
Anton klartecken. Det är också tydligt i citatet att han
ser sin socialassistent som någon värd att lyssna på,
vilket också är en viktig del i förklaringen till varför
Anton sökte sig till KRIS.
Jag har ur intervjuerna uttolkat nedanstående vägar
när det gäller hur de kom till KRIS. De två första kan
uttolkas ur citatet med Anton ovan:
•• Möten på gatan. En del Unga KRIS-organisationer
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är ute och nattvandrar eller rör sig på stan på dagtid.
På så vis får de kontakt med unga människor som
får upp ögonen för att organisationen existerar.
•• En socialsekreterare berättar om Unga KRIS som
ett alternativ till droger och kriminalitet.
•• Man möter någon krisare när man befinner sig på
AA- eller NA-möte.
•• Man får besök av någon representant från KRIS
som berättar om organisationens existens vid en
anstaltsvistelse, fängelse eller ungdomshem.
•• Man har en nära vän eller släkting som berättar om
organisationen.
•• Man möter en ung medlem som befinner sig i
samma akutboende som man själv.
•• Genom att man ska genomföra eftervård eller samhällstjänst och Unga KRIS (av socialtjänsten eller
frivården och av den unga människan) bedöms vara
ett lämpligt alternativ.
•• Tillfälligheter.
Dessa är förmodligen inte de enda vägarna, men
det var de som framträdde i mitt intervju- och
observationsmaterial. Nedan beskriver jag med hjälp av
konkreta exempel dessa vägar till Unga KRIS (de två
förstnämnda har jag redan konkretiserat genom citatet
med Anton.
NA- eller AA-möte. Anna, 26 år, kom i kontakt
med KRIS genom Anonyma narkomaner (NA). På NA
träffade hon en man som berättade om organisationen.
Hon berättar att de ”bondade” direkt, dvs. att de
upplevde starka band mellan varandra. Ytterligare
två personer träffade en krisare på NA och fick på
så vis en positiv bild av organisationen. Den här
rekryteringsvägen är ganska vanlig för många av
de vuxna medlemmarna som har ett alkohol- eller
narkotikaproblem, men den förekommer alltså också
för Unga KRIS-medlemmar.
Anstaltsbesök. Johan, 24 år, satt i fängelse och fick
besök av KRIS. Han berättar här:
Johan:

Philip:
Johan:

Då hade jag ju inga planer alls på att sluta
över huvud taget, men sen så … Jag vet ju
vem Sven har varit sen innan så, innan han
slutade, och jag trodde inte att han kunde
sluta. Men han kunde ju sluta med hjälp av
KRIS.
Hur kontaktade han dig?
Dom kom ju och hälsade på en gång i veckan
och fikade och pratade med mig.

Hans beslut att komma till Unga KRIS stärktes också
av att två av hans tidigare kompisar, som han gjort
kriminella saker med, var medlemmar i föreningen.
Mötet med Sven, 50 år, en person som Johan känt
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till sedan tidigare och som levt ett kriminellt liv, var
viktigt för Johan och skapade en känsla av framtidstro
hos honom: ”Han kunde ju sluta med hjälp av KRIS …”
Salle, 21 år, som suttit på olika anstalter under sin
ungdom blev hämtad från fängelset av KRIS – en
klassisk muckhämtning enligt KRIS-terminologi –
när han släpptes ut från sitt senaste fängelsestraff.
KRIS fixade boende åt honom och han hade dagliga
kontakter med organisationen samt började arbeta på
färdigställande av föreningens lokal.
Nära vänner och släktingar. För Salle, som
beskrivs ovan, handlade det också om att en mycket
nära släkting var aktiv i Unga KRIS. En annan kille
berättade att hans bästa kompis var bror med en av
ledarna i Unga KRIS. Ytterligare en kille berättar att
han hade en kompis brorsa som arbetade på KRIS
och att de hade startat ett korplag i innebandy. Genom
innebandyn började han komma ner på KRIS ibland.
Kommunens akutboende. Herman berättar att han
bodde på kommunens akutboende för unga utan bostad,
och att man inte fick vara där på dagarna. Han träffade
en gammal kompis, Johan, som han kände ganska
ytligt som sa till honom att han kunde komma till
KRIS, att de hade mycket saker som de behövde hjälp
med. Herman berättar:
Jag visste inte ens vad detta (KRIS) var för
nåt i början, men det satt ju två stycken på
kollektivboendet där jag bor, Johan och sen så
Kricka. Dom sa till mig: ”Men va fan häng med
ner, så slipper du gå ute hela dan”, för jag hade
ju inget att göra eftersom jag var sjukskriven
också.
Ett par till rekryterades genom akutboendet. Genom
mötet med andra kan KRIS bli ett alternativ för
personer som söker en plats att vara på och en viss
sysselsättning. En tjej berättar att hon fick upp ögonen
för KRIS genom sin pojkvän som gick där på eftervård.
Genom att hon själv hade ett förflutet med rån,
misshandel och kände att hon ville göra något annat av
sitt liv, hängde hon med pojkvännen till KRIS-lokalen
och tog del av de aktiviteter och program som erbjöds.
Eftervård eller samhällstjänst. Isabelle fick
kontakt med KRIS genom sin ”soc” (socialsekreterare).
Hon berättar: ”Jag hade väldigt svårt att bryta med
mina gamla vänner och eftersom jag redan hade skapat
en dålig umgängeskrets och så tyckte hon (hennes
”soc”) att här träffar jag mycket bättre folk, här får
jag ju träffa såna som är nyktra och drogfria på alla
sätt.” För Isabelle var det fråga om samhällstjänst för
medverkan till grovt rån. Men även om hon till viss
del till en början närmast tvingades till KRIS skulle
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hon med tiden komma in i KRIS gemenskap och också
börja tro på dess budskap. Felicia, 19 år, hade under en
period varit med om flera vålds- och narkotikabrott och
hennes socialsekreterare föreslog att hon skulle gå till
KRIS för att ta urinprov och för att prata, närmast som
en desperat utväg i en mycket svår livssituation. Hon
tyckte det kändes bättre att utföra urinprovskontrollen
på KRIS än på landstingets narkomanvård och
utvecklade snabbt en relation med en av de äldre
ledarna som hon uppfattade som viktig för henne,
eftersom hennes liv var kaotiskt. Även Sandro, 17 år,
kom in på KRIS via socialtjänsten. Tillsammans med
socialsekreteraren gick han igenom olika alternativ
för eftervård i samband med ett bedrägeribrott och
fastnade för KRIS som socialsekreteraren talade väl
om. För Fredrik, 20 år, hade vägen till KRIS och den
första tiden där mer karaktären av tvång. Socialen ville
att han skulle gå där, eftersom han hade ett höggradigt
struligt leverne, med missbruk och kriminalitet.
Philip: När kom du i kontakt med Kris, och hur?
Fredrik: Det var för ett, eller två och ett halvt år
sen så kom jag dit första gången då var det
genom soc, så då sket jag ju i det liksom, jag
ville inte sluta. Jag var ju där en eller två
gånger, sen drog jag. Sen kom jag dit för ett
år sen igen.
Philip: Men då, för två och ett halvt år sen, eller vad
det var, hur kom du då?
Fredrik: Då vart jag tvingad.
Även om man kommer dit och initialt upplever tvång är
det möjligt att upplevelsen av att vara tvingad förändras
till något annat i takt med att man möter människor i
organisationen. Även Jocke, 24 år, kom in i KRIS som
en del i eftervård efter att ha suttit på LVU i ett och ett
halvt år.
Tillfälligheter. Mirja, 19 år, kom i kontakt med
KRIS genom att hon bodde i en närliggande lägenhet
och att hennes kaffebryggare gick sönder vid ett
tillfälle. Hon var kaffesugen och gick ner till KRIS där
hon senare skulle tillbringa en del tid. Vid tillfället var
hon arbetslös och hade ett stort alkoholproblem. Hon
vistades ofta på KRIS, men skulle efter några veckor
upphöra att komma till lokalen.
Ovanstående visar att det finns många vägar
in i Unga KRIS och att KRIS arbete på anstalter
är av stor betydelse liksom en god relation till
socialtjänsten. Vilka rekryteringsvägar som finns
handlar om lokala faktorer, som hur man arbetar.
Nattvandrar man mycket är det exempelvis sannolikt
att man då etablerar kontakter med unga människor
av vilka någon eller några ser KRIS som en lösning
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på olika former av livsproblem. Att rekrytera unga
till organisationen innebär ett ganska hårt arbete
där man förutom olika aktiviteter och öppethållande
av lokaler också måste hålla goda kontakter med
socialtjänsten, kriminalvården, skolor och på vissa orter
bostadsföretag. En organisation som KRIS innebär
också att man inte får göra särskilt många felsteg
utan att ryktet sprids. Om en Unga KRIS-förening
får dåligt rykte, får detta stora konsekvenser för
rekryteringsmöjligheterna.

Sammanfattning

I det här kapitlet har jag fokuserat dels på de unga och
vuxnas bakgrunder, dels på vilka vägar som kan leda
till KRIS. När det gäller bakgrunder handlar mycket
om en delad förståelse av sig själva som annorlunda
i förhållande till majoritetssamhällets normer om hur
man ska vara för att ses som normal. Det har visat
sig att de vuxna ledarnas arbete innebär ett slags
självterapeutiskt arbete där de på sätt och vis speglar
sig i och restaurerar sina identiteter och livshistorier i
mötet med de yngre. Denna socialpsykologiska process
är den emotionella motorn som skapar motivation
och lust att arbeta. Den innebär också att det inte bara
är unga människor som kan få stöd av Unga KRIS,
utan även vuxna. I den meningen når organisationen
längre än vad den säger sig göra i officiella dokument
med orden ”vår grundidé är att hjälpa ungdomar på
glid” (från Unga KRIS webbplats den 10 mars 2009).
Även de vuxna ledarna blir hjälpta eller, med ett annat
uttryck, får möjligheter att hjälpa sig själva.
Det är möjligt att göra en teoretisk vidareutveckling
av detta med ”bakgrund”, för det är den som är
central i mycket av KRIS och Unga KRIS samarbete.
I teoriavsnittet redogjorde jag kortfattat för Randall
Collins (1997) arbete om ritualer och emotionell energi.
Han menar att det då människor möts och har ett
gemensamt objekt som de riktar sin uppmärksamhet
mot skapas en känsla av solidaritet och likhet, som
också får som konsekvens att de deltagande fylls med
en lust att delta och att engagera sig, det vill säga de
uppfylls av vad Collins kallar emotionell energi. Jag ser
bakgrunden som det gemensamma objektet inom KRIS
och Unga KRIS. Det är den som tydligast utmärker
organisationen i förhållande till andra organisationer
och till samhället i övrigt. Bakgrunden, och att många
säger att de har ”samma” bakgrund, gör att det i
organisationen skapas en sorts kollektiv berättelse om
ett delat ursprung, trots att individernas bakgrunder
egentligen skiljer sig åt. Jag kommer att utveckla dessa
tankegångar i kapitlet som följer.
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3. UNGA KRIS BETYDELSER

Socialtjänsten kan ju inte erbjuda dig ett nytt
socialt kontaktnät, det kan dom inte. (Praktikant
från socionomutbildningen)

bakgrund, så är det lätt att man känner ett
utanförskap, alltså man känner att man inte kan
identifiera sig i personer runtikring en. Med det
menar jag inte att det inte skulle kunna gå att
umgås med normala människor. Men när man
träffas så här (på KRIS), har man förståelse för
varann. Ibland kan man ha en dålig dag och
då blir det att man kan uttrycka sig så mycket
tydligare, om mej då. När jag mår dåligt så ser
folk det och man har en annan förståelse och
inblick, jag menar (tänker efter och blir tyst).
Jag vet inte riktigt. (Salle i gruppdiskussion)

Jag kom hit. Jag hade inga vänner. Jag hade
inga människor. Jag kände ingen. Vi människor
är flockdjur. Vi behöver människor för att
överleva. Jag behövde folk runtomkring mej,
för det har vart jävligt ensamt som drogfri. Jag
klarar inte av att vara drogfri ensam …
(Elli, 23 år)
I detta kapitel vill jag förmedla de betydelser de unga
och i viss mån ibland de vuxna tillskriver Unga KRIS.
De jag intervjuat har inte bara kommit till KRIS, de
har också av olika skäl valt att stanna där en tid, att
regelbundet komma dit och ta delta i aktiviteter. Vad
är det som gör att man finner det rimligt att gå till
KRIS och ta del av de aktiviteter som Unga KRIS
tillhandahåller och genom sitt eget deltagande bidra till
både sin egen och Unga KRIS utveckling? Hur viktig
är bakgrundens betydelse i detta sammanhang? Hur
fungerar i så fall detta med bakgrundens betydelser?
Finns det andra faktorer som medverkar till att
man vill stanna kvar i organisationen och delta?
Utöver detta kommer jag i det här kapitlet också att
diskutera om det som kan tolkas positivt, som en
stark gemenskap, kan ha några negativa konsekvenser
för organisationens sammanhållning. Dessutom
kommer jag in på frågor om genus. Jag inleder med
mer allmänna betraktelser av KRIS betydelse, vad de
unga svarar på frågan om vad organisationen betyder
för dem. Redan i det inledande citatet indikeras en
av organisationens viktigaste betydelser, att erbjuda
ett kontaktnät. Det andra citatet passar ihop med det
första. Om människan är ett flockdjur måste hon då
hon lämnar en flock och ett sätt att leva uppsöka en ny
flock för att överleva. Men många människor vågar nog
inte uppsöka nya flockar, de kan vara rädda för att inte
släppas in eller passa in. De kan känna att de inte är
lika bra som de i den flock man ser på avstånd och det
är inte alltid så lätt att bli insläppt i nya flockar.

Förståelse, gemenskap
och sysselsättning
Alltså när man själv sitter med fem normala, om
man ska uttrycka det så, folk med icke-kriminell
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I citatet ovan förmedlar Salle en av de viktigaste
betydelserna med Unga KRIS gemenskap som
han ser det: att man kan bli förstådd och känna sig
förstådd om man umgås med människor som har en
liknande bakgrund som man själv. Det han säger har
klara paralleller med det Karlsson (2006) skriver om
självhjälpsgrupper, att man i mötet med andra som
upplevt liknande saker som en själv i livet kan uppleva
att man blir förstådd av den andre. Man kan bara sitta
där och andra vet att man har en dålig dag. Andra
hummar under gruppdiskussionen när Salle uttrycker
sig, som om de håller med, och i andra intervjuer finns
liknande tankegångar formulerade, att man kan känna
sig mer trygg med andra krisare och att denna känsla
skapas genom att man tror sig bli förstådd av andra.
Denna förståelse är starkt knuten till känslan av
gemenskap som kan utvecklas i Unga KRIS, i KRIS
och i andra självhjälpsgrupper. Lisa berättas:
Philip:
Lisa:
Philip:
Lisa:

Hur tror du, om KRIS inte hade varit runt dig
nu, hur tror du att det hade varit då?
Jag tror att jag hade varit väldigt mycket
instängd.
I lägenheten typ?
Jaa, för jag har varit väldigt instängd och jag
tror att jag hade känt mej ännu mer ensam.
Och här, jag får ut så mycket glädje, så jag
tror inte att jag hade mått bra faktiskt.

Gemenskap innebär inte primärt att vara tillsammans
med andra människor, utan är snarare en upplevelse
av att man tolkas som betydelsefull, att man är
respekterad, i andras ögon. Man kan vara på samma
plats som andra människor utan att för den skull
uppleva gemenskap, som då man sitter i bussen eller
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då man är i affären och handlar. Även om man har
arbetskampater runt omkring sig kan man känna att
man inte delar något med dem. Att känna gemenskap
med någon är att uppleva att den andre tolkar världen
på ett liknande sätt som en själv och att man genom
denna tolkning relateras till varandra. Det ligger alltså
nära det Salle formulerade tidigare. Om vi kopplar
till Thomas Scheffs (1997) teorier om sociala band
handlar gemenskap om att uppleva starka sociala
band till andra och dessa upplevs som starka för att
relationen är beskaffad på ett speciellt sätt. Förståelse
och gemenskap är två sammanflätade fenomen, som
förstärker varandra i en ömsesidig process.
Lisa säger att hon tror att hon hade varit mer ensam
utan att ha KRIS lokaler att gå till, att hon hade isolerat
sig i sin lägenhet och inte träffat människor. Hon
säger också: ”Shit alltså, man känner sig så lik med
alla, alltså alla har ju en bakgrund och alla vill vara
drogfria och nyktra, ja skippa det här med kriminalitet,
så man hittar sin roll i det hela väldigt snabbt och
det är jag tacksam över.” Ett problem för många
människor som lämnar en viss livsföring och också av
olika skäl tvingas kapa kontakterna med ett tidigare
socialt nätverk är just ensamhet, en av människans
värsta fiender. Det Lisa säger för tankarna till Randall
Collins ritualteori som jag redan varit inne på flera
gånger och som visar en sorts bärighet i tolkningen
av det människorna i organisationen berättar. ”Man
känner sig så lik med alla – alla har ju en bakgrund.”
Bakgrundens betydelse som gemensamt objekt (jfr
Collins 1997), som något att känna trygghet inför
framträder med största tydlighet och gör det lättare
att finna sin roll (annorlunda uttryckt: att finna ett sätt
att delta i det sociala samspelet) i organisationen eller
gruppen.
Salle, killen som just kommit ut från fängelset,
berättade för mig att han hade kapat förbindelserna
med det gamla nätverket. Han visste, eftersom han
hade haft återfall förut, att det fanns stora risker med
att bevara telefonnummer. Om man är ambivalent i
sin motivation, om ens tänkande och känsloliv växlar
och balanserar mellan olika mentala och kroppsliga
gränser, kan det vara farligt att bära länkar till sitt
gamla kontaktnät i mobiltelefonen. De vuxna runtom
Salle i KRIS visste att hans tillstånd var ytterst skört,
genom att de använde sin erfarenhetsbaserade kunskap
i tolkningen av Salle. De hade själva i någon mening
varit där Salle var nu, frustrerade, ambivalenta. Av
det skälet tyckte de att det som var viktigt för Salle
var att ha både mycket gemenskap och uppgifter tills
tillståndet skulle bli mer stabilt. Att skapa möjligheter
för gemenskap och sysselsättning är alltså ytterst
viktigt i organisationens arbetssätt och här kan de ge
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något som de sociala myndigheterna inte klarar av att
ge – ett socialt kontaktnät och ett socialt forum där
man inte behöver skämmas över sin bakgrund. Deras
kunskaper om att gemenskap och sysselsättning är av
stor vikt i svåra situationer är inget de lärt sig på någon
kurs, utan något de själva genomlevt.
Salle hade varje dag kontakt med sin kontaktperson
i KRIS, engagerades i Unga KRIS-rådet, åkte till
skolor och föreläste och arbetade varje dag med att
färdigställa den nya lokalen, genom att skrapa lister,
städa, måla och tapetsera. Strategin från KRIS sida
var att hålla Salle sysselsatt, så att han inte skulle få
”dåliga” tankar. Samma sak (att man tycker att det är
viktigt att KRIS kan erbjuda en sysselsättning) kommer
fram i många intervjuer.
Philip:
Marie:

Dom här uppgifterna då, vad betyder dom för
dej?
Mycket! Det gör ju att jag är igång, så att jag
ser dagarna som kommer och vad som ska
göras. Det betyder väldigt mycket för mig

Marie, som tidigare inte haft mycket till struktur i sitt
liv, har genom sina uppgifter i KRIS blivit en person
där vardagslivet får en mening på ett annat sätt än då
hon lät dagarna passera utan inriktning och mål. Hon
berättar också i en gruppdiskussion om att hon i KRIS
regi tog truckkörkort. ”Jag har fått truckkörkort nu,
genom KRIS. Jag har ju inte haft ett jobb på fem år,
första gången som jag är så pass aktiv. Eller fem år? Jag
har ju inte jobbat innan. Jag har försökt att gå i skolan
men det har ju inte blitt nånting av det.” Marie tar upp
det med truckkortet spontant, som om det är något
viktigt hon vill förmedla om vad hon fått genom att
vara verksam i organisationen.
Även Sandro fick känslan av att vara betydelsefull
då han genom ett gediget intresse för och kunnande
om teknik fick sköta en musikstudio. Detta kan förstås
med bakgrund av att han annars ibland kan se sig som
väldigt udda. Följande uttrycks i en intervju när han
uttalar sig om rektorn i den skola han går i där han tror
att han ses som ett stort problem: ”Istället för att lösa
problemet och ta tag i problemet, så lägger han dom
gärna under mattan liksom. Man får det intrycket att på
hans skola vill han bara ha såna A-barn, B-barn dom
kan dra nån annanstans liksom.” Det är tydligt hur han
inom sig har en självbild av att vara udda, att inte ses
som en de som duger. På KRIS får han dock ett visst
förtroende tillsammans med andra ”B-barn” som han
mer sällan åtnjuter annars. Detta med att göra saker,
att delta i aktiviteter, i planerande av aktiviteter med
mera bidrar förmodligen till att stärka gemenskapen än
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mer i den meningen att man jobbar mot gemensamma
mål, som kan vara kortsiktiga eller mer långsiktiga. I
aktiviteten länkas människor samman, ungefär som
i värnplikten där man utför saker gemensamt och där
det kan skapas en vi-känsla trots att deltagarna som
individer egentligen skiljer sig åt ganska avsevärt. När
man arbetar tillsammans skapas emellertid också en
gemensam historia, en gruppens minnesbank, som i sin
tur kan förenkla det informella pratet, genom att det
finns gemensamma upplevelser att prata om.
Att bli betrodd gör ofta att de sociala banden
stärks genom känslan av stolthet snarare än skam.
När det gäller detta med att få sysselsättning och att
få olika typer av uppgifter inom KRIS är det viktigt
att tänka på hur människor med erfarenhet av svåra
uppväxtvillkor, behandlingshem och kriminalitet
annars betraktas i samhället, som suspekta personer
som inte riktigt går att lita på. Tack vare att man i
KRIS mer utgår från erfarenhetsbaserade kunskaper
blir Maries och Sandros tidigare liv snarare tillgångar
än problem. Andra medlemmar känner liknande, att
deras tidigare kunskaper tas tillvara inom KRIS,
snarare än att de förkastas som okunskap eller
avvikande beteende.
Många nämner också att de genom att vara
verksamma i KRIS känner att de får lära sig att ta
ansvar.
Philip:
Johan:

Hur känns det att vara med i rådet?
Jo, det känns bra med ansvar. Jag har liksom
aldrig tagit ansvar innan, över huvud taget.
Jag har bara flutit med. Men nu får jag vara
med och påverka och ta ansvar för saker. Och
gör jag inte det jag ska så får jag smäll på
fingrarna (skrattar till lite när han uttalar de
sista orden).

Intressant är att Johan, som tidigare varit mot
auktoriteter (om de inte är gangsters), nu accepterar de
vuxna ledarna och det de säger. Under observationer,
såväl i Landskrona som i Norrköping och Finspång,
har jag vid flera tillfällen sett hur de yngre lyssnar på
de äldre, att de accepterar deras ledarpositioner och
att bli tillrättavisad. Förmodligen handlar detta om de
relationer som utvecklas mellan de yngre och de äldre,
som bygger på att de äldre har ”bakgrund”, men också
om upplevelsen av att de ska genomföra något som
alla står bakom, att ledaren inte tillrättavisar någon
för att han eller hon njuter av det, utan för att det helt
enkelt är bäst för gruppen om alla arbetar på. Visst
finns det situationer när de yngre inte lyssnar på de
äldre, men det övervägande intrycket är att det finns
en ömsesidig respekt. En viktig förklaring till att man
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som ung krisare oftast vill vara aktiv är nog intimt
sammankopplat med gemenskap och stolthet och att det
motiverar. I Landskrona hade man problem under 2007
och en bit in på 2008 med en ganska stor grupp killar
som inte visade någon respekt för de äldre ledarna
eller för KRIS filosofi. Det här höll på att ta knäcken
av organisationen i Landskrona. För att hantera det
avsattes hela det icke fungerande rådet, och ett nytt råd
kunde sakta men säkert skolas in. Så är det inom Unga
KRIS. Ibland flyter arbetet på bra och det finns en
ömsesidig respekt mellan olika deltagare. Men ibland
fungerar det sämre, med mer spänningar och konflikter.
Jag återkommer till det i kapitlet När det går snett.
Ovan har jag skrivit om vad som gör att de aktiva i
Unga KRIS vill stanna kvar och också underkasta sig
det för många frivilliga arbetet som ibland krävs för att
organisationen ska fungera. Just arbetet och aktiviteten,
i det stora och lilla, är nog av oerhört stor vikt för att
man ska begripa att och hur organisationen fungerar.
En ledare i Landskrona säger följande:
Jag tror att det är flera grejer alltså som gör att
KRIS kan vara en plattform, både när det gäller
utanförskapet och plus att vi har ett gemensamt
mål, många gånger, även om det gemensamma
målet bara gäller att vi ska arrangera en
aktivitet eller sätta på kaffe. Förstår du? Vi
har nån gemensam grej, där folk kan känna sig
inkluderade.
Jag kan genom citatet tydligt minnas olika situationer
där unga arbetar tillsammans, pratar om en workshop
de ska göra, väntar tillsammans på att en skjuts ska
komma, tar fram kaffe, eller bara sitter och slappar
tillsammans. I Landskrona har man arbetat mycket
med aktiviteter och projekt, till exempel erbjuder
man sitt arbete till olika aktörer i omvärlden. Genom
dessa ansträngningar att skapa kontakter och utveckla
nätverk har det skapats möjligheter för aktiviteter,
vilket har inneburit att nya medlemmar som kommit
in har kunnat inlemmas i en aktivitet redan dag ett.
Det kan handla om att hjälpa till att rensa rabatter, att
sätta på kaffe, eller att åka med vuxna krisare till något
byggvaruhus för att inhandla material. Flera Unga
KRIS-medlemmar har kunnat anställas i projekt, och i
den meningen har man varit framgångsrik.

Från mycket stöd
till tillfällig besökare

Man kan använda Unga KRIS på olika sätt och i olika
omfattning. Vissa går dit mer sällan, medan andra
befinner sig i sådana skakiga situationer i livet att de
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får någon form av stöd dygnet runt. Salle befann sig
i ett extra kritiskt läge i livet när han släppts ut från
fängelset och när hans känsloliv förmodligen präglades
av ambivalenser av karaktären motstridiga inre
känslomässiga dialoger där han ville leva ett ordnat liv
och ta hand om det barn han försakat till förmån för
droger, våld och fängelsevistelser. Under denna period
behövde han hjälp med oerhört mycket. Flera av de
jag intervjuat har använt KRIS mycket under perioder
av sina liv. Annie, vuxen ledare, berättar hur mycket
de hjälpte Marie tills hon kunde blir mer stabil och
självständig:
Vi alla har hjälpt henne med mat,
sjukhustransport, alltså hjälpt henne med
mediciner när hon har skadats. Vi har alla
personligen hjälpt henne på något sätt. Hon har
fått följa med på utbildningar, vi har gett av oss
själva. Vissa unga människor behöver mer stöd
än andra.
I citatet ovan glömmer Annie att de även hjälpt
henne i kontakter med socialen, arbetsförmedlingen
och frivården och att Marie fick en förtroendepost i
föreningen som ledde fram till en anställning inom
Unga KRIS.
Många unga säger om KRIS att de finns där
dygnet runt och att de i den meningen skiljer sig från
myndigheter som socialtjänst och arbetsförmedlingen,
som utgår från en annan tidsrytm där gränserna mellan
arbete och fritid är mer tydliga. Många uppfattar detta
som en trygghet, att kunna ringa, även om man inte
gör det. Felicia skulle lämna sitt missbruksliv och fick
mycket hjälp av sin kontaktperson, Sonja, en trettio år
äldre ungdomsledare. Sonja berättar för mig:
Hon sov hos mig då för hon mådde dåligt och
hon är inte den enda som har varit så. Utan, det
är ju det också som är ett vinnande koncept, att
vi kan erbjuda det där som socialen och andra
myndigheter inte kan göra. Vi finns där hela
tiden för dom. Det tror jag också är vår styrka.
Vi slutar inte vårt jobb, utan att jobba i KRIS är
mera en livsstil.
I citatet uttrycks något mycket viktigt om hur Unga
KRIS idealt sett arbetar. Det är fråga om ett ständigt
jourarbete, och det ger dem en särprägel i förhållande
till etablerade myndigheter. Att enbart arbeta på
kontorstid kan innebära att exempelvis en hjälpsökande
på socialtjänsten tolkar relationen som mer opersonlig
och mindre hjärtlig än vad den skulle uppfattas som
om socialsekreteraren hjälpte en utanför kontorstid.
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Att vara tillgänglig dygnet runt kan innebära att den
hjälpsökande känner att man arbetar ”med hjärtat” och
inte för att hämta ut sin lön i slutet av månaden. I min
studie om unga invandrare i förorten (Lalander 2009)
gjorde de en skillnad mellan de socialsekreterare
som arbetade ”med hjärtat” och de som mest tänkte
på sin lön. De som arbetade med hjärtat gav mer än
vad de behövde ge, de engagerade sig extra mycket,
kunde finna flexibla lösningar, var inte så styrda
av socialtjänstens paragrafer och inte så låst av
kontorstidens begränsningar. En liknande betydelse
tycks Unga KRIS ha för många unga medlemmar.
Om vi här använder Thomas Scheffs (1997) teori om
sociala band är det troligt att de relationer som inte bryr
sig om formella begränsningar och där klienten i mötet
med den andre ser sig som en medmänniska snarare än
att vara klient präglas av närhet, och att detta stärker de
sociala banden.
Av det många berättat, såväl unga som vuxna,
framträder en bild av hur organisationen kan fungera
för att hjälpa de unga i mötet med olika myndigheter.
Annie, kvinnlig ledare i fyrtioårsåldern, uttrycker sig så
här i en gruppdiskussion:
Det är precis som Edward (manlig ledare som
medverkar vid gruppdiskussionen) säger: Det
är som att vi ofta står som mitt emellan, mitt
emellan ungdomarna och samhället och där vår
uppgift många gånger är att liksom finnas som
en brygga mellan dom. Vi är med på socialens
möten, vi är med dom på arbetsförmedlingen,
vi är med på polisförhör, alltså vi är ju med
på alla, ja rättegångar, ja vi är med på dom
instanserna som dom kanske behöver lite extra
hjälp. Edward fick gå upp och köra dom på
morgonen för att dom skulle ta sig dit, jag höll
på och ringa och väcka dom på mornarna. Vårt
arbete handlar ju lite om att bry sig och att
engagera sig så att dom själva ska kunna stå på
egna ben i slutändan.
Här blir det tydligt hur mycket de vuxna ledarna kan
engagera sig tills de unga blir mer självstyrande. Ovan
har jag mest varit inne på vad KRIS kan betyda för de
unga mer allmänt. Nedan kommer jag att gå in på ett
viktigt tema i Unga KRIS, nämligen berättandet, något
som knyter an till de teman om förståelse, gemenskap
och sociala band som jag varit inne på ovan.
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Att berätta sin livshistoria
Ens liv blir offentligt

Den elfte november 2009 är det workshop i Halmstad.
Ett sextiotal åhörare är närvarande i Nykterhetens
bildningsverksamhets (NBV) lokaler: frivilligarbetare,
socialassistenter, kriminalvårdspersonal, några
studenter samt ett tjugotal krisare. Meningen är att
förankra Unga KRIS i Halmstad, att marknadsföra sig i
förhållande till myndigheter. Den lokale projektledaren
pratar först, det märks att han är ovan vid den här
typen av uppgifter. Han läser mer eller mindre innantill
från programbladet. En mer erfaren KRIS-medarbetare
går in och talar på ett mycket mer vant sätt. Därefter
kommer en kille i tjugoårsåldern fram på den lilla
scenen som dekorerats med KRIS-symboler: två flyers
med KRIS logga. Killen i tjugoårsåldern, vi kan kalla
honom Sam, har en röd KRIS-jacka. Han ser nervös
ut och vankar fram och tillbaka innan han börjar prata
om sig själv. Sam inleder med att säga sitt namn och
att han hade en pappa som var alkoholist och som slog
mamma och betonar sedan: ”Sånt glömmer man inte.”
Han pratar sedan om dagis och lekis och säger att han
blev mobbad, att han kallades för tjockis och att han
därför började slåss. När man tittar på publiken kan
man se att de är inne i Sams berättelse, att de fokuserar
sitt intresse på det han säger.
Därefter berättar han att han i en ung ålder fick
smaka alkohol av pappan ”Där nånstans lärde jag
mej att dricka”. Alkoholen skulle följas av hasch ”Då
var man cool”. Sam berättar att han i högstadiet själv
började mobba andra och att han tränade styrketräning.
Han gör ett hopp i sin berättelse med orden ”Nu
hoppar jag igen” och befinner sig vid sjutton års ålder
på en Köpenhamnsresa där han och några kompisar
skulle köpa kokain. ”Vad coolt det blir”, säger han
att han tänkte. När Sam fått tag på kokainet kände
han: ”Nu är jag hemma, allt det man sett på film fick
man uppleva.” Ordet cool upprepas flera gånger under
presentationen. Därefter kommer historien mer och mer
att handla om ett förfall – hur han börjar med anabola
steroider och blir ”knäpp” av det, hur han blir utslängd
från gymnasiet. Han berättar hur han blir allt mer
aggressiv och självcentrerad och att han så småningom
blir skickad på sluten ungdomsvård. Livet blir alltmer
miserabelt: ”Jag som skulle bli som Tony Montana
(huvudkaraktär i den berömda gangsterfilmen Scarface,
spelad av Al Pacino)”. Sent i historien kommer han i
kontakt med KRIS. Han berättar hur mycket han gillar
organisationen och hur han snabbt kommer in i deras
gemenskap. Han får ett återfall, men KRIS finns där
och ger honom det stöd han behöver.
Livshistorien ovan är inte särskilt ovanlig i
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KRIS. Jag har varit på fyra lifestories och kan inte
säga att denna skiljer sig från de övriga ifråga om
dramaturgi och berättelseteknik. Vanligen inleds
den med barndomen för att därefter komma in på
tonåren och hur det börjar gå snett där. Därefter
eskalerar problematiken, myndigheter kopplas in,
konsekvenserna av livsföringen börjar bli tydliga för
en. Så kommer vändpunkten och i den vevan kommer
KRIS in i bilden som en sorts räddare. Mycket av Unga
KRIS kultur och självbild finns i den här berättelsen
och när jag har hört andra livshistorier har de innehållit
en liknande berättelse, med delvis annat innehåll.
Några av de jag intervjuat har varit aktiva som
föreläsare på olika skolor, inför myndigheter på
så kallade workshoppar, till och med för Rotary.
Anledningen till att Unga KRIS-föreningar har som
ambition att föreläsa, speciellt för skolor, är att de
vill att unga ska lära sig om konsekvenserna av ett
liv med kriminalitet och droger, samt att de ibland
får betalt för det (dock inga större summor) och
också för ut budskapet om Unga KRIS. De flesta
av dem som föreläst berättar att det var en kick att
föreläsa och att självkänslan stärktes. En tjej, Isabelle,
skulle föreläsa på en myndighetsworkshop och man
kunde riktigt se hur hennes självkänsla steg då hon
talade om sig själv och sin livshistoria inför åttio
respektfulla och, då hon talade, tysta och lyssnande
åhörare: socialsekreterare, personal från fritidsgårdar,
kriminalvården och beroendekliniker, människor med
en viss myndighetsmakt. Om man tidigare setts som
ett problembarn kan man nog förstå kicken ännu bättre,
att stå där och tala inför de som man tidigare varit
ett problem för, att få bekräftelse för det liv man har
levt, en form av revansch. Några unga berättar hur folk
efteråt kan komma fram och säga att de beundrar det
arbete de gjort och att de kunnat resa sig från ett så
svårt utgångsläge. Anna använder ordet självkänsla när
hon ska förklara vad de offentliga föreläsningarna gett
henne:
Alltså jag fick ju sån otrolig självkänsla av att
föreläsa till exempel, att berätta min livshistoria
inför mycket folk. Fast jag skakade och var
livrädd, gjorde jag det så himla bra. Jag fick sån
bra respons och ungdomar anförtrodde sig åt
mig. Och jag fick … (tänker efter) Ja, jag fick lite
självkänsla utav det faktiskt.
Det kan nog ge en stark tillfredsställelse att stå på scen
inför många människor och göra det man kanske aldrig
vågade i skolan. På sätt och vis är det rimligt att säga
att man i en livshistoria inte kan göra fel, bara det man
berättar bottnar i egna upplevelser och situationer. Det
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gör inget om man stakar sig, om man säger att man är
nervös, använder bristfällig grammatik eller om man
på andra sätt uppvisar en bristande föreläsningsteknik.
Istället handlar det om att nå fram och beröra, att
få åhöraren att se det mänskliga i det som berättas.
En intervju med Lisa lyfter fram hur självkänslan
utvecklas ur ett växelspel mellan den föreläsandes ord
och gester och publikens reaktioner:
Philip:
Lisa:

Philip:
Lisa:
Philip:
Lisa:

Men du har varit ute och kört lifestory?
Ja det har jag, och bland annat med KRIS då,
det har vart så häftigt! Då har det ändå vart,
det har vart från seniorer till ungdomar, så det
är också häftigt, och sen när man går därifrån,
man känner, man får sån självkänsla, man blir
så Ah! Och man ser att folk reagerar och …
(tänker efter) att man vill att folk ska se det
på ett annat sätt.
Men berättar du typ om såna här saker (jag
menar svåra upplevelser som vi tidigare talat
om i intervjun)?
Ja.
Som du har berättat, även tidiga minnen?
Ja. Jag berättar allting, från det jag kommer
ihåg, alltså som saker som jag själv har blivit
utsatt för, och jag har ju varit med om en
gruppvåldtäkt, äh (tänker efter) 2004, och
det pratar jag också mycket om, för det
är viktigt att prata om. Jag vet att det är
jättemånga tjejer som har vart med om sånt
som inte vågar prata om det, och jag gjorde
ju det att. Alltså det blev ju en polisanmälan
automatiskt, för det fanns ju mycket bevis,
men jag orkade ju inte lägga ner nån energi
på det, eftersom jag mådde ju redan så himla
dåligt. Vilket jag ångrar idag. och det är
väldigt viktigt att få folk runt omkring sig
som kan stötta. Jag hade ju heller inte nån
som kunde stötta mig, och det är det som är
viktigt, att det finns ändå folk, och man kan
klara sig igenom det. Jag hade ju inte klarat
mig igenom det om jag inte hade fått prata
om det nu. Jag kan prata om det hur mycket
som helst nu.

Här blir det ganska tydligt att detta berättande dels
kan vara ett sätt att hjälpa andra, men också att hjälpa
sig själv. Hennes egen erfarenhet ligger så otroligt
nära det hon berättar i en livshistoria, vilket också är
tydligt i citatet, hur smärtsamma erfarenheter vävs in
i föreläsningarna. Intressant är att hon säger att ”man
ser att folk reagerar”. Det är en indikation på det
samspel som sker i ett klassrum. Hur föreläsaren tolkar
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åhörarnas minspel, deras grad av uppmärksamhet
och fokusering etcetera skapar med Collins begrepp
en stark emotionell energi, framför allt hos den
föreläsande som i samspelet uppmuntras att berätta mer
om sitt liv. Lisa är känd i organisationen för att vara en
av de mer självutlämnande föreläsarna. Att till exempel
berätta om sig själv i våldtäktssituationer är långt ifrån
alla som skulle göra. Det tycks som om pratandet
om dessa svåra minnen gör det möjligt för henne att
hantera och klara av att bära dessa minnen på ett annat
sätt än om hon inte fick utrymme för sina berättelser.
I föreläsningssituationen säger föreläsaren ofta mer
om sig själv än hon eller han från början tänkt säga, på
grund av den energi som skapas när föreläsaren möter
publiken. Johan berättade för mig inför en föreläsning
på en skola att han nog inte skulle säga så mycket, men
när ett par andra krisare berättat om sig själva kom
Johan igång och berättade nog mer än vad han från
början hade tänkt sig, bland annat om sin svårt sjuke
far. Genom att berätta om det som kan tolkas som
högst personligt för Johan och Lisa in publiken i sitt
eget erfarenhetsrum, vilket möjliggör en gemensam
fokus och en gemensam emotionell energi.
Det är högt i tak i Unga KRIS när det gäller att
prata om saker man annars sällan berör. Då menar jag
inte bara i offentliga föreläsningssammanhang, utan
även när man pratar med varandra eller deltar i olika
typer av värderingsövningar. Om man exempelvis i
fikarummet på en ”vanlig” arbetsplats skulle börja
prata om att man försökt ta livet av sig vid ett upprepat
antal tillfällen eller att man blivit våldtagen, skulle
sannolikt många arbetskamrater reagera med obehag.
De skulle eventuellt tänka att det är alltför privata och
obehagliga saker som förs fram. Att leva i det moderna
samhället innebär att disciplinera sig, att inte prata om
vissa saker som kan anses vara stötande och olämpliga.
Samhället har sina samtalstabun och KRIS blir i den
meningen som ett rum, där tabubelagda berättelser kan
kommuniceras utan att de berättande känner skam.

Berättandet som en ”öppningsport”

För att vidareutveckla detta med samtalets och
berättandets betydelser redogör jag här för en situation
jag upplevde inom ramen för Unga KRIS. Jag sitter i
KRIS minibuss på väg till SiS-institutionen Håkanstorp
i närheten av Katrineholm. Resan tar ungefär fyrtiofem
minuter. Jerry och Sonja, två vuxna ledare, är med mig.
De berättar ganska mycket om sina tidigare liv, om
upplevelser och minnen från händelser som utspelats i
förfluten tid. Eftersom jag lärt känna dem genom att jag
träffat dem vid flera tillfällen börjar jag uppleva att jag
själv vill berätta om mitt liv för dem. En dialog inleds
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där det ena samtalsinlägget leder fram till ett annat. Jag
märker att jag efterhand som denna dialog fortgår blir
mer och mer öppen om mig själv. I efterhand frågar
jag mig vad det som skedde i minibussen egentligen
betydde. Någon dag därefter träffar jag Felicia, 19
år, som jag känner att jag fått en speciell relation till.
Jag berättar för henne om mina upplevelser och hon
kommenterar dem så här:
Det är en öppningsport också, för vågar man
berätta om sig själv och allt jobbigt, då kan man
öppna en port till nån annan. Det gjorde jag
när jag gick i nian. Då hade jag en kompis, i
parallellklass i tyskan. Så hade vi tyska då, och
så möttes vi på bussen när vi skulle åka hem, så
satt jag och grät. Och han bara: ”Men Felicia,
varför gråter du för?” Och jag: ”För att min
morsa är en jävla äcklig horalkoholist”. Och
han bara, såg dökonstig ut. Och så gick det en
vecka. När jag hade tyska igen, då kom han, då
sprang han efter mig när vi var på väg dit, så
frågade han mig: ”Hur vågade du säga så på
bussen igår, högt?” ”Jamen, min morsa är en
äcklig alkoholist!” skrek jag. Han bara: ”Men
Felicia, hur vågar du säga det?” Och jag: ”Men
det är inte mitt fel att hon är det”. Och då sa
han: ”Jamen, min morsa är precis likadan”. Då
vågade han berätta för nån. Och jag sa: ”Men
du kunde väl ha sagt nåt”. Och han sa: ”Jag
vågade fan inte”. Så det var ju bra.
I citatet beskrivs ett möte som Felicia associerar till
när jag berättar att jag började prata mer när jag reste
med KRIS-ledarna. Ordet ”öppningsport” som Felicia
använder handlar enkelt uttryckt om att man berättar
något om sig själv för att öppna en dörr till den andre,
man appellerar på ett känslomässigt associerande och
igenkännande. Genom den andre tolkar vi hur vi kan
uttrycka oss i förhållande till varandra. Är man på
ett strikt möte förväntas man uppträda enligt vissa
accepterade koder och normer. Inom KRIS däremot är
det som om deltagarna känner att de kan prata om sig
själva på ett mer självutlämnande sätt, åtminstone efter
att ha varit där, blivit accepterade och känt in Unga
KRIS-miljön. Det som annars är relaterat till den pol av
tillvaron som handlar om livets svåra sidor blir möjligt
att uttrycka i miljöer där man känner acceptans för det.
Den miljö som ibland kan uppstå på Unga KRIS är en
sådan miljö.
Det är inte bara unga och vuxna krisare som kan
uppleva det som beskrivs ovan, utan även andra. Då jag
var med Unga KRIS på ett möte med bostadsföretaget
Landskronahem började företagets representant, en
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man i sextioårsåldern, berätta om sin barndom och
att han varit busig och använt en del våld. Det är
som om mötet med KRIS gör att man släpper på
kraven att framställa sig själv som perfekt, som en
människa som har ett oproblematiskt förflutet och att
det istället öppnas upp möjligheter för andra mindre
perfekta självpresentationer. Det kan också vara så
att han böjer till framställningen av sig själv för att
inte framstå som en tråkig Svensson, utan som en
man med erfarenheter från gatan. Socialpsykologen
Erwing Goffman (1959/2004) är inne på att våra
självpresentationer i förhållande till andra beror på
hur vi tolkar dem vi möter och den miljö där mötet
sker. Landskronahemsrepresentanten praktiserar denna
form av självpresentation för att styra hur han ska bli
uppfattad av de unga krisarna.
Ett annat exempel på hur man kan agera när man
som utomstående tillbringar en viss tid med Unga
KRIS är vad som hände en kvinnlig praktikant från
socialhögskolan som arbetade med organisationen en
tid. De andra berättade för mig att hon inte riktigt hade
deras ”bakgrund”, men att hon hade varit i gränslandet
till kriminalitet och att hon hade kunnat ha deras
bakgrund om hon åkt fast och blivit ett ärende för
myndigheterna. Detta tyder på att praktikanten hade
berättat en del om sitt liv och förflutna. Praktikanten
hade nog ganska tidigt känt det som jag gjorde i
bilen, och också det som bostadsbolagets representant
kände, en vilja att berätta om sig själv, just för att det
är tillåtet att göra det inom Unga KRIS och också för
att styra de andras intryck så att man bättre kommer
in i gemenskapen. Om hon hade varit företagsekonom
och gjort sin praktik för ett datorföretag är det föga
troligt att hon skulle berätta om sig själv på ett sådant
sätt hon gjorde. Det handlar nog dels om att alternativa
självpresentationer blir mer tillåtande, dels om att de
som berättar om sina icke perfekta jag och livshistorier
vill närma sig krisarnas identiteter, visa att de inte är så
olika den de möter, och därigenom minska den distans
som annars kan prägla mötet mellan människor vars
individuella liv och livshistorier skiljer sig åt.

Möten bakom låsta dörrar

De vuxna ledarna arbetar ofta i mötet med de unga
genom att berätta om sig själva, för att på så vis
öppna dörrar till de ungas berättelser och känsloliv.
Nedan kommer jag att berätta om ett besök på
en SiS-institution där blottläggandet av den egna
problematiska livshistorien är av ytterst stor vikt. De
unga människor man möter ska verkligen veta att det
liv man själv levt inte har varit ett spikrakt liv mot
Villa, Volvo och Vovve, utan snarare ett liv kantat av
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motgångar, missbruk och olika former av kriminalitet.
Det är som om man vill förmedla: ”Här är jag. Jag är
inte perfekt. Du behöver heller inte vara perfekt”. Det
egna livet används dels som ett sätt att skapa relationer,
dels som ett avskräckande exempel för vad som kan
hända i kriminella världar, vilka konsekvenser det ger
och slutligen som ett sätt att visa att det finns en väg ut.
Trots att jag besökt SiS-institutioner och anstalter
vid flera tillfällen blir jag inte van vid det. Speciellt
svårt är det när det gäller de mest låsta och bevakade
avdelningarna där unga människor, mestadels pojkar,
förväntas tillbringa månader för att de på olika sätt
bedömts vara alltför problematiska för att vistas i
det öppna samhället. Den 6 april 2009 besökte jag
tillsammans med två vuxna KRIS-ledare, Sverker,
50 år, och Edward, 30 år, Råbys ungdomshem strax
utanför Lund. Unga KRIS har sedan oktober 2007
gjort regelbundna besök där varje måndag mellan
klockan sex och åtta på kvällen. Ungdomshemmet
har en lång och krokig historia som går tillbaks ända
till 1838 då ett par med efternamnet Gyllenkrok
förverkligade en idé om att ta hand om ”vilseförda
och moraliskt wårdslösade barn” (www.stat-inst.se/
zino.aspx?articleID=6785 den 24 mars). Vi ska besöka
två avdelningar Åsbogården och Rönnebergagården,
där den förstnämnda ”tar emot ungdomar som dömts
till sluten ungdomsvård. Åsbogårdens uppdrag är
att ta emot ungdomar som dömts till strafftider som
överstiger två år. Avdelningen har två platser för
mottagning och utredning och 6 behandlingsplatser
varav 2 är öppna” (samma källa som ovan).
Rönnebergagården däremot är en öppen avdelning
och tar efter bedömning emot de som avtjänat två
tredjedelar av sin tid på Åsbogården. Om man vistas
på Rönnebergagården ska man under dagarna ha en
praktikplats eller studier att sysselsätta sig med.
Klockan tjugo över fem hämtas jag av de vuxna
ledarna och i KRIS minibuss åker vi genom det
platta skånska landskapet till Råby. Resan mellan
Landskrona och Råby tar ungefär en halvtimme.
Väl i Råby parkerar vi bilen och rör oss mot den
enplansbyggnad i gult tegel som kallas Åsbogården.
Vi släpps in efter att ha annonserat vår ankomst i
en porttelefon och befinner oss snart i personalens
bevakningsrum där det finns ett stort antal monitorer
som är kopplade till kameror i olika utrymmen. En
glasvägg skiljer bevakningsrummet från killarnas yta.
Han som tar emot oss är ganska satt, men muskulös,
och har grekiskt ursprung. En av de vuxna krisarna
säger på skämt att jag inte ska lämna telefonen hos
personalen. För Sverker och Edward är det här ett
besök i en lång rad besök på Råby. De har utvecklat
en jargong med personalen och också med vissa av
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killarna. Vi kommer in på den egentliga avdelningen
och hälsar på fyra killar, alla med stubbade huvuden
och träningsoverallbyxor. Mot mig är de socialt artiga
och tar i hand utan problem.
Ingen av dem har svensk bakgrund. De vuxna
krisarna kramar om två av dem. Med vissa har
de utvecklat en mer intim relation än med andra.
Killarna sitter och ser på Cops på TV6, en amerikansk
dokumentärserie där man följer den amerikanska
polisen i det dagliga arbetet och i olika typer av
ingripanden, till exempel biljakter, rån, narkotikabrott
eller slagsmål. En kille ser ut att ha sitt ursprung i ett
afrikanskt land, två förmodligen med jugoslaviskt
ursprung och en med sitt ursprung i något muslimskt
land. En av ledarna pratar med killen med eventuell
muslimsk bakgrund. Killen är tatuerad och på vänster
arm kan man läsa One for all, all for one, vilket får
mig att tänka på den sociala hederskoden att inte
svika varandra om någon har problem, det broderskap
som kan bildas mellan personer som egentligen inte
har några biologiska släktband (se Lalander 2009).
Killen bor i ett område i Malmö där det finns mycket
invandrare. Jag får senare reda på att killen med
tatueringen sitter inne för rån. En annan av killarna
har tatueringen Bad Boy på armen, som om han vill
markera sin position som outlaw, ett uttryck för den
kompensatoriska maskulinitet som jag diskuterat i
tidigare. Vi sitter en stund och fikar. Kontakten mellan
KRIS och dem är ganska avspänd, ibland skämtsam,
ibland präglad av vardagliga frågor som när en kille
frågar en av krisarna var han köpt sina jeans, och
ibland präglad av frågor från KRIS som: ”Hur går det
nu då?”, ”Hur är det?”, Hur känns det att sitta här?”.
Vi sitter med dem i ungefär fyrtio minuter. Själv
håller jag ganska låg profil, eftersom jag inte utvecklat
någon relation till dem. Sverker säger till mig att vi
måste gå in och hälsa på Emir, en kille som sitter
avskild från de andra för att han varit positiv på
cannabis. Vi går en bit till andra sidan av avdelningen
och släpps in genom en dörr som sedan inte går
att öppna från andra sidan. Vi hittar killen, 17 år
gammal, ganska kort och smal med stubbat hår, i ett
rum med bara de allra nödvändigaste möblerna: en
säng, en stol och ett skrivbord. På skrivbordet finns
någon CD-skiva, några Suduko-lappar. Han sitter vid
skrivbordet. Sverker kramar om honom, killen kramar
tillbaka. Till skillnad från de andra saknar Emir
tatueringar på armarna. Han har grått linne och svarta
träningsbyxor och sitter i en avslappnad ställning. Det
är bara för några timmar sedan han kom tillbaka från
en permission. Han berättar att han inte har så lång tid
kvar på Råby, att han ska släppas ut om några veckor.
Sverker börjar prata med killen och kommer igång
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ganska ordentligt och bitvis forcerat med att berätta
om sitt liv. Uppenbarligen vill han få killen att tänka
på konsekvenserna av att fortsätta leva ett kriminellt
liv. Sverker säger: ”Ju mer du gör desto tyngre kommer
straffen att bli, desto mer kommer du att ha polisens
ögon på dej, nu tog dom DNA på dej i det senaste
rånet, så då kommer dom att veta om du gör nån ny
grej.” Killen berättar om rånet och hur det gick snett,
att en kompis skulle åka iväg med sakerna, men gjorde
inte det. En annan kompis som var med på rånet fick
arton månaders fängelse. Killen frågar Sverker om
fängelsestraff, som ”Om man får tjugo månader i
fängelse, hur länge behöver man sitta då?” Efter ett tag
frågar Sverker: ”Vad tänker din mamma då? Är dom
inte ledsna i familjen?” Killen svarar inte, utan tittar
ner. Sverker säger: ”Det där var visst en öm punkt
jag gick på”. Sverker fortsätter och säger att den här
killen började med kriminalitet redan vid tretton års
ålder. Han utbrister: ”Det är en tidig karriär du gör”.
Killen nickar. Sverker frågar vad han ska göra när
han kommer ut. Emir säger att han inte vet. Man får
känslan av att han inte har någon plan över huvud taget.
Jag frågar sedan Emir vad han tycker om KRIS. Han
svarar: ”Dom är inte som plitar (slang för personal på
anstalter), för dom är som oss.” Vi avslutar samtalet,
Sverker kramar om honom och jag säger ”Lycka till!”.
Han svarar ”Du också, lycka till!” Vi lämnar rummet.
När man ser denna 17-åring är det svårt att tänka sig
honom i en rånsituation med vapen och hot riktade
mot andra personer.
Då vi lämnat Åsbogården är det bara ett par
hundra meter till Rönnebergagården, den mer öppna
avdelningen. Vi ser att det står folk därutanför,
som just kommit tillbaka från en aktivitet. Vi går
fram till en kille i kanske 19-årsåldern, Eddi, som
blir jätteglad över att se Edward och Sverker. Han
kramar om dem innerligt och när han får reda på
att jag gör en utvärdering av Unga KRIS talar han
om organisationen i mycket positiva termer; att
det är av stor vikt att prata med vuxna som varit i
liknande situationer som han själv och att KRIS har
varit väldigt viktigt för honom. Sverker frågar Eddi
hur han ska göra när han kommer ut nu om någon
vecka. Han svarar att han bara ska säga hej till sina
gamla kompisar och inget mer och att han tagit bort
telefonnummer och andra kontaktmöjligheter till det
gamla nätverket. Eddi säger att han har andra vänner.
Jag frågar Eddi vad som varit hans problem och han
berättar att han haft problem med anabola steroider, att
han tog väldigt mycket, injicerade i rumpan för att sen
gå ut och slåss. Eddi berättar också att han höll på med
droger, hasch och sedan amfetamin. När man lyssnar
på honom känns det som om han verkligen jobbat
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med sig själv, att han nu förefaller långt mer stabil än
den period då han var i farten som mest. Eddi berättar
också att han fixat ett jobb. Om man jämför det Eddi
berättar och jämför med det som Emir förmedlade
tycks det som att Eddi har mycket mer beredskap och
mer av en plan i sitt tänkande och i sitt sociala nät för
att klara sig från framtida kriminalitet än vad Emir
förmedlar. Ledaren Sverker tolkar Emir på liknande
sätt som jag och säger i en gruppdiskussion någon dag
efter om Emir:
Nånstans kunde jag se att han inte såg något
annat liv. Han var fast i en umgängeskrets med
vissa möjligheter bara, och för att få nånting att
ske i sitt liv så hade dom bara möjligheten att
gå ut och busa, ut och dumma sig. Han såg inte
ljuset i tunneln än, men han är ung va, lite mer
konsekvenser så kanske han börjar tänka efter.
Mina intryck från detta besök gäller för det första
KRIS arbetssätt, att man genom upprepade möten
bygger upp en relation och att relationen till stora delar
handlar om att man är i en annan position än de som
kallas ”plitar”, myndigheternas representanter. Edward,
den andre vuxne ledaren, som satt kvar med några
killar när jag och Sverker gick in till Emir, berättar
om en kille som hade öppnat sig för Edward. Killen
hade ”åkt dit för mordbrand och övergrepp i rättssak”
och berättade i förtroende för Edward att han skulle
hämnas på en kille som hade ”satt dit honom”. Edward
säger: ” Det här har han ju inte sagt till personalen, för
då hade personalen sagt till honom att då får du inga
hemresor eller nåt liknande”. Edward berättar att han
försökte prata med killen, men att hans kompisar satt
bredvid, vilket eventuellt gjorde att han framhärdade i
en sorts macho-attityd när han inför de andra uttryckte
att den som hade satt dit honom ”ska få sitt!” Edward
säger om Unga KRIS roll när något sådant kommer
upp: ”Vi försöker bara hjälpa honom i hans tankar, och
vår uppgift är ju inte att gå runt till personalen och på
nåt sätt sätta dit honom, utan vår uppgift är istället att
hjälpa honom, att nå fram till honom, att han ska känna
tillit till oss, förtroende för oss.” Och skulle KRIS
börja springa till vakterna med det de intagna säger,
skulle situationen bli ohållbar, KRIS skulle bli som en
sorts förrädare som arbetar för den andra sidan.
Förutom att situationen kan kasta ljus på hur Unga
KRIS arbetar på SiS-institutioner beskriver den
också en situation i Sverige där en stor del av dem
som befinner sig på SiS-institutioner har utomsvensk
bakgrund som en konsekvens av segregering och
marginalisering. I min bok Respekt (2009) följde
jag en grupp unga män med invandrarbakgrund
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som levt i en svår livssituation med dålig ekonomi
och med föräldrar som inte integrerat sig i det
svenska samhället. För att hantera livet knöt sig
dessa unga män till varandra och utvecklade en stark
gruppgemenskap, en sorts broderskap – one for all,
all for one. Genom brottsliga aktiviteter, framför
allt narkotikaförsäljning, sökte man vinna en viss
respekt, och så är det ju i kapitalistiska samhällen,
att man genom pengar på fickan kan tro att man
har lyckats i samhället. Men tar man den vägen för
att få lite mer av kakan är risken stor att samhällets
myndigheter uppmärksammar det och reagerar
genom olika åtgärder med vars hjälp den egna
avvikarkarriären snarare kan fördjupas än stanna av,
och marginaliseringen accentueras.

För mycket närhet?
Jag tycker att Unga Kris största styrka är också
det största hotet. Det var väl i våras när det var
ett väldigt sammansvetsat gäng och alla var
glada och lyckliga. Dom hade filmkvällar, dom
umgicks jämt och dom stöttade varandra. Jag
vet en kille som var här, han hade ingenstans
att bo. Han fick ibland sova hos den ena
och den andra, det var ju jättebra. Men sen
försvinner nån, och i det här fallet så var det
Salle och innan dess så bröt han och Lotta upp
och det skapade läger. Och det blev att hela
den här fina sammanhållningen splittrades.
Nånstans så känns det som man måste stävja
sammanhållningen, och var är man då? Det
är en balansgång hela tiden! Är det okej att vi
började sova hos varandra? Är det okej att vi
umgås varje dag, dygnet runt och sen kommer
hit och jobbar tillsammans, vad händer sen?
Men vi kan aldrig styra det heller, jag vet att vi
pratade med dom vid flera tillfällen om att ”Ni
bor inte hos varandra, ni måste kanske …”, men
dom ville ju stötta varandra. Nån bröt upp från
sin pojkvän och det var dramatiskt, då var det
nån annan som flyttade in för att hjälpa till och
det blev ju … (avbryter sig och funderar). När
det splittras, så splittras det ordentligt. (Annie,
ledare)
Det utvecklas starka relationer mellan unga krisare,
mycket beroende på organisationens arbetssätt, att
öppna sig för varandra, att skapa ömsesidig tillit och
starka sociala band. Genom att man upplever att man
har liknande livshistorier och att detta öppnar upp
för känslor av att vara förstådda av andra, kommer
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relationerna att präglas av närhet. I vissa perioder slår
denna närhet över i konflikter och lägerbildningar. Det
är rimligt att som den kvinnliga ledaren anse att det är
ett delikat ärende för de vuxna ledarna i Unga KRIS
att hantera. Eftersom organisationens koncept bygger
på närhet, så kan det vara svårt att skapa regler för att
förhindra att närheten blir för intim eller riskabel. I
Unga KRIS har många unga människor upplevt stora
svek från omvärlden och har därför utvecklat en dubbel
känslighet inför nutida svek. Det blir en psykologisk
påminnelse om historiska svek som ristats in i kroppen
som en sorts sår – ”när det splittras, så splittras det
ordentligt”, som ledaren uttrycker saken.
Ibland utvecklas romantiska och sexuella relationer
och det kan skapa tissel och tassel, snack och känslor
av svek. Under en period hade en av de unga killarna
en relation med en tjej samtidigt som han också var
populär hos andra. En annan ung krisare, Erik 24 år,
var tillsammans med en annan mycket aktiv medlem
och när relationen sprack mellan dem blev stämningen
väldigt krystad vilket kommer fram i nedan stående
ordväxling:
Erik:
Philip:
Erik:

Philip:
Erik:
Philip:
Erik:
Philip:
Erik:

Jag var väl med i rådet ett halvår, ett år nästan.
Hur tyckte du att det funkade då?
Det funkade bra, gjorde det, jag hade ju min
tjej här då, eller jag var ihop med en tjej då.
Och så var det jävligt struligt mellan oss och
så gjorde vi slut, hit och dit. Och sen så var ju
hon också här. Så det blev rätt mycket så att,
eftersom hon var här så gick jag.
Var det svårt att vara här när hon var här?
Nja, det var jobbigt alltså, vi var ju så jävla
osams hela tiden.
Det är Sandra?
Mm.
Det var lite det som gjorde att du inte kom hit
sen?
Ja, alltså då precis när jag slutade första
gången, vi kunde inte ens prata med varann
nästan, så var det.

Det är egentligen inget underligt som händer när unga
människor blir förälskade i varandra på Unga KRIS.
Man kan gå till andra arbetsplatser, till exempel inom
universitetsvärlden, för att se detta ske. Det är svårt att
lagstifta bort närhet och gemenskap, speciellt svårt kan
det vara i en organisation som Unga KRIS, där närhet
och gemenskap är det kitt som kan göra att de sociala
banden stärks och som skapar känslor av trygghet,
likhet och tillit. Jag har inte mycket datamaterial som
handlar om den här typen av problem. Men samtidigt är
det relativt svårt att komma åt den här sortens uppgifter,
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eftersom det handlar om personliga och privata saker.
Även om detta kan ses ett problem när det uppstår
spänningar och splittringar får man nog leva med
det och istället föra en kontinuerlig diskussion om
hur man ska förhålla sig och hur man kan göra för att
splittringen inte ska bli så stor.

Genus på Unga KRIS
Dom har problem nu, Landskrona. Det går bra
för dom på flera olika sätt men dom har ett
problem att det bara är grabbar nu sen Marie
försvann. Och Lisa är ju höggravid och ska föda
i oktober, så hon är också ute ur spelet. Och
Annie, hon är trots allt äldre, hon är 40 – 45,
vilket gör att hon inte fungerar på samma sätt.
(reflekterande anteckning, hösten 2009)
Jag kan inte säga att jag har hört särskilt mycket på
Unga KRIS som exempelvis handlar om sexism och att
objektifiera kvinnan, dvs. framställa det kvinnliga som
ett objekt. Visst har jag ibland när jag varit ute med
någon ung manlig krisare hört uttryck dem emellan
som ”Åh, såg du henne, va snygg”, eller liknande,
men inget uttalat sexistiskt. Däremot har det ibland
funnits en påtaglig grabbighet i organisationen. Vid
ett tillfälle var jag med på en skolpresentation i ett
miljonprogramsområde utanför Landskrona. I den
klass på elva gymnasieelever som skulle lyssna på
KRIS var det ungefär lika stor andel tjejer som killar.
Representanter från KRIS var två manliga och en
kvinnlig vuxen ledare och tre unga krisare, varav en
egentligen var på behandlingshem. Fyra av männen
ställer upp sig på rad längst fram omgivna av KRISbanderoller. Tre av dem har armarna i kors och jag får
associationer till ett gäng som står där raka i ryggen för
att få respekt. Därefter börjar de prata. En av de vuxna
ledarna säger tidigt ”Lyssna lite här, vi är inte här för
skojs skull”. En annan av de manliga ledarna har en
lite mjukare framtoning och berättar vad KRIS är, lite
om att det handlar om att klara sig efter man släppts
ut från ”kåken”. Ytterligare en av de manliga ledarna
kommer sedan in och börjar berätta hur det var att
”sitta på kåken”, att man kunde tvingas att ”pissa” i stort
sett när som helst och att man om man inte gjorde det
kunde hamna på isolering. Han säger att han ”suttit tio
gånger” och att en vecka på ”kåken” är som en evighet
jämfört med en vecka ute. ”På kåken kan man inte
lita på nån”. Ordet ”kåken” används frekvent och med
självklarhet och det är tydligt hur han försöker visa upp
en stark version av vad som kan hända om man börjar
med kriminalitet. Även uttryck som ”snut” och ”plit”
förekommer ofta.
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En av de unga krisarna kommer in, en kille som sitter
på behandling. Han är offensiv och forcerad när han
pratar. Det låter nästan som att han skäller på dem han
pratar till. Han säger att han har bott i trappor, på vindar
och under broar mitt i vintern, att han suttit på psyket för
att han använt så mycket droger. Han ställer den retoriska
frågan: ”Vad fick jag ut av det? Jo, konsekvenser, förlorat
jobb”. Han säger med tydlig emfas samtidigt som han
intensivt och närmast aggressivt tittar på eleverna: ”Det
är inget liv och leka gangster. Piss på allt gangstersnack”.
Den vuxne ledaren med en hårdare framtoning fyller i
och berättar att han tjänade sjuttiofem öre i timmen då
han satt inne. Den unge krisaren fyller i med stark röst:
”Det är inget att ha”. Efter ett tag kommer den kvinnliga
ledaren in. Hon känner förmodligen att hon måste in
med ett mer kvinnligt perspektiv här, eftersom flera ur
publiken just är tjejer. Hon berättar att man som tjej blir
en statussymbol, att man måste slåss varje dag för sitt
liv och att våldtäkter är vardagsmat. På sätt och vis är
det en offerbild av det kvinnliga som här framträder, där
kvinnan utmålas som den passiva och mannen som den
aktive.
Det som är tydligt i observationen ovan är att det är
en manlig framställning som dominerar, att det är män
som sitter på kåken. Den kvinnliga ledaren försöker
komma fram med ett annat perspektiv, men det
dominerande är den manliga kriminaliteten. Hade det
varit några månader tidigare hade det kvinnliga kunnat
vara mer dominerande, eftersom det fanns två väldigt
aktiva unga kvinnor i föreningen då. Men när den ena
av dem slutade vara verksam i KRIS och den andra
födde ett barn som skulle ta hennes uppmärksamhet,
fanns inga fler tjejer att tillgå denna gång. Under våren
2009 var det unga kvinnliga inslaget i Unga KRIS
Landskrona mycket starkare än vad det skulle vara
under hösten. Det finns en risk att en manlig dominans
blir självgenererande och att unga kvinnor inte söker
sig till Unga KRIS, eftersom de på grund av den
manliga dominansen inte känner sig hemma där, eller
att de inte upplever det vara ett forum där de kan ta för
sig. Det är inte orimligt att tänka sig att det kan finnas
vissa upplevelser av kriminalitet och missbruk som
skiljer kvinnor från män. I flera studier av missbruk
och kriminalitet (Lander 2003 och Trulsson 1998)
beskrivs hur kvinnliga missbrukare och kriminella
tar på sig en extra skam, eftersom de som kvinnor
förväntas leva upp till olika skötsamhetskoder i större
utsträckning än män. Ingrid Lander resonerar i Den
Flygande maran (2003), om kvinnliga narkomaner,
om att kvinnor som använder narkotika ofta ses som
mer problematiska än narkotikaanvändande män bland
annat av det skälet att hennes agerande avviker från en
idealiserad uppfattning om att kvinnor ska leva på ett
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sådant sätt att de visar att de kan ta hand om barn. Det
vill säga att deras avvikelser blir extra markanta när
betraktaren tolkar in den här idén om moderskap. Av
det skälet är det viktigt att den manliga dominansen
inte blir så stor. En kvinnlig före detta missbrukare
kan sannolikt förstå en annan kvinnlig missbrukare på
ett annat sätt än en manlig, på grund av att man levt
under liknande upplevelser av skam och otillräcklighet.
Ibland kan finnas en kulturell manlig dominans på
lokala avdelningar inom Unga KRIS. Men det är inte
fråga om permanenta tillstånd och på vissa avdelningar
är kvinnorna mer framträdande. I Norrköping finns
unga kvinnor som har dominerat mycket mer än vad de
unga männen gjort, och under en period i Landskrona
var de unga kvinnorna mer aktiva än de unga männen.
Jag upplevde inte en tuff maskulinitet i Norrköping,
utan snarare en sorts mjukhet i relationerna. Denna
mjukhet i sättet att vara fanns också i Landskrona,
även om, som jag beskrivit ovan, det ibland fanns
tendenser till en viss grabbighet i form av till exempel
snack om ”kåken” och ”plitar”.
Genom att många av de unga männen som är
med i KRIS genom kriminalitet under tonåren
skapat vad Ove Sernhede kallar en kompensatorisk
maskulinitet, en ”strategi som kompenserar och lindrar
smärtan inför social marginalisering, utanförskap
och maktlöshet” (2002: 209), är det rimligt att tänka
sig att unga män bär med sig rollrester från denna
maskulinitet i form av sättet att tänka och agera.
Vistelsen i Unga KRIS kan emellertid ibland
innebära en möjlighet att få ett mer reflekterande
förhållningssätt i sättet att tänka på kvinnor. En ung
krisare i Landskrona, Johan, berättade för mig att
han tidigare såg tjejer mer som sexobjekt och att han
om en ”snygg” tjej gick förbi ungefär som i många
gangsterfilmer kunde fokusera på hennes kroppsdelar
(objektifiering) i sina kommentarer (av typen ”snygga
bröst” eller ”henne skulle man sätta på”). Numera
menar han att han kan fälla repliker i stil med: ”Henne
skulle jag kunna tänka mig att vara tillsammans med.”
Att han säger det till mig i spontant i minibussen på
väg mot ett ställe i Halmstad där vi ska äta lunch tyder
på att en viss förändring skett i hans sätt att reflektera,
att han blivit mer nyanserad och mindre benägen att
upprätthålla en kompensatorisk maskulinitet där tjejer
görs till sexobjekt relativt oreflekterat och att mannen
i den meningen blir den starke sexuella erövraren.
Den förändring som skett för Johan har skett inom
KRIS. Det är viktigt för de vuxna ledarna att ha ett
reflekterande förhållningssätt och också ett relativt
medvetet genusperspektiv, eftersom de fungerar som
förebilder för de yngre. Det verkar som om de flesta
ledare har ett relativt reflekterande synsätt vad gäller
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frågor om genus. Men samtidigt är detta tema så
viktigt att det, liksom i många andra organisationer,
krävs en kontinuerlig diskussion.

KRIS kontra ”soc”

Huvudtemat i det här kapitlet handlar om vad Unga
KRIS betyder för dem som använder sig av och deltar
i organisationen. När unga och vuxna ska berätta om
vad organisationen kan ge och hur den arbetar kommer
de ofta in på socialtjänsten som blir som en sorts
jämförelsepunkt för att kärnan i Unga KRIS ska bli
mer begriplig.
De flesta av de unga som jag pratat med har haft
mycket kontakter med myndigheterna under sin
uppväxttid. Det är framför allt socialtjänsten, ”soc”,
som nämns och som i vissa fall beskrivs i negativa
termer. En del är mer negativa, andra mer positiva,
vissa säger sig ha varit mer negativa förr, men kan
också se det som att de nog inte var så lätta att ha att
göra med och att man i vissa fall varit oärligt med soc.
De flesta menar att det generellt finns stora skillnader
mellan socialens sätt att arbeta och KRIS. Dessa
skillnader formuleras av såväl vuxna som unga. I en
gruppdiskussion sägs följande:
Philip:
Lisa:
Marie:
Salle:

Första frågan är: Hur skiljer sig KRIS från
socialtjänsten?
Dom är engagerade.
Bryr sig mer om ungdomar.
Det går ju inte att jämföra alltså, för mig så är
det två skilda saker, det.

I det de säger kommer KRIS engagemang fram – att
de ”bryr sig” – det som en del vuxna krisare har kallat
att man arbetar ”med hjärtat”, för att betona en skillnad
i förhållande till socialtjänsten som i den meningen
ofta inte antas arbeta med hjärtat. Så här fortsätter
gruppdiskussionen:
Philip:
Marie:

Socialtjänsten, hur tänker ni när ni tänker
socialtjänsten?
Negativt, när man tänker så är det negativt, för
mig är det så. Jag har dåliga erfarenheter av
det, jag har inte alls nån positiv bild av soc på
det sättet. Jag tycker att dom gör, inte alla ju,
men många gör misstag, tjänstefel och tänker
annorlunda, kan inte sätta sig i samma sits
som man är i. Dom förstår sig inte på det, dom
sitter och nickar med huvet ”Ja, ja, jag förstår”,
men dom förstår inte, för dom kan inte förstå,
inte på samma sätt. Och det är där KRIS är
tio gånger bättre, för dom kan sätta sig in i en
position som man har suttit i, dom kan sitta
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Philip:
Lisa:

och förklara, dom kan visa vägledning men det
kan inte soc. Utan dom … (tänker efter) Jag
tycker dom har helt fel koncept.
Vad tänker du om det då?
Alltså dom tar ju, socialen tar ju det som dom
tycker och tror är bäst för en. Dom vet ju inte
riktigt vad man själv behöver. Och här kan
dom ju sätta in sig mer i det.

I det Lisa och Marie säger framträder Marie som den
avgjort mest negativa. Mycket av det kan nog förstås
i ljuset av att hon i stort sett hela sitt liv haft kontakt
med socialen och landstinget, och att hon med tiden
utvecklat en besvikelse över att hon inte blivit hjälpt.
För henne är det viktigt att KRIS är relativt frikopplad
från myndigheter, eftersom dessa myndigheter för
henne innebär personer som inte har någon aning om
hur livet är för en med hennes bakgrund. Socialen
framstår som förljugen i Maries tankar, som några som
säger att de förstår, men som egentligen inte gör det. I
jämförelse med dessa ”falska” aktörer blir KRIS mer
äkta, mer grundat i erfarenhet. Även det Lisa säger
indikerar att socialen egentligen inte vet och att de tar
det de tror är bäst, och att det blir vanskligt genom att
de inte kan sätta sig in i den ungas position.
Jag ställer följande fråga till dem och Marie som är
så negativ till myndigheterna svarar:
Philip:
Marie:

Finns det några socialsekreterare som ni har
mött som liknar Kris, som har engagerat sig?
Nej, inte jag. Jo, uppe på ungdomsgruppen,
jag har ju haft Kalle en gång ju.

Det intressanta i hennes svar är att Kalle är krisare, ”en
av oss” som en av ungdomsledarna uttrycker saken.
Salle, killen som några dagar efter gruppdiskussionen
gick ”ut i kriminalitet” igen, har ett mer nyanserat
synsätt på socialtjänsten och uttrycker följande i
gruppdiskussionen:
Själv har jag haft en negativ bild av sociala
myndigheter större delen av mitt liv, men nu
har väl jag nånstans kommit till den insikten
och den vändpunkten va, att istället för att se
att dom motarbetar mig, se att dom försöker
hjälpa mig. Sen ibland deras tillvägagångssätt
kan ibland vara lite konstigt liksom, så upplever
jag det. Men det är brist på erfarenhet och hur
dom ska gå tillväga och hur dom ska bemöta
ungdomar eller människor över huvud taget, för
att kunna lösa problemen. Och där tycker jag
att KRIS, som faktiskt är en kamratförening,
ändå är väldigt mycket mer professionell i sitt
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arbete, just för att dom har ju oftast en strulig
bakgrund då, som sagt.
Här framträder ett perspektiv på myndigheterna som att
de faktiskt försöker hjälpa, samtidigt som de inte riktigt
vet hur. Och i den meningen ligger det Salle säger inte
långt ifrån det Lisa och Marie har uttryckt. Ytterligare
ett tema i relation till de sociala myndigheterna
handlar om makt och tvång. Anton säger i samma
gruppdiskussion: ”När man kommer dit som klient så
har man svårt att förstå varför socialsekreteraren gör
på ett visst sätt, och följer vissa regler och vissa lagar
som dom har att följa. Så känner man kanske bara
att dom är taskiga mot en och motarbetar en, kan jag
tänka mig.” I citatet framkommer dels den bristande
förståelsen, dels en tredje aktör som medverkar vid
mötet, nämligen regler och lagar. De kan göra att mötet
blir mer abstrakt, att man känner sig som en klient
snarare än en människa med ett känsloliv. Även Marie
uttrycker sig på ett liknande sätt:
KRIS är ingenting som hoppar in i ens liv, bara
så, det är ju socialhjälpen, för minsta lilla om
man säger så, dom hoppar ju in direkt. Men
KRIS det är ju om man, man har ju ett val själv,
antingen går man hit eller så gör man inte. Det
är vilket man väljer.
Upplevelsen av bristande förståelse har nog mycket
att göra med närvaron av regler och att man i den
meningen också känner sig motarbetad. Jag pratar med
Bosse, arbetsledare inom Unga KRIS, om skillnaden
mellan KRIS och myndigheter:
Philip:

Bosse:

Det här konceptet då, som KRIS har, Unga
KRIS också, att det som skiljer det som när
en ung möter en från KRIS, Unga KRIS till
exempel. En ung möter Edward, en ung möter
dig, då skiljer det sig från ett möte mellan den
unga och en socialsekreterare, eller en ung
och en polis eller nånting sånt?
Usch! Det går inte ens att jämföra. Det är som
att prata arabiska och svenska. Det är två helt
olika sorters sätt att kommunicera på alltså,
det är det. Och för att ge oss själva en cred
så: Vi kommunicerar bättre med ungdomar
än vad både polis och socialen och skolan gör.
Vi har ju lyckats få ut fler ungdomar i praktik
och arbete än vad både skolan och socialen
fått, så om man nu ska relatera till statistik så
talar det för sig själv, att på nåt sätt så gör vi
ett bättre jobb än både skola, social och polis
gör. Det tycker jag är ganska märkligt, gamla
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pundare som inte är utbildade, vi gör ändå
ett bättre jobb, där ser man. Det akademiska
det behövs inte, utan jag tror ett sunt förnuft
och logiskt tänkande liksom, man ska inte
göra det så jävla svårt med en massa regler
och lagar och så. Här är det inte så, så funkar
det inte här alltså, här har vi inte ”Så måste
du prata med honom, och han ska godkänna
det, och den ska godkänna det, så ska dom
skicka det, och så ska det godkännas igen”,
det funkar inte så här. Det är därför det sker
(slår i med händerna) snabbare förändringar
här än vad det gör på andra ställen, på
institutionerna.
Här kommer det fram en intressant skillnad mellan
Unga KRIS och myndigheter som delvis knyter an till
det om regler och till att man grundar sina handlingar i
erfarenhet snarare än i akademiska studier. Frånvaron
av dessa regler och eventuellt frånvaron av akademisk
eftertanke inom KRIS sätts i samband med ett snabbare
sätt att nå resultat. Jag har inte kontrollerat uppgifterna
om att Unga KRIS skulle vara mer effektiva än
myndigheterna på att få ut unga i praktik, däremot har
jag sett flera av de unga komma ut i praktik, antingen
inom KRIS eller till något företag där KRIS etablerat
kontakter, ibland med företag som någon krisare driver.
KRIS fick i ett TV-program kritik för att vara dålig
på det mer administrativa, att dokumentera vad man
håller på med, att ha en fungerande byråkrati. Inom
Unga KRIS finns dock en person med ickekriminell
bakgrund anställd som bland annat har till uppgift att
se till att verksamheterna samt deras strategier och
resultat dokumenteras. Bosse säger att han tycker det är
ganska märkligt att gamla outbildade pundare ändå gör
ett bra jobb, men menar nog inte märkligt i betydelsen
förvånande utan mer som ett uttryck för att det skiljer
sig från vad gemene man eller kvinna som skulle tänka
i ett samhälle där teoretiska kunskaper ses som A och O
för att lyckas med något. Organisationen Unga KRIS är
att betrakta som ganska pragmatisk i den meningen att
man gör saker när något problem uppstår, utan att vänta,
avvakta, begrunda och bordlägga. Detta kan ses som
både en styrka och ett problem.
Vid ett tillfälle var jag med Unga KRIS hos
bostadsföretaget Landskronahem som ville ha
hjälp av Unga KRIS med brottsprevention i ett
miljonprogramsområde där Nettobutiken enligt
Landskronahems kontaktperson hade rånats fem
gånger det senaste året och där det förekom en hel del
våld och vandalisering. Unga KRIS satt och lyssnade,
kom med inlägg och till sist frågade Landskronahems
kontaktperson: ”När kan ni sätta igång?” En
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av ledarna svarade: ”Nästa vecka”. Jag tror att
representanten från Landskronahem hade förväntat sig
att det skulle ta längre tid. I den meningen finns det ett
annat tempo, ibland en otålighet, i organisationen där
man inte är så styrd av konventioner av att vänta, tänka
efter, förankra med mera. Visst pratar ledarna inom
Unga KRIS med varandra, men ofta mer informellt,
över en fika och mer spontant än i organisationer där
man har en mer byråkratisk möteskultur.

Sammanfattning

I det här kapitlet har jag beskrivit och analyserat
vad Unga KRIS kan ge de unga medlemmarna som
kommer dit ofta och regelbundet. En del teman
träder fram med stor tydlighet utifrån intervjuer med
både vuxna ledare och unga människor och dessa är
förståelse, gemenskap, sysselsättning och berättande.
Det är intressanta socialpsykologiska processer som
framträder i mötena mellan unga och vuxna och unga
och unga, ett slags identitetsarbete där upplevelsen
av en gemensam bakgrund gör att man känner sig
bekväm, trygg och förstådd och där man inte känner
sig degraderad i mötet med andra.
Den absoluta majoriteten uttrycker sig mycket
positivt om Unga KRIS och menar att organisationen
varit mycket viktig för dem i deras strävan att leva
ett drogfritt och hederligt liv. De vuxna ledarna
hjälper sig själva genom att hjälpa de yngre och på så
vis kan somliga ledare också försonas med de egna
tillkortakommandena i livet, som att man inte förmått
finnas där för sina egna barn.
Aktiviteter är av stor betydelse i Unga KRIS,
eftersom det är genom dessa såväl de vuxna som de
unga kan fylla dagarna med innehåll och struktur.
Dessa aktiviteter kan utgöra en sorts övningsplan för
unga människor när det gäller att ta ansvar, passa tider
och ta in olika färdigheter som krävs för att de ska
kunna integrera sig i majoritetssamhället. Genom att
göra saker tillsammans, formulera olika delmål eller
klura ut olika praktiska lösningar, svetsas de samman
än mer.
Berättandet är också något som många av de yngre
nämner som något mycket viktigt, och som de relaterar
till ord som självkänsla och stolthet. Unga KRIS tillåter
att man talar om sådant som i andra sociala miljöer
skulle ses som problematiska ämnen. Man behöver
inte dölja sin barndom eller sin tonårstid och leva upp
till olika samtalsnormer. Snarare kan det ses som ett
tecken på att man verkligen tillhör gemenskapen att
man har någon form av problem under uppväxten. Det
blir närmast normalt att vara ”konstig”. Berättandet
sker på det viset att någon berättar om sig själv och
att andra ser detta berättande som en öppningsport till
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egna berättelser.
På många sätt skapar Unga KRIS sin självbild
i relation till socialtjänsten. Det är i jämförelse
med de etablerade myndigheterna som det egna
arbetet profileras och blir värdefullt. Att kräva att
organisationen ska bli mer byråkratiskt, mer fungera
som etablerade aktörer inom välfärdssystemen, skulle
förmodligen innebära att arbetet skulle bli lidande.
Intresset skulle kunna avta och känslan av att vara
hemma i organisationen skulle kunna hotas och i den
meningen urholka organisationens framtidsmöjligheter.
Unga KRIS är till största delen en organisation för
”görare”, vilket också kan påverkar de möten som finns
inom KRIS, frånvaron av byråkrati och olika abstrakta
regler som finns inom till exempel socialtjänsten gör
att rollerna som klient och socialsekreterare tenderar
att glida ifrån varandra i såväl initimitetsavseende som
vad gäller maktfördelning. Den som sitter inne med
kunskaper om systemet och har lagar och regler på sin
sida är socialsekreteraren, och därmed finns risken att
det skapas känslor av underläge och också upplevelser
av att mötet inte genomsyras av ömsesidighet och
mänsklighet.
Liksom i andra organisationer kan det ibland uppstå
konflikter, lägerbildningar och splittringar. Delvis kan
nog detta ses som en konsekvens av att man satsar så
mycket på att skapa känslor av tillit och ömsesidig
förståelse. Det krävs vakna ledare för att hantera
detta, som är uppmärksamma på olika tecken som
förmedlas i ungdomsgrupperna. När det gäller frågor
om genus kan man ibland skönja en sorts grabbighet,
en kompensatorisk maskulinitet, men samtidigt kan
detta växla dels beroende på vilka ledare man har, dels
beroende på vilka ungdomar som vid en viss tidpunkt
är aktiva. Det är viktigt att ledarna kontinuerligt
reflekterar i termer av genus och att man aktivt verkar
för att inte alltför tydliga dominansförhållanden
uppstår (kan vara såväl manliga som kvinnliga
dominansförhållanden).
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4. FRÅN MELLANZON
TILL SVENSSONLIV
När man sitter och håller på med droger och så,
kan man säga att man är med dom som också
gör det. Och dom som inte gör det alls, dom gör
det inte alls. Men sen då, när man till exempel
vill sluta så har man ju fortfarande samma
personlighet, samma sätt att prata på, samma
känslor men man håller inte på med samma
grejer. Då blir det så att man befinner sig i nån
slags mellanzon där man inte riktigt funkar.
(Salle)

Att förändra sin identitet

Salle pratar ovan om att befinna sig i en mellanzon där
han inte riktigt fungerar, och där detta till stor del beror
på att han har en annan personlighet än de han möter
när han vill sluta leva på ett visst sätt. Människans
identitet utvecklas i sociala sammanhang, i möten
med andra. Den tanketradition inom socialpsykologin
som kallas symbolisk interaktionism talar om
rollövertagande, att man i mötet med andra föreställer
sig hur andra ser på en (se Blumer, 1969/1986 och
Mead, 1976). Dessa mikroanalyser görs kontinuerligt
och oftast utan att man över huvud taget tänker på dem.
Det är svårt att tala om identitet i singularis, utan
snarare handlar det om dominerande självbilder
och ambivalens. Salle använder i citatet ordet
personlighet när han talar om att man har kvar sin
gamla personlighet när man vill förändra sig, och
att det är detta som kan ställa till med problem. Med
dominerande självbilder menar jag något liknande,
sådana självbilder som har en stor plats i individens
medvetande. En ung människa som i mötet med sina
kompisar utför mycket kriminalitet kan i mötet med
dessa och eventuellt i mötet med polisen utveckla en
dominerande kriminell identitet, medan denna identitet
inte är den enda, utan individen ifråga kanske också
ibland kan se sig som en person som egentligen skulle
hålla på med andra saker än kriminella aktiviteter.
En kille, Lorenzo, som jag träffade när jag arbetade
med boken Respekt, berättade för mig att han såg sig
som kriminell. Han sa också att han nog aldrig skulle
kunna leva som en Svensson. Hans liv har under många
år präglats av kriminalitet och anstaltsvistelser, något
som nog bidragit till att förstärka hans dominerande
identitet som kriminell ännu mer. Men samtidigt kunde
han ibland säga att han längtade efter ett annat sätt
att leva, efter regelbundna inkomster den tjugofemte
varje månad och han ibland gjorde försök att sluta
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med sin kriminella livsföring. Det verkade som om
hans kriminella beteende satt relativt väl förankrat i
honom och att det också, hur paradoxalt det än kan låta,
gav honom en viss trygghet i att han när han utförde
kriminella handlingar eller umgicks i kriminella
nätverk bättre visste vem han var. I exemplet med
Lorenzo är det tydligt hur en viss dominerande identitet
också hänger samman med hur man agerar och i vilka
miljöer man vistas i. I den meningen pågår ett ständigt
växelspel mellan identitet, aktivitet och miljö. Vistas
en människa med en kriminell självbild under en
period i miljöer där kriminella handlingar inte hyllas,
är det rimligt att tro att den dominerande identiteten
under gynnsamma förhållanden kommer att förändras
gradvis. Men samtidigt är det ingen lätt process. Om
man levt i kriminella nätverk under många år har man
lärt sig vissa koder, kunskaper och normer som gör
att man kan fungera i kriminella miljöer, samtidigt
som man kan känna sig handikappad och annorlunda
i ”vanliga” miljöer. Detta var jag inne på med hjälp
av Salle under rubriken Förståelse, gemenskap och
sysselsättning där det framgår hur han kan känna
sig ”konstig” i miljöer med ”vanliga”, att närvaron i
dessa miljöer kan präglas av skam och att de sociala
banden i den meningen hotas och försvagas. Den som
försöker gå över från en dominerande identitet (i detta
fall en självbild av att vara kriminell eller outsider)
till en annan (mer anpassad till majoritetssamhällets
förväntningar) bär inom sig det Ebaugh (1988)
kallar roll- eller identitetsrester, förkroppsligade
rester från det liv man försöker lämna. En före detta
storkonsument av kokain berättade till exempel för mig
att han varje gång han besökte en restaurangtoalett
nästan kunde känna kokainsmaken i kroppen.
Att identiteterna inte är absoluta och huggna i sten
gör emellertid att de kan förändras, att det kan ske
en utveckling från en dominerande identitet till en
annan. Ambivalens är ett viktigt ord i sammanhanget
när människans självbilder och hennes känsloliv ofta
präglas av motsägelser och att man inte riktigt vet
vem man är. Genom att agera inför andra människor
försöker man lindra dessa ambivalenser. Detta gäller
inte bara personer med avvikande bakgrunder, utan
även andra människor.
I det här kapitlet och det som följer kommer
jag att närma mig några individer som jag följt
under en längre tid. Ambitionen är att beskriva hur
identitetsutvecklingen kan bli möjlig, men också hur
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svårt det kan vara att ta steget från ett livsmönster som
inte stämmer överens med majoritetssamhällets till
en mer integrerad tillvaro. Genom att beskriva dessa
individer framträder också en bild av Unga KRIS
och olika möjligheter, men också vissa problem inom
organisationen.

Anna – att inte fastna i KRIS
Jag älskar att jobba och jag tror att det är
viktigt att du inte fastnar i KRIS, för jag vill
komma ut bland … om man ska säga vanliga
människor. Det kan man ju inte säga, men
människor som inte har missbruksbakgrund.
Eftersom jag varit i det sen jag var tretton år,
så känner jag verkligen att jag behöver komma
ut bland Svensson och såna hära, ja såna
som jobbar och är ganska mainstream. Det är
jätteviktigt för mej.
Anna var en period väldigt aktiv i Unga KRIS – hon
föreläste och berättade sin livshistoria – men med tiden
skulle hon ha allt mindre med organisationen att göra.
Inte på grund av konflikter eller att hon började tycka
illa om Unga KRIS, utan snarare för att hennes liv
började ta sig andra vägar. Hon började känna att hon
kunde klara sig själv bättre. Totalt träffade jag Anna
två gånger, våren och hösten 2009, men hade också
telefonkontakt med henne flera gånger därefter. Anna
utvecklar sin syn på KRIS:
Jag tror att det kan vara en viss fara att
fastna i KRIS om man ska säga så, att inte gå
vidare. För mig hade det inte varit så bra att
fortsätta jobba där. Jag är jätteglad att jag
fick ett vanligt jobb, ett jobb bland människor
som inte har en kriminell bakgrund eller en
missbrukarbakgrund. Det har varit viktigt för
mej, för man är så mycket annat också. Och jag
tror det är lätt att identifiera sig som före detta
knarkare, och jag tror inte det är så bra. Det är
inte det som är normen i samhället.
En del vuxna krisare stannar kvar i KRIS och deras
självuppfattning präglas väldigt mycket av deras syn
på sig själva som före detta kriminella. På sätt och vis
har de ändrat sin dominerande identitet från att förut ha
sett sig som kriminella eller missbrukare till att nu se
sig som lagliga före detta kriminella, men samtidigt ser
de sig inte riktigt som ”normala” och kanske kommer
de aldrig att göra det. I deras liv är tanken på det förra
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livet ständigt närvarande, i form av skämt, i form av
vänner och i form av vardagliga sysslor. Även om de
lever hederligt är ordet kriminell ständigt närvarande,
som en påminnelse och en identitetsförstärkning av
vilka de har varit och vilka de är. Vissa äldre krisare
pratar tydligt om sig själva som ett ”vi” och att
gränsen mellan detta ”vi” och ”de” har att göra med
bakgrunden. Den självbild man har ger livet en viss
trygghet och en viss stadga, men samtidigt kan den
göra det svårare att delta i miljöer där resursen att vara
före detta kriminell inte fungerar eller bedöms som
värdefull. Att vara före detta kriminell handlar därmed
om en kompromiss, att inte längre utföra kriminella
handlingar, men att samtidigt låta det kriminella
närvara i symbolisk och identitetsmässig form, att
lämna de aktiviteter som är kopplade till identiteten,
men inte kapa banden till den.
Annas tanke om att det kan vara förenat med
en viss fara att ”fastna i KRIS”, att inte ”gå vidare”,
handlar om att man fastnar i ett sätt att vara och
se på sig själv. I ett visst nätverk och en viss kultur
förstärks den självbild man har av sig själv som före
detta kriminell. I den andra intervjun med Anna,
fyra månader senare i september 2009, har hon
förändrat i sitt sätt att tänka om sig själv och vad hon
kommunicerar till omvärlden om sig själv.
Philip:

Anna:

Du sa förra gången, att du var ärlig med din
bakgrund på jobbet till exempel, då kan jag
fråga varför är det viktigt egentligen? Alltså,
varför vill du det, inte varför det är viktigt,
utan varför du känner att du vill?
Nu känner jag inte att jag har behov av det
längre, nu har jag ju, jag är personlig assistent
till en kille och han har ju gått vidare och
tagit studenten från sin skola och gått vidare
till daglig verksamhet, så både han och jag
är på ny arbetsplats nu. Jag har inte sagt
nånting till nån där, nu, om mitt gamla liv.
Det är klart att skulle dom fråga eller undra:
”Är du hon?”. Det är klart att jag skulle säga
”Kanske”, men jag har inget behov av det, för
nu har jag något annat att falla tillbaka på, för
nu har jag ju ändå varit en vanlig Svensson
ett tag, eller vad man ska säga. Jag har ändå
jobbat ett bra tag och har det bakom mig och
har fått utbildning i jobbet, så jag är utbildad.
Det är väl det jag behöver presentera mig som,
inte före detta narkoman eller tillfrisknande
beroende eller vad som helst. Det hör inte
riktigt hemma där, känner jag nu, men inte
så att jag håller tyst om det heller, då blir
det konstigt också. Mina närmaste vet, min
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arbetsledare vet ju, min chef vet, mina vänner
vet, vi pratar inte mycket om det heller.
I citatet tycks det som om Anna både identitetsmässigt
och vad gäller social position blivit mer integrerad i
samhället (”jag har ju ändå varit en vanlig Svensson ett
tag”), dvs. hon har arbetat och också utbildat sig. När
jag ställde frågan trodde jag att hon tänkte likadant
som sist, men hon överraskade mig genom att numera
inte nämna något om sin ”hemliga bakgrund” för
arbetskamraterna, och inte ha något behov av det. I den
meningen handlar det om en process där man gradvis
rör sig från de nätverk där man kontinuerligt i den
dagliga samvaron påminns och bekräftas i identiteten
som en person med ”bakgrund”, en som i någon
mening skiljer sig från de ”vanliga”. Den här typen av
samvaro ger identiteten en viss tydlighet, samtidigt som
det på sätt och vis kan innebära en låsning, att man inte
ingår i sådana sociala sammanhang där man ses som
vanlig.
Genom att Unga KRIS ofta försöker samverka
med andra aktörer, öppnas det ibland möjligheter
för de unga KRIS-medlemmarna. Anna berättar
att hon genom KRIS kontakter och genom att de
erbjuder praktikplatser till socionomprogram själv fick
möjligheten att gå en delkurs på universitetet. Hon
säger om denna:
Det var 7,5 högskolepoäng som man fick för
den då. Det är också en sån där stärkande grej,
att jag fick gå på universitetet, nånting som
jag alltid har velat göra och läsa en kurs ihop
med socialstudenterna då, det är också KRIS
förtjänst. Hade jag inte varit med i KRIS så
hade jag inte kunnat göra det.
Anna fick genom sitt aktiva deltagande i Unga KRIS
en möjlighet att läsa på universitetsnivå. Viktigt
är också det hon säger att hon läste den ”ihop med
socialstudenterna”, att hon inte sågs som lägre stående
eller problematiskt, utan att hon gjorde det tillsammans
med så kallade vanliga. Forskaren Astrid Skatvedt
(2008) skriver om ett behandlingshem i Norge för
narkomaner och intresserar sig för tillfällen då man ses
som normal och inte som avvikande. Behandling kan
ofta innebära att man stärks i den avvikande identiteten,
att man ses som ”psykiskt sjuk”, ”kriminell” eller
missbrukare, och att det är viktigt att uppmärksamma
de situationer när man även om man har en
missbrukarbakgrund ses som en fullständigt vanlig
människa med förmågor som andra kan ha nytta av.
Det Anna beskriver är att hon på sätt och vis ses som
vanlig genom att hon läser samma kurs som vanliga.
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Detta är viktigt för människan, för det är i mötet med
andra vi utvecklas, såväl mer negativt som positivt. Jag
ringde upp henne när jag skrev detta för att fråga henne
om jag tolkat henne rätt. Hon svarade att det som var
stärkande dels var att hon gick med ”vanliga” studenter,
dels att hon kunde använda sina kunskaper på ett sätt
som andra hade nytta av. Det tycks som om det under
flera år funnits en strävan hos Anna att integrera sig, att
umgås med ”vanliga” och låta dessa influera hennes
identitetsarbete.
Människan är känslig för hur hon tolkar andras
bemötande. Identitet är nära sammankopplat med
mänskliga möten, vilket tydliggörs i det Anna
berättar. Det finns många frågor att ställa och Annas
berättelser ger en del svar. Hur kan man tolka
den identitetsstärkande roll som Unga KRIS har?
Konserverar den en självbild som är placerad utanför
den majoritetssamhällets sociala gemenskapen,
eller kan den vara ett led i uppbyggandet av en mer
integrerad identitet? Är svaret kanske mer komplicerat
än så? I Annas fall tycks identiteten som före detta
kriminell och missbrukare ha varit del i en process, i
en strävan mot en identitet som är mer anpassad till
majoritetssamhällets normer och rytm. Jag återvänder
till dessa frågor nedan och även i slutdiskussionen.

Felicia – tiden räckte inte till för KRIS

Jag träffade Felicia tre gånger, första gången hösten
2007, andra gången hösten 2008 och tredje gången
hösten 2009, det vill säga med ungefär ett års
mellanrum. Hennes liv utvecklades ganska ordentligt
under denna period, men var heller inte fritt från
motgångar även om hennes position i samhället blev
alltmer självständigt i förhållande till såväl sociala
myndigheter som KRIS. Då jag träffar henne hösten
2007 på KRIS lokaler är det inte länge sedan hon hade
varit inne i missbruk och kriminalitet med sitt gamla
nätverk. Vid tillfället hade hon besökt KRIS i ungefär
ett år, dock inte utan återfall. Hennes övervakning för
en misshandelsdom hade precis gått ut och hon säger
till mig att hon ofta känner drogsug och att hon om hon
säkert skulle börja missbruka igen inte tog urinprover
på KRIS. ”Jag behöver en rutin för mitt liv. Eftersom
jag aldrig har haft det förut, så behöver jag att nån gör
det åt mig. Alla fall tills jag är mer stabil.” Det hon
beskriver är ett liv där hon inte själv tillfullo förmår
kontrollera sitt liv, där hon vill skapa rutiner och vanor
för att så småningom bli mer stabil och utan behov av
andras kontroll. Vid tillfället är hon arbetslös och hon
säger att hon måste ha en sysselsättning för att inte bli
galen.
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Inte nog med att hon själv var inne i ett
amfetaminmissbruk. Hon oroar sig dessutom ständigt
över sin alkoholiserade mamma, men är samtidigt
medveten om att hon har nog med sina egna problem.
Hon upplever det dock som svårt att blockera sina
känslor inför mammans liv. Felicia berättar för mig att
hon går på KRIS i stort sett varje dag och att hon fått
ett stort ansvar:
Nu har jag kommit in mer i KRIS, mer ansvar
och så. Jag är med i rådet. Det innebär att
man inte ska dricka, att man ska vara en större
förebild för andra ungdomar. Jag har kört
min lifestory inför socialnämnder och sånt,
workshop kallas det, körde jag i förra veckan,
såna som kom från frivården, kriminalvården,
socialen och såna där som kom och lyssnade.
Jag berättade lite. Regionsrepresentant6 är jag
också.
Det är en ganska god position hon fått, vilket vittnar
om att hon visat framfötterna, att hon är värd att satsa
på. I organisationen satsar man extra mycket på unga
människor som visar en stark vilja att röra sig från
ett svårt utgångsläge. Jag frågar henne hur det känns
med detta ansvar och hon kommer spontant in på sin
viktigaste kontakt på KRIS:
Philip: Vad betyder dom här grejerna för dig?
Felicia: Ja det betyder väldigt mycket, speciellt
gemenskapen som jag har med Sonja just
nu, för skulle jag inte ha det här så skulle jag
absolut inte vara drogfri.
Det som genomsyrar denna första intervju är att KRIS
är oerhört viktigt för henne, inte bara organisationen
och de möjligheter den för med sig för de som är
beredda att satsa och ge av sig själva, utan också
relationen till Sonja, som hon återkommer till
flera gånger under intervjun. Hon använder ordet
”extramamma” för att beskriva relationen. Många av
de jag träffat har varit mer eller mindre beroende av
KRIS under en period när marken under deras fötter
har skakat, när de inte känt sig tillräckligt stabila i
sig själva och när de inte för egen hand förmått styra
livet (se kapitel 3 under rubriken Från mycket stöd
till tillfällig besökare). Genom att under en sådan
period delta i en organisation som ger en uppgifter
och gemenskap och ha en eller ett par personer vid ens
6

Unga KRIS är indelat i ett fåtal regioner som i sin tur innehåller
några lokala avdelningar. De lokala avdelningarna utser en av sina
medlemmar till att vara representant vid dessa regionsrådsmöten. I
den meningen är det fråga om ett förtroendeuppdrag.
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sida, som man kan berätta saker för och resonera med
om allt mellan himmel och jord, skapas en möjlighet
att gradvis utveckla sig själv mot större stabilitet och
därmed självständighet. Felicia berättar att hon tror
att hon om ett par år kommer att ha ett eget arbete,
samtidigt som hon också säger att hon skulle vilja
jobba inom KRIS i framtiden. Inom henne finns alltså
en stark optimism och tro på sig själv, samtidigt som
hon vid tillfället är ganska bunden till KRIS.
Vi spolar fram ett år. Denna gång träffas vi utanför
en Nettobutik för att tillsammans gå till hennes
lägenhet, som hon hade även förra gången vi träffades.
Hon berättar att hon fortfarande kan känna ”drogsug”,
att hon dricker ibland på helgerna och att hon
fortfarande oroar sig för sin mamma, men också att
hon fått ett jobb som är väldigt viktigt för henne och
som innebär att hon tjänar närmare tjugotusen kronor i
månaden. Jag frågar henne hur hennes kontakter med
KRIS är:
Philip: Men KRIS, nu då?
Felicia: Nej, alltså, jag har inte haft tid för dom. Jag
har försökt att hälsa på dom så mycket jag
kan alltså men, jag har sagt att jag ska se om
jag kan komma tillbaka nästa år. Men det är
det, jag orkar inte! Det var därför jag sa upp
mig som sekreterare. Jag orkar inte jobba
åtta timmar och sen springa ner till KRIS
och sen hålla kvällsöppet och sen gå hem!
(eftertryckligt!!) Folk på natten och hem och,
sen: ”Ja hej, jag ska jobba!”.
Det hon beskriver är att KRIS inte längre behövs
för henne på samma sätt som tidigare, att hon själv
klarar av att hålla sig relativt stabil, också mycket
tack vare sitt arbete som förutom inkomster och
arbetsgemenskap ger henne struktur i livet. Att jobba
med KRIS skulle vara ideellt och kräva en hel del
arbete. Hon säger att hon kanske kan komma tillbaka
nästa år, men jag tänker att det bästa är väl egentligen
om hon inte får anledning till att komma tillbaka.
Jobbet fick hon inte genom att KRIS hjälpte till, utan
genom en släkting som hade kontakter på företaget
ifråga. Vad vi ser här är hur KRIS, åtminstone om
Felicias liv fortsätter att vara stabilt, inte längre
behövs. Samtidigt berättar Felicia hur hon är osäker
över sitt arbete i framtiden, för intervjun sker under
den djupaste svackan i Sveriges lågkonjunktur. Jag
frågar henne hur hon känner sig på jobbet och om
arbetskamraterna känner till något om hennes förflutna:
”Nej, jag känner mig som en i teamet alltså, men jag
skulle skämmas om jag berättade, för på företaget
är det propert folk …” Uppenbarligen tycker hon det
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är bäst att inte berätta något och varför skulle hon
egentligen göra det? Det viktiga är väl att hon sköter sig
på jobbet, vilket hon gör. Hon suger kunskapstörstigt
i sig nya internutbildningar, för att sitta säkrare och
mer stabilt på jobbet, för att lära sig. KRIS är allt
mindre betydelsefullt även om det var av stor betydelse
för henne under lite mer än en ettårsperiod. Hennes
identitet är under förändring.
Vi rör oss ytterligare ett år framåt, till november
2009 och ett café. Hon vill bjuda. Jag säger inte nej.
Felicia blev inte av med jobbet, utan jobbar fortfarande
kvar. Hon berättar att hon det senaste året nästan inte
haft någon kontakt med KRIS, och säger också att hon
blev lite irriterad på dem i KRIS när hon inte kunde
komma dit så ofta. Hon upplevde att de tryckte på för
att hon skulle besöka dem och hjälpa till. Samtidigt
säger hon att KRIS hjälpte henne under en svår period
och hon vet inte hur hon skulle vara idag utan Unga
KRIS. Det finns vissa likheter mellan det Anna och
Felicia berättar om och hur deras utveckling sett ut.
Båda har rört sig från ett liv i mer eller mindre kaos
till KRIS och vidare mot en mer integrerad position.
Ingen av dem identifierar sig som kriminell eller
narkoman. Snarare har deras gradvisa rörelser ut från
de sociala cirklar som KRIS representerar inneburit
en ganska omfattande identitetsförändring. Även om
de är kritiska mot att stanna kvar i KRIS för länge, är
de själva exempel på att deltagande i organisationen
inte behöver betyda att man omöjliggör andra
identiteter och positioner. Saken är mer komplicerad
än så, och till vissa delar kan det nog handla om en
sorts personliga resurser, en tro på sig själv, som kan
innebära att man vågar möta och konfronteras med
nya sociala miljöer. Denna tro är dock sannolikt nära
relaterad till sociala möten och kontakter, för det är
svårt att upprätthålla en tro helt på egen hand. I båda
fallen är det också mycket tydligt hur viktig Unga
KRIS som organisation varit för att de under svåra
perioder skulle hålla sig drogfria.

Isabelle – en tjej som gjort
karriär i Unga KRIS

Jag har träffat Isabelle många gånger och intervjuat
henne tre gånger med första intervjun hösten 2007,
den andra hösten 2008 och den tredje sen vår 2009.
Jag har också vid flera tillfällen sett henne i mer
offentliga roller när hon representerat KRIS. Vid
första intervjutillfället berättar Isabelle att hon i
princip halkade in på KRIS för två år sedan genom
sin pojkvän som hade eftervård på KRIS redan
innan organisationen fanns formellt. Snart skulle hon
emellertid få en egen position inom organisationen.
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Jag frågade henne vid första intervjutillfället i KRIS
lokaler om hennes liv känns stabilt nu. Hon svarar: ”Ja,
absolut. Jag har bott hemma nu i två år och jag har
precis flyttat till egen lägenhet och är aktiv i KRIS och
så där. Absolut.”
Hon har engagerat sig starkt, och har i stor
utsträckning, mer än många andra, kommit att
identifiera sig med KRIS och att se sig som just en
kriminell som ändrat sitt sätt att leva. Det framgår på
olika sätt hur hon drar en tydlig gräns mellan vi som
levt det kriminella livet och de som inte gjort det.
Jag har haft väldigt svårt att kunna umgås med
människor som inte har nån sorts bakgrund.
Dom behöver inte vara före detta missbrukare,
kriminella, dom kanske har föräldrar som har
vart det, dom kanske har umgåtts i samma
kretsar, för det har känts som att vi inte har haft
nånting gemensamt. Och jag har tidigare liksom
känt mig väldigt obekväm i såna situationer och
känt mig uttittad.
I citatet blir hennes identifikation tydlig. Intressant är
att hon säger ”som inte har nån sorts bakgrund”, som
om ordet bakgrund bara beskriver det icke normala, det
avvikande. Jag tror detta är ett spår av hennes vistelse
i KRIS där man ofta pratar om just bakgrund på detta
sättet. Som då en manlig ledare sa till mig att ”Du är ju
riktigt trevlig för att inte ha våran bakgrund”.
Isabelle ser sig själv väldigt mycket som en ledare
och refererar ofta till psykologer, särskilt en psykolog,
som kommenterat hennes sätt att vara, exempelvis i
följande:
Och det var vad min första psykolog sa till mig,
när jag gick igenom en sån där utredning på
LAS då, så sa hon det att, ”Fan, Isabelle, jag
vet hur jävla dåligt du mår, men däremot så
har du haft den tjockaste och mest orubbade
muren runt omkring dig som jag nånsin har stött
på” (litet skratt). Och då bara sprack det, jag
kommer ihåg att jag började gråta för det var så
jäkla sant alltså, och jag lyckades dölja det där
för alla. Och jag har träffat folk nu i efterhand
som sa att dom såg upp till mig för att jag såg
ut att må så bra. Och då blir jag så här: ”Jaha,
verkade må så bra, och jag har aldrig mått så
dåligt i hela mitt liv”. Men det där lyckades man
ju rubba, självklart så fick jag vara värst, av
alla tjejerna i alla fall, jag kan ju inte säga, det
var ju ganska många killar på det där också
och jag tappade ju alla dom här gränserna, så
det räckte inte med att vara så där, lite fräck i
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munnen, det var väl alla lite mer eller mindre
liksom, men jag gick ju alltid över dom här
gränserna. När alla andra stannade kvar och
var så här: ”Shit!”, då tog jag ett steg längre
och drev det längre.
I citatet finns information om att Isabelle pratat med
mycket psykologer för att kunna hantera sina impulser
bättre, för att kunna riva den mur som det berättas om.
När hon pratar är det som om hon dels har reflekterat
över det jag frågar om många gånger, dels som om
hon redan sagt formuleringen, som om det finns en rad
formuleringar och tankar som hon samlat på sig i mötet
med olika aktörer. När jag senare hör henne berätta sin
livshistoria på en offentlig workshop kommer liknande
fraser. Isabelle menar att KRIS betyder mycket för
henne, en gemenskap som för henne inte bara är lokal
och begränsad till hennes lokala avdelning utan också
till andra delar av Sverige, genom att hon arbetar såväl
lokalt och regionalt som nationellt. Hon får ett stort
värde genom att hon lyfts fram som en galjonsfigur för
Unga KRIS, ett språkrör. Isabelle kan berätta om detta
med stolthet, hur hon till exempel i ett sammanhang
blev tillfrågad om hur hon tycker att framtidens SiSinstitution borde se ut. Otaliga gånger har hon varit i
medier och hon tycks verkligen gilla det, till skillnad
från en del andra som mer eller mindre vill vara i
bakgrunden.
När hon står och talar på en workshop, 18 år
gammal, gör hon det med en professionell
självsäkerhet, som om hon gjort det ett stort antal
gånger (och det har hon också). Hon blir inte nervös
enligt vad hon själv säger (och jag tror henne). Isabelle
har suttit i Sveriges Televisions morgonsoffa, också
utan att bli särskilt nervös. Hon har otvivelaktigt fått
möjligheter att utveckla sig själv inom Unga KRIS, att
framträda inför folk och att sitta på möten och ta
beslut. Även om hon i mycket stor utsträckning ser sig
själv som före detta kriminell är det långt ifrån
orimligt att tänka sig att hon kommer att ha
användning av sina kompetenser även i framtida
uppgifter som inte sker i Unga KRIS regi, och att hon i
andra sociala cirklar gradvis kan släppa en del av den
dominerande identiteten som före detta kriminell.
Hennes möten med människor som inte har kriminell
bakgrund, till exempel vid workshoppar eller när hon
möter personal från Sveriges Television, innebär också
att hon inte känner sig otrygg inför möten med
människor som saknar kriminell bakgrund. Det är
viktigt att känna sig trygg om hon ska vidga sina
sociala cirklar, för att röra sig mot en stabil tillvaro
utan Unga KRIS. Ytterligare en sak: Isabelle har varit
aktiv sedan hon var 16 år och det intryck man får av
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henne är att hon är ganska energisk och vill att saker
och ting ska hända. Jag tolkar det som att Unga KRIS
gett henne möjligheter att kanalisera denna energi på
andra sätt än att exempelvis utföra kriminalitet. Min
slutsats är alltså att Isabelles medlemskap i Unga
KRIS, och hennes mycket starka identifikation med att
vara före detta kriminell, inte har inneburit en låsning
mot att röra sig vidare och utveckla sig själv även
tillsammans med människor utan ”bakgrund”.
Dessutom var nog denna före detta-identitet viktig för
henne, liksom för Anna och Felicia, för att skapa större
stabilitet i livet och att kunna sluta med kriminella
handlingar utan att för den skull helt behöva byta ut
den dominerande självbilden totalt och över en natt.
Det sista jag får höra om Isabelle är att hon ska
lämna den stad där hon varit så aktiv i Unga KRIS, för
att istället bo i den stad som hon kommer från och där
hon tidigare var kriminellt aktiv. Den staden har ingen
Unga KRIS-avdelning. Det är inte fråga om att söka
sig tillbaka till kriminella miljöer, men däremot kan
det tolkas som att hon blivit så stark i sig själv att hon
inte behöver Unga KRIS lika mycket som tidigare, att
hon med ett KRIS-uttryck ”går vidare”, även om hon
behåller vissa uppdrag i organisationen.

Sammanfattning

Vad förmedlar berättelserna ovan? Ett svar är: Även
om man arbetar inom Unga KRIS behöver inte
det innebära att man skaffar sig en låst före-dettaidentitet. Bara för att man ingår i en förening som har
ordet kriminell som central symbol, behöver det inte
innebära att man mekaniskt tar på sig en dominerande
identitet som före detta kriminell och att man låser in
sig i denna så till den grad att man får svårt att lämna
den till förmån för mer integrerade identiteter. Som
jag tidigare varit inne på är det heller inte framför allt
känslan av att vara före detta kriminell som knyter
samman de unga, utan snarare upplevelsen av att vara
annorlunda i förhållande till de så kallade normala.
Den unge befinner sig ofta under den första tiden med
Unga KRIS i en ”mellanzon” där identiteten präglas
av motstridigheter och ambivalenser. En viss del av en
säger: ”Gör det du brukar göra, sök upp dina gamla
nätverk, döva dig själv med droger”. En annan del
säger: ”Du kan inte fortsätta som du gör, det håller inte
i längden, vad håller på att hända med din framtid?”
Detta ambivalenta läge, där man till viss del är
motiverad att förändra sitt liv, handlar mycket om
vilket socialt stöd man kan få och också om man är
beredd att ta emot stödet. Anna, Felicia och Isabelle
kom under en sådan svår period i deras liv in i Unga
KRIS och fick också vara med om att utveckla såväl
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organisationen som sina egna identiteter. När de kom
in i organisationen kände de att de behövde den väldigt
mycket. De behövde inte känna skam över sig själva
eller över sina livshistorier, organisationen blev som en
sorts kombinerat hem och arbetsplats, som under en
period kunde ge dem tillräckligt stöd så att de kunde
hålla sig ifrån droger och kriminalitet (de hade kommit
olika långt i arbetet med sig själva). För alla tre ser livet
idag mycket mer stabilt ut än vad det någonsin gjort
i deras liv och KRIS har haft del i detta, även om de
också haft kontakt med andra aktörer, som psykiatri,
socialtjänst och kriminalvård. KRIS betydelse har
framför allt varit följande:
•• Att organisationens representanter funnits där som
ett viktigt stöd under svåra perioder, som samtalspartner, som ett 24-timmarsstöd under perioder då
de saknat möjligheten att styra olika impulser och
drogsug.
•• Att de fått arbetsuppgifter inom organisationen som
i sin tur inneburit att de mött människor utanför
KRIS, och att de också övat upp sina förmågor, som
att göra offentliga presentationer eller hålla kontakten med olika myndigheter.
•• Att de fått ett socialt kontaktnät med människor som
inte är involverade i kriminalitet eller missbruk.
Gradvis har de byggt upp en sådan inre styrka och
känslomässig stabilitet att de vidgat sina sociala cirklar
och också sökt sig till miljöer där det inte är normalt
med en svår uppväxt eller kriminalitet i bagaget. I
dessa möten, och med den relativa känslomässiga
stabilitet som gör att de vill gå in i dessa möten, har
deras dominerande identiteter börjat ändra karaktär.
När ledarna i Unga KRIS lyckas som allra bäst lyckas
de göra sig själva överflödiga. I detta kapitel har tre
synnerligen lyckade fall beskrivits, unga människor
som gått vidare, som kanske aldrig kommer att se sig
som fullständigt normala. Men vem gör det egentligen?
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5. NÄR DET ”GÅR SNETT”
							
När problemen blev för personliga så, jag har
väl fortfarande kvar det sen långt tillbaka, att
jag drar mej undan fort. Och sen så är jag borta
ett tag och så vill jag att allting löser upp sig för
sej själv innan jag kan prata med någon annan.
(Marie)

Inledning

I förra kapitlet berättade jag om några personer som
lyckats skapa relativt stabila liv, med mening och en
viss ekonomisk och social trygghet. Unga KRIS har
utan tvekan varit viktig för att denna förändring skulle
bli möjlig. Det hårda arbetet har burit frukt i form
av dessa förändrade livsriktningar, som inneburit att
somliga gradvis frigjort sig från organisationen.
Men det går inte bra för alla unga i Unga KRIS,
inte ens de man arbetar intensivt med, ger uppdrag
och erbjuder samtal, påverkansprogram och ett
starkt stöd mer eller mindre dygnet runt. Det vore
inte heller rimligt att tro det, och det behöver inte
heller nödvändigtvis ses som ett misslyckande. Dels
är de man arbetar mest intensivt med oftast är de
vars livssituationer är svårast att hantera, dels kan
organisationen ha satt spår i personens tänkande även
om personen får återfall.
Det är viktigt att ta i beaktande vilken typ av unga
människor det ofta är fråga om som söker sig till eller
placeras i Unga KRIS. Under rubriken Bakgrunder
visar jag att många har upplevt mycket svåra stunder
under barndomen, och att droger och för en del våld
under en period av deras liv närmast varit vardagsmat.
Dessutom kan man tänka sig att det är svårt att lämna
en livsföring som från utsidan kan ses som förkastlig,
riskabel och hälsovådlig, men som från insidan kan
innehålla sina belöningssystem i form av snabba
kickar genom droger, våld och kriminalitet samt en
viss känsla av bekymmerslöshet och vila från problem
i form av drogupplevelser (jfr Svensson 2007). Om
man har hållit på med droger mycket under sitt liv
och försöker sluta, kan man under en svår stund i livet
starkt längta efter att vara påtänd igen. Om det till
exempel strular med pojk- eller flickvännen eller man
tycker livet präglas av tristess, kan man längta efter
att inte behöva tänka eller ta ansvar och söka sig till
nätverk där man känner att man passar in. Det handlar
återigen om komplexa identiteter och ambivalenser.
Det är svårt för mig att komma till botten med
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varför de som beskrivs nedan valde att inte fortsätta
i KRIS längre, trots att deras liv inte kunde bedömas
vara tillräckligt stabila för att leva ett mer integrerat liv
i samhället. Till det har jag för lite data. I själva verket
var det så att min kontakt med dem (utom i ett av
fallen) klipptes av genom att de tog steget från KRIS.
Då kunde jag inte längre komma i kontakt med dem.
Däremot kunde andra berätta för mig hur det hade
fortsatt för personerna ifråga.
Nedan beskrivs tre fall där medlemmar med ett
struligt förflutet avbröt sin medverkan i KRIS för att,
åtminstone i två av fallen, med ett KRIS-uttryck ”gå
rakt ut i kriminalitet”.

Salle – ”ute och
håller på hejvilt”

Salle träffade jag bara en gång, men han gjorde ett
starkt intryck på mig av flera skäl. Unga KRIS och
KRIS satsade stort på honom, som medlem i rådet,
som en person som kunde åka med vid besök till SiSinstitutioner. Han hade släppts ut från fängelset några
veckor innan jag träffade honom. Under i stort sett hela
sin ungdomsperiod har Salle suttit på olika institutioner
och han är precis en sådan kille som passar i Unga
KRIS – han har mer erfarenhet än de flesta andra, och
därför är han trovärdig på SiS-institutioner. Det som
gör honom till en tänkbar frontfigur inom Unga KRIS
kan också innebära att han är instabil, att hans historia
och hans psykologiska komplexitet är så svår att förstå
att det inte riktigt går att förutsäga hur han kommer att
agera, om han kommer att stanna kvar i organisationen
eller söka sig till kriminella nätverk. Jag gjorde en
observationsanteckning efter att jag träffat honom
och skrev bland annat: ”Den här killen verkar vara
på gränsen, han är orolig, stressad och bitvis mycket
trött (under senare delen av intervjun nickar han till)
och kanske ett återfall inte är så långt borta.” Då jag
träffade honom berättade han att han ”har sju månaders
drogfrihet”.
Intervjun blev inte särskilt lång. Det är som om han
har gjort det många gånger förr, som om det inte finns
en fråga kvar att ställa efter att alla psykologer och
på senare tid journalister ställt sina frågor. Det känns
som om han ändå plikttroget mot KRIS ställer upp på
intervjun. Jag får ingen direkt kontakt med honom som
jag fått med en del andra, även om hans svar långtifrån
är ointressanta:
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Philip:
Salle:

Hur känns det, tror du att du fixar det?
Jag hoppas, det hoppas jag, tror gör jag också.
Sen får tiden utvisa.
Du känner inga drogsug?
Nej, inte direkt. Det händer ibland att det
kommer, men det är bara att påminna sig om
hur det har sett ut i mitt missbruk, så får jag
ganska så snart avsmak för det igen.
Kan du snacka med nån eller måste du ta allt
själv?
Det finns ju alla här i KRIS som man kan
prata med. Det är bara att ta upp telefon och
ringa, dom är inte mer än ett samtal bort ju.
Har du gjort det nån gång?
Ja, ja, jag har ju en kontaktman på KRIS, som
jag jobbar med och som jag brukar prata med
och som jag träffar nästan varje dag ju.

Det är folk som har varit i samma situation
som man själv har, har en helt annan förståelse
och inblick i den ungdomens situation som
den kanske befinner sig i, beroende på vilken
situation det är som uppstår. Och på nåt sätt så
är det alltid nån inom föreningen som har varit i
samma situation och kan därmed också visa en
väg ut, ett alternativ till hur den eller dom löste
det, när problemet uppstod i deras liv, tidigare.
Och där, precis som Lisa och Marie säger, där
skiljer sig också sociala myndigheterna från
KRIS, just när det kommer till att ha inblick
och förståelse för hur man ska hantera olika
situationer som uppstår.

utkämpar en kamp mot det som kroppen och de
motstridiga känslorna försöker förmedla. Hur som helst,
när jag återvände till Unga KRIS någon månad därpå
var han inte längre där.
Jag försökte genom de vuxna ledarna ta reda på
vad som egentligen hade hänt. Jag pratade med en av
ledarna som hade träffat Salle precis innan han stack
och han berättar i en intervju om detta egentligen
ganska känsliga ämne: ”Ja, han var inte klar, han bara
en dag satt och tjurade liksom, och jag sa: ”Vad är det?”
”Jag är förbannad!” ”På vaddå?” ”Ja, på dig, och allt och
alla!” Det första uttalandet är en förklaring till hur det
blev möjligt att Salle bara stack. I ledarens huvud finns
tankar om att man antingen är klar eller inte klar, att
man, som andra nog skulle uttrycka sig, måste ”knarka
färdigt” först. Detta ligger nära den förklaring till att
vissa slutar med missbruk, att man mognar ur det, som
det ofta uttrycks. Det bottnar förmodligen i ledarens
egna erfarenheter att man först måste ta en mängd
konsekvenser för att man sedan med tiden alltmer
ska motiveras att ta sig ur missbruket. Det är fråga
om ett antingen eller-resonemang där man antingen
är färdigknarkad eller också inte. Den andra delen
av citatet handlar om hur situationen var innan Salle
försvann, att han ”satt och tjurade” och att det var svårt
att egentligen prata med honom. Ledaren hanterade
detta genom att säga:”Inget kan hindra dig från att gå”.
Ledaren lägger till viss del över ansvaret på Salle genom
att säga: ”Jag går inte in i nåt spel med honom va”.
Eventuellt hade en mjukare linje här kunnat få ett annat
resultat, men det kan man å andra sidan inte riktigt veta.
Kanske en mjukare linje där ledaren försökt sätta sig
in i Salles perspektiv hade kunnat få honom att stanna
några dagar till för att sedan sticka i alla fall. Alternativt
hade Salle med ett starkt socialt stöd kunnat uthärda
och rida ur den svåraste fasen på ett liknande sätt som
var fallet med Felicia i förra kapitlet. En sak är i alla fall
klar. Salle mådde inte bra den dagen han stack. Ledaren
berättar mer om situationen:

Salle talar som en som är erfaren inom KRIS, men
också en som kan sammanfatta det andra säger på ett
fint och demokratiskt sätt (”precis som Lisa och Marie
säger”). Jag minns att jag när jag satt vid diskussionen
tänkte ”vilka fina inlägg han kommer med” och ”vilket
engagemang i KRIS värdegrund detta engagemang
vittnar om”. Salle gjorde intryck på mig av de skäl som
jag anger ovan. Men en ganska kort period därefter
skulle hans engagemang i KRIS avbrytas, kanske
han redan då jag pratade med honom stod i färd med
att söka upp sina gamla nätverk och miljöer igen. I
viss mening kan det nog vara så att kroppen ibland
kan bestämma sig innan huvudet, eller att förnuftet

Sen så gick jag iväg för jag hade nåt att göra
och en halvtimme senare så: ”Var är Salle?”,
”Nej”, sa Annelie, ”han skulle träffa en tjej så
han … (avbryter sig)” Så sen dess har jag inte
sett honom, han gick rätt ut och körde i gång.
Han är ute och håller på hejvilt och jag, jag har
bara släppt det, jag kan ingenting göra. Vill inte
han så kan jag inte tvinga honom, för jag vet hur
det var med mig, jag höll på i trettio år med vad
han gör idag.
I andra delen av citatet kommer den
erfarenhetsbaserade kunskapen in då ledaren utgår
från sig själv och sin erfarenhetsbaserade kunskap. Att

Philip:
Salle:

Philip:
Salle:
Philip:
Salle:

Någon timme efter intervjun ska han delta i en
gruppdiskussion som jag leder och han ger ett mycket
piggare intryck och kommer med flera genomtänkta
inlägg, som när vi pratar om på vilka sätt KRIS
kan fungera bättre i mötet med unga än de sociala
myndigheterna:
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alltför mycket utgå från det erfarenhetsbaserade och
att inte ”gå in i spelet” och vara förstående kan nog
ibland vara problematiskt. För om man läser den andres
erfarenheter alltför mycket utifrån egna erfarenheter,
finns risken att dessa erfarenheter blir väldigt styrande
samtidigt som personen man tolkar och bedömer är en
annan individ. Och det är långt ifrån säkert att denna
andra individ följer samma mönster. Det är viktigt att
tillägga att det inte finns en mall för hur ledarna ska
vara i Unga KRIS. Det som den ledare som berättar
ovan förmedlar kan vara exempel på en ledarstil där
man låter den andre välja och där man inte går in
och är empatisk med den unge. Men det finns andra
ledarstilar, som en kvinna som säger att hon går in och
blir det som i AA kallas ”medberoende”, det vill säga
att starkt uttrycka empati och förstå den andre.
Egentligen ville jag träffa Salle efter att han stuckit
från KRIS, men det blev inte möjligt. Cirka åtta
månader efter hans sorti försökte jag genom en av
ledarna ta reda på om han fortfarande ”var igång”, det
vill säga om han fortfarande levde ett liv utanför lagen
och ledaren svarade att han ”är igång” och att han har
två domar på sig som väntar på att träda i kraft. Han
sa också att de hade hört något om han befunnit sig på
en anstalt. Utifrån sin erfarenhetsbaserade kunskap sa
han att en anstaltsvistelse nog vore bra för att bromsa
Salle. Ledaren menade att man nog trots allt ska se
hans medverkan i KRIS som positiv, att han lärt sig
saker där och att det såtts frön om vad en drogfri och
hederlig gemenskap kan betyda.

Marie – ”Jag la av att komma”
Det är ju för såna som henne som vi faktiskt
finns till, det är ju lite att man ska kunna
misslyckas men ändå hitta en väg tillbaka.
(Kvinnlig ledare om Marie)
Våren 2009 träffar jag Marie, 22 år, för första gången.
Hon verkar trött, lite hängig och sitter mest och slappar.
Jag vill intervjua henne, men hon säger att hon inte
har tid idag. Dagen efter vill hon bli intervjuad, men
hon är så trött, gäspar och ligger nästan i stolen i den
nya KRIS-lokalen i Landskrona som håller på att
renoveras. Jag säger till henne att vi kan ta intervjun
nästa gång jag kommer för att hon verkar så trött. Lite
tidigare samma dag är hon aktiv i den nya lokalen och
håller på att skura golvet med en mopp. Utan att tänka
på det kliver jag in i det rummet som hon precis har
skurat färdigt. Hon tittar på mig med vad jag tolkar
som en ”om-blickar-kunde-döda-blick” och jag backar
genast för att gå genom ett annat rum till den plats
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där Marie befinner sig. Jag ber henne om moppen och
säger att jag ska fixa till det, går tillbaka och tar några
tag med moppen för att återställa skadan. Marie har
en speciell och ibland lite kantig stil. Hon backar inte,
utan uttrycker vad hon känner på ett öppet och rakt sätt,
med ett folkligt uttryck har hon ”skinn på näsan”. En
annan krisare beskriver henne så här: ”Hon är häftig!
Ja, (skrattar) jag tycker hon är cool, jag känner inte alls
henne väl men jag har träffat henne några gånger. Hon
har en häftig energi, det har hon, hon kan nog sätta
grabbarna på plats känns det som.” I vissa situationer
kan nog hennes energi ses som en tillgång, men i andra
situationer kan den tolkas som fientlig.
Marie var ordförande i rådet, hon skulle vara ett
föredöme för andra och skälet till att hon var det var
förmodligen att hon hade visat den rätta KRIS-andan.
Jag frågar en av ledarna, Sven, varför de valde att ge
henne så mycket ansvar:
Hon har visat att hon vill vara med, hon vill
vara en del av KRIS, Unga KRIS, hon har
tydligt visat det, även om hon är långt ifrån
(avbryter sig) … Hon är ung och hon kommer
ifrån en ganska ickefungerande familjestruktur
och hon har många bitar som fattas men hon
har ett jävla go och hon har den rätta viljan.
Hon har tydligt visat vid många tillfällen att hon
faktiskt tar avstånd ifrån droger och kriminalitet,
och därför har jag ju, bland annat jag, sett det
här, och det här vill vi uppmuntra, och hon får
andra ungdomar med sig också, i det. Nu är hon
nere i en svacka, har varit i en svacka ett tag,
men hon har den förmågan att hon vågar slå
upp käften och säga ifrån, och det är det som
dom andra ungdomarna behöver, nån som tar
ställning. Jätteviktigt! Det är en sak att jag som
gammal gubbe tar ställning och sånt, ja, ja han
vet vi var vi har, men det är mycket viktigare att
en ungdom, i sin egen ålder också gör det för det
gör att vi får dom andra med oss.
I det Sven berättar finns en beskrivning av varför
Marie fick så mycket ansvar – att hon har den rätta
bakgrunden och att hon har ett ”jävla go” (energi).
Det är viktigt för Unga KRIS generellt att ta fram
lokala unga förebilder, som bedöms som trovärdiga
av andra unga och som förmår mobilisera tillräckligt
med energi för att driva arbetet framåt. När jag sitter
med vid en KRIS-övning där Marie, en vuxen ledare
och ytterligare några ungdomar deltar är ett par av
de unga deltagarna oengagerade och Marie utbrister:
”Varför är ni så tysta, varför säger ni inget?” Vid en
gruppdiskussion är det hon tillsammans med Salle
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som pratar mest och driver diskussionen framåt. Hon
säger bland annat om en kritik Unga KRIS ofta får som
innebär påståendet att man bara pratar kriminalitet i
KRIS och Unga KRIS:
Det finns ju många som ser det så. Jag har
hört det, när folk har sagt: ”Hur kan du umgås
med före detta kriminella? Du har ju vart i den
situationen, varför ska du gå dit?” Men det är
en helt annan sak. Problemet är att det är en
helt annan sorts folk att umgås med, när man
kommer hit, jämfört med dom som håller på
eller är aktiva i det. Det är två helt olika saker.
I citatet framkommer hur hon skyddar KRIS mot
angrepp utifrån och drar en slutsats som jag kan hålla
med om utifrån mina iakttagelser. Unga KRIS handlar
inte om fostran till kriminalitet, utan snarare om att
man får lära sig att förhålla sig till sitt förflutna och
uppleva en gemenskap som istället ska präglas av
det som ses som grundläggande i KRIS, nämligen
drogfrihet, gemenskap, solidaritet och hederlighet.
Poängen i det här sammanhanget är dock att Marie
visar att hon tagit till sig KRIS ideologi och att hon
är beredd att jobba för Unga KRIS. Hon uttrycker sig
på följande sätt om vad som hände med henne under
hennes tid i organisationen: ”Jag tror det är mycket
sinnesförändring. Jag börjar se saker klarare, vad som
är rätt och fel, hur man ska agera som person, vilket
beteende man ska ha, hur man ska resonera i olika
saker, ökat ansvar.” I citatet är det tydligt hur Marie
känner av inom sig att det har skett en förändring i
hennes sätt att tänka. Under sommaren 2009 slutar
emellertid Marie att komma till KRIS trots att man
arbetat fram en anställning åt henne i kontakter med
olika myndigheter.
Jag träffar henne den andra september samma år
och vill ha hennes version av vad som skedde. Vi har
bestämt tid klockan ett, men hon kommer klockan tre
och jag har nästan gett upp mina förhoppningar om att
hon ska komma. De andra unga som är verksamma i
lokalen uttrycker negativa tankar om henne och säger
saker i stil med: ”Hon kommer inte att komma, det
är ingen idé att du väntar, det är typiskt henne”. Här
kommer alltså fram uttryck som stämmer ganska illa
med KRIS grundidé om gemenskap och solidaritet, det
är snarare som att de dömt henne, att de inför mig tar
ut lite av sin besvikelse mot henne. Mot omgivningens
odds kommer hon i alla fall, men hon vill egentligen
helst inte vara på KRIS-lokalen. Hon säger att hon inte
känner sig välkommen där. Vi sätter oss där vi satt
förra gången, i KRIS lokaler. Hon verkar stressad och
som vanligt ganska trött. Jag frågar henne vad som
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hänt sedan juni månad och hon svarar ”Jaa, det har
hänt mycket. Jag har haft inbrott i lägenheten, jag har
haft det jättestruligt med min mamma och det fick mig
att rasa, i princip från allt jag byggt upp och nu håller
jag på att ta mej upp igen.” Jag vill veta vad det var
som hände och hon berättar att hon ”la av att komma”,
att hon hade så mycket familjeproblem och personliga
problem som gjorde att hon ”drog sej tillbaka”. Jag
frågar henne varför hon inte, som tidigare, kunde
utnyttja KRIS nätverk för att prata om saken, för det
är ju det som är en del i KRIS framgångskoncept, att
man har ett nätverk som man kan prata med om livet
upplevs som svårt. Hon svarar:
Nej, för när problemen blev för personliga
så, jag har väl fortfarande kvar det sen långt
tillbaka, att jag drar mej undan fort. Och sen
så är jag borta ett tag och så vill jag att allting
löser upp sig för sej själv innan jag kan prata
med någon annan, det har vart så. Det blir typ
som nästan återfall, att man går in i dom gamla
banorna, att man tar till sig dom knepen man
kunde innan, det var vad som hände.
Det ligger nära begreppet rollrester (Ebaugh 1988),
att man har en sorts ryggmärgsstrategier som kan
aktiveras när tillvaron blir för svår. Maries strategi blir
att dra sig undan snarare än att försöka kommunicera
om problemen, inget underligt om man tänker på att
Marie upplevt en hel del svåra saker i livet. Många
uttryckte att hennes svek var extremt stort och när jag
vistades där var detta uttryck, med ett par undantag,
väldigt kompakt och fientligt mot Marie. Jag pratade
med en ung krisare som sa att han hade gett henne
en smäll om hon hade varit en kille. Ett par andra
menade att hon har ingenting här att göra. Nedan ett
intervjuutdrag med en av ledarna:
Philip:

Jag tänkte på, vad var det utifrån din bild,
som Marie inte skötte?
Ledare: Äsch, ingenting egentligen, hon misskötte sig,
både attityd, beteende mot dom andra, hon
var kaxig, spydig, satte sig på dom andra (”Nu
är jag anställd, nu kan jag göra som jag vill”)
istället för att vara den förebild och fortsätta
vägleda. Hon slutade jobba helt, hon slutade
komma, hon började ljuga, hon började hitta
på historier: ”Oh, jag är magsjuk! Oh, jag
svimmar! Oh, jag har fått solsting”.

I den här berättelsen framstår hon som en lögnare
och som en som inte visar respekt i förhållande till
andra, och jag kan, som jag har varit inne på tidigare
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föreställa mig att hon mycket väl kan upplevas som
kantig i relation till andra. Man kan samtidigt fråga
sig om Unga KRIS ställde för stora förväntningar på
henne, om man betänker hennes livshistoria. Två av
ledarna är mer mjuka i sin bedömning av det som
skedde. Nedan följer ett utdrag från en intervju med en
kvinnlig ledare, efter det att Marie dragit sig tillbaka
från KRIS:
Philip:

När hon pratade om Unga Kris var det som
att hon verkligen stod bakom det och att det
fanns inne i henne.
Ledare: Ja, precis! Och det var den glöden man såg,
det var det som var då häftigt och det var
det som var en del i besvikelsen, i alla fall
för mig att idag när det känns som att det
kanske inte var så. Det kanske inte handlade
om KRIS eller Unga KRIS, utan det kanske
handlade om Marie. Ibland så har jag fått
väldigt mycket saker som har hänt runt
omkring Marie som har gjort att jag har känt
att: ”Herre Gud, har det bara vart ett spel,
alltihop? Har man aldrig brunnit för det här?”
Så det är ett djupt personligt misslyckande för
oss alla. Och det är ett misslyckande för Unga
KRIS att det är så att vi inte har lyckats med
det vi trodde att vi hade gjort.

Det kan vara här huvudproblemet ligger, att man satsat
på henne så mycket, gav henne så goda förutsättningar
och att hennes ”svek” i ljuset mot detta uppfattas som
större än vad det skulle vara om hon inte hade haft
den position hon hade. Ledaren har i det här fallet en
klart reflexiv hållning där hon inte sopar undan sina
egna tankar och ambivalenser. En annan av ledarna
ville att Marie skulle få en andra chans att etablera sig
i KRIS, han uttryckte det när vi stod och småsnackade
på gården efter det att jag hade mött Marie. Jag kunde
också se på hans sätt att hälsa på Marie att han inte
hade dömt ut henne. Och, egentligen är det ju väldigt
viktigt inom KRIS att alla är värda en andra chans,
för egentligen är det väl det KRIS handlar om, att
människor är värda en andra chans.
Till saken hör att det under den perioden som
beskrivs ovan fanns en konflikt mellan ledarna i Unga
KRIS, en konflikt som innebar att vissa personer
hade mycket svårt att prata med varandra och som
innebar att ett regionsrådsmöte som jag medverkade
på blev ytterst infekterat. Det är inte orimligt att dessa
kommunikationsproblem gjorde det än svårare att
hantera fallet med Marie. En utomstående handledare
skulle nog ha behövts, någon som bättre hade kunnat
ge perspektiv på det som skedde.
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I januari 2010 tar jag kontakt med en av ledarna (en av
dem som ville ge henne en andra chans) och frågade
om han visste hur det går för Marie. Ledaren berättar
att hon inte arbetar i KRIS, att hon dock inte lever ett
kriminellt liv och att hon går i samtal hos socialtjänsten
för att lära känna sig själv bättre. I mars samma år är
jag i Landskrona igen för att göra avslutande intervjuer
och i min plan finns att prata med Marie, för att ta reda
på hur hon har det och på vilka sätt hon arbetar med
sina problem. Jag ringer henne ett par dagar innan och
hon svarar först lite förvirrad. Hon känner förmodligen
inte igen numret på mobilens display. När jag berättar
vem jag är blir hon glad i rösten (hon som annars kan
ha en ganska kantig och offensiv stil). Jag frågar henne
om hon vill träffa mig om två dagar vid tretiden och
hon säger ja utan att tveka. Jag säger till henne att jag
ska ringa upp henne samma dag jag är i Landskrona
för att vi mer exakt ska kunna avtala om plats. Vi
avslutar samtalet. Samma dag som vi ska ses ringer
jag någon timme innan klockan tre och föreslår att vi
ses på torget i Landskrona. Hon säger: ”Inga problem,
jag kommer”. Även om jag har en gnutta tvivel inom
mig tror jag nog att hon ska komma, kanske inte i tid,
men i alla fall inom tjugo minuter. Till saken hör att
det är kallt den här dagen och att det därför inte är lika
behagligt att vänta som då jag vid förra intervjutillfället
väntade inomhus. Tiden går. Klockan blir kvart över
tre, tjugo över, tjugofem över, halv fyra. Jag bestämmer
mig för att gå en kort promenad på cirka tio minuter för
att sedan komma tillbaka och se om hon har kommit.
Jag är lite irriterad och tänker något i stil med ”Tänker
hon inte på att jag får stå här ute i kylan, har hon ingen
empati?” Ingen Marie kommer.
Vad är det egentligen som händer i relationen
med Marie? Varför kom hon inte? Den förklaring
som för mig ligger närmast är att hennes psyke är
så komplicerat att hon ville komma, men att det var
något som hindrade henne, något inom henne själv
och något som skapats under hennes uppväxt, något
hon hade svårt att ta kontrollen över. Mina intervjuer
med henne tyder på att hon har en hel del som inte är
bearbetat och att hon själv till vissa delar är medveten
om det. Några dagar efter ringer jag upp den manlige
ledare som fortfarande har viss kontakt med Marie och
berättar för honom att hon inte kom. Han säger: ”Oh,
klarade hon inte att dra igenom det. Det var ju synd,
jag tror att hon hade behövt det.” Han säger också att
han kan prata med henne nästa gång jag kommer för
att vi bättre ska kunna försäkra oss om hennes närvaro.
Det intressanta i det ledaren säger är ”klarade hon
inte att dra igenom det”. Han menar att det är hennes
problem, att hon inte klarar att genomföra vissa saker,
trots att hon egentligen vill. Hans tolkningar ligger
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alltså i linje med mina.
Exemplet med Marie, och i viss mån även Salle,
tydliggör olika förhållanden inom Unga KRIS
Landskrona.
•• Det senaste året har präglats av en konflikt mellan
ledarna.
•• Den här konflikten kan påverka hur de uppmärksammar och hanterar olika problem.
•• Bland vissa ledare finns det en stark tendens till
en hård och kategorisk lösning, att lägga skulden
på Marie och inte rannsaka sig själva. Här finns en
brist på självreflektion.
•• Maries problem är så svårhanterliga att hon bitvis
inte fungerar när det gäller så basala saker som att
komma i tid eller komma över huvud taget.
•• Marie behöver mer hjälp än vad Unga KRIS kan
erbjuda.
Samtidigt ska denna kritik inte tolkas, så att den tar
udden av det positiva och konstruktiva arbete som skett
inom organisationen.

Fredrik – på gränsen mellan
missbruk och KRIS
För två och ett halvt år sen så kom jag dit första
gången. Då var det genom soc, så då sket jag ju
i det liksom, jag ville inte sluta. Jag var ju där
en eller två gånger, sen drog jag. Sen kom jag dit
för ett år sen igen. (Fredrik, december 2008)
Jag träffar Fredrik, 20 år, några gånger, första gången
hösten 2008. Därefter försvinner han ur Unga KRIS i
Norrköping, först till missbruk och sedan med hjälp av
sin far till faderns hemland för att han på så vis skulle
bli fri från sitt missbruk som till stora delar handlade
om Subutex, ett preparat som om man använder det
inom landstingets programverksamhet är ett ofta
använt läkemedel i behandlingen mot heroinmissbruk.
Används det utan myndigheternas medgivande klassas
det dock som narkotika.
Philip: Hur kom du in på sub (slang för Subutex)?
Fredrik: Jag har ju sett min bror sen jag var liten, när
han har tagit sprutor, jag var mycket där när
jag var, typ tio eller elva, tolv och rökte och
hade kompisar som hade varit där. Men jag
såg det nästan varje helg, farsan fattade inte
det. Sen började det att man tog dom och så
snodde man lite först. Om brorsan håller på
så blir det lätt att man ger till varann eller att
han ger mig.
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Fredrik var ett tidigt vittne till storebrors heroin- och
senare subutexmissbruk och umgicks också med
broderns sociala nätverk. Jag har i andra studier sett
denna väg till ett missbruk som ganska vanlig, att man
blir nyfiken på ett storasyskons aktiviteter och att man
har narkotikan nära sig (se Lalander 2009).
När jag träffar Fredrik finns inte den uttalade
KRIS-ideologi som finns hos många andra, till
exempel Isabelle, Salle och Marie. Han framstår som
mer opåverkad av den socialisation som sker inom
Unga KRIS. Det visar sig att han är ganska inne i
olika kriminella nätverk. Anledningen till att jag vet
det är att jag samtidigt har kontakt med en del unga
kriminella i staden (Lalander 2009) och det visar sig
att han känner flera av dem som till exempel säljer
Subutex och andra droger svart. Han uttalar sig inte
om dem som några han tar avstånd från eller försöker
hålla sig borta från. I den meningen kan sägas att hans
tillstånd är skört, för det är inte lätt att sluta leva med
droger samtidigt som man har det gamla nätverket så
nära inpå sig.
Hans kontaktperson inom Unga KRIS, Jerry,
beskriver Fredriks utveckling som att han till en
början var väldigt sluten, men att han efterhand
öppnade sig mer. Jerry berättar att Fredrik var i en svår
situation från början och hur han försökte motivera
Fredrik till att sköta sig bättre:
Philip:
Jerry:

Ja, om man tänker, den här killen som jag
intervjuade, Fredrik, kan du beskriva hans
utveckling från det att han kom hit?
Ja, när han kom hit så var han väldigt
inåtbunden, skuldbelagd. Och det tog ett
tag. När han kom hit, det var ju han som var
ute och gjorde återfall då, som jag sa till
då. ”Jag kan inte hjälpa dig om du inte vill
själv”. Så förklarade jag det här med urinprov
för honom och att han borde lämna det här
då, för sin egen skull. Jag sa: ”Jag skiter
fullständigt i det här med proverna då, men
lämna det för din egen skull, och du vill ju
ha körkort också”. Så har han rättegångar
att vänta och så där då. Där fick man nästan
använda som påtryckningsmedel med det
här att, ”Kan du visa upp för rätten att du har
lämnat dom här proverna och det ligger dig
i plusskålen istället, antingen väger den jämt
eller så väger den över på plussidan då”. Så
han köpte det då. Och idag vill han lämna
prover själv! Men det tog lite tid, faktiskt. Jag
åkte till Stockholm med honom då för att
komma honom nära, för att sitta och prata
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öga för öga, det blir inte bra. Utan man får
försöka hitta vägar för att nå fram.
Det som kommer fram är att Fredrik är ganska
motsträvig till en början, men att han blir motiverad
av att behålla sitt körkort och att det ser bra ut i rätten
med att ha gjort urinprov som visar negativt. Jerry har
en ganska lugn stil och har själv precis fått tillbaka
sitt körkort och kan i den meningen relatera till hur
mycket det kan betyda att få körkort. Även i den
intervju jag gör med Fredrik visar han intresse för
motorer. I slutet av citatet berättar Jerry att han åkte
på en resa till Stockholm med Fredrik och här hände
något, Fredrik började prata om sig själv inför ledaren,
den första muren var riven i en situation där ögonen
inte möttes. Jerry berättar att: ”När vi kom hem så fick
jag nästan en kram utav honom då, han klappade mig
på axeln och sen började det då successivt. Han kom
till mig varje torsdag då, han pratade och vi gjorde
grejer.” En klapp på axeln markerar att relationen blivit
mer intim, att det utvecklats en form av sociala band
mellan dem, att relationen börjar präglas av tillit. Men
även tiden därefter skulle präglas av en del återfall,
vilket understryker skörheten i Fredriks situation
och det KRIS arbetade för, nämligen att etablera så
starka relationer och åstadkomma en sådan förändring
i Fredriks sätt att tänka och agera att det skulle
konkurrera ut missbrukslivet och det gamla nätverket.
Jag vill ha reda på lite mer om relationen mellan Jerry
och Fredrik:
Philip:

Kan du ringa till Jerry, när som helst om det
är nåt?
Fredrik: Ja.
Philip: Även om du skulle ringa två på natten?
Fredrik: Mm.
Philip: Du tror inte han skulle bli förbannad och säga
”För fan, ringer du två på natten?!” (jag spelar
arg på rösten).
Fredrik: (Skrattar) Nehej.
Philip: (Skrattar) Vad skulle han säga då?
Fredrik: Han skulle säga: ”Hallå?” (snäll men trött
röst).
Philip: Han skulle säga: ”Nu tar du det lite lugnt …”.
Fredrik: Ja, ungefär, att vi ska träffas och så, prata
med honom och reda ut det man vill göra.
I citatet framgår att Jerry är betydelsefull för Fredrik,
att han känner ett visst förtroende för honom och vet att
han finns där som en samtalspartner, att han inte skulle
ta illa upp om han ringde mitt i natten.
En mer varaktig förändring i Fredriks liv inträffade
då han blev tillsammans med en av de andra unga
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krisarna. De utvecklade en förälskelse och flyttade
ihop och sedan gjorde de till och med utlandsresor
ihop. Fredrik berättar hur det gick till när han först
vistades på KRIS för att sedan få kontakt med sin nu
före detta flickvän:
Ja. Kommer inte ihåg vad det var. Jag började
gå dit och kolla på TV. Under tiden jag skulle
vara där då, fem till åtta eller vad det var, satt
jag bara tyst och folk försökte prata med mig,
men jag pratade inte så mycket. Så hon kom
fram och började prata med mig (skrattar). Det
var så vi träffades. Ja, började snacka lite, och
jag bara: ”Ja, mm, ja, mm, ja”. Och hon trodde
inte att jag gillade henne, men jag gillade henne
ändå. Men sen så börja jag ju prata då och vi
byggde ihop nånting, ja, skrivbord eller nåt. Sen
efter det, tog ett tag.
Fredrik tror själv att flickvännen var jätteviktig för
honom i hans strävan att leva ett liv utan droger och
kriminalitet. Men han tror också att han utan Unga
KRIS skulle sätta igång med missbruk igen. I den
meningen kan hans tillstånd egentligen betraktas som
skört, som om han inte riktigt själv har kontrollen, att
han måste lägga sitt liv i andras händer. Även hans far
försöker hjälpa honom på olika sätt, till exempel genom
att varje vecka ge honom ett nytt mobiltelefonkort
för att klippa sönder det gamla, som om Fredrik själv
inte är kapabel att ta ansvar för sitt liv. Sett i ljuset
av den skörhet som gestaltas ovan är det inte särskilt
överraskande att Fredrik tar ett kraftigt återfall i
såväl droganvändande som kriminalitet och att han
försvinner för KRIS och att relationen med flickvännen
bryts. Jag pratar med hans kontaktperson Jerry om
saken:
Philip:
Jerry:

Sist som vi träffades så hade kontakten brutits
med Fredrik också?
Ja, det tycker jag är tråkigt då. Han gick ju
tillbaka ut i missbruk, jag hade ju kontakt
med honom för (tänker efter) tre veckor
sen. För jag känner så här, att även om dom
går vidare, oavsett om dom går vidare till
ett schysst liv eller om dom går vidare till
ett missbruk, så tycker jag att det är viktigt
att hålla kontakten ändå. Jag menar jag är
vuxen, jag kan ta den kontakten, dom är unga,
dom får så mycket annat, men jag kan ta den
kontakten. Det behöver jag ju inte göra som
krisare utan som vanlig medmänniska. Så jag
ringde Fredrik då och pratade med honom
en lördag och då satt han hemma hos brorsan
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sin och käkade pizza. Då sa jag: ”Kom ner
i veckan så kan vi prata”. Men då hade dom
varit ute och gjort nåt brott, så då satt dom
och häktet då. Dom hade snott några mopeder
eller vad det var. Tyvärr så är det ju så, men
jag tänker inte sluta att ha kontakt med
Fredrik för det. Jag menar det är en grabb
som jag ändå har stöttat i ett år. Han har haft
ett års bra liv så han vet vad som (avbryter
sig) … Det är bara att han får rätt stöttning
hela tiden då.
Fredrik ”gick ut i missbruk” igen och det märks att
Jerry är berörd, att han känner för Fredrik och att han
tycker det är synd efter det Fredrik byggt upp med
hjälp av KRIS. I slutet av citatet säger han att han i alla
fall fått känna på ett liv utan droger och kriminalitet
under ett års tid, och det ligger nog en del i det,
speciellt med tanke på den skörhet det drogfria livet har
inneburit.

Sammanfattning

Även om de unga människor som beskrivits ovan
har fått mycket stöd av organisationen har de hoppat
av den, i två av fallen till ett liv med droger och
kriminalitet. Det tycks som om en del människor
har så komplicerade inre drivkrafter att de är svåra
att förutsäga och att de fast de fungerat en tid i
organisationen helt plötsligt drar sig undan och att det
blir svårt att komma tillbaks för att man också kan
känna en skam över det egna misslyckandet. I ett av
fallen, det med Marie, tycks det som om många har
stängt dörren för en fortsatt medverkan i organisationen
och man kan utifrån ett sådant fall diskutera hur
man ska förhålla sig egentligen, speciellt med tanke
på att det är en kamratförening med solidaritet och
gemenskap som ledmotiv. Det tycks också som om
det är svårt för en del att inte ta hennes agerande
personligt. Detta gäller nog även fallet med Salle. Att
man tar avhopp och ”svek” personligt kan handla om
att man har investerat så mycket i personerna och också
att man tyckte att man lärt känna personen, och så
agerar personen på ett sätt så att man upplever det som
ett svek. Samtidigt så kan komplexiteten hos en del
personer vara så stor att det som omvärlden upplever
som ett svek kan vara ett uttryck för stora ambivalenser
och inre frustrationer. Detta skulle man kunna
diskutera mer, så att man inte ser det som ett svek, för
gör man det är risken stor att man utestänger personen
ifråga. I vissa fall kan det nog vara lämpligt att ta in
personer utifrån som kan ge ytterligare perspektiv på
vad som skett.
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I Landskronaorganisationen spelade det nog också
in att man hade en splittring inom arbetsgruppen och
att denna påverkade diskussionsklimatet negativt,
speciellt som en av parterna uttryckte större kritik i
förhållande till hur Unga KRIS hade hanterat såväl
Salle som Marie, än en annan part. Det kom också
fram att det finns en risk med att alltför mycket låta
den erfarenhetsbaserade kunskapen användas vid
bedömningen av de unga. Om man tror att den unge
fungerar som man själv fungerade som ung finns
risken att man gör felbedömningar, eller att dessa
bedömningar påverkar hur man agerar gentemot
den unge. Detta, menar jag, kan vara viktiga
reflektionsområden för ett socialt arbete av den här
karaktären.
Samtidigt vill jag noga betona att det är viktigt
att tänka på det stora arbete med att integrera
unga människor som skett inom Unga KRIS.
Landskronaorganisationen var särskilt framgångsrik
när det gäller att skapa projekt där de unga kan
integreras i sysselsättning. Kapitlet Från mellanzon till
Svenssonliv, och de positiva tongångar som de unga
beskrivit Unga KRIS i, visar att det är en organisation
som i många fall klarar av det myndigheterna inte
mäktar med att skapa gemenskap, sociala kontaktnät
och en känsla av att livet är meningsfullt.
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6. SLUTDISKUSSION OM
UNGA KRIS?
Mugglare (singular:en mugglare, plural:flera
mugglare) är benämningen på de människor
som saknar magiska förmågor och inte
känner till den magiska världen eller magins
hemligheter. Ordet har kommit att användas
metaforiskt i andra sammanhang än bara Harry
Potter-relaterade. Då ofta med betydelsen ”icke
inviterad”, ”oinvigd” eller ”omedveten”. (http://
sv.wikipedia.org /wiki/Blod_(Harry_Potter), den
19 mars 2010)
För mig vart det ju mer en gemenskap, sen
började jag tänka på ett annat sätt som jag
inte hade gjort innan. och alltså, jag vart väl
introducerad till en ny värld på nåt sätt (skratt)
där man var före detta, allting var före detta,
kriminell, före detta missbrukare och så där.
(Isabelle)

Framkomliga vägar
Mugglare och magiker

Ibland då jag arbetade med det här projektet kom jag att
tänka på JK Rowlings böcker om Harry Potter. Harry
Potter har egenskaper som gör att han är annorlunda.
Han bor till en början med mugglare, den stränga
familjen Dursley. Någonstans inom sig vet han att
han är annorlunda, men det är inte förrän på hans
elvaårsdag som jätten Hagrid berättar för honom att han
är trollkarl och att han antagits till skolan Hogwards
som man kommer till genom att kliva in i en annan,
dold dimension av tillvaron. På skolan möter han sina
bästa vänner, Ron och Hermione, som han genom åren
ska utveckla en stark vänskap med. Ser man den första
filmen Harry Potter och de vises sten eller läser boken
(Rowling 1999) får man klart för sig hur mycket det
betyder för hans identitet, men också hur mycket han lär
sig, hur han förutom att lära sig trolla också blir starkare
i sin självbild på trollkarlsskolan.
Isabelles citat, där hon säger att hon blir
introducerad till en ny värld där allting var ”före detta”,
ligger inte långt från tankarna i Rowlings bok. Man
möter ”en ny värld” som man upplever att man passar
in i, där alla andra är lika annorlunda som man själv
är, och där det som gjort en annorlunda istället blir
något värdefullt, egenskaper som kan användas på ett
positivt sätt i organisationen. Tankarna går till Collins
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(1997) ritualteori om ett gemensamt objekt, i det här
fallet ”bakgrunden” och upplevelsen av att inte vara
som andra, och i Harry Potters och hans kamraters
fall, upplevelsen av att vara magiker, skapar känslor av
stark solidaritet och emotionell energi. Genom den här
upplevelsen av energi och solidaritet upplever man sig
också mer motiverad att delta och bjuda på sig själv.
Denna socialpsykologiska process som griper in i de
unga människornas identitetsarbete ser jag som den
mest framkomliga vägen för Unga KRIS i en form av
socialt och brottsförebyggande arbete.
Tänk om Harry Potter hade stannat hos familjen
Dursley. Förmodligen hade han känt sig som om
han inte passade in just för att han bar på speciella
erfarenheter och förmågor. Tänk om Isabelle inte hade
kommit till KRIS. Hade hon då kunnat utveckla de
resurser och egenskaper hon utvecklade under de år som
skulle komma? Svaret vet vi inte, men det är troligt att
Isabelle utvecklade sina förmågor så starkt tack vare att
hon kände att hon befann sig i en miljö där hon kände
trygghet och stabilitet, och där hennes bakgrund togs
tillvara istället för att göras till ett problem.
Tron på att man har en gemensam bakgrund är den
allra viktigaste ingrediensen i Unga KRIS magiska
formel, utan den skulle organisationen inte fungera och
dess medlemmar skulle inte vara så motiverade som
de är. Om Unga KRIS arbetar starkt och målmedvetet
kan de unga utveckla sina resurser och egenskaper
så att de gradvis utvecklar en förmåga och trygghet
i att röra sig i sociala miljöer där människor utan
”bakgrund” dominerar. Unga KRIS skiljer sig från
Hogwards trollkarlsskola genom att den inte är totalt
avskiljd från mugglarnas värld, att det i Unga KRIS
arbete kontinuerligt uppstår kontakt mellan människor
med och utan ”bakgrund”.
Att umgås med människor med ”bakgrund”
under en speciell övergångsfas i livet är för de unga
mer tillfälligt (för vissa mer än för andra), som en
övergångsfas mellan en tillvaro i relativt kaos och
ett liv mer integrerat med majoritetssamhällets
förväntningar och normer på hur ett liv ska levas.

Man behöver inte mogna ur missbruk
och kriminalitet

Unga KRIS har i den här studien visat att man inte
nödvändigtvis måste uppleva alla möjliga typer av
konsekvenser innan man tar klivet bort från droger
och kriminalitet. Många av de vuxna ledarna har först
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i trettio- eller fyrtioårsåldern kommit till insikt och
blivit motiverade att genom ett strävsamt arbete med sig
själva och sina impulser förverkliga ett mer stabilt liv.
Här ligger otvivelaktigt en styrka, att man tillsammans
med de andra skapar en stark tro på att det går att ändra
riktning och i en viss mening stoppa en eventuell negativ
utveckling genom att skapa den mellanzon som vistelsen
i Unga KRIS handlar om. Att ha en strulig bakgrund
behöver inte bara vara belastande. Det kan också ses
som berikande, som att man delar på unika erfarenheter.

Det lokala arbetet

Det lokala arbetet bedömer jag som allra viktigast,
dvs. att fortsätta att arbeta lokalt med unga människor.
Egentligen vore det rimligast om man satsade på det
man är bäst på, att fungera som stöd för unga människor och att initiera samarbeten med andra lokala
aktörer och att skapa olika former av sociala aktiviteter.
Detta är egentligen viktigare än att exempelvis rekrytera nya medlemmar och uppnå kvantitetsmål. Finansiärer borde ompröva sina kriterier som ofta är sifferrelaterade och istället försöka bilda sig en uppfattning om
det kvalitetsarbete som sker inom organisationen.

… och hinder

Det är inget lätt arbete att få en organisation som Unga
KRIS att fungera på en mängd olika orter, eftersom arbetet förutsätter eldsjälar i form av vuxna ledare som står
för stabilitet och engagemang. Om de ska fungera som
bäst, ska de dessutom fungera som skickliga ledare, goda
lyssnare, stabila i sin egen drogfrihet och hederlighet och
dessutom kunna vara Unga KRIS-entreprenörer i förhållande till det omgivande samhället. Varför skriver jag att
de vuxna ledarna står för stabiliteten? Jo, helt enkelt för
att det tar minst ett år för en organisation att jobba upp
kontakter, aktiviteter med mera och att man samtidigt
också utvecklar en mängd kunskaper som i viss mening
blir personliga. Som jag skrev i kapitlet Från mellanzon
till Svenssonliv handlar ett lyckat arbete inom organisationen om att den unga ska utveckla en sådan känslomässig stabilitet och tro på sig själv att hon eller han till slut
inte behöver organisationen.
De unga står därför sällan för en stabilitet över
långa tidsperioder, utan är viktiga i olika faser. Ett
exempel: Organisationen i Landskrona står nu i
en situation där två av de mest drivande ledarna
hoppar av. Det är osäkert om det är möjligt att finna
personer som kan ersätta dem. I organisationen finns
två unga påläggskalvar, men de har aviserat att de
förmodligen ska studera på universitet under hösten.
Vilka ska driva arbetet? Vilka ska fortsätta att besöka
SiS-institutioner? Och om drivet i organisationen
försvinner, försvinner också sannolikt det som kan
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få nya unga medlemmar att stanna och engagera
sig. Unga KRIS-avdelningen i Kalmar hade under
en lång period svårt att finna engagerade ledare. En
kille fick under en period i stort sett driva allt själv,
och han berättade på ett regionsrådsmöte att han
tyckte att det blev för tungt. Med enstaka eldsjälar
på de olika orterna skapas inte den dynamik som
kan göra resultatet större och bättre än vad man från
början hade tänkt sig. Det är fråga om en social och
självförstärkande dynamik, där människor möts,
känner solidaritet och gemenskap och där detta triggar
ett arbete och skapar starkt driv.
I ett kapitel skrev jag om konflikter i organisationen
och naturligtvis kan sådana konflikter skapa splittring.
Även på riksnivå utspelades en konflikt mellan två
av grundarna för ett par år sedan, vilket innebar att
föreningen X-Cons bildades. Det finns förmodligen
många skäl till att en konflikt som denna och som
den i Landskrona skapas, men ett skäl kan vara att
man inte är överens om vad som ska vara viktigt i
organisationen i framtiden och hur man ska arbeta
för att uppnå detta mål. KRIS och i viss mån Unga
KRIS kan ibland präglas av en sorts kompensatorisk
maskulinitet där olika personer vill göra sin röst
hörd och där det ibland kan uppstå konflikter. och
andra sidan är nog inte detta så fjärran avlägset de
konflikter som ibland kan utbryta på ett universitet
där professorer kan bråka om tilldelning av bidrag.
Likafullt skiljer sig ett universitet från en förening som
Unga KRIS genom att ett universitet utgör en mycket
stabilare organisation. Unga KRIS är ett projekt som
bygger på att man kan dra in bidrag och få människor
att arbeta för mycket låga summor. I den meningen
finns en inneboende instabilitet i Unga KRIS.
Ytterligare ett möjligt hinder utgörs av att Unga
KRIS för sin fortsatta existens är beroende av andra
aktörers goda vilja och benägenhet att betala för
det som sker inom organisationen. I Norrköping
märkte man sista året att kommunen inte längre var
så benägen att betala för eftervård, att all eftervård
skulle ske inom den kommunala organisationen.
Under samma period drog man in föreningsbidragen.
Detta skedde trots att Unga KRIS Norrköping genom
hårt och envist arbete fått ett gott rykte i kommunen.
Många andra lokala avdelningar fick erfara liknande
förändringar i de ekonomiska villkoren.

Vilka spår lämnar Unga KRIS
i samhället och under vilka
betingelser?

Vad är kvar i samhället efter det att Arvsfondens
finansiering upphört? Den här frågan är egentligen
57

ytterst komplicerad att besvara. Tanken är svindlande
om man backar ett steg och betänker att mycket av
det jag sett inom Unga KRIS på sätt och vis kan
knytas till personer som saknade arvingar, personer
vars egendomar tillföll staten och Arvsfonden. Om vi
tänker på kapitlet Från mellanzon till Svenssonliv är
det tydligt hur somliga unga individers liv med hjälp
av bidragen från Arvsfonden påverkats starkt i positiv
riktning. De liv som blivit mer stabila och integrerade
försvinner inte när bidragen från Arvsfonden
försvinner.
Detta gäller inte bara de unga, utan även de
vuxna som kunnat skapa en större stabilitet och
meningsfullhet i sina liv, och som dessutom tagit
till sig en mängd kunskaper som de kan använda i
framtida uppgifter. Det är mer osäkert idag vad som
händer med den rikstäckande organisationen.

Hur upplever målgruppen insatsen?

Generellt sett upplever de intervjuade ungdomarna
insatsen som mycket viktig och av stor betydelse för
deras motivation och ambition att leva ett liv utan
kriminalitet och missbruk. Jag har i uppföljande
intervjuer kunnat notera hur identiteter förändrats och
blivit mer anpassade till att leva ett mer integrerat liv
utan stöd från myndigheter. Både de unga och de vuxna
ledarna har upplevt att deras liv blivit mer meningsfullt
och att de blivit känslomässigt mer stabila och mer
ansvarstagande. De menar alltså att Unga KRIS har
haft en stark och positiv betydelse för dem.
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Bilden nedan är utklippt från www.ungakris.com/
ulokala.htm den 29 mars 2010 och visar Unga KRIS
spridning över landet. Dessa lokalavdelningar sorteras
in under olika regioner (där man regionsvis har möten
och försöker samordna aktiviteter). Dessa regioner är:

Norra regionen: Umeå, Hudiksvall, Bollnäs och Gävle.
Östra regionen: Uppsala, Sollentuna, Örebro, Finspång
och Norrköping.
Södra regionen: Kalmar, Karlskrona, Landskrona och
Trelleborg.
Västra regionen: Karlstad, Göteborg, Falkenberg,
Halmstad.
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