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Förord 

Vi vill tacka alla inblandade på Process Kedjan som har delat med sig av sin tid och sitt engagemang. 

Ett speciellt stort tack vill vi ge till de ungdomar som gick med på att bli intervjuade och generöst 

delade med sig av sina egna upplevelser och tankar. Era berättelser har varit inspirerande och utan er 

hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Anders Kassman 

för all hjälp och värdefulla synpunkter under processen. Till sist skulle vi vilja tacka våra fina vänner 

och familjer som varit ett stort stöd och gett oss inspiration att fortsätta när det har varit kämpigt.  

 

Tack! 

 

Fanny Borgstig och Jenny Larsson 

Maj 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilken betydelse organisationen Process Kedjan har för 

ungdomars upphörande av kriminalitet och missbruk. Den syftar även till att undersöka i vilken 

utsträckning organisationen hjälper ungdomar på andra sätt än myndigheter samt hur organisationen 

kan fungera som ett komplement till myndigheter. Uppsatsen är utformad som en fallstudie och utgår 

från medlemmarna i Process Kedjans perspektiv. Empirin har insamlats genom kvalitativa intervjuer 

med fem unga män som får eller har fått hjälp av organisationen. Tre av dem tar fortfarande emot hjälp 

och två arbetar numera i organisationen. I analysen tillämpades Laub och Sampsons teori om 

upphörandeprocesser, vändpunkter och sociala band. Vid bearbetning av det empiriska materialet 

framkom det att Process Kedjan har varit av stor betydelse för att ungdomarna ska kunna upprätthålla 

ett liv utan brott och missbruk. Andra viktiga faktorer har varit: nära relationer framför allt med familj, 

dagliga rutiner och aktiviteter samt en skuldkänsla av att ha orsakat skada hos andra människor. Det 

framkom också att Process Kedjans verksamhet innehåller delar som inte går att finna hos 

myndigheter. Dessa har sammanfattats i fyra olika begrepp: identifikation, tillit, tillgänglighet och 

gemenskap. I resultatet går det att utläsa att Process Kedjan är ett viktigt komplement till det arbete 

som myndigheter utför angående att förebygga återfall i kriminalitet och missbruk bland ungdomar, 

men för att kunna hjälpa en ungdom krävs ett samarbete mellan organisationen och olika myndigheter. 

Med hjälp av stöd från organisationens personal har ungdomarna fått en förändrad syn på myndigheter 

och ser nu vikten av att ha en kontakt med exempelvis socialtjänsten.  

 

Nyckelord: Process Kedjan, ungdomar, kriminalitet, missbruk, upphöra, civilsamhället, 

frivilligorganisation, återfall, myndigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

This thesis aims to examine the importance of the organization Process Kedjan regarding youth’s 

termination of delinquency and drug abuse. It also aims to examine in which extent the organization 

helps the youths in different ways than authorities, as well as how the organization can function as a 

complement to authorities. The thesis is designed as a case study and is based on the perspective of the 

organization’s members. The study was performed by using qualitative interviews with five boys who 

have received or still are receiving help from the organization. Three of them are still receiving 

support and two of them are now working in the organization. They are all in the ages between 18 and 

25, and has been active in delinquency and drug abuse in the ages between approximately 12 and 20. 

The theory of age-graded informal social control by Laub and Sampson was applied in the analysis. In 

the processing of the empirical material it emerged that Process Kedjan has been of great importance 

for the youths in their desistance of delinquency and drug abuse. Other factors of significance has 

been: close relationships, daily routines and activities and a sense of guilt for the harm they have 

caused other human beings. Another finding in the study was that Process Kedjan has qualities that 

cannot be found in authorities. These qualities are summarized in four different terms: identification, 

reliance, accessibility and fellowship. By the result we could find that Process Kedjan is an important 

complement to the authorities work regarding to prevent relapse in delinquency and drug abuse among 

youths, but collaboration between the organization and different authorities is required to be able to 

help a youth. The organization has contributed to a better view on authorities among the youths, they 

now understand the importance of dealing with for instance social services.   

 

Keywords: Process Kedjan, youths, delinquency, drug abuse, terminate, civil society, NGO’s, relapse, 

authorities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Begreppsförklaring 

Arrest – Arrest är en förvaringsplats i direkt anslutning till polisstation där gripna personer placeras i 

väntan på att domstol ska pröva frågan om häktning.1  

 

Frivården - Kriminalvård för personer som blivit dömda men inte frihetsberövade, det vill säga som 

inte har fått ett fängelsestraff.2 

 

Frivårdspåföljd - Kan exempelvis vara skyddstillsyn, samhällstjänst, villkorlig frigivning eller 

övervakning med hjälp av fotboja.3 

 

Häkte med restriktioner - Innebär att en person är häktad med begränsad kontakt med omvärlden. 

Dessa restriktioner utförs om åklagaren misstänker att bevis kan förstöras eller att utredningen kan 

hindras om personen har kontakt med omvärlden (Häkteslagen, SFS 2010:611, 6 kap, 1 §). 

 

Kriminalitet - Begreppet kriminalitet kan förklaras på olika sätt, men den vanligaste definitionen är att 

utgå från ett legalistiskt perspektiv som innefattar begångna straffbelagda handlingar (Estrada & 

Flyghed, 2013). Begreppet används i uppsatsen som en lagöverträdelse enligt svensk lagbok.  

 

Medlemmar av Process Kedjan - Avser de personer med ett förflutet i kriminalitet och/eller missbruk 

som får eller har fått hjälp av Process Kedjan.  

 

Statskontoret - En statlig myndighet som vars uppgift innebär att på regeringens uppdrag bistå med 

utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet (Förordning med 

instruktion för Statskontoret, SFS 2007:827, 1 §).  

 

Ungdom - Begreppet ungdom är svårt att definiera då dess innehåll inte är givet, det är en livsfas 

mellan barn och vuxenhet som inte går att entydigt avgränsas enligt en specifik ålder (Estrada & 

Flyghed, 2013). I denna studie används begreppet för individer mellan 13 och 21 år.  

 

                                                 
1 https://polisen.se/Lagar-och-regler/Misstankt-gripen-anhallen-haktad/  

2 https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/ 

3  https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/ 

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Misstankt-gripen-anhallen-haktad/
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/


  

12-stegsprogrammet - Ett behandlingsprogram för alkohol- och narkotikamissbruk som grundades av 

rörelsen Anonyma Alkoholister (AA) i USA.4 Behandlingen kan även utföras i professionell regi både 

i offentlig och privat missbruksvård. Målgruppen är personer med ett alkohol- och/eller 

narkotikaberoende. Behandlingen sker i grupp och syftar främst till att ge personer insikt om 

beroendets negativa konsekvenser. Att få möjlighet till identifikation med andra som befinner sig i 

liknande situationer ses som en av behandlingens centrala komponenter.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/missbruk-och-

beroende/12-stegsprogrammet/ 

5 

https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/tolvstegsbehan

dling 

https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/missbruk-och-beroende/12-stegsprogrammet/
https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/missbruk-och-beroende/12-stegsprogrammet/
https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/tolvstegsbehandling
https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/tolvstegsbehandling
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Ungdomsbrottslighet är ett av de mest centrala problemområdena både inom kriminologi och svensk 

samhällsdebatt (Estrada & Flyghed, 2013). Ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället, 

men för majoriteten avtar den under senare tonåren vilket antyder att brottslighet bland unga ofta är en 

övergående fas (Estrada, 2013). Det finns dock en liten grupp individer som börjar med kriminalitet 

tidigt och fortsätter begå brott upp i vuxen ålder. För att denna grupp inte ska återfalla i brott är det 

viktigt att den ska vara aktuell för vård- och behandlingsinsatser (Socialstyrelsen, 2008). Därmed bör 

tyngdpunkten läggas på det återfallsförebyggande arbetet, och hur olika myndigheter och 

organisationer ska samverka (BRÅ, 2012b). De samhälleliga aktörer som behövs i detta arbete är 

främst kriminalvården/frivården, socialtjänsten samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan, men 

det finns även organisationer inom civilsamhället som är viktiga för att förebygga återfall (a.a.).  

 Kriminalvården strävar efter att utveckla sitt samarbete med olika ideella organisationer som ett 

komplement till sina egna insatser. Målet för denna samverkan är att ta tillvara på de specifika resurser 

och kunskaper dessa organisationer har för att kunna stärka de dömdas sociala situation och 

integration i samhället (Kriminalvården, 2006). Detta finns även förankrat i svensk lag som i korta 

drag innebär att kriminalvården ska samarbeta med andra samhälleliga organ som är nödvändiga i 

främjandet av den intagnes anpassning till samhället, samt att statsbidrag ska ges till organisationer 

som bedriver sådant arbete (Lag om kriminalvård i anstalt, SFS 1974:203, 5 §) (Förordning om 

statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område, SFS 2002:954 1-3 §§).  

 En relativt nystartad organisation som får statsbidrag av kriminalvården är Process Kedjan, som i år 

(2016) beviljades 750 000 kronor i bidrag.6 Personer som är på väg att bli frigivna från en anstalt eller 

från en frivårdspåföljd står inför många utmaningar och svårigheter i deras process att upphöra med 

brott, och likaså de som har problem med missbruk och kriminalitet men inte blivit dömda. Då kan 

möjligtvis organisationer som Process Kedjan erbjuda ett stöd som kompletterar de insatser som finns 

hos socialtjänsten och kriminalvården. Personerna som arbetar på Process Kedjan har egen erfarenhet 

av kriminalitet och missbruk och kan använda den för att skapa en känsla av identifikation i deras 

möten med de ungdomar som vill ha hjälp. Avsikten med denna uppsats är att undersöka Process 

Kedjans betydelse för de ungdomar som får stöd av organisationen i deras process att upphöra med 

kriminalitet och missbruk.  

 

                                                 
6 https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/samverkan-och-samarbete/statsbidrag/ 

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/samverkan-och-samarbete/statsbidrag/
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1.2 Problemformulering  

Återfall i brott, upphörande med brott och avgörande faktorer för dessa är välutforskade områden både 

i svensk och utländsk kontext. Forskning om civilsamhället och ideella organisationers betydelse i 

samhället är även det ett etablerat forskningsområde. Statskontorets utvärdering om kriminalvårdens 

bidrag till ideella organisationer visar på att organisationerna är ett viktigt komplement till 

kriminalvården gällande dömda personers återintegrering till samhället. De menar dock att det saknas 

studier på individnivå om hur dessa organisationer påverkar individers återanpassning (Statskontoret, 

2014). Process Kedjan är en relativt nystartad organisation och har uppmärksammats mycket i media 

under det senaste året. Den har även unika drag bland de liknande organisationer som arbetar med 

samma målgrupp och problematik, vilket kommer förklaras mer ingående i senare kapitel. Därför är 

det intressant att undersöka hur Process Kedjan med sina unika drag kan bidra till sina medlemmars 

upphörande med kriminalitet och missbruk. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken betydelse organisationen Process Kedjan kan ha för 

ungdomar med ett förflutet i kriminalitet och missbruk i deras process att bygga upp ett liv fritt från 

detta. Studien syftar även till att undersöka i vilken utsträckning ungdomarna själva upplever att 

organisationen hjälper dem på andra sätt än myndigheter, samt hur en organisation i civilsamhället likt 

Process Kedjan kan fungera som ett komplement till myndigheter. Detta kommer att undersökas 

utifrån intervjuer med ungdomar som får eller har fått hjälp av organisationen Process Kedjan för att 

lämna kriminalitet och missbruk.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilken betydelse tycker ungdomar med ett förflutet i kriminalitet och missbruk att Process 

Kedjans verksamhet har eller har haft för dem?  

 Vilka är de viktigaste komponenterna i Process Kedjans verksamhet som enligt ungdomarna 

har hjälpt dem att lämna ett liv i kriminalitet och missbruk?  

 Hur kan Process Kedjan fungera som ett komplement till de insatser som myndigheter 

erbjuder? 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 

 

2. Bakgrund 

Nedan presenteras den bakgrundsinformation som är nödvändig att läsa för att förstå uppsatsämnet. 

Brottsstatistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenteras först för att få en övergripande bild av 

hur den ser ut i Sverige. Sedan följer ett avsnitt som förklarar socialtjänstens och kriminalvårdens roll i 

arbetet med unga som begår brott. Därefter beskrivs och förklaras begreppen civilsamhälle och 

frivilligorganisationer, samt olika organisationer som arbetar med samma målgrupp. Slutligen beskrivs 

Process Kedjan i ett eget avsnitt, eftersom att organisationen är central för uppsatsen.  

 

2.1 Brottsstatistik 

Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att 105 000 personer misstänktes för brott i 

Sverige under år 2014. 20 procent av dessa var i åldern 15-20 år. Det innebär att denna åldersgrupp är 

överrepresenterad i jämförelse till sin andel av den straffmyndiga befolkningen eftersom 

åldersgruppen 15-20 utgör 8 procent av Sveriges befolkning (BRÅ, 2015).  

 Samma rapport visar även andelen personer som återfaller i ett nytt lagfört brott efter en 

ingånghändelse. Med ingångshändelse menas den händelse då uppföljningstiden för eventuella återfall 

börjar beräknas, exempelvis då en person friges från anstalt, blir av med fotboja, avslutar skyddstillsyn 

eller villkorlig dom. Av de personer som hade en ingångshändelse under år 2008, återföll 25 procent i 

ett nytt lagfört brott inom ett år, 34 procent inom två år och 40 procent inom tre år från dess att 

ingångshändelsen ägde rum. Nästan hälften (45 procent) av de personer med en ingångshändelse år 

2008 som var i åldern 18-20 och 21-39 återföll i brott inom tre år. Bland personerna i åldern 15-17 år 

hade 35 procent återfallit i brott inom tre år (BRÅ, 2015).  

 

2.2 Socialtjänstens och kriminalvårdens roll 

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, kap 5, 1 §) i nära samarbete med 

hemmen sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd 

som de behöver. Därmed har nämnden ett ansvar för att uppmärksamma barn och ungdomar som har 

missbruksproblem eller begår brott (Socialstyrelsen, 2009). Gruppen barn och ungdomar innefattar här 

unga personer upp till 20-års ålder (a.a.). Ansvaret för barn och unga som inte har fyllt 15 år och begår 

brott vilar endast på socialtjänsten, och när det gäller unga mellan 15 och 20 år delas ansvaret mellan 

socialtjänsten, polis, åklagare och domstol samt kriminalvården. Enligt SoL (SFS 2001:453, kap 5, 1a 

§) har socialnämnden det huvudsakliga ansvaret för myndigheters samverkan i frågor som rör barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Ett exempel på en sådan samverkan när det gäller ungdomar är 

sociala insatsgrupper. En social insatsgrupp innebär ett samarbete mellan socialtjänsten och andra 

myndigheter och aktörer för att hjälpa och stötta en ungdom att sluta begå brott (Rikspolisstyrelsen, 

2012). Andra aktörer som kan medverka i gruppen är representanter från polis, skola, fritidsgård m.fl. 

Det viktigaste är att alla deltagare i den sociala insatsgruppen har tillräckligt med information om 
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ungdomen för att kunna identifiera vilka insatser som är mest lämpliga (a.a.).  

 När det har gjorts en bedömning att ungdomen är i riskzonen för att fortsätta begå brott kan 

påföljden ungdomsvård insättas enligt SoL eller lagen om vård av unga (LVU). Syftet med 

bestämmelsen är att motverka att ungdomar i ökad utsträckning döms till påföljder inom 

kriminalvården (Socialstyrelsen, 2008). Insatser för ungdomsvård kan innefatta dygnsvård eller 

öppenvård. Det vanligaste är dock samtalskontakt med en kontaktperson, familjehemsplacering, 

placering på institution, drogtest eller olika familjeinsatser (a.a.). När det inte bedöms att det finns en 

risk för fortsätta brottsliga handlingar kan istället påföljden ungdomstjänst tillsättas av domstol. 

Ungdomstjänst innebär ett oavlönat arbete, vanligtvis i en kommunal eller ideell verksamhet. Det är 

socialnämndens ansvar att ordna en ungdomstjänstplats samt en handledare för ungdomen (a.a.).  

 Sammanfattningsvis är det alltså socialnämnden som, så långt det är möjligt, ska ansvara för vården 

av unga som begår brott. Således är det få ungdomar som döms till fängelse som straffpåföljd. Antalet 

personer som dömdes till fängelse och som intagits i kriminalvårdsanstalt under år 2014 var 8943 

(BRÅ, 2015). Av dem var 398 stycken mellan 15 och 20 år och utgjorde därmed 4 procent av de 

samtliga personer som togs in under 2014 (a.a.). En ungdom under 18 år får endast dömas till fängelse 

om det finns synnerliga skäl, annars ska han eller hon dömas till sluten ungdomsvård. Sluten 

ungdomsvård avtjänas på olika ungdomshem som Statens institutionsstyrelse (SiS) tillhandahar. 

Socialtjänsten bestämmer tillsammans med SiS på vilket ungdomshem den dömde ska placeras och 

hur tiden där ska planeras samt genomföras (Förordning om verkställighet av sluten ungdomsvård, 

SFS 1998:641, 1 §).  

 En ungdom mellan 18-20 år får dömas till fängelse endast om det finns särskilda skäl kopplat till 

brottets allvarlighetsgrad, eller om det finns andra skäl (Brottsbalken [BrB], SFS 1962:700, kap. 30, 5 

§). För de unga som ändå placeras i fängelse finns det särskilda avdelningar där de flesta intagna är 

mellan 18-21 år gamla. Sysselsättningen och behandlingen på dessa avdelningar är speciellt utformade 

till unga personer. Den vanligaste påföljden för ungdomar mellan 18-20 år är dock villkorlig dom eller 

skyddstillsyn (Socialstyrelsen, 2013). En person som döms till villkorlig dom genomför sitt straff ute i 

samhället genom dagsböter, samhällstjänst eller ett arbete för att minska den skada som personen 

orsakat genom brottet. Även skyddstillsyn är en dom där straffet fullföljs ute i samhället, men där den 

dömde har regelbunden kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare.   

 

2.3 Civilsamhället och frivilligorganisationer 

Svedberg (2005) förklarar begreppet civilsamhälle som ett sätt att ringa in frivilliga och ideella 

organisationer, samt de insatser som dessa organisationer gör. Civilsamhället innefattar också olika 

informella nätverk som människor deltar i.  

 Enligt forskning om civilsamhället är det socialt inriktade frivillighetsarbetets största betydelse att 

det är mer ostrukturerat, samt att det uppstår spontant inom föreningslivets ramar (Svedberg, 2005). 
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Det sociala stödet är integrerat i övriga verksamheter och består i de flesta fall av icke-professionella 

aktiviteter. Dessa insatser ses som ett komplement och ett alternativ till offentlig verksamhet. 

Forskning pekar också på att frivilliga organisationer gör viktiga insatser inom specifika områden i 

välfärdsbygget, och att det ofta finns unika inslag i dessa organisationer som inte går att ersätta med 

något annat (a.a.). Ett exempel på detta är ett erfarenhetsbaserat stöd som är vanligt förekommande 

inom organisationerna. De skiljer sig också från den offentliga verksamheten på så sätt att det finns en 

större tidsmässig tillgänglighet hos personalen och att det finns någon på plats när en människa ber om 

hjälp (a.a.). Arbetet inom en frivilligorganisation kan utföras av avlönade anställda eller av oavlönade 

frivilliga personer. Verksamheten kan finansieras av insamlingar, ankastning på värdepapper eller 

genom medel från den offentliga sektorn (Blennberger & Svedberg, 1996). Hur sociala 

frivilligorganisationer relaterar sin egen verksamhet till den offentliga sektorn och hur de ser på 

rollfördelning dem emellan kan delas in i fyra olika relationsbestämningar och anges med följande 

uttryck: avantgarde, komplement, alternativ och ersättning (a.a.). 

 Om en organisation ser sin verksamhet som en föregångare till offentliga insatser kan de kallas för 

det sociala arbetets avantgarde (Blennberger & Svedberg, 1996). Avantgardistiska organisationer 

strävar efter att den offentliga sektorn i framtiden ska ta över det arbete som har påbörjats i 

organisationen, och gör detta genom att fullfölja en direkt social insats samtidigt som man väcker 

intresset i den offentliga sektorn. (a.a.). En annan roll som en social frivilligorganisation kan spela 

gentemot myndigheter är att fungera som ett komplement till offentliga insatser genom att avlasta den 

offentliga sektorn inom ett område som de behöver hjälp med på olika sätt (a.a). Det kan även handla 

om att insatsen i organisationen är av ett helt annat slag än det som erbjuds av den offentliga sektorn. 

Verksamheten i en organisation kan också betecknas som ett alternativ till myndigheters insats. Olika 

skäl till varför en organisation har som ambition att vara ett alternativ till den offentliga sektorn kan 

vara att man föredrar olika typer av huvudmän eller att verksamheten ger organisationen en ekonomisk 

stabilitet (a.a.). En fjärde roll Svedberg och Blennberger tar upp kallas ersättning och syftar till att en 

organisation vill ersätta myndigheten och ta över verksamheten. Denna syn kan kopplas ihop med 

viljan att ersätta den offentliga sektorn som utförare av speciella verksamheter genom vissa 

entreprenader eller projekt. En sådan organisation strävar alltså inte efter att helt ersätta den offentliga 

sektorn (a.a.).  

 

2.4 Organisationer med kriminalitet och missbruk som inriktning  

Kriminalvården strävar efter ett utvecklat samarbete med ideella organisationer för att komplettera de 

egna insatserna inom området (Kriminalvården, 2006). De menar att ett område där samverkan bör 

utvecklas är de förberedelser som görs inför frigivning från anstalt. En avgörande grund för att arbetet 

i de ideella organisationerna skall lyckas är att kriminalvårdens personal känner tillit till de personer 

som genomför arbetet, samt accepterar verksamheternas syfte (a.a.). Några exempel på organisationer 
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som kriminalvården samarbetar med är: Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), X-cons och 

Process Kedjan. Syftet med dessa är att stötta och hjälpa personer med ett förflutet i kriminalitet och 

missbruk att leva ett liv fritt från kriminalitet och droger. De arbetar även med personer som har eller 

har haft problem med kriminalitet och missbruk men som inte har blivit dömda. Gemensamt för dem 

är att de har en uppsökande verksamhet som innebär att de besöker anstalter samt möter upp intagna 

vid frigivning.7  

 Det finns tre olika sätt för organisationer att samarbeta med kriminalvården; samarbete utan 

ekonomisk ersättning, samarbete med avtal om ekonomisk ersättning och samarbete efter att 

kriminalvården har beviljat statsbidrag (Kriminalvården, 2006). KRIS, X-cons och Process Kedjan får 

alla statsbidrag från kriminalvården och har således ett samarbete med Kriminalvården efter att detta 

beviljats (Statskontoret, 2014). I intervjuer som Statskontoret gjorde med företrädare från 

Kriminalvården för att utvärdera statsbidraget beskriver de intervjuade att de ideella organisationerna 

fungerar som ett viktigt komplement till Kriminalvårdens insatser (a.a.). De menade bland annat att 

organisationerna bidrar till att förhindra isolering, öka motivation till att bryta missbruk eller en 

kriminell livsstil, skapa kontakt med samhället och förbättra kontakterna mellan frihetsberövade 

föräldrar och deras barn. Statskontoret intervjuade även representanter från några av organisationerna, 

och där ansåg representanterna att risken för att återfalla i kriminalitet är mycket stor om klienterna 

inte får stöd när de friges. Några av dem menade även att de har störst möjlighet att påverka de intagna 

att förändra sin livsstil redan när de sitter i häktet, eftersom att personen då är som mest sårbar (a.a.). 

 

2.5 Process Kedjan  

Grundarna av Process Kedjan, Andreas Nygren och Richard Karlsson, har sina rötter i föreningarna 

KRIS och X-cons, och träffades år 2007 i KRIS lokaler (A. Nygren, personlig kommunikation, 6 april 

2016). Där fick de möjlighet att starta ett projekt i KRIS ungdomssektion och byggde upp en lyckad 

verksamhet för ungdomar. Därefter följde de med när en av grundarna av KRIS startade 

organisationen X-cons och kunde där arbeta vidare med sitt ungdomsprojekt. Andreas och Richard 

hade dock tankar och idéer som skiljde sig från X-cons, vilket gjorde att de istället valde att starta 

Process Kedjan år 2013 (a.a.).  

 Process Kedjan är en organisation som arbetar med ungdomar som sitter häktade, inne på anstalt 

samt de som blivit frigivna från anstalt (A. Nygren, personlig kommunikation, 8 april 2016). Det är 

dock inte bara genom häktet som ungdomar kan komma i kontakt med Process Kedjan. Förutom 

genom myndigheter som kriminalvården, frivården och socialtjänsten kan ungdomar även ta kontakt 

med organisationen på egen hand (a.a.). De arbetar även med ungdomar som har missbruksproblem. 

                                                 
7 X-cons: http://x-cons.se/om-x-cons/ 
Processkedjan: http://processkedjan.se/om-oss/  
KRIS: http://kris.a.se/info/bakgrund/ 

http://x-cons.se/om-x-cons/
http://processkedjan.se/om-oss/
http://kris.a.se/info/bakgrund/
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Process Kedjan har idag nio anställda och har som huvudsakligt syfte att med hjälp av coaching och 

olika verksamheter hjälpa ungdomar till en förbättrad utslussning i samhället och förhindra återfall i 

brott och/eller missbruk (a.a.).  

 Process Kedjan har ett coachingprogram som riktar sig mot personer som sitter inlåsta på anstalt 

eller i häktet.8 I arrest eller häkte ska ungdomen bli informerad av polisen om Process Kedjans 

coachingprogram och får då tacka ja eller nej till detta. Dock finns det ingen statistik på antalet 

ungdomar som tackar nej till Process Kedjans stöd. Coachingprogrammet kallas “coaching i låsta 

miljöer” och är unikt för organisationen på så sätt att de även kan besöka en ungdom som sitter i häkte 

med restriktioner om de får ett godkännande från en åklagare (A. Nygren, personlig kommunikation, 6 

april 2016). Just nu är Process Kedjan den enda organisationen som får träffa ungdomar som sitter 

häktade med restriktioner. Coachingen i häktet börjar med att coachen berättar om sig själv och sin 

bakgrund, för att sedan tillsammans med ungdomen sätta upp mål för framtiden. En stor del består av 

att identifiera viktiga personer runtom ungdomen. Coachen finns sedan med under 

domstolsförhandlingar och eventuella rättegångar (a.a.). Process Kedjan är även den enda 

organisationen av detta slag som endast riktar sig endast till ungdomar. KRIS och X-cons har 

ungdomsverksamheter men organisationerna i sin helhet riktar sig till alla olika åldrar.9 

 För de unga som blivit frigivna finns möjlighet till kontaktmannaskap, olika aktiviteter och 

förändringsprogram. Vid frigivning blir ofta coachen en del av en social insatsgrupp runt den unge. 

Alla Process Kedjans coacher är utbildade inom coaching, MI (Motiverande samtal) och 

socialpedagogiskt ungdomsarbete, och de har även alla en bakgrund inom kriminalitet eller missbruk 

(A. Nygren, personlig kommunikation, 6 april 2016). Syftet med coacherna är att skapa en relation 

med ungdomen som är både varaktig och positiv.10 Då ungdomen ofta saknar en sådan relation kan 

den enligt organisationen vara viktig för att denne ska kunna bryta sina gamla mönster. Coachens egna 

erfarenheter av att ta sig tillbaka till livet kan ge ungdomen hopp om framtiden (a.a.).  

 Process Kedjan har en egen lokal där medlemmarna bland annat har tillgång till en musikstudio, 

sällskapsrum med tv-spel och bordtennis, datarum med flera datorer och mötesrum. Tanken är att 

lokalen ska kännas som en fritidsgård att umgås i (A. Nygren, personlig kommunikation, 6 april, 

2016). Medlemmarna kan när som helst under öppettiderna komma dit för att umgås. Nyligen har 

organisationen utökat sina öppettider och har numera även öppet under kvällstid på torsdagar och 

lördagar. Just nu har organisationen 180 medlemmar och uppskattningsvis besöker 20 ungdomar 

lokalerna dagligen (a.a.) 

 Process Kedjan finansierar sin verksamhet genom bidrag från Allmänna Arvsfonden, 

kriminalvården, Gålöstiftelsen, Stockholms stad, Childhood foundation och Stiftelsen Moc 

                                                 
8 (http://processkedjan.se/tjanster/) 

9 (http://kris.a.se/info/) (http://x-cons.se/om-x-cons/) 

10 (http://processkedjan.se/tjanster/). 

http://processkedjan.se/tjanster/
http://kris.a.se/info/
http://x-cons.se/om-x-cons/
http://processkedjan.se/tjanster/
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Hjälpverksamheten, samt genom en rad olika företagssponsorer.11 År 2014 var Process Kedjan även en 

av sex organisationer som valdes ut av företaget Inkludera Invest, som stöttar och hjälper olika sociala 

entreprenörer och organisationer att utvecklas och stärkas.12 De hjälpte Process Kedjan med att få 

kontakt med olika kommuner och utforma ett långsiktigt partnerskap. Målet var att professionalisera 

verksamheten och börja sälja sina tjänster för att få en fast inkomst och på så sätt slippa vara beroende 

av bidrag. Process Kedjan samarbetar nu med 11 olika kommuner i Stockholm, samt Eskilstuna 

kommun. Detta innebär att kommunerna köper olika insatser av organisationen, som exempelvis 

kontaktmannauppdrag (A, Nygren, personlig kommunikation, 6 april 2016).  

 Under 2015 hade Process Kedjan 60 ungdomar i coach- och kontaktmannauppdrag, både inom och 

utanför kriminalvården. Det är socialnämnden som kan besluta om att formellt knyta en ungdom som 

har begått brott till en vuxen person genom insatsen Särskilt kvalificerad kontaktperson. Det innebär 

att en tjänsteman från socialtjänsten, polisen, skolan eller en person från en ideell organisation, ett 

kyrkligt samfund eller en idrottsrörelse tillhandahåller stöd till den unge (Socialstyrelsen, 2008).  

 Process Kedjan höll även i 58 motivationsgrupper med sammanlagt 310 ungdomar under perioden 

april till november. År 201513 Motivationsgrupperna hålls med intagna inne på anstalter, och innebär 

att de unga ges en plats att vara sig själv och prata öppet om sina känslor. Process Kedjan leder idag 

motivationsgrupper och träffar intagna för enskilda besök på anstalterna i Täby, Norrtälje och Färingsö 

samt på Sollentunahäktet.14 Andreas Nygren menar att många ungdomar har en tendens att återta sin 

gamla identitet och attityd när han eller hon kommer till anstalten, vilket tar sig uttryck i att visa sig 

hård och tuff. Han talar om att “sätta på sig en mask” och att inte visa sig svag. I en motivationsgrupp 

finns det utrymme för att våga ta av sig masken och vara sig själv (A.Nygren, personlig 

kommunikation, 6 april 2016).  

 Det är svårt att säga var i den frivilliga sektorn Process Kedjan kan placeras. Andreas Nygren säger 

själv att han inte har en direkt benämning på organisationen, detta för att han anser att många begrepp 

som exempelvis ideell organisation innebär att man inte tas på allvar av myndigheter och det övriga 

samhället (A.Nygren, personlig kommunikation, 6 april, 2016). I denna uppsats kallas Process Kedjan 

för en ideell organisation, men det är viktigt att poängtera att det inte finns en helt korrekt term för 

organisationen utifrån vad Process Kedjans själva anser. 

 

                                                 
11 (http://processkedjan.se/sponsorer-partners/) 

12 (http://inkluderainvest.se/entreprenorer/) 

13 (http://www.arvsfonden.se/projekt/inlagg/fran-starkt-2015-till-spannande-2016) 

14 (http://www.arvsfonden.se/projekt/inlagg/pk-rullar-med-full-fart-inom-kriminalvarde) 

http://processkedjan.se/sponsorer-partners/
http://inkluderainvest.se/entreprenorer/
http://www.arvsfonden.se/projekt/inlagg/fran-starkt-2015-till-spannande-2016
http://www.arvsfonden.se/projekt/inlagg/pk-rullar-med-full-fart-inom-kriminalvarden
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien har utgått från John H. Laub och Robert J. Sampsons teori om upphörande med brott. 

Då studien ämnar att undersöka vilken betydelse Process Kedjan har för ungdomar som vill avsluta sin 

kriminalitet och sitt missbruk ansågs teorin vara relevant. För att undersöka vilken del Process Kedjan 

har i deras process att upphöra med kriminalitet och missbruk är det av vikt att förstå vad 

upphörandeprocesser innebär. Laub och Sampsons teori ger viktiga perspektiv på hur komplexa dessa 

processer är. Den ger uppsatsen teoretiska verktyg att använda för att få en djupare förståelse för de 

svårigheter ungdomarna i studien har upplevt och fortfarande upplever i samband med att de valde att 

avsluta sin kriminalitet och sitt missbruk. Om den här studien hade utgått från ett organisatoriskt 

perspektiv hade andra teorier varit mer lämpliga, exempelvis mer övergripande teorier om 

civilsamhället och organisationer. Eftersom denna uppsats utgår från ungdomars subjektiva 

upplevelser passar en individinriktad teori likt Laub och Sampsons bättre.  

 

3.1 Age-Graded Theory of Informal Social Control 

År 1986 hittade de två amerikanska forskarna Robert J. Sampson och John H. Laub 60 kartonger med 

material från en studie om ungdomsbrottslighet med ungdomar födda i Boston på 1920-talet. Studien 

genomfördes av makarna Sheldon och Eleanor Glueck under 1950 och 60-talet och omfattade 1000 

ungdomar där hälften av dem var brottsaktiva.15 Laub och Sampson utgick från materialet för att 

undersöka hur brottsaktiviteten för personerna i studien hade påverkats av olika faktorer som 

exempelvis äktenskap, arbete och militärtjänst. Syftet var att ta reda på vad det är som får en människa 

att sluta begå brott. De sökte igenom olika brottsregister för att hitta personerna som medverkade i 

undersökningen och lyckades till slut att finna 80 procent av männen. Två tredjedelar av dessa valde 

att ställa upp i Laub och Sampsons studie. Genom att sammanställa kvantitativa och kvalitativa data 

både från Gluecks tidigare undersökning och sitt eget material kunde deras teori Age-Graded Theory 

of Informal Social Control växa fram (a.a.). I en artikel av BRÅ från 2011 säger Laub:  

 

Vi hittade det verkligen vid rätt tidpunkt. Då, 1986-1987, pågick mycket diskussioner inom 

kriminologin om individens brottslighet över tid och om uppväxtens betydelse. Robert och jag frågade 

oss om det kunde vara så enkelt att barndomen satte prägeln för resten av livet.16 

 

Teorin betonar vikten av sociala band under hela livsloppet och inte bara under en enskild period, samt 

att en person påverkas av olika livshändelser som kan göra att denne lämnar en kriminell livsstil (Laub 

                                                 
15 https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-06-14-vandpunkter-i-livet-minskar-

aterfall.html 

16 https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-06-14-vandpunkter-i-livet-minskar-

aterfall.html 

https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-06-14-vandpunkter-i-livet-minskar-aterfall.html
https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-06-14-vandpunkter-i-livet-minskar-aterfall.html
https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-06-14-vandpunkter-i-livet-minskar-aterfall.html
https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2011-06-14-vandpunkter-i-livet-minskar-aterfall.html
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& Sampson, 1993a). Laub och Sampson (1990) menar att det finns en kontinuitet i ett avvikande 

beteende, men att sociala band i vuxen ålder – till arbete, familj och samhälle, samtidigt kan förklara 

förändringar i kriminalitet genom hela livet. 

 Laub och Sampson (1993a) sammanfattar teorin med två begrepp; trajectory (riktning) och 

transition (övergång). Trajectory innebär en utveckling och förändring som sker genom livet, som 

exempelvis äktenskap, ett nytt jobb, föräldraskap, självkänsla eller ett kriminellt beteende. Detta 

refererar till långsiktiga beteendemönster, och består av olika övergångar. Transitions innefattar en 

viss livshändelse, som exempelvis det första jobbet eller det första äktenskapet. Övergångarna är 

inbyggda i de olika livsriktningarna, men utvecklas under en kortare tid (a.a.). För vissa individer är 

dessa abrupta och radikala helomvändningar eller förändringar i livshistorien som separerar det 

förflutna från framtiden. För de flesta individer så ses övergångar däremot som delar av en process 

över tid och inte som dramatiska förändringar som sker på en gång (Laub & Sampson, 1993b). 

 Genom att lägga fokus på de olika livsriktningarna menar Laub och Sampson att det finns ett starkt 

samband mellan händelser i barndomen och vuxenlivet. Däremot menar de att livshändelser, 

övergångar och sociala band i vuxen ålder kan förändra riktningar i livet som påbörjats i barndomen 

(Laub & Sampson, 1993b). Således behöver inte ett avvikande beteende i barndomen som exempelvis 

kriminalitet leda till en sådan livsriktning i vuxen ålder. De menar att kopplingen mellan 

ungdomsbrottslighet och kriminalitet i det vuxna livet har flera dimensioner som inkluderar 

ekonomiska svårigheter, misslyckande i utbildning och instabila arbetsförhållanden. Laub och 

Sampson (1990) understryker att kriminalitet och ett avvikande beteende är ett resultat av svaga eller 

icke-existerande band, men de betonar att det kan ske förändringar i en vuxen persons liv som stärker 

dennes sociala band till samhället och på så sätt leder till att personen lämnar ett kriminellt liv. På 

samma sätt kommer förändringar som försvagar en persons sociala band i vuxen ålder leda till ökad 

kriminalitet och avvikande beteende (Laub & Sampson, 1993a). De betonar dock att det inte är den 

specifika livshändelsen som är viktig, utan att det är styrkan i det sociala bandet som är avgörande. 

Exempelvis så behöver inte ett giftermål i sig leda till starkare sociala band, det är istället den starka 

tillgivenheten till sin make/maka som stärker sociala band mellan individer och som kan leda till en 

minskning av ett kriminellt beteende (Laub & Sampson, 1993b).  

 År 2001 byggde Laub och Sampson vidare på sin teori genom en uppföljande studie av de män 

som de tidigare hade intervjuat. De kunde genom sina nya data utläsa vikten av att undersöka 

upphörande av brott som en process. De skiljer därför på begreppen “termination” och “desistance”: 

“Termination is the time at which criminal activity stops. Desistance, by contrast, is the causal process 

that supports the termination of offending” (Laub & Sampson, 2001, s.11). “Termination” är alltså 

tidpunkten då brottsaktiviteten upphör och “desistance” är processen som följer därefter som gör att 

individen fortsätter att leva sitt liv fritt från kriminalitet. För att förstå varför en person slutar begå 

brott måste man därmed inkludera båda dessa begrepp. Detta för att det är en sak att begå sitt sista 

brott, och en annan sak att sedan uppehålla den processen. Även forskarna Maruna, Immarigeon och 
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LeBel (2004) tar upp detta och talar om två faser i processen att sluta begå brott; primärt upphörande 

och sekundärt upphörande. Det primära upphörandet innefattar den period då en person slutar begå 

brott. Begreppet kan användas till i princip alla personer som någon gång i sin kriminella karriär tar en 

paus från sina kriminella handlingar. I det sekundära upphörandet slutar däremot inte personen bara att 

begå brott, utan denne förändrar hela sin identitet och intar en ny roll som icke-kriminell. Forskning 

visar på att ett långvarigt upphörande av brott kräver en förändrad personlig identitet (Maruna et.al, 

2004).  

 Sammanfattningsvis menar Laub och Sampson (2001) att ett framgångsrikt upphörande från 

brottslighet sker när de “närmaste” orsakerna till brottsligheten blir påverkade. Det kan till exempel 

vara att brottsliga individer kommer bort från sin direkta omgivning och blir en del av ett nytt 

sammanhang. En annan viktig komponent är strukturen och stabiliteten i olika livsområden, 

exempelvis i familjen, arbetet och boendet. Männen som i Laub och Sampsons studier upphörde med 

brott delade alla upplevelsen av att ha en daglig rutin som gav dem både struktur och meningsfulla 

aktiviteter (a.a.). Denna struktur anammades helt av männen och ett resultat av detta var att de inte 

längre var en del av ett kriminellt sammanhang. I samband med detta anskaffade männen sig en ny 

identitet från att ha varit en avhoppare från kriminalitet till att bli exempelvis en familjeman eller 

arbetare (a.a.).  

 Laub och Sampson (2001)  menar att resultaten från deras studie kan kopplas till forskning om 

återfall i missbruk av droger och alkohol. I en studie om heroinmissbrukare visade det sig att det som 

var viktigt för att en person skulle bli av med sitt missbruk bland annat var ett nytt socialt stöd, ett 

medlemskap i en inspirationsgrupp eller någonting som kunde leda till hopp och inspiration. De 

behandlingsprogram som var mest framgångsrika var de som fokuserade på individen och de 

omständigheter runtomkring som exempelvis anti-sociala attityder eller umgänge med kriminella 

vänner. Programmen som istället fokuserade på statiska faktorer eller utmärkande karaktärsdrag i 

personers bakgrund som kan ha lett fram till ett missbruk visade sig vara mindre framgångsrika.  

 Vändpunkter och utvecklingsrelaterade förändringar är även bundna till historiska kontexter. 

Männen i Gluecks studie som Laub och Sampson undersökte vidare växte upp till unga vuxna under 

50- och 60-talen.  Sedan dess har samhället förändrats mycket, och därför menar Laub och Sampson 

(2001) att det är viktigt för framtida forskning att undersöka hur vändpunkter visar sig genom 

livsloppet för de som är unga idag.  
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4. Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas den tidigare forskning samt de avhandlingar och studier som har varit 

relevanta för uppsatsen. Den tidigare forskning som redovisas nedan består av både översikter som 

sammanfattar den internationella forskningen som finns på området, samt enskilda svenska studier 

som är av relevans. Eftersom att denna studie handlar om ungdomars upphörande av brott och 

missbruk med hjälp av en organisation i civilsamhället har både forskning om upphörandeprocesser 

och återfallsförebyggande arbete samt forskning om civilsamhällets roll i samhället inkluderats. 

Forskningen har valts ut i avseende att sätta denna studie i sitt sammanhang samt täcka de områden 

som undersöks.  

 

4.1 Forskning om upphörande av brottslighet och förebyggande av återfall 

4.1.1 Genomgång av insatser som kan förebygga återfall 

Holmberg (2013) har gjort en genomgång över de utvärderingar som finns när det gäller 

återfallsförebyggande insatser för unga som har begått brott. Utvärderingarna är hämtade från 

internationell forskning och rör främst ungdomsvård på institution eller i öppenvård. Författaren 

påpekar att det inte finns några större studier som gäller de effekter som böter eller ungdomstjänst har. 

Ett huvudresultat från den tillgängliga forskningen på fältet är att straffande inslag inte är effektfulla, 

utan kan tvärtom ha negativa effekter för unga personer. Forskningen har inte heller funnit något stöd 

för att vård på institution är mer verkningsfull än vård på hemmaplan (a.a., s.329).  

 I forskningsgenomgången framkommer det att multimodala program där man arbetar med flera 

problemområden hos den unga och även involverar föräldrarna har större förutsättningar att ge goda 

resultat än mer begränsade program. Ett program eller en insats bör inte vara för kort, och inte heller 

för lång. Den amerikanske forskaren Mark Lipset kom fram till att de program som omfattades av 18 

träffar var med effektfulla än de program som var längre eller kortare. Det har även visat sig att 

kognitiva insatser med tränande inslag har bättre effekt än de insatser som riktar in sig på att utreda 

orsakerna till problemet (Holmberg, 2013).  

 

4.1.2 Lyckas mot alla odds - protektiva faktorer i upphörandeprocessen vid brottslig verksamhet 

I Rydén-Lodi’s (2008) explorativa studie undersöks viktiga faktorer som påverkar en person att lämna 

en kriminell livsstil. Studien består av djupintervjuer och frågeformulär med 100 manliga 

återfallsförbrytare som satt i fängelse i Stockholmsregionen. Kriterierna för urvalsgruppen var att 

deltagarna hade minst tre fängelsedomar bakom sig och hade avtjänat sammanlagt minst ett års 

fängelsestraff. Studien följdes sedan upp efter att personerna varit frigivna i tre år för att undersöka 

återfallen av brott och identifiera vilka faktorer som kan påverka detta (Rydén-Lodi, 2008). 

 Resultatet av studien visar på att konventionella aktiviteter som inte innefattar brott eller missbruk 

har en inverkan för att en person ska förstärka en icke-kriminell identitet och inte återfalla i brott 
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(Rydén-Lodi, 2008). Dagliga rutiner som exempelvis att engagera sig i någon aktivitet kan vara 

betydelsefullt. Detta gör att personen får ett slags dagligt schema som gör att det finns mindre tid och 

utrymme för att begå brott (a.a.). Sysselsättningar som exempelvis arbete och andra engagemang bör 

vara klart när personen blir frigiven från anstalt för att risken för återfall ska vara så liten som möjligt. 

Det gör att individen får en ekonomisk trygghet som inte innefattar kriminella handlingar och kan 

även skapa de förändrade värderingar som krävs för att inte återfalla (a.a). 

 Andra faktorer som visade sig vara viktiga för att inte återfalla i kriminalitet var att ha ett stöttande 

socialt nätverk som inte innefattar personer som befinner sig i kriminalitet, samt att känna en 

framtidstro och ett hopp om att kunna förändras (Rydén-Lodi, 2008). Studien poängterar även vikten 

av att känna en inre motivation till att lämna en kriminell livsstil, som exempelvis att ha 

framtidsdrömmar och förhoppningar som inte innefattar brottslighet (a.a.). 

 

4.1.3 Continuties and changes in criminal careers  

Christoffer Carlssons doktorsavhandling, Continuties and changes in criminal careers (2014), består av 

fyra olika studier som har utgått från The Stockholm Life Course Project (SLCP) som empirisk grund. 

SLCP är en longitudinell studie som bygger på en uppföljning av tre olika forskningspopulationer med 

lagöverträdare som man har följt under ett livsspann. Projektet syftade till att undersöka brottslighet 

genom livsförloppet genom att studera de faktorer, händelser och processer som gör att en individ 

börjar begå brott, fortsätter begå brott och slutligen varför de slutar begå brott. I sin avhandling har 

Carlsson (2014) byggt vidare på det datamaterial som framkommit i SLCP för att belysa individers 

beteende och motivation kopplat till ålder och sociala faktorer. Han menar att det är nödvändigt att 

beakta denna komplexitet för att få en djupare förståelse för kriminella karriärer. Studierna har 

undersökt tidigare riskfaktorer för en efterföljande kriminalitet, uppehåll i kriminalitet, vändpunkter 

och processer av kontinuitet och förändring i brott samt synen på hur maskulinitet förändras med 

åldern (a.a.). Studierna har bestått både av genomförande av livshistorieintervjuer, analyser av tidigare 

utförda intervjuer inom SLCP och studerande av officiell kriminalstatistik.  

Carlsson (2014) kom i sina studier fram till att förändringar och upphörande av brott består av 

flera olika processer och vändpunkter, som exempelvis att få ett arbete eller att bilda nära relationer 

eller familj. Allt som sker runtomkring vändpunkten är lika viktigt som vändpunkten i sig. Därför 

måste man undersöka de processer som omgärdar en vändpunkt för att kunna förstå en individs 

upphörande av brott. Carlsson poängterar att det är en skillnad mellan uppehåll och upphörande i 

kriminalitet, och för att förstå uppehåll i kriminalitet använder han sig av begreppet “intermittency”. 

Begreppet innefattar det uppehåll i en individs kriminalitet som sedan följs av att denne återupptar sin 

brottslighet. Hans slutsats var att intermittency tenderar att förändras genom en individs livslopp. Man 

kan dela upp begreppet i två olika former där den ena handlar om när en individ tar en paus men sedan 

återfaller i brott. Här gör inte individen någon speciell förändring i sin livsstil eller sin identitet, utan 

detta är snarare en naturlig del av en längre kriminell karriär. Den andra typen av intermittency handlar 
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om en person som inte lyckas upphöra med kriminalitet. Denna typ kännetecknas av en längre period 

mellan brotten, och när brotten begås är de mindre allvarliga. Personen försöker förändra sin livsstil 

och sin vardag, men har problem med att leva i en roll utan kriminalitet. Det uppstår en frustration 

vilket gör att han eller hon återfaller i brott (a.a.). För att lyckas sluta med brott helt och hållet menar 

Carlsson att det måste finnas en vilja, men denna vilja i sig räcker inte för att kunna upphöra med 

brott. Individen behöver även de sociala och materiella resurser som krävs i samhället för att leva ett 

konventionellt liv. Det kan handla om arbete eller bildande av relationer och familj. Om personen kan 

anpassa sig till dessa normer och leva upp till de förväntningar som finns i samhället kan denne 

samtidigt lämna ett liv i kriminalitet. 

I Carlssons studier framkommer det även att tidigare levnadsförhållanden har betydelse för en 

kriminell karriär men att det som händer senare i livet också har betydelse. Det är därför viktigt att inte 

bara studera brott och livslopp genom övergången från ungdom till vuxenliv, utan också i livets senare 

skede som exempelvis från medelålder till övre medelålder. Om upphörande av brott är en 

kontinuerlig process som fortlöper under hela livet från den tidpunkt då en person har begått sitt sista 

brott, är det tänkbart att det också är åldersgraderat.  

 

4.1.4 BRÅ - Samverka för att förebygga återfall i brott 

BRÅ:s rapport, Samverka för att förebygga återfall i brott, från 2012 ger en bild av den forskning som 

finns kring återfall i brott. I texten framkommer det att kunskapen om orsakerna bakom återfall och 

vad som förhindrar dem är ofullkomliga, samt att det återstår mycket forskning för att förstå vad som 

kan motverka återfall. De studier som tas upp fokuserar både på olika insatser, effekter och på de 

faktorer hos individen som kan få han eller hon att sluta begå brott. BRÅ (2012b) menar att det finns 

tre centrala aspekter som har visat sig vara viktiga för att lyckas i arbetet med att förebygga återfall i 

brott. Den första aspekten innebär att insatserna ska riktas mot faktorer och förhållanden som bidrar 

till kriminalitet och som går att förändra, exempelvis drogproblem, antisociala attityder och dålig 

problemlösningsförmåga (a.a.). Utifrån den andra aspekten behöver insatserna anpassas till 

problemnivån hos individen på så sätt att man till exempel riktar intensiva insatser gentemot 

högriskpersoner. För det tredje bör även insatsernas form anpassas till mottagarens kognitiva och 

känslomässiga förmåga att ta till sig ett påverkansbudskap (a.a.).  

 Förutom dessa aspekter har insatser med en terapeutisk grundidé visat sig vara mer verksamma än 

insatser utan något terapeutiskt innehåll (BRÅ, 2012b). Flera studier har visat att 

återfallsförebyggande program som riktar sig mot flera av individens problemområden kan ha positiva 

effekter. Insatser bör även ske kontinuerligt och under en ganska lång tid då det ofta är mycket 

påfrestande för individen att lämna en kriminell livsstil (a.a.) 

 En grundläggande förutsättning för att en person ska upphöra med brott är enligt BRÅ:s rapport 

(2012b) att personen har en motivation till att förändra sitt beteende, det vill säga att denne vill bryta 

med sitt kriminella liv. Motivationen kan påverkas av kriser eller chocker, som till exempel att 
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personen gripits eller har utsatt sig för risker som exempelvis en överdosering av narkotika. Den kan 

även förändras under olika skeden i livet och det är därför betydelsefullt att ta till vara på de tillfällen 

då personen är mest motiverad till att förändra sitt liv och avsluta sin kriminella bana. Det har 

exempelvis visat sig att mentorskap och motivationssamtal ger bra effekter om det erbjuds individen i 

de olika steg som ingår genom hela straffprocessen (a.a.). 

 Forskningen kring återfall har visat att individens motivation att sluta begå brott kan påverkas av 

hur personens omgivning förhåller sig till dennes ansträngningar (BRÅ, 2012b). Framförallt gäller det 

inställningen hos de människor som den kriminelle är beroende av på något sätt, som exempelvis en 

terapeut eller myndighetsperson. Även människor som personen kan knyta an till, samt positiva 

känslor och händelser, kan påverka individen till att avsluta en kriminell bana. Det kan exempelvis 

handla om kärlek till en partner eller sina barn, eller en djupt religiös upplevelse (a.a.).    

 En annan viktig faktor är att bryta med ett tidigare kriminellt umgänge och istället ingå i andra 

sociala nätverk där man har gemensamma fritidsaktiviteter med personer som inte är kriminella (BRÅ, 

2012b). Det kan till exempel vara en fördel att personen flyttar till en annan ort. Vissa av 

kriminalvårdens olika åtgärder vid utslussning, som exempelvis utökad frigång med elektronisk 

övervakning (fotboja), har en bra effekt på personers sociala situation och kan därmed även förebygga 

återfall (a.a.). Det är också viktigt att kriminella personer får hjälp med sina eventuella alkohol och 

narkotikamissbruk. Därför bör insatser för att hjälpa intagna med sina beroenden starta i ett tidigt 

skede under strafftiden och behandlingen bör även fortsätta efter att personens påföljd har avslutats 

(BRÅ, 2012b). Anknytning till arbetsmarknaden har i den utvärderingsforskning som BRÅ bedriver 

visat sig vara viktig för att förebygga återfall. Bland annat har arbetsmarknadsutbildning under tiden 

en person avtjänar sitt straff gynnat möjligheterna för personen att få ett arbete efter frigivningen 

(a.a.). 

 I rapporten från BRÅ understryks vikten av en välorganiserad samverkan mellan olika myndigheter 

för att kunna minska återfallsfrekvensen hos kriminella. Det är viktigt att denna samverkan fungerar 

både inför en frigivning från anstalt, samt under och efter att en frivårdspåföljd har avslutats. 

Rapporten tydliggör även att olika organisationer inom den ideella sektorn kan göra en mycket viktig 

insats i arbetet med att förebygga återfall (BRÅ, 2012b). 

  

4.1.5 Forskningsöversikt om kontaktmannaskap/mentorskap 

Socialstyrelsen (2008) har genomfört en översikt om den internationella forskningen angående olika 

mentorsprogram för unga inom områden som psykisk ohälsa, skolprestationer, droganvändning och 

brottslighet. När forskningen endast har undersökt återfall i brott bland de ungdomar som har deltagit i 

ett mentorsprogram visas en statistiskt säkerställd och positiv effekt även om den är liten (a.a.). 

Resultaten belyser bara effekterna av insatsen när den ges med den unges samtycke och det går därför 

inte att uttala något om insatsens potential när den förordnas med hjälp av LVU. En särskilt 
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kvalificerad kontaktperson har en funktion som är snarlik mentorns som finns i de mentorsprogram 

som har undersökts (a.a.).  

 Forskningsgenomgången som Socialstyrelsen (2008) presenterar visar att insatsen särskilt 

kvalificerad kontaktperson potentiellt kan minska återfallen i brott för ungdomar med indikerade 

problem. Det finns också tecken på att insatsen kan ge positiva resultat när kontaktpersonen är en 

tjänsteman. Den forskning som har genomgåtts är främst utförd i USA och det kan därför finnas 

skillnader mellan den undersökta populationen och den population som är aktuell för insatsen i 

Sverige (a.a.). Även om det finns motsägelser i studiernas resultat är det lovande att ingen av dem har 

redovisat resultat som tyder på att mentorsprogram som är riktade till unga som har begått brott skulle 

ha en skadlig effekt på deltagarna (Socialstyrelsen, 2008).  

 

4.2 Forskning om civilsamhället 

4. 2.1 Forskningskartläggning om idéburna organisationer 

Gavelin, Kassman och Engel genomförde år 2010 en forskningskartläggning där de undersökte om 

idéburna organisationer har ett mervärde som skiljer dem från andra organisationer och insatser. De 

förklarar idéburna organisationer som de organisationer som inte tillhör den offentliga sektorn och den 

kooperativa rörelsen. De kan vara vinstdrivande, men de är inte statliga eller kommunala. Typiska 

drag för idéburna organisationer är att de ofta drivs av en ideologisk medvetenhet samt att de är 

självstyrande. Tanken med begreppet är att det innefattar fler organisationer än om de kallas 

exempelvis ideella eller frivilligorganisationer. Detta för att den ideella sektorn innefattar många olika 

slags organisationer som inte har så många liknande drag förutom de som nämnts ovan (Gavelin et al., 

2010, s. 15). 

 Gavelin et al. har granskat 43 olika studier som fokuserar på olika organisationsformer som 

exempelvis icke-vinstdrivande sjukhus, hem för vård av missbrukare och lokala, ideella 

organisationer. Den största delen av studierna är gjorda i USA, men kartläggningen innefattar också 

studier från bland annat Australien, Israel, Kina, Storbritannien och Sverige. De flesta av studierna har 

utgått från de anställdas, volontärernas samt brukarnas perspektiv (a.a., 2010, s. 21-22). Merparten av 

de studier som riktade sig mot brukarbemötandet i idéburna organisationer visade att dessa erbjöd stöd 

som inte offentliga verksamheter lyckades göra. Detta på grund av att de ofta hade ett bredare 

perspektiv och synsätt i form av att de såg helheten istället för att bara titta på enskilda problem. Ett 

exempel på detta var att de ofta erbjöd stöd till sina brukare på olika nivåer och under en längre tid. 

Det visade sig också att de idéburna verksamheterna i många fall lade ner extra tid och insatser i form 

av exempelvis informellt stöd till personerna som sökte hjälp hos dem. Resultaten angående huruvida 

brukargrupperna kände större förtroende för idéburna organisationer än för offentliga eller privata 

aktörer är dock inte eniga (a.a., 2010, s. 34-39).   
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 Angående värdegrunders inverkan på organisationer visade de flesta studier som granskades att den 

var viktig, men ofta mer subtil. Vetskapen om att organisationen byggde på en speciell idé eller vision 

skapade en känsla av att verksamheten skiljde sig från offentliga insatser. Det är dock viktigt att 

påpeka att dessa studier innefattar organisationer med anställd personal. Resultaten behöver således 

inte stämma in på alla ideella organisationer eftersom att vissa endast består av personer som arbetar 

oavlönat (Gavelin et al., 2010, s. 50-51). Det är även viktigt att komma ihåg att det finns stora 

politiska, kulturella och organisatoriska skillnader mellan de olika länderna och Sverige. Då endast sex 

av de 43 studierna var gjorda i Sverige bör man vara försiktig med att applicera resultaten till en 

svensk kontext (a.a.).  

 

4.2.2 Social utsatthet på 2000-talet 

Socialstyrelsen publicerade år 2005 rapporten Social utsatthet på 2000-talet, skriven av Emilia 

Forssell. Studien syftade till att undersöka kunskaperna om och synen på socialt utsatta grupper bland 

föreningsaktiva i olika frivilligorganisationer. Studien undersöker hur de föreningsaktiva ser på social 

utsatthet och hur synsätt, arbete och målsättningar har förändrats i organisationerna samt i vilken 

utsträckning det har utvecklats nya roller gentemot den offentliga sektorn (Socialstyrelsen, 2005).  

Forssell intervjuade i studien representanter från olika socialt inriktade frivilligorganisationer, 

däribland organisationen KRIS (Kriminellas revansch i samhället) som arbetar med före-detta 

kriminella och missbrukare (Socialstyrelsen, 2005). I intervjuerna framkommer det att organisationer 

som KRIS kan hjälpa personer med problematik inom kriminalitet eller missbruk på ett sätt som 

myndigheter inte kan. Detta på grund av att de själva har erfarenhet inom området, och 

intervjupersonerna menar att det krävs ett speciellt förhållningssätt för att arbeta med denna målgrupp. 

De poängterar också vikten av att ha en sysselsättning efter att man har vistats på en anstalt, men de 

menar att ett vanligt jobb inte alltid är lämpligt som första alternativ direkt efter en frigivning. 

Eftersom att det kan vara svårt att direkt anpassa sig till ett heltidsarbete finns det en stor risk för ett 

misslyckande, vilket kan få svåra följder. Istället pekar de intervjuade personerna på vikten av att först 

komma bort från kriminalitet och missbruk och att det då kan vara en bra början att gå på möten i 

organisationen KRIS (a.a.). 

Personerna som intervjuades upplever också att myndigheter har en oförståelse och ett ointresse av 

att hjälpa denna målgrupp (Socialstyrelsen, 2005). De tar som exempel de personer som efter ett 

avtjänat straff står utan bostad och direkt blir hänvisade till den lokala socialtjänsten. Detta kan skapa 

problem för de som lämnat sin hemstad för att ta avstånd från sina kriminella umgängeskretsar. 

Ytterligare ett exempel på en problematik som tas upp av intervjupersonerna är ett bristande samarbete 

mellan olika samhälleliga instanser när en intagen står inför frigivning. De pekar särskilt på brister i 

samarbetet mellan kriminalvården och kommunen, där kriminalvården tillsammans med frivården gör 

en planering för den intagne men inkluderar inte kommunen i denna (a.a.). 
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5. Metoder & Material 

I detta kapitel redogörs studiens metodval och de olika tillvägagångssätten presenteras. Urval, etiska 

överväganden och avgränsningar beskrivs, och intervjupersonerna presenteras. Bearbetning av 

datamaterialet redovisas och en diskussion förs kring de val som har gjorts under studiens gång och 

vilka komplikationer de har lett till.  

 

5.1 Metodval 

Den här studien syftar till att undersöka hur organisationen Process Kedjan kan hjälpa unga personer 

att bryta med kriminalitet och missbruk. Då författarna av uppsatsen strävar efter att uppfatta 

verkligheten utifrån de sociala aktörernas perspektiv så utgår uppsatsen ifrån en kvalitativ strategi med 

ett fenomenologiskt förhållningssätt. Fenomenologin ämnar att förstå ett socialt fenomen utifrån de 

aktuella aktörernas perspektiv och på så sätt beskriva världen som de uppfattar den (Kvale & 

Brinkman, 2009). Det innebär också att forskaren sätter sina egna förutfattade meningar inom parentes 

för att försöka förstå aktörernas värld (Bryman, 2008/2011). I den kvalitativa forskningen finns det 

rum för detaljerade beskrivningar av det som undersöks och det är viktigt med en kontextuell 

förståelse av det sociala beteendet. Det innebär att man måste ta hänsyn till den miljö som en person 

befinner sig i för att kunna förstå dennes beteende och handlingar (a.a.). Enligt Yin (2011/2013) är 

huvudsyftet med en kvalitativ studie att återge deltagarnas åsikter och synsätt, vilket stämmer väl 

överens med denna studies syfte. 

 Studien kan betecknas som en fallstudie då endast organisationen Process Kedjan undersöks. En 

fallstudie innebär forskning om ett särskilt fall, exempelvis kan det handla om en individ, en händelse 

eller en organisation. I en sådan studie undersöks ett samtidsfenomen i sin riktiga kontext, det vill säga 

i sitt fysiska och sociala sammanhang (Trygged, 2005). Kvantifiering är därmed inte viktigt, utan 

syftet är istället att skapa en förståelse av det aktuella fallet. I utformningen av en fallstudie skiljer man 

på enfallsdesign och flerfallsdesign. Detta innebär att man före datainsamlingen bestämmer sig för om 

man ska använda sig av ett eller flera fall i studien (Yin, 2006/2007). Det finns flera olika situationer 

där studiet av ett fall är mer lämpligt, en av dem är då fallet representerar något extremt eller unikt 

(a.a.). Således är enfallsdesignen mer lämpad för denna studie än en flerfallsdesign då Process Kedjan, 

som nämnt tidigare i uppsatsen, är en unik organisation bland de som arbetar med ungdomar med ett 

kriminellt förflutet och missbruksproblem.  

 Det finns olika sorters datakällor som ofta kommer till användning vid en fallstudie, bland annat 

intervjuer, dokument och observationer (Yin, 2006/2007). I denna fallstudie har intervjuer utförts med 

unga personer som får eller har fått stöd och hjälp av Process Kedjan då frågeställningen utgår ifrån 

deras perspektiv. En av de viktigaste källorna i en fallstudie är intervjuer, detta på grund av att 

fallstudier oftast fokuserar på ett ämne som rör människor. En fördel med att använda sig av intervjuer 
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är att man lättare kan fokusera direkt på studiens frågeställningar. När intervjupersonerna är väl insatta 

i ämnet som ska undersökas kan dessa ge viktiga insikter om olika situationer (a.a).  

 I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att specifika teman som ska 

tas upp under intervjun planeras i förväg, men det finns en frihet för intervjupersonen att utforma sina 

svar på sitt eget sätt (Bryman, 2008/2011). Frågorna behöver inte ställas i den ordning som planerats, 

och vissa frågor kan intervjuaren hoppa över om intervjupersonen redan berört ämnet i en tidigare 

fråga. I användandet av semistrukturerade intervjuer är forskaren intresserad av intervjupersonens 

åsikter och ståndpunkter inom det valda området, men har ett tydligt fokus och specifika 

frågeställningar som han eller hon vill ha svar på (a.a). Av den orsaken ansågs den form av intervjuer 

som bäst lämpade för denna studie, då fokus ligger på medlemmarna av Process Kedjans syn på 

organisationen. I de intervjuer som genomfördes var syftet att ge medlemmarna utrymme att prata fritt 

kring intervjufrågorna, men ändå att ha en viss styrning så att den data som behövdes för att kunna 

svara på frågeställningarna framkom. Från början fanns det tankar på att genomföra så kallade 

fokusgrupper, men då kontakt togs med grundaren av Process Kedjan uttryckte han att enskilda 

intervjuer troligen skulle fungera bäst för ungdomarna.  

 Något som är värt att nämna om fallstudier är att det inte finns någon datakälla som är bättre än 

någon annan, däremot kompletterar de varandra vilket gör att det är bra att använda sig av så många 

olika källor som möjligt för att öka kvaliteten på studien (Yin, 2006/2007). Resultatet av en fallstudie 

är ofta mer övertygande om den utgår från olika datakällor där avseendet är att de ska styrka varandra. 

Från början var det därför tänkt att utföra en observation för att komplettera intervjuerna men det fanns 

inte möjlighet av olika skäl. Även studier av olika dokument hade kunnat genomföras. Detta 

diskuteras mer i metoddiskussionen.  

 

5.2 Litteratursökningar 

Sökmotorn Google har använts för att hitta artiklar från Socialstyrelsen, BRÅ, Statskontoret samt 

information om Process Kedjan och även för att hitta information och litteratur om den teorin som 

valts. De sökord som användes var Process Kedjan, ungdomskriminalitet, återfall i brott, ideella 

organisationer, brottsstatistik, Laub och Sampson, ungdomar och återfall i brott, civilsamhället. Olika 

rapporters referenslistor har även kommit till användning för att hitta ny litteratur som kunde vara av 

relevans för studien.  

 Innan det första besöket på Process Kedjan genomfördes ansågs det nödvändigt att läsa på om 

organisationen och då användes främst deras egen hemsida, men även en del artiklar som skrivits om 

organisationen i olika tidningar, samt av samarbetspartners och bidragsgivare.  

 För att hitta avhandlingar och tidigare forskning nyttjades det Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA) där sökorden ungdomskriminalitet, återfall i brott, ideella organisationer samt namn på 

forskare som forskat inom det aktuella området användes. Vid sökandet av relevant litteratur om den 
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teoretiska utgångspunkten användes databasen SocINDEX där ett flertal artiklar skrivna av Laub och 

Sampson kunde hittas och beställas via Ersta Sköndals högskolebibliotek. Ett flertal 

bibliotekskataloger har även använts för att söka efter litteratur och tidigare forskning om uppsatsens 

ämne.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Innan en intervju genomförs är det bra att bekanta sig med miljön som intervjupersonen befinner sig i 

då det anses underlätta för tolkningen och förståelsen av personens berättelse (Bryman, 2008/2011). 

Därför besöktes Process Kedjans lokaler innan den första intervjun till empiriinsamlingen 

genomfördes. Vid besöket utfördes en intervju med grundaren av organisationen för att få mer 

kunskap om Process Kedjan. Denna intervju användes inte som empiri, utan istället som information 

till bakgrunden. Där fick även författarna en rundtur i lokalerna och kunde då presentera sig för andra 

personer ur personalen och berätta om uppsatsen. På så sätt kunde informationen spridas vidare till 

ungdomarna i organisationen och väcka intresset för att delta i studien.  

 Innan den första intervjun som ämnade att vara underlag till empirin utfördes så utformades en 

intervjuguide, vilket är relevant för att kunna ringa in de viktigaste områdena för studien (Dalen, 

2004/2007). Intervjuguiden kan beskrivas som en slags checklista med samtalsämnen och frågor som 

gör att man täcker in relevanta områden kopplade till de forskningsfrågor man önskar få svar på 

(Larsson, 2005). Denna studies intervjuguide bestod av fyra centrala teman som var kopplade till 

frågeställningarna, samt underfrågor efter varje enskilt tema (se bilaga 1). Vid utformandet av en 

intervjuguide kan något som kallas “områdesprincipen” användas. Dettat innebär att man börjar 

intervjun med inledande frågor som inte är så känsloladdade för att intervjupersonen ska känna sig 

avslappnad. Därefter fokuseras frågorna mer på de viktiga och centrala temana för studien (Dalen 

2004/2007). Därför inleddes intervjuerna med en presentation av uppsatsen och dess syfte och sedan 

fick personerna berätta om sig själva och sin bakgrund. Fem intervjuer utfördes och de var mellan 20- 

60 minuter långa, varav samtliga ägde rum i Process Kedjans egna lokaler efter intervjupersonernas 

önskemål.  

 Varje intervju transkriberades kort efter att den genomförts. För att effektivisera processen delades 

intervjuerna upp i två delar och författarna transkriberade varsin del. När detta var klart lyssnades hela 

intervjun igenom och jämfördes med transkriberingen för att säkerställa att inget hade missats. 

Eftersom att syftet inte var att analysera språket i intervjuerna så skrevs exempelvis inte skratt eller 

längre pauser ut i transkriberingarna. 

 

5.4 Urval & avgränsningar 

Ett av de vanligaste urvalen i kvalitativ forskning är ett så kallat avsiktligt urval, vilket innebär att 

specifika datainsamlingsenheter som är mest relevanta för studien väljs ut (Yin, 2011/2013). I denna 
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studie har ett avsiktligt urval använts i form av unga män som får eller har fått hjälp av organisationen 

Process Kedjan. Det kan vara problematiskt att använda sig av denna typ av urval då det finns en risk 

att det kan ge en entydig bild av organisationen, vilket diskuteras senare i metoddiskussionen. Ett 

avsiktligt urval ansågs ändå att föredra då personer som är aktiva i Process Kedjan har större insyn i 

organisationen än utomstående personer, vilket medför bättre förutsättningar att svara på 

frågeställningarna. Två av de intervjuade arbetar numera på Process Kedjan men har tidigare tagit 

emot stöd av organisationen på grund av ett förflutet i kriminalitet och missbruk. Därför ansågs de 

tillhöra den målgrupp som studien ämnar att undersöka.   

 Vid urvalet skickades ett mail till grundaren av Process Kedjan. Han lyfte sedan frågan om att delta 

i studien bland ungdomarna i organisationen. En jämn könsfördelning eftersträvades i urvalet, men det 

var inget krav då det ansågs begränsa möjligheterna att få tillräckligt många intervjuer. Det finns enligt 

grundaren många tjejer som är medlemmar i organisationen men ingen av dessa ville ställa upp på en 

intervju eftersom personalen menade att de tidigare varit föremål för ett stort antal undersökningar. 

Därför är alla intervjupersoner som förekommer i denna studie av samma kön.  

 Som nämnt i begreppsförklaringen är ungdom ett komplext begrepp, men i denna studie 

avgränsades begreppet till att innefatta åldern 13-21 år, på grund av att det är åldern som Process 

Kedjan arbetar med. Dock är några av intervjupersonerna över 21 år gamla, men då samtliga har varit 

aktiva inom kriminalitet och missbruk mellan 13-21 års ålder valde författarna att bortse från detta. 

 Under studiens gång användes även av ett snöbollsurval, vilket innebär att forskaren genom de 

personer han eller hon träffar ser till att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2008/2011). 

Under eller efter intervjuerna framkom det information om andra personer som möjligtvis kunde tänka 

sig att bli intervjuade och kontakt med dessa kunde senare tas. 

 

5.5 Presentation av intervjupersoner  

Nedan följer en presentation av de personer som har intervjuats. Samtliga är mellan 18 och 25 år 

gamla. 

 

5.5.1 Simon 

När Simon var i 12-13 års ålder började han dricka alkohol och senare bruka andra droger. För att 

finansiera sitt missbruk begick han en del kriminella handlingar, men han har aldrig blivit arresterad 

eller dömd för dessa. Simon har varit drogfri i några månader och har sedan dess tagit emot stöd av 

Process Kedjan, men hade ett återfall två veckor innan intervjun gjordes.  

 

5.5.2 Mikael 

Mikael kom i kontakt med alkohol när han var 13 år, och började använda droger när han var 15. Han 

blev sedan dömd för skadegörelse och började även bruka tyngre droger. För att försörja sitt missbruk 
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sålde han droger. I samband med att Mikael blev drogfri fick han kontakt med Process Kedjan för lite 

mer än tre år sedan och han arbetar numera som coach i organisationen. 

 

5.5.3 Oliver 

Oliver har varit kriminell sedan 12-13 års ålder och har även haft missbruksproblem. Han gick med i 

ett kriminellt gäng och begick kriminella handlingar. Oliver har blivit dömd en gång och fick då en 

tvåårig villkorlig dom. Han hoppade av gänget för ungefär fyra månader sedan och har haft kontakt 

med Process Kedjan sedan dess.  

 

5.5.4 Hannes 

Hannes kom i kontakt med alkohol och droger i 12-13 års ålder, samt sysslade med lättare kriminalitet 

i form av skadegörelse. Efter ett tag eskalerade missbruket och gick över till tyngre droger. Han 

flyttade sedan utomlands och fortsatte begå kriminella handlingar för att försörja sitt missbruk. Hannes 

har varit drogfri i några år och har tagit emot stöd från Process Kedjan i samband med detta. Han 

arbetar numera som ungdomsledare på Process Kedjan. 

 

5.5.5 Anton 

Anton kom först i kontakt med alkohol i 13 års ålder, och gick sedan över till droger. Han sysslade 

även med en del kriminalitet. Anton har varit fri från kriminalitet i ungefär två år och kom i kontakt 

med Process Kedjan när han satt i arresten. Han nämner att missbruket har varit svårare att sluta med 

och uppger inte hur länge han har varit drogfri.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Studien är genomförd i enighet med de forskningsetiska principer som inkluderas i Vetenskapsrådets 

skrift om God forskningsed (2011). Vid genomförandet har även lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor tagits i beaktning. De fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet har ansetts som särskilt viktiga då vår studie innefattar känsliga 

uppgifter om våra intervjupersoners bakgrund i missbruk och kriminalitet.  

 I undersökningen har ett informerat samtycke nyttjats, vilket innebär att de personerna som ska 

intervjuas blir informerade om syftet med undersökningen, hur den är upplagd och vilka risker samt 

fördelar som deltagandet kan medföra (Kvale & Brinkman, 2009). Deltagarna har vid ett informerat 

samtycke även rätt att dra sig ur när som helst under undersökningens gång. När den första kontakten 

togs med Process Kedjan förklarades syftet med studien och frågeställningarna skickades via mail. I 

mailet beskrevs det vad deltagandet i studien skulle innebära och att intervjupersonerna när som helst 

har rätt till att ångra sitt deltagande. Även vid mötet med intervjupersonerna förklarades återigen 

uppsatsens syfte, samt hur informationen om dem senare skulle användas.  
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 För att värna om intervjupersonernas privatliv anser Kvale & Brinkman (2009) att man kan 

använda sig av fingerade namn och ibland även förändra intervjupersonernas egenskaper när resultaten 

ska publiceras. Därför har intervjupersoners namn bytts ut till andra påhittade namn i uppsatsen och 

uppgifter som på något sätt kan kopplas samman med dem, exempelvis födelseort och arbetsplatser 

har ändrats eller inte nämnts överhuvudtaget. Vid de tillfällen då intervjupersonerna nämner sin coach 

eller annan personal på Process Kedjan vid namn har det ändrats det till “min coach” eller “personal” 

för att säkerställa anonymiteten. Eftersom att intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning via 

mobiltelefon, var det mycket viktigt att beakta konfidentialiteten i studien, det vill säga att skydda 

uppgifterna så att inga obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2011). Således har 

inspelningarna av intervjuerna endast varit tillgängliga för författarna och de har raderats direkt efter 

att analysen slutförts.  

 

5.7 Förförståelse  

När vi för ett år sedan skrev vår B-uppsats om orsaker till ungdomskriminalitet intervjuade vi unga 

personer med tidigare erfarenhet av kriminalitet och missbruk. En av de tre personer som vi då 

intervjuade var medlem i Process Kedjan, och i samband med den besökte vi deras lokaler för att 

genomföra intervjun med honom. Eftersom vår B-uppsats handlade om orsaker till 

ungdomskriminalitet så gick vi inte in djupare på vad Process Kedjan betydde för honom. Genom hans 

berättelse väcktes intresset för organisationen och när vi skulle bestämma ämne för C-uppsatsen så 

kom vi åter igen att tänka på Process Kedjan. Vi har även sett organisationen uppmärksammas vid 

olika tillfällen i TV, tidningar och radio sedan ett år tillbaka och har därför en liten förförståelse om 

hur de arbetar med ungdomar.  

 

5.8 Bearbetning av data: Kategorisering, tolkning, analys  

Larsson (2005) menar att det är en utmaning att genomföra en kvalitativ analys eftersom att det inte 

finns några enkla och tydliga regler inom metodlitteraturen för hur en sådan analys ska genomföras. 

Det som åtminstone kan sägas vara viktigt är att undersökaren måste finna en strategi för att 

kategorisera sina data och identifiera mönster, samt för att kunna se viktiga kopplingar mellan olika 

typer av beskrivningar. Därför behöver undersökaren inom kvalitativ forskning fokusera sin analys på 

några specifika områden eller teman som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar (a.a.).   

Att kategorisera sina data kan ses som en typ av kodning, vilket innebär att man delar upp sitt 

datamaterial i mindre delar enligt bestämda principer (Jönson, 2010). Kategorierna som undersökaren 

kommer fram till genom kodningen kan till exempel bygga på intressanta förhållanden som blivit 

synliga vid datainsamlingen eller när man vid upprepade gånger har gått igenom sitt datamaterial 

(a.a.). Koder kan även bygga på de frågor och teoretiska begrepp som studien bygger på. Jönson 

menar att det för studenter är svårt att genomföra en omfattande kodning likt forskare gör, men att det 
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är viktigt att man i alla fall försöker sig på någon slags kodning. Denna kan i första hand utgå ifrån de 

frågor som ställts via intervjuguiden, men även utifrån de begrepp som man själv definierar som 

betydelsefulla för analysen (a.a.).  

 I denna studie började bearbetningen av datamaterialet genom att författarna flera gånger läste 

igenom de utskrivna transkriberingarna för varje intervju. Sedan samlades alla svar på en specifik 

fråga i ett enskilt dokument på en dator. På så sätt blev materialet mer överskådligt och genom det 

identifierades tänkta teman inför analysen. Dessa teman identifierades med utgångspunkt i uppsatsens 

syfte och frågeställningar, samt genom den valda teorin.  

 Larsson (2005) förklarar olika sätt att påbörja sin analys. En metod han nämner kallas för 

meningskategorisering och liknar det tillvägagångssätt som vi har använt i den här studien. Han 

förklarar det som att man finner ett kreativt sätt att indela intervjumaterialet så att långa uttalanden kan 

reduceras till olika kategorier. Syftet med detta är att få mer överskådliga beskrivningar av 

informationen som framkommer i datamaterialet, exempelvis genom att data beskrivs mer 

överskådligt i tabeller eller figurer (a.a.). De teman eller kategorier som identifierades fick i 

bearbetningen en specifik färg och när de utskrivna transkriberingarna lästes igenom igen så 

markerade vi det som kunde tänkas höra till ett tema med en utvald färg. Därigenom markerades långa 

utdrag från intervjuerna och fick en egen kategori. Detta gav en bättre överblick över vad som var 

viktigt och relevant för analysen, och kunde då läggas in en matris (se bilaga 2). När resultatet sedan 

framställdes valdes relevanta citat för varje tema och med hjälp av dem kunde en sammanfattande bild 

ges av varje tema, och en tolkning av vad som framkom kunde genomföras.   

 Larsson (2005) menar att i en mer induktivt inriktad analys så kommer mönster, centrala teman och 

begrepp att växa fram ur data. I en deduktiv strategi genomlyses data mot bakgrund av en vald 

teoretisk utgångspunkt och på det sättet kan man hitta möjliga tolkningar av hur datan ska förstås. 

Eftersom denna studie till viss del utgick från den valda teorin när teman identifierades och senare 

användes i analysen så har en deduktiv strategi tillämpats. Samtidigt har undersökningen induktiva 

inslag, då det under bearbetningens gång växte fram teman som inte var kopplade till den teoretiska 

utgångspunkten. Därmed har en abduktiv strategi tillämpats, som innebär en kombination av de två 

ovannämnda strategierna (a.a).  

 

5.9 Metoddiskussion 

Denna studie kan benämnas som en kvalitativ fallstudie, vilket gör det problematiskt att säkerställa 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det beror på att det är svårt att återupprepa sociala 

betingelser som oftast studeras inom kvalitativ forskning, då dessa ständigt är i förändring (Bryman, 

2008/2011).  

 Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet och innebär i hur hög utsträckning resultatet kan 

upprepas vid en annan tidpunkt och av andra forskare (Kvale & Brinkman, 2009). Reliabilitet inom 



  

33 

 

kvalitativ forskning kan vara svårt att fastställa, då man inte gör någon direkt mätning utan syftar 

istället till att beskriva och förklara ett fenomen. Således avser reliabiliteten inom denna typ av 

forskning resultatens logik och konsistens (Larsson, 2005). För att öka reliabiliteten i uppsatsen har 

samma intervjuguide använts i samtliga intervjuer. Dock kan en för stark tonvikt på reliabilitet inom 

en kvalitativ studie få en negativ effekt då den kan motverka kreativitet och variation i kvalitativa 

intervjuer (Kvale & Brinkman, 2009). I uppsatsens intervjuer har vi ställt en del följdfrågor där det har 

behövts, vilket därför skulle kunna minska reliabiliteten i denna uppsats.  

 Validitet innebär huruvida det som skulle undersökas i en studie verkligen har undersökts. En 

vanlig kritik angående kvalitativa forskningsintervjuer är att det är omöjligt att veta om 

intervjupersonen säger “sanningen” om ett ämne i ett intervjusvar, men dennes uttalande kan ändå 

uttrycka sanningen om hur personen uppfattar sig själv (Kvale & Brinkman, 2009). Denna uppsats har 

utgått från ett fenomenologiskt förhållningssätt där vi vill förstå ämnet ur intervjupersonernas 

perspektiv. Därför har vi försökt öka validiteten genom att frågorna i intervjuguiden utgår från deras 

uppfattning. Vid databearbetningen har vi satt våra egna åsikter och uppfattningar åt sidan och 

analyserat data endast utifrån de svar som framkommit. Validiteten inom kvalitativ forskning avser 

huruvida läsaren kan få en tydlig bild av det fenomen som studerats utifrån de beskrivningar, 

tolkningar och analyser som skrivits av forskaren (Larsson, 2005). För att uppfylla detta har vi så 

utförligt som möjligt försökt ge fylliga beskrivningar i resultat- och analysdelen, och förhoppningsvis 

gett läsaren en klar bild över vad som har undersökts samt vad vi har kommit fram till.  

 En fallstudie syftar inte till att generalisera resultaten till andra studier, utan det är istället viktigare 

att generalisera resultaten till en eller flera teorier (Yin, 2006/2013). I fallstudier blir argumentation 

och teoretisk generalisering viktig, eftersom att denna typ av studie fokuserar på ett falls specifika 

karaktärsdrag. Generalisering inom fallstudier handlar ofta om att se mönster och förstå hur saker och 

ting hänger ihop, och de resultat som kommer fram i studien kan ses som en typ av exemplarisk 

kunskap (Trygged, 2005, s. 231). I denna studie har resultaten därför generaliserats till den valda 

teorin, och inte till andra liknande fall. Dock blir det problematiskt att generalisera de delar av 

resultatet som handlar om Process Kedjan som organisation, men det finns ändå andra delar av 

resultatet som går att finna i den teoretiska utgångspunkten. Som nämnt i avsnittet om urval har ett 

snöbollsurval använts i denna studie, vilket gjorde att vi inte har haft kontroll över om 

intervjupersonerna har haft kriminalitet eller missbruk som huvudsaklig problematik. Då studiens 

teoretiska utgångspunkt främst handlar om personer som begått brott kan det finnas svårigheter med 

att generalisera den empirin som kommer från de intervjupersoner som huvudsakligen har haft 

missbruksproblem.  

 Vi är medvetna om att antalet intervjupersoner i denna studie är få och att det kan påverka studiens 

kvalitet. Dock är det endast en organisation som utgör fallet i denna fallstudie och utifrån studiens 

syfte har intresset varit att ta del av ungdomarnas perspektiv. Således har vi fått tillförlita oss på att få 

tag i personer från just Process Kedjan vilket resulterade i det låga antalet. Många har tidigare deltagit 
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i andra studier och uppsatser vilket kan ha bidragit till att de inte ville ställa upp även i denna studie. 

Flera av ungdomarna befinner sig även i svåra situationer på grund av kriminalitet och missbruk. Det 

kan tänkas ha haft en inverkan på att de inte har prioriterat att delta i denna uppsats.  

 Som nämnt i avsnittet om metodval var avsikten att göra en observation på Process Kedjan för att 

höja kvaliteten i studien. Dock bör en observation utföras vid flera tillfällen, olika tider på dygnet samt 

under en längre tid för att minska snedfördelning och brist på representativitet (Yin, 2011/2013). Då vi 

har haft begränsat med tid att skriva denna uppsats ansåg vi att det inte fanns tid att utföra en 

observation som skulle ge oss tillräckligt med empiri, vilket är anledningen till att fokus låg på att 

endast utföra kvalitativa intervjuer. Det hade även blivit svårt att genomföra en observation då antalet 

besökande ungdomar i lokalerna varierar och ett samtycke från samtliga hade behövts. Det mest 

önskvärda hade varit att få följa med och se hur personalen på Process Kedjan arbetar i låsta miljöer, 

men det hade varit en alltför omfattande process att få möjlighet till det.  

 Studier av dokument hade också kunnat genomföras för att komplettera intervjuerna och höja 

kvaliteten i studien. Som nämnt i avsnittet om metodval var tanken från början att genomföra 

fokusgrupper för att samla in data, men då grundaren menade att individuella intervjuer skulle passa 

bäst för ungdomarna var metoden tvungen att anpassas efter detta. Detta var tidskrävande, och det var 

också svårare än väntat att hitta tillräckligt många intervjuer. Då hade det rimligtvis varit lämpligt att 

även fokusera på att hitta dokument att studera, men vi gjorde valet att istället lägga tid på att hitta de 

antal intervjuer som vi från början hade bestämt att vi ville ha. Nu i efterhand hade det varit önskvärt 

att ha datamaterial från flera olika källor. 
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6. Resultat  

I detta avsnitt redovisas uppsatsens empiri, det vill säga det som framkom i de fem intervjuerna som 

genomfördes. Efter bearbetning av empirin identifierades fyra olika teman; vändpunkter, 

upphörandeprocess, viktiga komponenter i Process Kedjan samt syn på och erfarenheter av 

myndigheter. Dessa teman är centrala för studiens syfte och frågeställningar. De redovisas och tolkas 

här nedan med hjälp av utvalda citat från de genomförda intervjuerna.  

 

6.1 Vändpunkter 

Vid kodning av intervjumaterialet framkom olika händelser och situationer som hade avgörande 

betydelse för att intervjupersonerna skulle upphöra med kriminalitet och missbruk. Dessa händelser 

har vi valt att kalla för vändpunkter, då den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen använder det 

begreppet.  

 

6.1.1 Intervjupersonernas vändpunkter 

Intervjupersonerna beskriver sina vändpunkter som känslomässiga insikter som gjorde att de ville 

lämna livet i kriminalitet och missbruk. Det handlar om insikten att ha sårat nära och kära, en rädsla 

för döden eller att helt enkelt ha kommit till en punkt där konsekvenserna av missbruket och 

kriminaliteten blivit för stora. En av intervjupersonerna, Mikael, berättar om sin väns överdos som sin 

avgörande vändpunkt:  

 

Jag kom till en brytpunkt där jag var hemma hos en kompis och vi hade dragit i oss kanske 5-6 olika 

ganska tunga preparat. Han sitter och får problem med hjärtat och jag sitter och är helt apatisk och vet 

inte vad jag ska göra. Jag mår så jävla dåligt så jag kunde inte hjälpa honom. När jag vaknar upp 

därifrån så tänker jag: om jag har en kompis som är så jävla förstörd bredvid mig och jag vet inte vad 

jag ska göra och han håller på att typ dö. Nu räcker det liksom.  

 

Oliver berättar om när han gick med på att träffa en person från Process Kedjan som senare blev hans 

coach, då han kände att kriminaliteten hade tagit för stora proportioner: 

 

Sen gick jag med på det, när jag kände att det här med gänget, det blev mer seriöst. Det blev lite för 

allvarliga grejer på slutet. För man vill alltid göra rätt för sig själv, eller för att inte få problem med just 

klubben eller så där. Så att du visar alltid framfötterna, precis som på ett vanligt jobb, bara att man gör 

det på ett annat sätt liksom. Och sen gick jag med på att träffa honom, för jag trodde på riktigt att jag 

skulle dö snart, att jag skulle bli skjuten eller nånting.  

 

Det kan även handla om insikten att ha sårat sin familj. Hannes beskriver sin vändpunkt som en insikt 

han fick när han kom hem till Sverige efter en längre utlandsvistelse:  

 

Jag har bara små små minnesbilder från dom första dagarna när jag är här för jag var så jävla påtänd 

liksom. Mamma är helt förkrossad. Jag hittar nån kylpåse i kylen och bara vad fan är det här för nåt 

liksom. Nä men... det är för att... jag lägger det i ansiktet för jag gråter så mycket. Och jag bara, varför 
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gråter du för? Jag kunde bara se att det var mig det var synd om ... Där nånstans kunde jag förstå att 

okej det här skadar inte bara mig själv. Alla människor som jag brydde mig om verkade lida av det här. 

Jag pallar inte längre. Jag provar nånting annat.  

 

För Anton uppstod vändpunkten när han i arresten fick läsa ett brev skrivet av Process Kedjan:  

 

… Jag blev tagen av polisen vid upprepade tillfällen, och till slut så...jag pallade bara inte mer, det var 

arrest och sånt, det var fram och tillbaka. Ett par timmar i arresten, när det kom vid upprepade tillfällen, 

då blev det bara för mycket. Sen, ja till slut fick jag erbjudande från polisen att…jag fick läsa ett brev 

av nån här på Process Kedjan. Dom förklarade på ett sätt att dom har varit där själva och visste vad jag 

gick igenom.  

 

6.1.2 Tolkning av vändpunkter 

För alla intervjupersoner var vändpunkterna situationer där de insåg att konsekvenserna för deras 

kriminalitet och missbruk hade gått överstyr. De kom till insikten att deras livsval hade skadat både 

andra människor och sig själva allvarligt, och om de skulle fortsätta leva på samma sätt så skulle det 

leda till ännu större konsekvenser. Vi tolkar det därför som vändpunkter eftersom det var händelser 

som fick dem att tänka på ett annat sätt, vilket senare ledde till att de aktivt började arbeta för att 

förändra sina liv. Dessa vändpunkter behöver inte innebära att de just då avslutade sin kriminalitet och 

sitt missbruk helt och hållet, men det var där deras upphörandeprocess började.  

 

6.2 Upphörandeprocess 

Den process som intervjupersonerna genomgår efter sina vändpunkter för att inte återfalla i 

kriminalitet och missbruk är omfattande och pågår fortfarande för alla fem, oberoende av hur längesen 

det var sedan de slutade. Processen innefattar olika strategier och konkreta sätt för att inte gå tillbaka 

till sina tidigare liv.  

 

6.2.1 Intervjupersonernas upphörandeprocess 

Hannes beskriver sin syn på hur komplex han upplever att processen med att upphöra med missbruk 

är:  

 

... Man behöver ett sätt att hålla sig nykter i när saker är bra, när saker är dåliga och när saker bara är 

okej. För att få en narkoman att hålla sig nykter ett halvår, ett år, två år, ja… Alltså det går att göra på 

egen kraft liksom, men att få folk att vara nyktra for life, den är knepig. 

 

Att ha fasta rutiner och saker att göra kan vara ett sätt att hålla sig borta från kriminalitet och missbruk. 

Anton beskriver vikten av sina dagliga strategier såhär:  

 

Går upp, försöker ha mina rutiner som jag vet att jag mår bra av, typ 8-9 på morgonen. Äta frukost, sen 

beror på om jag jobbar eller går i skolan, jag gör lite både och ... Sen när jag kommer hem från skolan 

eller jobbet brukar jag oftast träna, kan vara att jag antingen håller på med lite olika sporter men det är 

en del gym, och sen Korpen i fotboll eller innebandy.  
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Att delta i Process Kedjans aktiviteter betyder mycket för Simon i hans upphörandeprocess. Han 

berättar om de aktiviteter han har deltagit i och beskriver att de har varit viktiga: 

 

… Vi har haft ett musikprogram två dagar i veckan. ... Sen har vi varit och kört paintball, gokart. Vi var 

på simhopp nån dag också. Först tänkte jag att jag inte ens skulle åka med, men sen så var det bara fett 

kul. Det var skitkul.  

 

Han uttrycker också vikten av att ha personer i sin omgivning som bryr sig om en och att ha en plats 

som Process Kedjan att gå till: “Det är skönt när folk bryr sig om en när man håller på att gå av eller 

när man slutar använda saker liksom. Så det är fett skönt.” 

 Familj och andra nära relationer kan vara en viktig faktor för att kunna leva ett liv utan att återfalla 

i brott och missbruk. Hannes beskriver hur han känner att han står i skuld till personer i sin omgivning:  

 

Jag känner en plikt att vara nykter också inför andra människor, min mamma och min bror och min 

nuvarande sambo, och mitt ex också, jag har vår gamla hund och…jag kan känna att jag står i skuld till 

ganska många människor. Och för mig är det ett sätt att betala igen den skulden och hjälpa andra också.  

 

Även Anton beskriver hur hans familj har en inverkan i hans upphörandeprocess: 

 

... Det som mest gör att jag kan hålla mig borta från det är att jag vet hur mycket jag har skadat min 

familj. Dels alla gånger polisen har kommit hem och sökt igenom huset, det kan ha varit hundar, jag vet 

hur hårt det har tagit på min familj ... Vi bodde jättefint men vi var tvungen att flytta därifrån. Allt dom 

har gjort för min skull, för att jag ska lyckas och lyckas ändra på mitt liv, det är på nåt sätt det 

som...Skulle jag gå tillbaka till det så skulle jag nog förlora min familj för alltid, och då skulle jag nog 

aldrig kunna leva med mig själv. 

 

Att arbeta med sig själv är en ständig process. Mikael som idag är coach på Process Kedjan berättar 

om hur han idag finner ett värde av att arbeta i organisationen och hjälpa ungdomar som går igenom 

liknande saker som han har gått igenom:  

 

… För jag kan gå hem varje dag och känna att jag har gjort nånting som är värdefullt och betyder 

nånting för nån annan. Och det har ju typ varit ett av mina problem förut, att jag är så jävla 

självcentrerad och egoistisk liksom … Men nu har jag ett värde av att ge tillbaka liksom.  

 

6.2.2 Tolkning av upphörandeprocesser 

En upphörandeprocess kan innefatta många olika saker, men vi har valt att tolka det som de faktorer 

som gör att personerna kan hålla sig borta från kriminalitet och missbruk idag. Vi tolkar det som att 

våra intervjupersoner har förstått vad de dagligen behöver göra samt hur de ska tänka för att inte 

återfalla. De gör medvetna val varje dag som de vet att de mår bra av, och tanken på att göra personer i 

deras närhet besvikna får dem att orka fortsätta vara drogfria och inte begå brott. Av det som har 

framkommit i intervjuerna utläser vi att Process Kedjan har varit och är en viktig del 
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intervjupersonernas upphörandeprocesser, som fortfarande pågår. Personalen på Process Kedjan ser 

det som en viktig del i deras liv att arbeta där, för att kunna ge tillbaka till andra och hjälpa dem som 

är i liknande situation som de själva har varit i. Tidigare i sina liv har de ofta tagit sig själva i första 

hand och inte tänkt på hur deras missbruk påverkar andra. Vi tolkar det som en del av deras 

upphörandeprocesser att de nu istället ägnar en stor del av sina liv åt att hjälpa andra.  

 

6.3 Viktiga komponenter i Process Kedjan 

Process Kedjan har ett flertal viktiga komponenter som kan vara avgörande för att deras medlemmar 

inte ska återfalla i kriminalitet och missbruk. Utifrån vad som framkommit i intervjuerna angående 

vad intervjupersonerna anser är viktigt för dem i organisationen har vi identifierat fyra återkommande 

karaktärsdrag. De fyra dragen är; identifikation, tillit, tillgänglighet och gemenskap.  

 

6.3.1 Identifikation 

Identifikation kan vara avgörande för att en person ska kunna öppna upp sig och berätta om sina 

problem. I samtliga av våra intervjuer menar intervjupersonerna att det är viktigt att personalen på 

Process Kedjan har egna erfarenheter av kriminalitet och missbruk för att kunna få en förståelse för 

vad ungdomarna går igenom. Intervjupersonerna menar att de inte kan få den identifikationen från 

myndigheter, och att det är en förutsättning för att de ska kunna lämna kriminalitet och missbruk.  

 

Oliver berättar om när han för första gången kom i kontakt med Process Kedjan genom att lyssna på 

en podcast där en av coacherna medverkade och berättade om sitt liv:  

 

… Och jag kände igen mig själv, jag började få tårar liksom. Och sen gick jag med på att träffa honom 

direkt efter att jag hade lyssnat på honom. Så tog vi en kaffe, han berättade om sig och...Asså jag kände 

igen mig själv jävligt mycket i honom, så jag tänkte, ja men jag fortsätter träffa honom. 

 

Simon uttrycker att det är svårt att lyssna på en myndighetsperson som inte har erfarenhet av att ha 

missbrukat själv:  

 

Alltså jag kan inte ta in om nån står och säger typ du ska sluta med det här, du ska göra såhär...om dom 

inte har hållt på själva liksom. Dom vet ingenting. Eller okej, dom kanske vet om mycket men dom har 

aldrig hållt på själva. Då kan jag inte ta in det liksom. 

 

Även Anton berättar om skillnaden mellan Process Kedjan och olika myndigheter, och att 

identifikationen har varit viktig för honom sedan första gången han kom i kontakt med organisationen:  

 

… Jag har fått kontaktpersoner av dels soc, av Maria ungdom. Det är många där som inte har varit där 

själva. Dom vet inte riktigt vad man går igenom. Det har verkligen hjälpt mig. Process Kedjan, dom har 

varit där själva, de flesta har suttit i fängelse. Så de har gått igenom samma sak. 
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Personalen betonar också att det krävs erfarenhet för att ungdomarna ska kunna identifiera sig med 

dem och på så sätt öppna upp sig och berätta om sina känslor. Hannes som är ungdomsledare i 

organisationen jämför denna erfarenhet med alla andra yrken:  

 

… Jag tror inte att folk som inte har erfarenhet av ett problem kan lösa det. Vill jag ha min bil bärgad så 

kommer jag höra av mig till en bärgare för att dom har erfarenhet av att bärga bilar. Jag kommer inte 

ringa till Micke som säger, men jag har en idé om hur jag tänker att det här ska kunna gå till. Jag tror 

inte på att jobba med teorier. Då tror jag mer på erfarenhet, och så är det ju i alla branscher, man frågar 

ju nån som har erfarenhet av nånting. 

 

Mikael berättar om första gången han träffade en person som arbetade på Process Kedjan: 

 

… Jag fick identifikation i honom och det hade jag inte fått med någon förut. Mer än identifikationen så 

fick jag även hopp, om han kan ta sig ur det, han som har varit mycket värre än mig då borde jag 

teoretiskt sett kunna ta mig ur också liksom.  

 

I sitt nuvarande arbete som coach får han själv användning av sina tidigare erfarenheter, men 

poängterar att det är viktigt att använda sig av känslorna som fanns i samband med dessa: 

 

… Sen kan jag ju alltid använda mig av historian i olika sammanhang också, om ungdomen gör nånting 

eller berättar nånting, så kan jag återigen skapa ett förtroende och identifikation genom att ta upp grejer. 

Men det är aldrig så att jag sitter och liksom, aa drog en lina där, och jag gjorde det där och det där, 

utan det blir alltid tillsammans med hur jag mådde och vilka konsekvenser det fick.  

 

6.3.2 Tillit 

Många av intervjupersonerna betonar vikten av att kunna vara ärlig på Process Kedjan och känna tillit 

till personalen utan att det får samma konsekvenser som hos myndigheter. Vid kontakt med 

socialtjänsten finns det en rädsla för att bli placerad mot sin vilja enligt LVU (Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga) bli dömd till tvångsvård enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall) eller att kontakt ska tas med polisen. Mikael berättar om hur han för första gången kunde 

börja vara ärlig i mötet med andra människor när han kom i kontakt med Process Kedjan:  

 

… Och dessutom så var dom ingen myndighet, så jag behövde inte oroa mig för att jag skulle bli 

bestraffad, jag behövde inte oroa mig på att skulle jag berätta saker för dom så skulle dom sätta LVM 

på mig, eller du vet, nåt sånt där. Grejen är att jag började ju öppna mig, och jag märkte ju att när jag 

började öppna mig och berätta saker så var det ingen som ringde polisen. Och det skapade ju en punkt 

där jag för första gången kunde börja vara ärlig smått.  

 

Även Oliver upplever Process Kedjan som en plats där medlemmarna inte behöver dölja någonting: 

 

… Du kan vara dig själv liksom. Behöver inte gå bakom ryggen med att du är pundare, du kan vara helt 

ärlig här, det blir inga konsekvenser. Du blir bara coachad. Alla går väl tillbaka till återfall eller till 

kriminalitet, det är väl vanligt liksom, men gör du det här, det är inte som kriminalvården att dom 
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spärrar in dig … Asså dom skiter i vad du har gjort, dom vill bara att du ska lyckas, eller dom skiter väl 

inte i vad du har gjort men dom hjälper en så att det inte händer igen.  

 

Simon påtalar att de personer som arbetar på Process Kedjan inte dömer ungdomarna för något de 

tidigare gjort och att man inte behöver vara rädd för att berätta om sina bakslag: 

 

Det är ingen som dömer en. Du kan komma och va liksom helt förstörd, eller du kan ju inte komma 

påverkad, det är respektlöst. Men alltså, om du har tagit återfall så kan du komma hit och berätta det. 

Till många berättar man ju liksom inte. Här kan man vara öppen.  

 

Det är även av stor betydelse att personalen på Process Kedjan visar tillit och förtroende till sina 

ungdomar. Mikael ger ett målande exempel på en händelse från den tiden han fick hjälp av 

organisationen:  

 

… Klara enkla saker som jag redan klarade av och som jag inte trodde. Gav mig bankomatkortet, 

Mikael gå och…det är en löjlig grej egentligen men här Mikael, du har mitt Visa goldcard, gå till ICA 

så köper du två liter mjölk och så kommer du tillbaka. Ta med kvittot. För mig var det här helt ofattbart, 

jag menar jag är ändå sprutnarkoman, jag har blåst folk på mindre. Dom liksom litade på mig och gav 

mig förtroende och gav mig chansen, och i det så växte jag enormt.  

 

6.3.3 Tillgänglighet 

Ett annat återkommande ämne hos intervjupersonerna är den tillgänglighet som personalen på Process 

Kedjan erbjuder. De visar ett stort engagemang för ungdomarna och lägger ner mycket tid på dem. 

Anton berättar om när han för första gången fick träffa en coach från Process Kedjan efter att han vid 

ett tillfälle blivit släppt från arresten.  

 

… Jag fick möjlighet att träffa dom så fort jag blev släppt. Morgonen efter träffade jag min dåvarande 

coach och sen dess har jag haft kontakt med honom, han har varit med på hela min resa. Jag har till och 

med bott hos honom. Så det är väl… det var just det tillfället jag bestämde mig att jag ville förändra, 

och sen dess har han varit med.  

 

Vidare berättar han om hur hans nuvarande coach alltid är tillgänglig och finns där om han behöver 

det: 

 

… Ibland behöver jag bara komma hemifrån också. Då kan jag alltid ta vägen hit. Eller som min coach 

liksom, han säger det, händer det något hemma, jag kommer och möter dig då liksom var du än är, ring 

mig mitt i natten om du vill. Det är nånting annorlunda.  

 

Simon menar att personalen alltid visar tecken på att de bryr sig, även när han inte besöker lokalerna: 

 

Dom hör av sig. Dom bryr sig liksom. Även fast man inte är här och man inte ska träffa dom så kan 

dom ringa en och bara: hur är läget? eller bara skicka ett SMS: hur mår du? vad som helst liksom. 
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Hannes, som är ungdomsledare på Process Kedjan, berättar om tiden personalen har möjlighet att 

lägga ner på en enskild ungdom: 

 

… Framförallt erbjuder vi ett helt annat engagemang än vad man nån annanstans kan göra. Det är inte 

så att en kontaktperson är en timme i veckan, vi… Ja, nu har jag haft en ungdom i fyra-fem dagar, 

säkert tre timmar per dag. Det är förmodligen billigare än vad en timme i veckan kostar från nån 

annanstans. Och i längden så skulle vi inte låta det se ut så, men vi kan anpassa vårt arbete mycket mer 

efter individen än vad nån annan verkar göra. 

 

Tillgängligheten tar sig även uttryck i att personalen på Process Kedjan alltid använder sig av sina 

olika metoder för att motivera ungdomarna till en förändring, även i vardagliga samtal. Mikael ger ett 

konkret exempel på detta när han berättar om då han för första gången var med på organisationens 

årliga skidresa till Romme: 

 

… De hade MI-samtal med mig men jag fattade inte det för att det var i liften och såna saker. Det 

skapade också en energi, en typ kraft till att vilja fortsätta. Jag började se att det finns något annat, jag 

behöver inte vara där jag har varit.  

 

6.3.4 Gemenskap 

I intervjuerna berättar ungdomarna om den gemenskap de finner i organisationen. Att träffa andra som 

går igenom liknande saker och har lämnat kriminalitet och missbruk bakom sig är viktigt, då de ofta 

har lämnat sina gamla vänner. Oliver förklarar känslan av ensamhet som uppstod när han hoppade av 

det kriminella gänget som han var medlem i:  

 

Det blir jävligt ensamt när man hoppar av, slutar vara kriminell och slutar med allting. Du blir jävligt 

ensam. Jag har bara haft vänner som har hållt på med sånt där. Man är ju själv hela tiden.  

 

Han berättar hur gemenskapen i Process Kedjan är betydelsefull för honom, och att det aldrig uppstår 

situationer där han känner sig frestad att använda droger igen: 

 

… Det spelar egentligen ingen roll vad det är för aktiviteter, det är mer gänget man gör det med, det blir 

jävligt roligt. … Man kan tänka sig att...eftersom det är många som har haft missbruksproblem och 

annat. Oftast tänker man att det kan vara lätt att folk drar iväg och kickar lite. Men sånt händer inte här. 

Jag har aldrig blivit tillfrågad om jag vill följa med och dra streck, eller kicka lite. Aldrig liksom. Så det 

är jävligt skönt att komma hit. 

 

Anton förklarar vad det betyder för honom att få delta i Process Kedjans aktiviteter och träffa andra 

ungdomar som likt honom vill lämna kriminalitet och missbruk bakom sig:  

 

Så fort jag har möjlighet så försöker jag vara med på så mycket som möjligt, det är ett bra sätt att träffa 

nytt folk som...Alltså när jag bestämde mig för att ändra mitt liv då var jag tvungen att säga upp 

bekantskapen med alla mina vänner för att det skulle fungera för dom förstod inte vad jag pratade om 

när jag sa att jag ville ändra på mitt liv. dom fattade verkligen ingenting, så då var jag tvungen för mitt 

eget bästa att säga upp kontakten med alla. Så då tycker jag att det är så skönt när dom har aktiviteter 
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och startar upp fotbollslag och såna där saker, man kan ju komma in och umgås med personer som är 

likadana, men dom flesta har det väl så, att dom inte har så många vänner kvar från förut. 

 

6.3.5 Tolkning av komponenterna  

Identifikation är en viktig del av Process Kedjans arbete. Vi tolkar det som att den främst är viktig vid 

det första mötet med ungdomen, för att denne ska lyssna och på så sätt bli motiverad till att skapa en 

förändring. Det är identifikationen på det känslomässiga planet som betyder mest, att ungdomen vet att 

coachen har gått igenom samma sak och vet vilka känslor som kan finnas. Coachen kan också bli en 

förebild på så sätt att denne visar att det går att göra en förändring trots en destruktiv bakgrund. Vi gör 

även tolkningen att ungdomarna uppfattar denna identifikation som något annorlunda och som ingen 

myndighet kan göra. Mötet mellan coachen och ungdomen blir mer informellt och personligt än ett 

möte med en myndighetsutövare eftersom att coachen berättar om sig själv och delar med sig av sin 

egen bakgrund. På så sätt kan ungdomen känna igen sig i dennes historia och därav vilja ta emot 

hjälpen som erbjuds. En myndighetsutövare måste vara professionell och kan inte berätta om 

personliga erfarenheter på samma sätt.  

 Det är av stor betydelse att ungdomarna kan känna tillit till organisationen och dess personal. Det 

framkommer att många har velat vara ärliga med vad de tidigare har gjort men att de har varit rädda 

för konsekvenserna det får om de berättar för myndighetsutövare. Det kan vara lätt att känna skam 

efter ett återfall, men på Process Kedjan upplever ungdomarna att de kan berätta om olika bakslag som 

exempelvis återfall utan att någon i organisationen dömer dem. Det kan tänkas vara personalens egna 

erfarenheter som gör att de har kunskap om hur omfattande processen är och att de vet vilka känslor 

som kan uppkomma vid ett återfall. Detta gör att de inte agerar på ett dömande sätt. Personalens sätt 

att visa tillit tillbaka till ungdomarna genom vardagliga situationer, som i Mikaels fall med 

bankomatkortet, gör att ungdomarna kan börja tro på sig själva och sin egen kapacitet.  

 Genom intervjuerna framkom det att personalen på Process Kedjan är tillgängliga för ungdomarna 

när de behöver det. Enligt ungdomarna finns de till hands alla tider på dygnet. Vetskapen om att det 

alltid finns någon som ställer upp kan skapa en trygghet. Att personalen hör av sig till ungdomarna 

trots att de inte har ett bokat möte medför att de känner att någon bryr sig om dem. Det kan i sin tur 

vara viktigt för att de inte ska falla tillbaka i kriminalitet och missbruk. Tiden som Process Kedjan har 

möjlighet att lägga ner på en enskild ungdom finns generellt sett inte på samma vis hos myndigheter. 

De använder sig också av coaching och motiverande samtal vid andra tillfällen utöver då de har 

inbokade möten för detta. Personalen tycks ha hittat ett sätt att nå fram till de ungdomar som inte är så 

mottagliga för dessa typer av samtal om de skulle ske på en bestämd tid och plats.  

 Ungdomarna som vi har intervjuat har genom Process Kedjan hittat ett nytt sammanhang som inte 

innefattar att ta droger eller att begå brott. De kan relatera till varandras bakgrunder och vad de går 

igenom och på så sätt kan de motivera varandra. Samtliga intervjupersoner berättar om att de bröt 

kontakten med gamla vänner i samband med att de bestämde sig för att starta ett nytt liv, vilket gör att 

det kan uppstå en känsla av ensamhet. Flera av ungdomarna menar att aktiviteterna på Process Kedjan 
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är viktiga för att de får möjlighet att lära känna andra personer som strävar efter samma mål - att leva 

ett liv utan missbruk och kriminalitet. Vår tolkning är att de har hittat en gemenskap som har blivit en 

viktig del av deras nya liv. Denna gemenskap blir speciell eftersom att alla går igenom liknande saker, 

och det kan vara svårt att hitta någon annanstans.  

 

6.4 Myndigheter 

Alla intervjuade personer har haft någon form av kontakt med socialtjänsten, olika 

beroendemottagningar, psykiatrin och/eller kriminalvården och frivården. De har även olika syn på 

myndigheter och för vissa har den förändrats med tiden. Vi har nedan delat upp temat i två kategorier; 

erfarenheter av myndigheter samt syn på myndigheter.  

 

6.4.1 Erfarenheter av myndigheter 

Mikael beskriver att han har fått hjälp från socialtjänsten, beroendemottagningen Maria ungdom, 

läkare samt psykiatrin. Han menar att det erbjuds mycket hjälp till de som behöver, men att det ibland 

kan vara svårt eftersom att den enskilda individen ofta inte har den kraft som kan behövas för att få rätt 

hjälp och stöd:  

 

Alltså jag har blivit erbjuden sjukt mycket hjälp, jag tycker väl att det är det som är nåt utav det fina 

med Sverige, att vi har…Alltså om man jämför med andra länder så har vi ett socialt skyddsnät liksom, 

och man blir erbjuden hjälp mer än en gång. Sen kan det ju vara jobbigt och frustrerande att hålla på 

med myndigheter för det är ganska fyrkantigt … Det är väl nånting som jag tycker är negativt att 

socialtjänsten...att det känns som att man måste lägga ner så jävla mycket energi och tid och kraft på att 

styra upp den biten och då har man knappt energi och kraft att hålla sig levande, på riktigt liksom. Man 

känner typ var och varannan dag att man vill ta livet av sig själv och så försöker man vara drogfri, och 

samtidigt så ska man hålla på och prata med myndigheter.  

 

Anton beskriver att han hade svårt att lita på socialtjänsten vid tidpunkten då han bestämde sig för att 

upphöra med kriminalitet och missbruk: 

 

… Just då hade jag så svårt med soc och så, för jag hade varit på olika placeringar och vissa, alla gånger 

har jag inte fått bestämma själv vad det är som händer. Och, nä men jag hade så svårt förtroende för soc 

för det hände saker som jag inte kunde styra över. Till exempel att jag har aldrig haft LVU, men jag har 

haft SoL-placering. Och jag har liksom känt mig tvingad att vara med på en placering, men jag ville 

absolut inte ha LVU på mig. Och det hände saker som jag tyckte att soc, dom gjorde saker som jag själv 

inte kunde vara med och bestämma över, eller styra över. Så jag hade svårt förtroende för dom. 

 

Simon berättar om kontakten han hade med socialtjänsten i samband med att han beslutade sig för att 

avsluta sitt missbruk: 

 

Just då så fick jag typ inget stöd av soc, ingenting. Dom sa bara, vad fan var det dom sa…Dom kunde 

erbjuda mig urinprov, men det funkade ju inte. Jag kommer pissa positivt varje gång, det spelar ingen 

roll. Och det gjorde jag ju också. Det är väl typ ett år sen som jag försökte sluta första gången. Sen 

andra gången sa jag bara att jag måste härifrån. 
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Han blev då inlagd på ett behandlingshem för sitt missbruk, vilket han ser som både positivt och 

negativt. Han lyfter även kontakten han har med socialtjänsten: 

 

Alltså om jag inte hade åkt på den så hade jag dött typ … Det var ju ganska risigt liksom. Det fanns hur 

mycket droger som helst på behandlingshemmet. Folk var ju påtända dygnet runt. Men personalen där 

märkte ju ingenting … Min soc, hon är bra, hon svarar alltid. Hon försöker ju, men hon kan inte 

bestämma allting heller. Det är ju mycket pengar liksom. Det är väl typ det som det handlar om, 

pengarna. På soc typ, känns det som ibland, eller oftast.  

 

Hannes beskriver sina erfarenheter av olika myndigheter som positiva och att han har fått den hjälp 

han har velat ha:  

 

Jag har goda erfarenheter från myndigheter, jag fick egentligen allt jag bad om. Jag var sjukskriven … 

jag fick trötthetssyndrom, en jätteduktig missbruksläkare … Så det var jag sjukt tacksam över, att jag 

kunde få…ja, ekonomiskt bistånd ändå, på grund av det … Jag fick en träningslägenhet som jag inte 

behövde för att jag flyttade någon annanstans. Allt jag ville ha fick jag.  

 

Han har även haft en lekmannaövervakare via frivården, vilken han upplevde inte fungerade 

tillfredsställande:  

 

… Så istället för fängelsestraff fick jag det, det var ju helt meningslöst. Fick träffa någon, till början 

varannan vecka, och sen efter ett tag såg jag att det var meningslöst så… Hon skickade ett SMS såhär, 

är allt okej? Ja och så var det klart. Så det var ju typ det som jag hade fått från frivården.  

 

Oliver beskriver sin kontakt med beroendemottagningen som negativ: 

 

… Men det är just det, jag kan inte sitta och snacka med en kärring som inte har tagit droger själv och 

hon ska sitta och säga för mig hur det är, hur det funkar och sådär. Inget hon säger stämmer ens.  

 

6.4.2 Tolkning av erfarenheter av myndigheter 

Det framkommer både positiva och negativa aspekter angående de intervjuades erfarenheter av 

myndigheter. Vår tolkning av deras upplevelser är att det kan vara svårt att se myndigheter som en 

hjälp när en person är fast i ett missbruk eller en kriminell livsstil. Flera av intervjupersonerna 

beskriver sitt förtroende som lågt vid den tidpunkten då de bestämde sig för att de ville starta ett nytt 

liv. Vi har av vårt material utläst att de som numera arbetar på Process Kedjan och har en längre tids 

nykterhet än de ungdomar som de hjälper, har en mer objektiv bild av sina erfarenheter av 

myndigheter. De ser i större utsträckning att myndigheter har försökt att hjälpa dem.   

 

6.4.3 Syn på myndigheter 

Genom bearbetning av empirin kunde vi utläsa att de olika intervjupersonerna numera får stöd av 

Process Kedjan i kontakten med myndigheter. Istället för att ha en negativ syn på olika myndigheter 
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får ungdomarna nu hjälp med hur de ska samarbeta med dem. Anton berättar om att hans syn på 

socialtjänsten har förändrats: 

 

Idag har jag en annan bild av soc men det är för att jag är en annan person liksom. Jag förstår att dom 

vill hjälpa mig. … Förut fick jag väl hjälp av Process Kedjan för att ens kunna hantera soc, hur jag ens 

skulle orka gå på deras möten. Idag så är det liksom...Jag var till exempel på soc igår och då sitter vi 

tillsammans liksom och diskuterar hur det ska bli så bra för mig som möjligt. Idag kan man säga att vi 

mer samarbetar.  

 

Även Mikael beskriver hur personalen på Process Kedjan hjälpte honom att hantera kontakten med 

socialtjänsten:  

 

… Jag kunde liksom mordhota mina socialsekreterare eller hota med att smaska på dom, bara för att jag 

hade en frustration. Delvis för den situationen som jag hade satt mig i men också ofta för dom kunde 

liksom inte, dom förstod inte vad jag menade … Men där hade han ett sätt att gå tillväga som är mer att 

ta ner mig på jorden, se min del i saker och ting, kanske till och med ringa och be om ursäkt liksom. 

Tills jag kom till en poäng att jag fattade. Jag får inte ut någonting av att hota min socialsekreterare.  

 

Hannes har i sitt arbete som ungdomsledare på Process Kedjan ofta kontakt med olika myndigheter. 

Han är med på möten tillsammans med ungdomarna för att försöka få igenom de insatser som de 

ansöker om. Han menar att kommunerna skiljer sig åt resursmässigt och att det ofta beror på vilken 

kommun som ungdomen tillhör om han eller hon får igenom en insats eller inte: 

 

Dom myndigheter som verkar ha resurser kan göra hur mycket som helst och dom gör det. Alltså jag 

var med en ungdom på ett soc-möte och dom var såhär, vad vill du ha? Vad tänker du kan lösa ditt 

problem? Och dom betalar behandlingar, dom har betalat stödboenden, provat träningslägenheter och 

gud vet vad det är och rätt vad det är så hittar du något som funkar. Sen har jag andra ungdomar där 

man är såhär, ja men kanske behandling, dom bara nej vi kan inte se behovet. Man bara men alltså han 

går på heroin. Njae inte så mycket va? Skjuter han? Man bara men alltså på riktigt han är 19! Och dom 

kan bara inte få ihop det … Hjälpen finns för den som vill ha den, resurserna finns inte överallt till dom 

som behöver.  

 

Mikael menar att alla instanser måste samarbeta för att hjälpa en ungdom på bästa sätt, och att han och 

de andra ur personalen på Process Kedjan strävar efter en nära samverkan med olika myndigheter som 

exempelvis socialtjänsten, polisen och kriminalvården: 

 

… Och det ser jag också liksom när jag jobbar med ungdomar, typ om man har sociala insatsgruppen 

till exempel, och att alla börjar se liksom…istället för att tuppa sig och tycka att man har rätt i olika 

saker och att man är bättre än dom andra och att man är bättre inom området så börjar man se på 

liksom...vad har jag för typ, kompetens, vad kan jag bidra med … Just att vi ser att det är ett fungerande 

komplement och att vi har jävligt bra resultat. Och jag är ju ett bevis på det, det finns ju flera andra.  

 

6.4.4 Tolkning av syn på myndigheter 

Kontakten med Process Kedjan hjälper ungdomarna att se på myndigheter på ett annat sätt än vad de 

tidigare har gjort. Ungdomarna har kommit till insikten att myndigheter vill hjälpa dem genom de 

insatser som de kan erbjuda. Tillsammans med Process Kedjan har olika myndigheter blivit en viktig 
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del i deras väg mot en stabil tillvaro. Personalen anser att det är viktigt att kunna samarbeta med olika 

myndigheter och att de har mycket att bidra med. De ser vikten av att alla olika instanser kring en 

ungdom gör sin del och att alla samverkar för att kunna hjälpa ungdomen på bästa sätt. Vi tolkar det 

som har framkommit i intervjuerna att Process Kedjan vill ha ett samarbete med myndigheter och 

avser inte att motarbeta dem.  
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7. Analys 

Nedan analyserar vi vårt resultat med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Vi använder oss 

även av en del tidigare forskning för att bättre förstå vårt material.  

 

7.1 Vändpunkter & upphörandeprocesser 

Samtliga av våra intervjupersoner har upplevt någon sorts vändpunkt i sina liv som de själva anser har 

bidragit till att de valde att sluta med kriminalitet och missbruk. För tre av dem har vändpunkterna 

uppkommit av en specifik händelse vilken sedan har gett dem insikten som motiverat dem till att sluta 

missbruka och begå brott. För de resterande två innebar det att de kom till en punkt där de helt enkelt 

fick nog, konsekvenserna av deras handlande hade blivit för stora. Dessa vändpunkter kan ses som en 

början på en förändring i deras liv. För att förklara och förstå dessa förändringar har vi valt att använda 

oss av Laub och Sampsons två begrepp “trajectory” vilket kan översättas till livsriktning och 

“transition” som kan översättas till övergång.  

 Laub och Sampson (1993a) menar att individers liv tar olika riktningar genom livet, vilka de kallar 

trajectories. De innefattar en utveckling i livet som leder till ett långsiktigt beteendemönster. Att 

påbörja ett beteende som innefattar kriminalitet och missbruk kan därför ses som en livsriktning, men 

det kan inträffa händelser i livet som gör att denna riktning förändras och blir till en övergång som 

leder till en ny livsriktning. De personer som har förekommit i våra intervjuer har alla börjat dricka 

alkohol i 12-13 års ålder, vilket senare har lett till ett missbruk av alkohol och droger samt 

kriminalitet. Eftersom att detta beteende fortsatte under en lång tid kan vi förstå det som deras 

livsriktning. Det vill säga att de påbörjade en riktning i sina liv som innefattade missbruk och 

kriminalitet. I samtliga av personernas liv har det dock funnits en livshändelse som gjorde att de 

började förändra sina liv och övergick till en ny riktning i livet. Det är dessa livshändelser som vi har 

valt att kalla för vändpunkter men som av Laub och Sampson benämns som transitions (a.a.). Laub 

och Sampson menar att för vissa individer är dessa händelser abrupta och leder till att personen 

förändrar sitt liv direkt, men för de flesta är det en händelse som leder till en process som pågår under 

en längre tid (Laub & Sampson, 1993b).  

 Även Carlsson (2014) talar om vändpunkter som en viktig del i upphörande med brott. Han menar 

att en vändpunkt kan vara att få ett arbete eller bilda nära relationer, men att allt som sker i samband 

med vändpunkten är lika viktigt för att kunna förstå varför en person upphör med brott. Därför menar 

vi att det är viktigt att ha våra intervjupersoners inträde i Process Kedjan i åtanke för att förstå deras 

upphörande med brott och missbruk, eftersom att det skedde efter att de beslutade sig för att avsluta 

sin kriminalitet och sitt drogmissbruk. De kom alltså i kontakt med Process Kedjan efter att de hade 

bestämt sig för att upphöra och deras inträde i organisationen kan därför antas ha ett nära samband 

med deras vändpunkter. 
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 De vändpunkter som Laub och Sampson (1993b) beskriver i sin teori innefattar äktenskap, arbete 

och militärtjänst. Vi har istället valt att tolka intervjupersonernas vändpunkter som de ögonblick som 

ledde till att deras liv tog en annan riktning. Det behöver alltså inte vara de händelser som Laub och 

Sampson exemplifierar, utan kan ses som alla situationer i en persons liv som gör att livet övergår till 

en ny riktning. Vändpunkterna behöver i intervjupersonernas liv inte betyda att de slutade med 

missbruk och kriminalitet helt och hållet, bakslag och återfall har skett i vissa fall. Dessa händelser och 

insikter som de intervjuade beskriver att de upplevde ledde till att de kunde påbörja en annan typ av 

livsriktning eller trajectory – ett liv utan kriminalitet och missbruk. Intervjupersonernas kontakt med 

organisationen Process Kedjan kan ses som en viktig del i deras nya livsriktning då de med hjälp av 

organisationen får eller har fått mycket hjälp med att ta sig framåt i livet och hitta nya livsmål som inte 

har destruktiva inslag. Precis som Laub och Sampson menar behöver alltså inte ett avvikande beteende 

i barndomen som exempelvis kriminalitet eller missbruk leda till att en sådan livsriktning fortsätter 

genom hela livsloppet (a.a.). Övergångar eller vändpunkter kan inträffa som gör att en annan 

livsriktning kan påbörjas, vilket tydligt kan ses i intervjupersonernas liv.  

 Att upphöra med brott och missbruk är en lång process som alla våra intervjupersoner fortfarande 

befinner sig i. De har alla tagit beslutet att avsluta sitt missbruk och sin kriminalitet, och arbetar nu på 

olika sätt för att upprätthålla det som de har beslutat sig för. Dock har vissa kommit längre i denna 

process än andra beroende på hur lång tid de har varit drog- och brottsfria. De två personer ur Process 

Kedjans personal som vi har intervjuat kan antas ha kommit längre i denna process, då de nu kan 

arbeta med ungdomar som har samma problematik som de tidigare har haft.   

 Gemensamt för alla intervjuade är att de bröt med sina gamla vänner som de brukade ta droger eller 

begå brott med. Detta kan skapa en känsla av ensamhet och tomhet, men de har i Process Kedjan 

funnit ett nytt sammanhang som möjligtvis kan hjälpa dem att hitta en ny identitet. Laub och Sampson 

(2001) förklarar i sin teori denna process med hjälp av begreppet “desistance”, vilket innefattar allt en 

person gör som bidrar till att denne fortsätter att hålla sig borta från missbruk och kriminalitet efter det 

att beslutet om upphörande har tagits. Vi har i bearbetningen av intervjuerna identifierat ett antal 

återkommande faktorer som är betydelsefulla för att de ska kunna fortsätta upprätthålla denna process. 

De lyfter bland annat vikten av att delta i Process Kedjans olika aktiviteter, men också att ha fasta 

dagliga rutiner samt att stöd från familjen spelar en viktig roll för dem. Detta kan liknas med de män 

som Laub och Sampson bygger sin teori på, som alla hade hittat en daglig struktur med rutiner och 

meningsfulla aktiviteter vilket ledde till att de inte längre var en del av ett kriminellt sammanhang. 

Självklart kan även olika sorters behandlingar och stöd från myndigheter ha spelat en stor roll för att 

de personer vi har intervjuat upphörde med brott och missbruk, vilket kommer tas upp senare i ett 

separat avsnitt.  
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7.2 Viktiga komponenter i Process Kedjan 

I bearbetningen av datamaterialet identifierade vi fyra drag som återkommer i alla intervjuer angående 

vad som är betydelsefullt i Process Kedjan; identifikation, tillit, tillgänglighet och gemenskap. 

Gemensamt för innehållet i dessa olika drag är att de alla handlar om relationer på olika sätt. Att kunna 

identifiera sig med personalen på Process Kedjan är viktigt för att ungdomarna ska kunna skapa en 

relation och på så sätt kunna anförtro sig till dem och ta emot deras stöd. Den tillit som ungdomarna 

känner till personalen på Process Kedjan, och även den tillit som personalen visar gentemot 

ungdomarna skapar en trygghet. De kan vara sig själva och vågar öppna sig och prata om saker som de 

kanske inte har kunnat prata om med någon annan. Även personalens tillgänglighet skapar en trygghet 

för ungdomarna, då de vet att det alltid finns någon som ställer upp om de behöver hjälp eller om de 

behöver prata om något. Gemenskapen på Process Kedjan gör att ungdomarna hittar ett sammanhang 

tillsammans med personer som har gått igenom liknande saker och strävar efter att uppnå samma mål. 

Det är styrkan i dessa fyra komponenter som bygger på relationer som kan spela en viktig roll i 

ungdomarnas upphörandeprocess. Laub och Sampson (1993a) menar att förändringar i en individs 

sociala band kan förklara förändringar i dennes kriminalitet över ett livsspann. Om en persons sociala 

band stärks kan det alltså leda till att denne lämnar kriminalitet och missbruk. Genom att de 

intervjuade har byggt relationer till Process Kedjans personal och till andra ungdomar i organisationen 

har det skapats sociala band som därmed har hjälpt dem till att inte återfalla i brott och missbruk. För 

de som trots detta har tagit återfall så har dessa sociala band hjälpt dem att ändå fortsätta kämpa för ett 

drog-och brottsfritt liv. Detta syns genom att de personer vi har intervjuat vågar återvända till Process 

Kedjan och berätta om sina bakslag.  

 Att intervjupersonerna fick kontakt med Process Kedjan kan ses som en avgörande livshändelse, 

men det är känslan av identifikation, tillit, tillgänglighet och gemenskap som är det avgörande. Laub 

och Sampson (1993b) menar i sin teori att det inte är den specifika livshändelsen i sig som är 

avgörande, utan det är de starka sociala banden man känner till andra personer. På samma sätt är det 

inte kontakten med Process Kedjan i sig utan de sociala banden som personerna har fått genom att 

aktivt ta emot stöd från personalen, samt genom att träffa andra personer som går igenom liknande 

saker som kan bidra till att de håller sig borta från kriminalitet och missbruk idag. 

 

7.3 Myndigheter 

Flera av de intervjuade har upplevt att de inte har fått tillräckligt med stöd från olika myndigheter efter 

att de tagit beslutet om att upphöra med kriminalitet och missbruk. De kände att de blev nekade de 

insatser de ville ha eller att de inte själva kunde vara med och styra över vilka insatser som skulle 

tillsättas. Vi menar att denna första negativa kontakt kan ha påverkat vilket förtroende de senare har 

haft gentemot olika myndigheter och i vilken utsträckning de tror att de kan få hjälp. Genom 

intervjupersonernas berättelser om hur de upplever Process Kedjan har vi kunnat utläsa att 
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organisationen i många fall har hjälpt dem att se på myndigheter på ett annat sätt. De ser numera att 

exempelvis socialtjänsten finns där för att försöka hjälpa dem. I personalens arbete ingår det att 

samarbeta med myndigheter på olika sätt, bland annat genom att stötta ungdomar inför olika möten, 

delta i sociala insatsgrupper kring en ungdom och även vara med på möten med exempelvis 

socialtjänsten. Vi har i våra intervjuer utläst att ungdomarna själva upplever att det har hjälpt dem att 

lära sig hur de ska hantera kontakten med olika myndigheter och i vissa fall kan de nu sköta den 

kontakten själva. Utifrån detta uppfattar vi att Process Kedjan inte vill motarbeta myndigheter, utan 

fungerar som det som Svedberg (2005) kallar för ett komplement där de avlastar den offentliga sektorn 

inom olika områden. Även personalen bekräftar detta och förklarar att de vill fungera som en bro 

emellan ungdomarna och myndigheter. Vi uppfattar de intervjuades syn på organisationen som sådan 

att dess verksamhet inte är möjlig att bedriva inom myndigheter, men de vill heller inte ersätta deras 

arbete.  

 I intervjuerna framkom det att samtliga intervjupersoner upplever att stödet från Process Kedjan 

skiljer sig åt från stödet de fått eller får från myndigheter. Många upplever att de inte kan identifiera 

sig med myndighetsutövare på grund av att dessa inte har en egen bakgrund i kriminalitet och 

missbruk. De upplever också att de inte kan berätta allt i kontakten med exempelvis socialtjänsten då 

de är rädda att inte kunna styra över vilka konsekvenser det ska leda till. Intervjupersonerna menar 

också att Process Kedjan skiljer sig åt från myndigheter på så sätt att de erbjuder ett annat sorts stöd 

och engagemang, då ungdomarna alltid kan komma till lokalerna eller ringa någon ur personalen om 

de behöver. I Gavelin, Kassman och Engels forskningskartläggning om idéburna organisationer kom 

de fram till att de idéburna organisationerna skiljer sig från insatser från den offentliga sektorn på så 

sätt att deras medlemmar ofta erbjuds extra tid och informellt stöd från personalen (Gavelin et. al, 

2010). De fyra komponenter som vi identifierade som viktiga för intervjupersonerna i Process Kedjan 

kan alla räknas som ett slags informellt stöd som inte kan erbjudas av myndigheter.  

 Enligt BRÅ:s forskningskartläggning (2012b) framkommer det att en persons motivation att 

avsluta sin kriminalitet kan vara beroende av hur dennes omgivning förhåller sig till dennes 

ansträngningar. Det handlar framförallt om människor som individen är beroende av på något sätt, till 

exempel terapeuter och myndighetspersoner. Då intervjupersonerna känner att de kan anförtro sig till 

personalen på Process Kedjan, och att personalen visar tillit till ungdomarna kan det tolkas som att de 

förhåller sig positivt till de ansträngningar ungdomarna gör för att inte återfalla i kriminalitet och 

missbruk. Det här i sin tur kan höja ungdomarnas motivation till att upprätthålla denna process.   

 

 



  

51 

 

8. Slutsatser & diskussion 

Vi ville i denna uppsats ta reda på vilken betydelse Process Kedjan har för de ungdomar som har fått 

eller fortfarande får stöd av organisationen i deras process att lämna kriminalitet och missbruk. 

Uppsatsen syftade också till att undersöka i vilken utsträckning ungdomarna upplever att 

organisationen hjälper dem på andra sätt än olika myndigheter, samt hur en organisation i 

civilsamhället likt Process Kedjan kan fungera som ett komplement till myndigheter. 

 I resultatet framkom det att samtliga av intervjupersonerna har upplevt det som vi har valt att kalla 

vändpunkter. För de flesta var vändpunkten en specifik händelse som fick dem att besluta sig för att 

förändra sina liv. För de som inte hade en specifik händelse eller situation som utlöste vändpunkten, 

har vi dragit slutsatsen att deras vändpunkter uppkom på grund utav att de fick nog av sin kriminalitet 

och sitt missbruk och de konsekvenser det ledde till. I nära samband med att deras vändpunkter 

inträffat fick de kontakt med Process Kedjan, vilket i samtliga intervjupersoners fall har haft och har 

fortfarande en stor betydelse i deras upphörandeprocess. 

 Det framkom också att det finns flera olika faktorer som har betydelse för intervjupersonernas 

upphörandeprocess. De som är återkommande är att de har fått stöd av Process Kedjan, relationen till 

familj och andra personer i deras närhet samt en skuldkänsla för de skador som de har orsakat andra 

personer i deras närhet. De känner nu en plikt gentemot dessa att hålla sig fria från droger och 

kriminalitet. Deltagande i Process Kedjans aktiviteter är viktigt för många av personerna, samt att ha 

fasta dagliga rutiner som exempelvis träning, skola och andra sysselsättningar.   

 Av resultatet kan vi även utläsa att det finns delar i Process Kedjans verksamhet som inte 

myndigheter har möjlighet att erbjuda och utföra. Det kan exempelvis handla om att organisationen 

kan lägga ner mer tid på varje enskild individ, att ungdomarna kan känna förtroende för personalen, att 

de kan identifiera sig med dem samt att de är tillgängliga i mycket större utsträckning än 

myndighetsutövare. Det finns även en gemenskap bland medlemmarna i organisationen som är 

betydelsefull. Dessa unika inslag i organisationen Process Kedjan har vi valt att kalla: identifikation, 

tillit, tillgänglighet och gemenskap. Innehållet i dessa komponenter går inte att hitta i den offentliga 

sektorn i samma utsträckning. Personalen på Process Kedjan kan främst hjälpa ungdomarna på ett 

annorlunda sätt än myndigheter eftersom att de har en egen bakgrund inom kriminalitet och missbruk. 

Ungdomarna har fått en förändrad syn på myndigheter med hjälp av stöd från personalen i 

organisationen, de kan nu ta hjälp av myndigheter på ett annat sätt än vad de tidigare har känt att de 

har kunnat göra.  

 Slutligen drar vi slutsatsen att Process Kedjan är ett viktigt komplement till myndigheter för att 

hjälpa ungdomar ur kriminalitet och missbruk. För att deras verksamhet ska kunna fungera på bästa 

sätt krävs ett samarbete mellan dem och de myndigheter ungdomarna har kontakt med.  

 De slutsatser vi har kunnat dra utifrån resultatet kan liknas vid flera olika studier som tidigare har 

gjorts, framförallt de slutsatser kring vändpunkter och upphörandeprocess som vi har kommit fram till. 
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I Rydén-Lodis forskning om skyddsfaktorer för återfall i brott intervjuades ett antal manliga 

återfallsförbrytare för att undersöka vad det är som gör att kriminella inte återfaller i kriminalitet. Hon 

kom fram till att konventionella aktiviteter, sysselsättningar samt dagliga rutiner påverkar en person att 

stärka sin identitet som icke-kriminell och på så sätt inte falla tillbaka. Det visade sig även att en inre 

motivation och ett stöttande socialt nätverk är viktiga faktorer. Dock är intervjuerna i denna studie 

genomförda med vuxna män som är återfallsförbrytare och har avtjänat minst ett års fängelsestraff. På 

så sätt kan det finnas svårigheter med att relatera studiens resultat till unga personer som inte har 

avtjänat ett frihetsberövande straff, likt de personer som förekommer i vår studie. Vi menar ändå att 

Rydén-Lodis slutsatser är så pass övergripande att de kan tillämpas på andra målgrupper inom samma 

område, som exempelvis ungdomar med problematik inom kriminalitet eller personer med 

missbruksproblem. Inom många kriminologiska teorier och forskning inom samma område är ett 

stöttande socialt nätverk en återkommande faktor av betydelse för att personer inte ska begå brott eller 

inte återfalla i brott. Teorin av Laub och Sampson som har använts i den här uppsatsen bygger på en 

omfattande undersökning av kriminella män, och även där framkom det att ett socialt nätverk och 

sociala band är av stor betydelse för upphörandeprocessen hos de personer som tidigare har begått 

brott. 

 Rydén-Lodi menar också att det är viktigt att sysselsättningar som exempelvis arbete och andra 

engagemang ska vara färdigplanerade vid den tidpunkt då en person blir frigiven från anstalt för att 

minska risken för återfall. Det skapar både en ekonomisk trygghet men kan även leda till förändrade 

värderingar. Då en del av Process Kedjans arbete sker i låsta miljöer och en coach från organisationen 

ofta följer en ungdom genom hela processen från arrest till frigivning, så har ungdomarna någonstans 

att ta vägen efteråt. De har ett sammanhang att återvända till genom organisationen och personer som 

är villiga att hjälpa och stötta dem. I vår studie framkommer det dock inte i vilken utsträckning 

Process Kedjan arbetar för att hjälpa ungdomarna att komma ut i arbetslivet eller börja studera. De 

ungdomar som har intervjuats i vår uppsats som erhåller stöd av Process Kedjan har varit fria från 

kriminalitet och missbruk en relativt kort tid och de jobbar fortfarande mycket med sig själva. Det 

hade varit intressant att undersöka i vilken utsträckning det påverkar ungdomarna att vara i kontakt 

med Process Kedjan under en längre tid och att spendera mycket tid i ett sammanhang där alla har ett 

förflutet i kriminalitet och missbruk. Hur förbereder organisationen ungdomarna för att en dag ta 

klivet ut i samhället och vad görs för att stötta ungdomar till att söka arbete och utbildning? Hur lång 

kontakt med Process Kedjan behöver en ungdom? Personalen i organisationen fungerar som förebilder 

för ungdomarna och har många gått från att själva få stöd av Process Kedjan till att börja arbeta där. 

Kan det påverka ungdomarnas val av framtida karriär och även få dem att vilja arbeta där eller med 

liknande problematik? Vilka framtidsdrömmar får dem genom att ha kontakt med Process Kedjan? 

Dessa frågor har inte ställts i de intervjuer som har genomförts eftersom att det inte har varit kopplade 

till syftet med uppsatsen, men det hade dock varit intressant att undersöka detta vidare. 
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 De fyra komponenter som vi har identifierat som viktiga för ungdomarna i Process Kedjan: 

identifikation, tillit, tillgänglighet och gemenskap, kan tänkas vara något som går att finna även i andra 

organisationer i civilsamhället. Som nämnt i analysavsnittet har Process Kedjan en större tidsmässig 

tillgänglighet än myndigheter. Även Svedberg (2005) talar om detta som någonting unikt i det civila 

samhället och menar att det är vanligt förekommande med ett erfarenhetsbaserat stöd inom 

frivilligorganisationer. Det kan tänkas vara en naturlig del av en människas liv att vilja dela med sig av 

egna erfarenheter som man erhållit genom att ha gått igenom svåra händelser i livet. De som har tagit 

sig igenom kriminalitet och missbruk likt de som arbetar i Process Kedjan är ett av många exempel på 

detta. Andra exempel kan handla om att ha förlorat en närstående eller att ha blivit frisk från en 

allvarlig sjukdom. Att ha gått igenom svåra händelser och lyckats hitta tillbaka till livet kan skapa en 

vilja att hjälpa andra människor som går igenom liknande saker. I civilsamhället återfinns många 

organisationer som bygger på att medlemmarna kan samlas kring gemensamma erfarenheter, några 

exempel förutom Process Kedjan är: Anonyma Alkoholister (AA), Riksförbundet för suicidprevention 

och efterlevandestöd (SPES) och organisationen Ung Cancer. Det erfarenhetsbaserade stödet som 

organisationer likt dessa använder sig av går inte att hitta i myndigheter på samma sätt.      

 Myndighetsutövare anställs på grund av sin utbildning och inte beroende på vilka livserfarenheter 

de har. Skulle ett erfarenhetsbaserat stöd kunna användas mer även i myndigheter? Eller är det något 

som endast kan fungera i det civila samhället? Dessa frågor har väckts hos oss under studiens gång 

och vi har funderat över om myndigheter skulle kunna bedriva den verksamhet som Process Kedjan 

gör. Vi har dock kommit fram till att det i princip skulle vara omöjligt för en ungdom att bygga upp 

samma sorts förtroende för en myndighetsperson som det förtroende de känner för personalen på 

Process Kedjan. Personalen i organisationen kan själva välja i vilka situationer de anser att kontakt bör 

tas med någon myndighet angående en specifik ungdom, medan det inom socialtjänsten inte går att 

bortse från lagar som exempelvis LVU eller LVM.  

 Vi anser att Process Kedjan är en organisation som skiljer sig åt från andra inom samma sektor, 

bland annat för att de vill ses som professionella och kombinerar erfarenhet med utbildning hos 

personalen. Detta kan förekomma även i andra organisationer, men Process Kedjan verkat ha etablerat 

sig som en kompetent utförare av tjänster så som kontaktmannaskap och sitt coachingprogram i låsta 

miljöer. En av grundarna påtalar själv att de vill ses som en seriös aktör som kan utföra tjänster minst 

lika bra som de aktörer inom den offentliga sektorn och den privata marknaden. Det kan därför vara 

problematiskt att kalla Process Kedjan för en frivilligorganisation eftersom att deras personal är 

utbildade och deras arbete i hög grad är strukturerat. Det går att spekulera i om Process Kedjans 

verksamhet kommer att bli en del av den privata sektorn och ses mer som ett företag eller om 

organisationen kommer att fungera som det som Svedberg kallar för ett avantgarde, vilket innebär att 

verksamheten i så fall skulle sträva efter att deras arbete så småningom ska tas över av myndigheter. 

Vad kan detta få för konsekvenser för arbetet de vill utföra? Eftersom att Process Kedjan är en relativt 

nystartad organisation kommer det att bli spännande att se var de befinner sig om fem eller tio år.  
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Författarnas reflektioner 

Vi är medvetna om den positiva bild av Process Kedjan som framställs i den här uppsatsen, vilket är 

ett resultat av att vi endast har intervjuat personer som är aktiva i organisationen. I intervjuerna 

framkommer det inget som möjligtvis kan vara negativt enligt ungdomarna själva. För att få en mer 

heltäckande bild hade vi behövt intervjua de som blivit erbjudna stöd av Process Kedjan men som har 

tackat nej till detta. Även de som av någon anledning har lämnat organisationen hade kanske kunnat 

bidra med viktig information från en annan synvinkel. Det hade dock varit svårt att hitta dessa 

personer, och vi valde därför att utföra denna studie utifrån personer som är aktiva i organisationen. Vi 

hoppas att vi med hjälp av denna uppsats har kunnat väcka ett intresse för Process Kedjan och andra 

organisationer som är verksamma inom samma område. På så sätt skulle framtida studier kunna 

undersöka andra aspekter som för oss inte har varit möjliga. Förslag på vidare forskningsfrågor kan 

därför vara; Vad är det som gör att vissa väljer att ta emot stöd från frivilligorganisationer och vad är 

det som gör att andra väljer bort det? Vilka individuella faktorer spelar roll för att en person dras till 

denna typ av organisation?   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Muntlig presentation 

Kort presentation av oss själva och uppsatsen 

Anonymitet och konfidentialitet 

Om personen har några frågor innan intervjun börjar 

 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

(Hur såg din uppväxt ut? Hur var dina relationer till din familj? Vad var det som ledde dig in i 

kriminalitet/missbruk?) 

 

Tema 1 - Livet idag 

 Hur ser en vanlig dag ut för dig idag? (T.ex hur ofta är du här? Brukar du delta i någon 

aktivitet här?) (Har du någon coach här? Hur ofta brukar du träffa honom/henne?) 

 Vad är det som gör att du inte håller på med kriminalitet/missbruk idag? 

 Hur upplever du att ditt liv har förändrats sen du slutade med kriminalitet/missbruk?  

 

Tema 2 - Vägen ut ur kriminalitet och missbruk 

 Vad var det som fick dig att lämna livet i kriminalitet/missbruk? (Vad hade störst betydelse för 

att du skulle sluta begå brott/missbruka? Kan du komma på någon speciell händelse eller 

situation som var avgörande för dig? Vad var det som du tröttnade på? Fanns det någon/några 

personer runtom kring dig som spelade roll för att du skulle sluta? Hur länge sen är det du 

slutade med kriminalitet/missbruk?) 

 Hur kom du i kontakt med Process Kedjan?(Vad var det som gjorde att du valde att ta emot 

deras stöd?) 

 

Tema 3 - Tankar om Process Kedjan 

 Hur skulle du beskriva Process Kedjan för någon som inte vet vad det är? 

 Vad i Process Kedjan har betytt mest för dig? (t.ex aktiviteter, coach, kontaktmannaskap) 

 Vad hos coacherna tycker du är betydelsefullt? (Vad kan det exempelvis vara? Kan du ge 

något konkret exempel? Vad skulle coachen kunna säga till dig som skulle vara 

betydelsefullt?)  



  

 

 

 

Tema 4 - Kriminalvården och andra myndigheter 

 Vilka typer av stöd har du blivit erbjuden från olika myndigheter i samband med att du valde 

att sluta med kriminalitet/missbruk? (t.ex insatser från socialtjänst, bup, kriminalvård osv. Vad 

har det betytt för dig?)  

 Upplever du att stödet du får av Process Kedjan skiljer sig från myndigheters stöd, i så fall 

hur?  

 Varifrån upplever du att du har fått mest stöd när du bestämde dig för att sluta med 

kriminalitet/missbruk? (t.ex Processkedjan, familj, vänner, myndigheter.. kanske en 

kombination?)  

 

Avslut 

Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

Är det ok om vi hör av oss till dig om vi kommer på något mer? 

Tack så mycket för att du ställde upp, det har varit jätteintressant att höra om dina erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Bilaga 2 

Matris 

 

 Vändpunkt Upphörandeprocess Myndigheter 

Hannes 
(arbetar 
på PK) 

Insikten av att ha sårat 

sin mamma - kom 

hem från 

utlandsvistelse och 

hittade kylpåse. Insåg 

att andra människor i 

hans närhet lider pga 

honom. 

 
 12-stegs 

behandling 

 PK 

 Plikt att vara 

nykter dels för 

personer i hans 

närhet, samt att 

hjälpa andra 

Har haft kontakt med 

socialtjänsten, fått ekonomiskt 

bistånd, träningslägenhet, 

frivården. 
 
Positiva erfarenheter av 

myndigheter, har fått det han har 

velat ha. Negativ till 

lekmannaövervakare. Positiv till 

att PK samarbetar med 

myndigheter.  

Mikael 
(arbetar 
på PK) 

Vän fick problem 

med hjärtat efter 

drogintag, Mikael var 

för påtänd för att 

kunna göra något. 

Kom till insikt om 

missbrukets 

konsekvenser. 
 

 PK 

 Hittat ett värde i 

att hjälpa andra 

människor 

 Fick sunda 

relationer 

Har haft kontakt med BUP, 

vuxenpsykiatri, 

beroendemottagning, 

socialtjänsten. 
 
Anser att myndigheter är 

fyrkantiga, att de kräver mycket 

kraft av en enskild.  
Positiv till samarbete mellan 

myndigheter och PK 

Simon 
(medlem) 

Började missbruka 

igen efter behandling 

och kände att “det 

räcker nu”. Tröttnade 

på att må sämre och 

sämre.  

 Delta i 

aktiviteter i PK 

 Att ha personer 

som bryr sig  

Kontakt med socialtjänsten, har 

varit på ett behandlingshem. 
 
Både positiv och negativ till 

behandlingshemmet. Upplever 

att han inte fick stöd av 

socialtjänsten när han först ville 

avsluta sitt missbruk. Menar att 

det är brist på pengar inom 

socialtjänsten.  

Oliver 
(medlem) 

Kände att 

kriminaliteten hade 

tagit för stora 

proportioner. En 

rädsla för att dö 

 Stöd från familj 

 Stöd från coach 

 Delta i aktiveter 

på PK 

Haft kontakt med 

beroendemottagningen, upplever 

den som negativ. Upplever att 

kriminalvården inte har hjälpt 

honom.  



  

 

 

Anton 
(medlem) 

Arresterades ett 

flertag gånger och till 

slut blev det för 

mycket. Fick då läsa 

ett brev från Process 

Kedjan och valde att 

ta emot deras stöd. 

 Fasta rutiner 

 Ha en 

sysselsättning 

 Betydelsen av 

familj 

 Stödet från 

personal på PK 

 

Har tidigare haft lågt förtroende 

för socialtjänsten men är nu mer 

positiv, uttrycker att det är för att 

han är en annan person idag. 

Upplever att PK har hjälpt 

honom med den kontakten.  

 

 

 

 

 

 

 

Identifierade 
viktiga 
Komponenter i 
Process 
Kedjan 

Identifikation Tillit Tillgänglighet Gemenskap 

Hannes Menar att det 

krävs erfarenhet 

för att få en 

identifikation.  
 
Blev inspirerad av 

andra personer 

som hade tagit sig 

ur missbruk och 

kriminalitet.  

Framkommer inte 

i intervjun.  
Menar att de 

erbjuder ett annat 

engagemang än vad 

som är möjligt 

någon annanstans. 

En kontaktperson är 

inte bara en timme i 

veckan, utan kan 

vara 3-4 timmar om 

dagen flera dagar i 

veckan.   

Alla vänner var 

missbrukare, 

behövde hitta ett 

sammanhang 

som inte 

innefattade 

droger.  

Mikael Fick 

identifikation, och 

därmed hopp.  
 
Menar att de 

förstod honom på 

ett annat sätt. 
 
Anser att 

erfarenhet bör 

kombineras med 

utbildning i deras 

arbete. 

Behövde inte 

oroa sig för att bli 

bestraffad om 

han berättade 

saker. Kunde 

börja öppna upp 

sig och vara ärlig.  
Personalen hade 

tillit till honom 

att han klarade av 

saker. 

Coachar och 

motiverar till 

förändring även i 

vardagliga samtal, 

inte bara vid 

inbokade möten.  

Hittade andra 

personer som 

också ville bli 

drogfria 



  

 

 

Simon Har svårt att 

lyssna på någon 

som inte har egen 

erfarenhet. 

Identifierar sig 

lättare med 

personer i 

organisationen. 

Menar att det är 

en öppen plats 

där man kan vara 

sig själv, ingen 

dömer en. 

Behöver inte 

skämmas om 

man tagit ett 

återfall.  

De hör av sig även 

om de inte har ett 

inbokat möte, bryr 

sig om hur man 

mår.  

Har inte kvar sina 

gamla vänner 

som han 

missbrukade 

med. De på 

Process Kedjan 

blir som nya 

vänner.  

Oliver Fick 

identifikation med 

en person från 

Process Kedjan 

som hade 

liknande 

bakgrund 

Kan vara sig 

själv, behöver 

inte dölja att man 

varit missbrukare 

eller kriminell. 

Kan ta återfall 

utan att bli 

straffad, de 

stöttar en 

istället.   

Framkommer inte i 

intervjun.  
Blir ensamt när 

man bryter med 

kriminella 

vänner. Hittade 

en gemenskap i 

Process Kedjan, 

viktigast med 

aktiviteterna är 

personerna som 

är med. 

Anton Anser att 

personalen har 

bra förståelse 

eftersom de har 

varit i liknande 

situation. 

Kunde vara ärlig 

utan att behöva 

vara rädd för det 

skulle rapporteras 

till socialtjänsten. 

Tyckte detta var 

en skön känsla.  

Hans coach ställer 

alltid upp, har även 

bott hos honom en 

period. Kan ringa 

när som helst om 

det händer något 

Var tvungen att 

bryta kontakten 

med sina gamla 

vänner. Viktigt 

med aktiviteter 

och att umgås 

med personer 

som också vill 

lämna 

kriminalitet och 

missbruk. 

 


