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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna rapport är undersöka synen på polisen i Sundsvall bland de som en 

gång varit aktivt kriminella i staden samt visa på synpunkter på hur det polisiära 

arbetet kan förbättras vid bemötande av kriminella och missbrukare. Arbetet skall 

även visa på eventuella samarbeten mellan K.R.I.S, polisen och kriminalvården i 

Sundsvall inför frigivning av intagna på kriminalvårdsanstalt.  
 

Det inledande kapitlet beskriver föreningen kriminellas revansch i samhället 

(K.R.I.S.) samt föreningens medlemmar. Dessa personer har till stor del en bakgrund 

som kriminella och/eller missbrukare och föreningen syftar till att hjälpa dessa 

människor till ett hederligt leverne. Ett viktigt steg för att bryta den kriminella 

livsstilen är att en person ,som skall bli frigiven från fängelse, blir mött av K.R.I.S. 

vid detta tillfälle. Detta sker inte förrän personen i fråga är beredd på att satsa på ett 

hederligt liv samt beslutar om ett medlemskap i K.R.I.S. I kapitlet framgår även 

tillvägagångssättet för underökningen i Sundsvall. Detta i form av intervjuer med 

K.R.I.S. medlemmar och styrelseordförande. Varsin representant från myndigheterna 

intervjuas likaså. 
 

När det gäller resultatet av de intervjuade personerna i K.R.I.S., som skall visa på 

synen på polisen som aktiv och före detta kriminell, kan vissa slutsatser dras. Synen 

personerna hade på polisen som aktivt kriminella var i stora drag negativ. Endast 

någon hade en positiv syn på ordningsmakten. Orsaken till den negativa synen 

berodde till stor del att personerna upplevde att de levde i en förvrängd 

värklighetsuppfattning. Om  personerna var påverkade av narkotika vid sina kontakter 

med polisen ledde inte detta till någon förändrad eller förstärkt syn på polisen. Som 

före detta kriminell har synen förändrats till det positiva samtidigt som personerna 

sällan eller aldrig träffat  polisen.  
 

Genom intervjuer med representanter från K.R.I.S. och kriminalvården i Sundsvall 

framkommer det att ett samarbete, inför frigivning av intagna på kriminalvårdsanstalt, 

finns. Detta i syfte att hjälpa personerna bryta med sitt kriminella leverne och satsa på 

ett hederligt liv. Intervjun med representanten från polisen visar att myndigheten inte 

har någon del i detta eller något annat samarbete men representanten anser att ett 

samarbete med de övriga aktörerna skulle kunna utvecklas.  
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1 Inledning 
Att som polis vara omtyckt av alla människor i alla lägen är omöjligt.  

Det finns stunder i arbetet där poliser kanske ingripit på ett sådant                                        

sätt som kan ha uppfattats som fientligt och nedvärderande för den              

kriminelle. Detta har kanske lett till dålig framtida kontakt med dessa         

människor. Kanske har polisen mer att lära om människor som befinner  

sig i dessa situationer, där kriminalitet och missbruk utgör den större  

delen av dagen. 

 K.R.I.S. (kriminellas revansch i samhället) är en förening där 

medlemmarna har ett kriminellt förflutet och tidigare varit intagna på 

kriminalvårdsanstalter. Dessa personer har olika erfarenheter och minnen 

av möten med polisen. 

 Varför jag valt att skriva om detta ämne beror på att de före detta intagna 

på kriminalvårdsanstalter, nuvarande medlemmar i K.R.I.S. har olika 

erfarenheter om ämnet och är villiga att berätta om sina upplevelser samt 

lämna synpunkter och idéer på polisens arbete. Genom denna rapport 

hoppas jag uppnå en bättre förståelse för missbrukare och kriminella samt 

deras känslor vid möte med polisen. Möjligtvis kan medlemmarna i 

K.R.I.S. ge tips på hur polisen kan förbättra sitt bemötande av just dessa 

människor.                                    

1.1  Bakgrund 
K.R.I.S. startade i Stockholm 1997 och finns nu i ett 30-tal svenska städer 

samt i Danmark, Finland och Litauen. Samtliga föreningar följer samma 

stadgar och arbetar för samma syfte. 

K.R.I.S. är en förening som har som sitt främsta syfte att hjälpa 

människor som ska friges från kriminalvårdsanstalterna. Detta genom att 

erbjuda dem ett tryggt socialt närverk samt stötta personerna vid 

integrering i samhället. Den syftar även till att minska brottsligheten och 

missbruket i Sverige.    

 Föreningen har tre typer av medlemskap; normalmedlem (före detta 

intagen på kriminalvårdsanstalt eller missbrukare), stödmedlem (den som 

inte kvalificerar sig som normalmedlem) samt hedersmedlem (person som 
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utsetts till det vid ett årsmöte i en K. R. I. S.-förening). Medlemmarna 

finns till hands för dem som har bestämt sig för att bryta med sitt 

kriminellt förflutna liv. K.R.I.S. syftar till att hjälpa dessa människor att 

hålla sig från droger och kriminalitet genom att erbjuda ett nytt hederligt 

och socialt nätverk.   

 Föreningen anser att ett viktigt steg i att bryta med sitt kriminellt 

förflutna är att möta upp personen vid frigivningen från anstalten. Det 

föreligger annars en risk att kriminella vänner från det förflutna möter upp 

och anser att frigivningen skall firas med alkohol eller narkotika. När 

dagen för frigivningen kommer står K.R.I.S. utanför porten och tar om 

hand personen som själv får välja vad denna vill göra denna dag. Detta 

innebär vad som helst inom lagens och föreningens ekonomiska ramar. 

Kraven för att bli hämtad av K.R.I.S. vid frigivningen är att den intagne 

personligen hör av sig minst tre månader innan frigivning och att den löser 

ett medlemskap i föreningen. När detta skett kommer K.R.I.S. till 

anstalten för att tala med vederbörande och gör således en bedömning 

huruvida denne är beredd på att satsa på ett nytt liv utan kriminalitet och 

missbruk.  

(http://www.kris.a.se/ 051102) 

1.2 Syfte 
Med denna rapport vill jag visa på synen gällande polisen då (som aktiv 

kriminell) och nu (som före detta kriminell) samt visa på synpunkter 

gällande hur det polisiära arbetet kan förbättras vid bemötande av 

kriminella och missbrukare. Jag vill även visa på eventuella samarbeten 

mellan K.R.I.S, polisen och kriminalvården inför frigivning av intagna på       

             kriminalvårdsanstalt. 

1.3  Frågeställningar 
  

• Hur många gånger har normalmedlemmen i K.R.I.S. Sundsvall varit i 

kontakt med polisen. Både som före detta och som aktiv kriminell? 
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• Hur var synen på polisen som aktiv kriminell och har den förändrats 

som före detta kriminell?  

• Kan eventuell drogpåverkan, vid bemötandet av polis, förändrat eller 

förstärkt synen på polisen? 

• Vad kan polisen bli bättre på och vad bör polisen tänka på vid sitt 

bemötande av kriminella och missbrukare? 

• Har polisen, kriminalvården och K.R.I.S. något samarbete vid 

frigivning av den intagne på kriminalvårdsanstalt? I så fall, hur 

fungerar det rent praktiskt, och hur kan det förbättras? 

1.4  Avgränsningar 
 
                  Jag har valt att begränsa undersökningen till K.R.I.S. Sundsvalls  

normalmedlemmars och styrelseordförandes syn på polisen då och nu. 

1.5 Tillvägagångssätt 
Jag kommer att utföra detta arbete genom intervju med Tord Svensson, 

styrelseordförande i K.R.I.S. Sundsvall och med fem av 

normalmedlemmarna. Intervju sker även med Tomas Åslund, 

bitr.närpolischef vid närpolisområdena city/nord/väst Sundsvall samt 

Karin Grane-Eriksson, frivårdsinspektör vid kriminalvården i Sundsvall. 

Jag inhämtar information och fakta om föreningen K.R.I.S. Sundsvall 

genom intervjuerna men även från http://www.kris.a.se/.  
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2 Teori 
En teori om varför de intervjuade på K.R.I.S. Sundsvall en gång i tiden 

valde den kriminella banan kan vara strain-teorin. I denna teori beskrivs 

orsaker som kan ha föranlett valet av ett kriminellt leverne.  

Sarnecki (2003) beskriver strain-teorin. Den stora fokuseringen på 

”etablerade livsmål” är en av orsakerna till att individen blir kriminell 

eller får sociala problem i samhället. Livsmålen bygger på 

medelklassvärderingar och är i stort sett samma för dem som lever i 

samma samhälle. Motsättningen mellan mål och medel kan leda till strain 

(frustration), vilket ökar risken för kriminalitet. Ett exempel på en 

motsättning kan vara då en person har som mål att bilda familj, köpa hus, 

få en respektabel position i samhället men saknar ekonomi och sociala 

förutsättningar. Personen söker då andra sätt att uppnå sitt mål. 

 Följande strategier visar individens anpassning till samhället eller en 

grupp människor. Konformitet är en anpassningsstrategi där personen 

råder över både mål och medel. Genom exempelvis sociala 

förutsättningar, god ekonomi och förmåga att studera kan personen 

utbilda sig och därefter etablera sig i yrkeslivet, därav uppstår ingen 

motsättning mellan mål och medel. En annan strategi, innovation, bygger 

på att personen har livsmål men saknar medel för att uppnå dessa. 

Personen har kanske inte samma ekonomiska och sociala förutsättningar 

att leva som alla andra utan finner alternativa medel för att uppnå målen. 

Ritualismen innefattar individer som har och använder sig av medlen men 

som förlorar målen. Dessa personer följer slaviskt alla regler utan att bry 

sig vad det leder till.    

 Stämplingsteorin är en annan teori som eventuellt kan förklara K.R.I.S.-

medlemmarnas början till det kriminella livet. Teorin beskrivs av Sarnecki 

(2003). 

Teorin går ut på att en kriminell person accepterar sig själv som kriminell 

och ond efter att ha blivit utpekad och stämplad som detta av samhället. 

När personen har denna uppfattning om sig själv fortsätter denne att bryta 
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mot samhällets normer och kanske i ännu större utsträckning än tidigare. 

Stämpeln individen har som kriminell kan vara svår att bli fri, då kan det 

vara lättare att fortsätta sin påbörjade bana som kriminell.  
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3 Resultat 
3.1 Intervjuer 

Här redovisas intervjuer med K.R.I.S. Sundsvalls normalmedlemmar och 

styrelseordförande. Intervjuerna kommer att beröra personernas syn på 

polisen som före detta- och aktiv kriminell följande frågor ställdes: 

1) Vad har du för förnamn, och hur gammal är du? 

2) Hur länge var du brottsaktiv/missbrukare? 

3) Hur många gånger var du i kontakt med polis som 

brottsaktiv/missbrukare? 

4) Var du drog eller alkoholmissbrukare som brottsaktiv? 

5) Vad hade du för syn på polisen som brottsaktiv/missbrukare? Beskriv 

med tre fristående ord. 

6) Vad var grundorsaken till denna syn? 

7) Kan eventuell drog/alkoholpåverkan vid kontakten med polisen 

förstärkt eller förändrat synen? 

8) Hur många gånger har du varit i kontakt med polis nu som före detta 

kriminell/missbrukare? 

9) Är synen på polisen förändrad eller densamma nu som före detta 

kriminell/missbrukare? Ge tre fristående ord i synen på polisen idag. 

10) Vad kan/bör polisen förbättra respektive tänka på vid bemötande av 

missbrukare och kriminella? 

11) Har du några övriga synpunkter på polisen och dess arbete? 

Svaren som personerna gett redovisas här genom en persons svar på 

samtliga frågor i löpande text. Därefter nästa person o.s.v.  
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Tord, 39 år  

Tord, styrelseordförande i K.R.I.S. Sundsvall, började sin brottsliga bana 

redan vid fem års ålder. Sammanlagt 31år var han brottsaktiv. Som 

brottsaktiv var han i kontakt med polisen så pass många gånger att han 

inte minns antalet. Tord missbrukade både alkohol och narkotika under sitt 

kriminella liv. ”Grisar, svin och idioter” var synen på poliser under åren 

som brottsaktiv men menar att det skulle man helt enkelt tycka när man 

levde som kriminell. Det var en attityd som alla kriminella hade. Tord 

uppger också att denna syn berodde på att han hade en förvrängd 

verklighetsuppfattning p.g.a. kriminaliteten och drogerna. Han berättar 

vidare att drogpåverkan inte spelade någon roll på sin syn utan hade alltid 

samma missaktning för poliser. Som före detta kriminell har han nu 

flertalet gånger varit i kontakt med polisen dock genom sitt arbete inom 

K.R.I.S. Även nu är det så många gånger att han inte kan uppge antal ggr.  

Synen har nu förändrats till den grad att han gillar polisen. Med tre ord 

beskriver han polisen som: ”tryggt, schyssta, resurs”. Med resurs menar 

han att polisen är en resurs i arbetet med ungdomar. När polisen möter 

missbrukare och kriminella, tycker Tord, att polisen ska ha ett synsätt på 

dessa människor som innebär att en kriminell/missbrukare är en sjuk 

person. Polisen kan förbättra sitt bemötande genom att inge hopp om en 

bättre framtid för dessa människor samt respektera dem som människor.  

Tord har inga övriga synpunkter på polisen eller dess arbete. 

 

Peter, 50 år 

Peter har levt i 25 år av alkoholmissbruk men berättar att brott inte varit 

hans främsta sysselsättning. Det var alkoholen han levde för. Han har 

under sitt missbruk varit i kontakt med polisen oändligt många gånger. 

”Schysst, svin, besvärlig” beskriver han polisen när han tänker tillbaka på 

sin tid som missbrukare men uppger att synen berodde på en förvrängd 

verklighetsuppfattning till följd av alkoholen. ”Jag levde i en bubbla 

liksom.” Det var endast ett fåtal poliser som var schyssta mot Peter.  
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   Idag, när Peter är rehabiliterad, har han bara träffat polisen en gång. 

Synen har förändrats till det bättre och han beskriver polisen som 

”människor, schyssta och nödvändiga”. På frågan om polisen kan förbättra 

sitt bemötande av kriminella och missbrukare förklarar Peter att han inte 

tror det. Det beror på att Peter själv har förändrats som människa och inte 

lever i den förvrängda verklighetsuppfattningen längre. Han ser nu att 

polisen arbetar humanitärt och på ett acceptabelt sätt vilket han inte ansåg 

tidigare.  

    I  övrigt tycker Peter att ”polisen skall vara humanitära vid 

omhändertagande av berusade personer. Polisen kan ge mer tid till 

konversation med personen innan tvångsmedel sätts in och inte alltid välja 

att föra in personen i en cell utan även skjutsa hem den ibland. Inled inte 

ett samtal med en berusad person med myndighetsröst utan med 

vänskaplig röst. Det är okej att polisen är hård men de skall även vara 

rättvis. De ska heller inte vela”. Peter tycker att polisen borde ta del av 

anonyma alkoholisters 12 stegs program för att ha en grund till att försöka 

få missbrukaren till att bli rehabiliterad. ”Polisen kan hjälpa missbrukare 

till rehabilitering genom att ständigt anmäla och rapportera överträdelser 

av lagen. Det leder till konsekvenser och dessa blir till slut så jobbiga att 

man blir tvungen att söka hjälp för sitt missbruk.” Polisen bör även visa att 

de bryr sig om missbrukaren genom tal och kroppsspråk. Tilltala även den 

berusade vid namn. Det blir mer personligt då. Skapar polisen en bra 

kontakt kan det leda till att missbrukaren lämnar tips om brott och 

kriminella. 

 

Tommy, 44 år 

Tommy har varit brottsaktiv i 28 år och varit i kontakt med polis åtskilliga 

gånger. Han missbrukade narkotika under sitt kriminella leverne vilket i 

sin tur ledde till en förvrängd bild av verkligheten. Tommy ger följande 

tre ord för polisen: ”dö, gris, buro” (romiskt ord för bonde, tänkt att vara 

ett skällsord). Grundorsaken till Tommys syn var att polisen störde honom 
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i hans brottsliga verksamhet samt den förvrängda bilden av verkligheten. 

Det spelade ingen roll om han var påverkad av narkotika eller inte så hade 

han samma syn på polisen. Tommy har ett fåtal gånger varit i kontakt med 

polisen sedan han blev frigiven från kriminalvårdsanstalten. 

 Synen på polisen är idag förändrad och han ger följande tre ord om 

polisen: ”betydelsefulla, schyssta, människor”.  När Tommy får lämna 

synpunkter på vad polisen kan förbättra och tänka på vid bemötande säger 

han: ”missbruk och kriminalitet är en sjukdom”. Detta tycker han polisen 

skall tänka på. Tommy har inga övriga synpunkter på polisen och dess 

arbete men avslutar intervjun med frasen: ”man skrattar inte åt räven för 

han är slug vettu´!”. Någon förklaring lämnar han inte. 

 

Peter, 31 år 

I 13 år av sitt liv har Peter varit aktivt kriminell och träffat polisen 

åtskilliga gånger. Under dessa tretton år missbrukade han främst narkotika 

men även alkohol. Peters tre ord om polisen var: ”terrorister, äckligt-

trevlig och behövlig”. Peter menar att även fast han var kriminell och 

ogillade polisen så var han medveten om att polisen behövdes i samhället. 

Orsaken till Peters syn var att polisen ständigt bevakade honom.  ”De 

kunde komma med polisbilen och vända på min tomt fem gånger om 

dagen.”  Att Peter var drogpåverkad varken förändrade eller förstärkte 

synen på polisen.     

 Peter har idag varit fri från droger och kriminalitet i tre månader och 

varit i kontakt med polis två gånger. Synen på polisen är densamma som 

när han var aktivt kriminell men vill ändå nämna tre ord i fråga om synen 

på polisen nu: ”va-som-folk”.  Han berättar om ett tillfälle, efter det att han 

blev frigiven från kriminalvårdsanstalten, då polisen stoppade honom när 

han körde bil. ”De stannade mig mitt på bron så att alla bilister kunde se 

mig när de körde förbi. Det var förnedrande. Sen sökte de fel efter fel på 

min bil bara för att kunna sätta dit mig för något.” Peter berättar även om 

ett tillfälle efter frigivningen då han skulle på ett vittnesförhör hos polisen. 

Denna gång fick han en klapp på sin axel och polismannen skall ha 
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berömt Peter för att han ordnat upp sitt liv. Peter tyckte att detta var en 

oerhörd skön känsla och blev glad. Han tipsar om detta. Han berättar att 

detta blev en motivation för att fortsätta vara laglydig.   

 När Peter får lämna förslag på förbättrig och vad polisen bör tänka på 

säger han att regler ska vara lika för alla. Man bör inte bli mer ”ditsatt” 

bara för att man har ett kriminellt förflutet. Polisen bör även ”köra med 

raka rör” dvs. vara ärlig och berätta vad som tycks och tänks.  I övrigt 

tycker Peter att den som söker till polis söker till ett otacksamt yrke. 

 

Caroline, 19 år 

I fem år har Caroline varit brottsaktiv och missbrukare av alkohol. Även 

hon har varit i kontakt med polis åtskilliga gånger trots sin ringa ålder. 

Hennes syn på polisen som aktiv kriminell var: ”grisar, grisar, grisar”. 

Synen var densamma även då Caroline var påverkad av alkohol. Orsaken 

till denna syn var nedläggningen av ett ärende där hon var utsatt för brott. 

Hon blev misshandlad av styvpappan och mamman vågade inte vittna om 

detta.      

 Vid intervjutillfället har Caroline endast varit fri från missbruk och 

kriminalitet sedan juni 2005 och berättar att hon har samma syn på polisen 

nu som före detta kriminell. Hon har träffat polisen ett okänt antal gånger 

sedan dess. Hon berättar om ett tillfälle som före detta kriminell då polisen 

kom fram till henne och ställde frågor medan hon promenerade med sin 

nya pojkvän. Hon tyckte detta var oerhört jobbigt och pinsamt. Hon är 

även väldigt rädd för ordningsmakten. Hon upplever att polisen hela tiden 

vill ”sätta dit” henne. Hon tycker att polismän bör förändra sig i sitt tal 

och inte vara nedvärderande mot misstänkta. I övrigt anser Caroline att 

människor som valt polisyrket har gjort ett dåligt val. 

 

Anders, 46 år  

Anders började sin brottsliga bana som 25 åring. Han är nu 46 år och 

frigavs från en kriminalvårdsanstalt för 2 månader sedan. I 21 år var han 
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brottsaktiv och missbrukare av hasch. Fyra gånger var han i kontakt med 

polis som misstänkt under dessa år. Anders syn på polisen som aktiv 

kriminell var: ”stöttepelare, hjälpande och föredömen”. Vid kontakterna 

var han aldrig påverkad av narkotika så han vill inte uttala sig i fråga om 

synen skulle ha förändrats om han varit påverkad.  Grundorsaken till synen 

var uppfostran han fick som liten. Där ingick att lita på polisen. Anders 

har inte hunnit stöta på polisen sedan frigivandet för 2 månader sedan men 

uppger att synen är densamma nu som då. Anders vet inte vad polisen bör 

tänka på vid bemötande av kriminella, inte heller vad som kan förbättras 

från polisens sida. I övrigt anser han att polisen skall satsa sina resurser på 

ungdomar för att ”stöttepelaren håller på att tyna bort”.  

 

Härefter följer intervjuer där samarbete mellan olika aktörer undersöks 

gällande frigivning av intagen på kriminalvårdsanstalt. Intervanter som 

berörs är styrelseordförande i K.R.I.S. Sundsvall, biträdande näpo.chef 

vid närpolisområdena city/nord/väst Sundsvall och frivårdsinspektör vid 

kriminalvården i Sundsvall. Följande frågor ställdes: 

1) Vad har du för namn och befattning? 

2) Har polisen, kriminalvården och K.R.I.S. något samarbete vid 

frigivning av den intagne på kriminalvårdsanstalt? I så fall, hur 

fungerar det rent praktiskt? 

Svaren som personerna gett redovisas här genom en persons svar på 

samtliga frågor i löpande text. Därefter nästa person o.s.v.  

 

Tomas Åslund arbetar som bitr. näpochef vid närpolisområdena 

city/nord/väst i Sundsvall. Tomas berättar att polisen i Sundsvall inte har 

något som helst samarbete med de övriga aktörerna när det gäller 

frigivning av intagna på kriminalvårdsanstalt. Han tycker således att 

samarbetet kan förbättras och utvecklas avsevärt.  
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Karin Grane-Eriksson är frivårdsinspektör och arbetar inom frivården i 

Sundsvall. Karin berättar att frivården är en del av kriminalvården varvid 

hon kan svara på frågor som rör kriminalvården. Det finns ett samarbete 

mellan K.R.I.S. och kriminalvården som innebär att kriminalvården 

informerar den intagne på kriminalvårdsanstalt om föreningen K.R.I.S.. 

Önskar den intagne kontakt med K.R.I.S. kan kriminalvården agera 

medlare för detta. Givetvis får den intagne själv höra av sig till K.R.I.S. 

Vidare får K.R.I.S. Sundsvall komma till anstalterna för att informera de 

intagna om föreningen och gällande regler för ett medlemskap. De 

samverkar för att de intagna skall bryta den kriminella banan och satsa på 

ett hederligt liv. 

 

Tord Svensson är styrelseordförande i K.R.I.S. Sundsvall och nämner 

den samverkan som Karin Grane-Eriksson uppgav. Tord berättar att 

föreningen har tillträde till kriminalvårdsanstalterna för att informera 

intagna om föreningen K.R.I.S. Sundsvall. Föreningen tvingar ingen till 

att lyssna men om de vill så har K.R.I.S. ett rum på anstalterna dit de 

intagna får komma för att erhålla information om föreningen. Vidare 

berättar han att ett samarbete med polisen kan vara känsligt när det gäller 

intagna. Det skulle kunna leda till ett minskat förtroende för K.R.I.S. 

Sundsvall bland dem som skall friges, vilket i sin tur kan leda till att 

föreningens medlemmar anses som ”svikare”. 

 

3.2 Kritisk granskning av resultat 
Vid intervjuerna med personerna i K.R.I.S. Sundsvall kan det tänkas att 

100 % ärliga svar inte givits i fråga om synen på polisen som aktiv- och 

före detta kriminell. Detta på grund av en möjlig rädsla, eller 

återhållsamhet från intervanterna, att fritt uttrycka sig om polisen inför en 

blivande polis. Vad gäller de berättelser som framkommit om polisens 

agerande, i vissa situationer, finns inga belägg för att detta verkligen har 
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hänt. Det är endast intervanternas egna berättelser som ligger till grund för 

resultatet.  

Begreppet ”före detta kriminell” är en oklar beskrivning av en person som 

anses ha brutit med sitt kriminella leverne. Vissa av intervanterna har 

endast en kortare period avstått från kriminalitet, varpå det kan vara svårt 

att avgöra om intervanten anses som en hederlig medborgare. Frågan är; 

när är personen hederlig? Det är således oklart om K.R.I.S. medlemmen 

svarat som 100 % ”före detta kriminell” i fråga som rör detta begrepp. 

 

3.3 Resultatsammanfattning 
Efter intervjuer med normalmedlemmar och styrelseordförande från 

föreningen K.R.I.S. Sundsvall framkommer följande i fråga om synen på 

polisen ”som aktiv- och före detta kriminell”: Medelåldern på de 

intervjuade är 38,1 år och är till större delen män. I tjugo år har 

personerna, i snitt, varit aktiva som kriminella/missbrukare. Flertalet av 

dem har varit i kontakt med polis så många gånger att de inte kan uppge 

eller minnas direkta antal. Samtliga av de intervjuade missbrukade 

antingen alkohol, narkotika eller båda alternativen som brottsaktiv. I 

huvudsak hade de intervjuade en negativ syn på polisen som brottsaktiv 

eller missbrukare och ett vanligt förekommande ord beskrivande polisen 

var ”gris”. Uppgifterna om orsaken till denna syn på polisen går lite isär 

men det fanns en upprepad beskrivning som: ”jag levde i en förvrängd 

världsbild”. Om de intervjuade var drogpåverkade vid sin kontakt med 

polisen ledde inte detta till en förstärkt eller förändrad syn på polisen. 

När de intervjuade får svara på frågan om synen på polisen nu som före 

detta kriminell/missbrukare, är synen i huvudsak förändrad och positiv. 

Man har sällan eller aldrig varit i kontakt med polisen sedan man frigivits 

från kriminalvårdsanstalt men har ändå, i huvudsak, en väldigt positiv bild 

av polisen. De intervjuade har alla olika idéer om hur polisen kan 

förbättra/förändra sitt bemötande av kriminella och missbrukare. Bl.a. vill 

man att polisen skall vara medmänsklig och rättvis. Polisen bör inte vara 
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nedvärderande vid sitt bemötande och inleda samtal med myndighetsröst. 

Polisen skall även visa att de bryr sig om personerna och inge hopp om en 

bättre framtid.  

Då representanterna för polisen i Sundsvall, kriminalvården i Sundsvall 

och K.R.I.S. Sundsvall fick svara på om det förekom något samarbete 

mellan dem inför frigivande av intagen på kriminalvårdsanstalt framkom 

följande: Kriminalvården och kris har ett samarbete som går ut på att 

kriminalvården informerar de intagna om att K.R.I.S. Sundsvall finns. Är 

personen intresserad av en eventuell kontakt med föreningen kan 

kriminalvården agera medlare om detta. Den intagne får givetvis höra av 

sig själv. K.R.I.S. får i sin tur tillträde till kriminalvårdsanstalterna för att 

informera de intagna om föreningen och dess syfte. Polisen har ingen som 

helst del i något samarbete med dessa aktörer i denna fråga. 
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4 Diskussion 
Som tidigare nämnts gällande orsaken till brottslighet i strain-torin så 

handlade denna om motsättning mellan mål och medel. Om de före detta 

intagna på kriminalvårdsanstalt, efter frigivande, ansökt om medlemskap i 

K.R.I.S.-Sundsvall för att bilda ett nytt socialt nätverk faller lite av denna 

teori. Om personerna har sina livsmål kvar vill säga. Det finns då inga 

större motsättningar mellan mål och medel. Genom medlemskapet i kris 

får personen vänner som också satsar på ett hederligt leverne. Med andra 

ord ett tryggt och hederligt socialt nätverk. Ekonomin är ett medel som 

personen automatiskt inte får utan tvingas kämpa för. Eventuellt får 

personen utbilda sig för att därefter slå sig in på arbetsmarknaden. När 

detta är genomfört finns alltså inga motsättningar mellan mål och medel 

och risken för att återfalla i kriminalitet minskar. 

 Stämplingsteorin som innebar att personen fick en stämpel på sig kan 

också diskuteras. Som tidigare beskrivits utpekades personen som 

brottsling och ond av samhället om denne en gång dömts och belagts med 

straff för brott. Personen accepterade till slut sig själv som kriminell och 

ond. Efter personen frigivits från anstalt och beredd att satsa på ett 

hederligt liv som en laglydig medborgare, anser denne eventuellt att 

stämpeln tynar. Han/hon vill således rentvå sig genom att följa samhällets 

lagar och regler. Frågan är bara vad samhället anser. Kan personen rentvås 

genom detta förfarande eller finns stämpeln alltid kvar? Risken för återfall 

lever kanske alltid kvar beroende på hur samhället ser på den enskilda 

individen. 

När jag som intervjuare lyssnat, på normalmedlemmarna och 

styrelseordförande i K.R.I.S. Sundsvall, fastnar vissa saker i tankarna på 

mig. Den förvrängda verklighetsuppfattningen t.ex. när brott och droger 

utgör den större delen av vardagen kan jag mycket väl tänka mig att allt 

vad regler och normer är försvinner. När personen lever i ett drogberoende 

och vardagen går till att ordna medel för att finansiera detta, finns kanske 

inte så mycket energi och vilja kvar för eftertanke och hänsyn till andra 

människor. Poliser och andra människor som stör de kriminella i deras 
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verksamhet, kan då eventuellt ses som dess fiender. Ett störningsmoment 

för dessa personer är alltså polisen som skall förhindra och bekämpa brott. 

Personerna får då eventuellt en negativ syn på polisen. Detta kan inte 

polisen inte ta hänsyn till men bemötandet kan ändå ske på ett 

medmänskligt sätt.  

 

4.1 Slutsatser och förslag 
När det gäller samarbetet mellan K.R.I.S. Sundsvall och kriminalvården i 

Sundsvall inför frigivande av intagen på kriminalvårdsanstalt, anser jag 

detta lyckat. Den intagne får en chans till vänskapligt stöd, genom 

medlemskap i K.R.I.S., då denne skall återanpassas i samhället. Men vad 

händer med den som väljer att inte gå med i K.R.I.S.? Väntar de gamla 

vännerna och det kriminella livet utanför portarna på 

kriminalvårdsanstalten? Här anser jag att polisen borde ha ett samarbete 

med kriminalvården som innebär att polisen redan inför frigivningen får 

kännedom av kriminalvården att personen skall lämna anstalten. Polisen 

skulle kunna ha ett slutligt samtal med personen för att höra om framtida 

planer, även ge stöd och hjälp för återanpassning i samhället. Detta skulle 

eventuellt kunna leda till att personen känner tilltro till polisen, samt få en 

positiv syn och erfarenhet av dem. Kriminalvården skulle även kunna 

informera polisen om den som skall friges. Exempel på hur detta skulle 

kunna ske är att utge personegenskaperna och vad polisen bör tänka på vid 

en eventuell framtida kontakt med personen. Kriminalvården kan också ge 

information om eventuella rykten gällande personen och dennes framtida 

planer. Detta skulle ge polisen en överblick om vem personen är och 

förhindra eventuella brott.     

 Jag anser att detta skulle kunna vara ett steg i polisens 

problemorienterade polisarbete som syftar till att förhindra brott. De 

slutsatser jag dragit av intervjuerna med personerna inom K.R.I.S. är att de 

som aktivt kriminella hade en negativ syn på polisen. Detta berodde till 

största del på att polisen hindrade dem i deras kriminella verksamhet. Dvs. 

att polisen hindrade dem i deras missbruk och finansiering till detta. 
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Medlemmarna ansåg även att de hade en förvrängd värklighetsuppfattning 

som före detta kriminell vilket också innebar en negativ syn på polisen. 

Personerna förstod ända varför polisen gjorde som de gjorde, men detta 

ledde inte till någon god syn på polisen för det. Som före detta missbrukare 

och kriminell har synen hos dessa personer förändrats till det bättre och 

man tycker i stort sett om polisen. Man har dock synpunkter och idéer på 

polisen och dess arbete. 



K.R.I.S Sundsvall 
Andreas Larsson 
 
 

 18 

5 Referenser 
Sarnecki, J (2003): Introduktion till kriminologi. Studentlitteratur. Lund 

5.1 Internetkälla 
http://www.kris.a.se/.(051102) 

K.R.I.S. Sverige 

 

5.2 Intervanter 
Tord Svensson, Styrelseordförande K.R.I.S. Sundsvall 

Peter, 50år. Normalmedlem, K.R.I.S. Sundsvall 

Tommy, 44år. Normalmedlem,  K.R.I.S. Sundsvall 

Peter, 31år. Normalmedlem,  K.R.I.S. Sundsvall 

Caroline, Normalmedlem,  19år. K.R.I.S. Sundsvall 

Anders, 46 år. Normalmedlem,  K.R.I.S. Sundsvall 

Tomas Åslund, bitr. näpochef vid närpolisområdena city/nord/väst i 

Sundsvall 

Karin Grane-Eriksson, frivårdsinspektör inom kriminalvården i 

Sundsvall 

 


	266.pdf
	266.2.pdf

