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Kriminalvården i Sverige ansvarar för att verkställa fängelsestraff. På svenska anstalter kan 

personer gå behandlingsprogram och arbetsträna. Tanken är att individen ska vara anpassad 

att klara livet i samhället efteråt. Samtidigt visar forskning att anpassningen till samhället för 

en person som suttit i fängelse är problematisk. Personer som avverkat fängelsestraff har 

ofta svårt att finna bostad, arbete och en trygg gemenskap. Det är också vanligt att de blir 

diskriminerade och utsatta. Syftet med studien var att undersöka tidigare kriminellas 

erfarenheter av att anpassa sig till ett samhällsliv utan kriminalitet efter att ha avverkat ett 

fängelsestraff. Frågeställningarna berörde myndigheters insatser, skyddsfaktorer och 

stigmatisering. Det var en kvalitativ studie som byggde på intervjuer med fyra personer som 

suttit på svensk anstalt. Ett snöbollsurval gjordes, och via intresseorganisationerna KRIS och 

LP togs kontakt med  intervjupersoner. Den insamlade empirin bearbetades med en 

konventionell innehållsanalys. Resultatet visade att kriminalvårdens insatser var främst 

övervakare, kontaktpersoner, behandlingsprogram och kurser på anstalten. 

Behandlingsprogrammen och kurserna byggde på frivillighet. Arbetsförmedlingen fanns 

representerad på anstalterna i form av information, men ingen intervjuperson upplevde att 

det gett dem mycket hjälp.  Socialtjänstens insatser berörde främst boende, men hade i 

intervjupersonernas fall inte fungerat. En hade fått ekonomiskt bistånd som var nästintill 

obefintligt. Skyddsfaktorerna som lyftes fram var bland annat familj, arbete, bostad och en 

trygg gemenskap. Samtliga tillfrågade hade upplevt olika former av diskriminering, bland 

annat vid jobbsökandet, men även att de känt sig annorlunda behandlade och utstötta. Det 

tema och som formades blev att insatser och skyddsfaktorer är viktiga för att anpassa sig till 

samhället, men att ingendera betyder mycket om personen saknar en egen inre drivkraft. 

Motivationen är nyckeln till förändring. Diskussionsdelen tar bland annat upp frivilligheten 

kring kriminalvårdens insatser, och diskuterar frihet kontra tvång. 
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1. Inledning 
 

Kriminalvården i Sverige ansvarar för att verkställa fängelsestraff för de som blivit 

dömda till det. Tanken med svensk kriminalvård är att straffet ska vara mer 

vårdande än straffande. Målet är att en fängelsedömd ska kunna komma ut och 

fungera igen i samhället. Fungera som så att den kan arbeta, ha en egen bostad och 

leva ett delaktigt samhällsliv, (Kriminalvården, 2017). Men är det så att samhällets 

insatser är tillräckliga? Eller är en fängelsedömd person utdömd för livet och till ett 

liv i ensamhet? Med den här studien vill vi undersöka hur det fungerar i praktiken. 

Finns det möjlighet för en person som suttit på svensk anstalt att anpassas till ett 

vanligt liv i samhället, finns det möjlighet att få jobb, bostad och vänner? Vi vill lyfta 

fram vilka faktorer som är viktiga för att anpassas till samhället, och för att klara av 

livet utan att återfalla in i kriminalitet och brottslighet. År 2016 intogs 8500 personer 

på kriminalvårdsanstalt, (Brå, 2016). Tidigare forskning visar att många som suttit i 

fängelse upplever stigmatisering när de kommer ut, stigmatisering i form av 

svårighet till att få bostad, nekad anställning och fördomar och förtryck, (Day, Ward 

& Shirley, 2011). Därför är det viktigt att se hur personer som suttit på svensk anstalt 

upplever det här i praktiken, om de möter stigmatisering på sin väg tillbaka till ett liv 

som delaktig i samhället, och hur de blir bemötta av andra människor. Det är viktigt, 

för om personen lyckas anpassa sig till samhället och upplever att denne fyller en 

funktion, är det mindre chans att personen återgår till ett liv i kriminalitet, och 

mindre chans att hamna på anstalt igen. Många personer som begår brott fastnar i 

kriminalitet. Den kriminaliteten kostar mycket, för samhället, men också mycket i 

form av lidande för brottsoffer, (Regeringen, 2017). 

 

När vi läst tidigare forskning och olika studier får vi uppfattningen om att livet efter 

avverkat fängelsestraff ofta är problematisk och svår. Många finner det svårt att bli 

en del av samhället igen, och många har svårt att få jobb och att finna en gemenskap. 

Regeringen håller på att utforma en ny insats som ska heta “inslussings-projektet”. 

Programmet ska vara ett samordnat stöd från kriminalvården och lokala aktörer på 

den plats där den intagne kommer ifrån. Frigivningen ska vara noga planerad, med 

en tydlig fortsättning på de utbildnings- och behandlingsinsatser som getts på 

anstalten. Sysselsättning den första tiden ska vara garanterad, (Regeringen, 2017). 

Det här nya programmet uppfattar vi som en vilja att åtgärda något som idag inte 

fungerar som det ska, också som ett tecken på att den intagnes väg tillbaka till ett 

samhällsliv inte fungerar som det bör. Av den anledningen tycker vi det är det viktigt 

att lyfta fram tidigare intagnas egna berättelser om hur livet har varit för dem efter 

att de släppts ut från fängelset, för att lyfta fram vad som fungerar och inte. Det har 

gjorts mycket forskning utifrån samhällsperspektivet, t.ex. genom statistik och olika 

åtgärdsprogram, men vi tycker det är viktigt att även lyfta fram personernas egna 

perspektiv.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Med anledning av det vi tar upp ovan är syftet med studien att undersöka tidigare 

kriminellas erfarenheter av att anpassa sig till ett samhällsliv utan kriminalitet efter 

att ha avverkat ett fängelsestraff. 

 

För att uppnå syftet har vi formulerat och utgått från följande frågeställningar: 

 

• Vilka var de viktigaste skyddsfaktorerna för att lämna en kriminell livsstil efter 

ett avverkat fängelsestraff? 

• Hur har kriminalvårdens, socialtjänstens och arbetsförmedlingens 

stödinsatser sett ut för personer som suttit på anstalt? 

• Har de upplevt sig stigmatiserade efter avtjänat straff och hur tog det sig i 

uttryck i så fall? 
 
 

2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet har vi en presentation om kriminalvårdens arbete samt om 

organisationerna KRIS, (kriminellas revansch i samhället) och LP, (Lewi Pethrus 

stiftelse för filantropisk verksamhet). De är via de organisationerna vi har fått tag i 

våra intervjupersoner. Utöver organisationernas förklaring i det här kapitlet kommer 

deras funktion nämnas ytterligare i metod- och diskussionsdelen. 

 

2.1 Om Kriminalvården 

Kriminalvården ansvarar för fängelser, häkten och frivården i Sverige, och är en 

statlig myndighet. Deras uppdrag är att minska återfall i brott, säkerhetsställa straff, 

och på så sätt göra samhället säkrare och tryggare. De jobbar efter uttrycket “bättre 

ut”, som innebär att deras klienter ska vara bättre rustade för att klara livet på egen 

hand utan droger och kriminalitet när de avverkat sitt straff, (Kriminalvården, 2017). 

För att minska återfall i brott använder de sig av motiverande samtal, utbildning, 

sysselsättning och olika behandlingsprogram. Dessa behandlingsprogram riktar in 

sig på kriminalitet, våld, partnervåld, sexualbrott, missbruk och beroende. I sin egen 

forskning ser kriminalvården att resultaten av dessa program är positiva, då 

återfallen minskar. Deras program är ackrediterade, vilket innebär att de genomgått 

och klarat av en vetenskaplig prövning, samt att det finns stöd i forskning som visar 

att programmen fungerar, (Kriminalvården, 2017). 

 

Många klienter på kriminalvården saknar utbildning och gymnasiebetyg, och när de 

avverkar sin tid på anstalt finns chansen att läsa upp gymnasiala 

ämnen.  Kriminalvården har samarbeten med olika offentliga verksamheter, såsom 

arbetsförmedlingen och socialtjänsten, (Kriminalvården, 2017).  
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Med hjälp av arbetsförmedlingen vill kriminalvården stärka den intagnes chanser att 

få arbete efter tiden på anstalten, och på så sätt få en chans till att försörja sig själv. 

Arbetsförmedlingen finns tillgänglig på varenda en av kriminalvårdens anstalter, och 

där driver de arbetsmarknadsutbildningar. På dessa arbetsmarknadsutbildningar får 

personerna lära sig dagliga rutiner, samarbete och att ta instruktioner, 

(Kriminalvården, 2017). Frivården är en del av den svenska kriminalvården. Det är 

kriminalvård som äger rum ute i det vanliga samhället. Frivården är ett straff som 

präglas av både stöd och kontroll till den dömda. Frivårdens främsta uppgift är att 

övervaka klienter som är dömda till samhällstjänst, har skyddstillsyn eller fotboja, 

samt de som är villkorligt frigivna. Frivården planerar straffen för alla inom 

kriminalvården, även för dem som ska avverka sitt straff i fängelse, (Kriminalvården 

u.å.). 

 

2.2 Om KRIS 

Kris står för Kriminellas Revansch i Samhället och är en intresseorganisation. KRIS 

är en kamratförening som består av före detta kriminella och missbrukare som 

frigivits från fängelset och vill leva ett nytt, hederligt liv fritt från kriminalitet och 

droger. De vill vara ett socialt nätverk för den som suttit inne och saknar ett sådant, 

(KRIS, u.å.). Organisationen bygger på fyra pelare: 

1. Hederlighet: de begår inte längre brott och är ärliga mot varandra och sig 

själva. 

2. Drogfrihet: en strävan efter ett liv helt fritt från droger. 

3. Kamratskap: de bryr sig om och respekterar andra. 

4. Solidaritet: de hjälper, respekterar och bryr sig om varandra. 

Rent praktiskt erbjuder de bland annat hämtning från fängelset, boendeverksamhet, 

samtal, kulturevent, studiecirklar med mera. De finns även närvarande på många 

anstalter för bland annat samtal och information, (KRIS, u.å.). 

 

2.7 Om LP - verksamheten 

LP startades 1959 och står  för “Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk 

verksamhet”.  Idag är LP-verksamheten en etablerad förening som fokuserar på att 

förebygga och avhjälpa personer med drog - och alkoholmissbruk. Denna inriktning 

växte fram utifrån sociala behov som uppmärksammades i samhället. Idag bedriver 

LP-verksamheten behandlingshem för olika målgrupper, bl.a. familjevård och 

arbetsträning, (LP-verksamheten, 2017). Mot slutet av 80-talet drev LP-stiftelsen 

runt 10 procent av all institutionsvård för missbrukare i Sverige. Idag är LP-

verksamheten ombildad till en riksorganisation, LP-verksamhetens ideella 

riksförening och ett stort antal lokala kontakter. Idag bildar de tillsammans ett 

rikstäckande nätverk av olika enheter som bedriver behandlingshem, boenden, 

öppethus-verksamheter, arbetsintegrerande verksamhet och förebyggande arbete 

bland barn och unga, (LP-verksamheten, 2017). 
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3. Kunskapsöversikt 
  

I det här kapitlet tar vi upp den tidigare forskning vi hittat kring studiens ämne samt 

presenterar stigmateorin som kommer att användas för att analysera resultatet. 

 

3.1 Teorier om stigma och stigmatisering av tidigare kriminella 

Stigmatisering kan kort sammanfattas som upplevd diskriminering på grund av 

egenskaper en person har som uppfattas som annorlunda och avvikande från 

samhället och andra människor. Stigma beskriver en egenskap som de “normala” i 

ett samhälle sätter på de som avviker psykiskt, fysiskt och socialt från normen, 

(Goffman, 2011).  Begreppet stigma härstammar från grekerna, som skapade termen 

för att beteckna kroppsliga tecken avsedda för att visa någonting nedsättande eller 

ovanligt i en persons moraliska status, (Goffman, 2011). Erving Goffman preciserade 

begreppet stigmatisering i sin första upplaga av boken Stigma på 1970-talet. Boken 

har varit grund för vidare forskning kring ämnet, (Aronsson, Marklund & Solheim, 

2015). Stigmatisering ses som en social process med många olika komponenter som 

samspelar och leder till att människor förminskas till att vara det som stigmat 

beskriver dem som, de egenskaperna är stereotypa och nedvärderande egenskaper. 

Denna förminskning leder i sin tur ofta till känslor av skam, minskad självkänsla och 

att personen vill dölja de egenskaper som leder till stigmatisering. Stigmatisering och 

skam går ofta hand i hand, (Aronsson, Marklund & Solheim, 2015).  

 

Goffman använder begreppet avvikare för att beskriva de som utsätts för 

stigmatisering. De avviker från normen i samhället för att de är annorlunda än det 

som anses “normalt”. Avvikaren stämplas, blir dömd,  för den innehar en oönskad 

egenskap som skiljer sig från resten av gruppen, (Goffman, 2011). Goffman delar in 

en persons identitet i tre grupper, Jag-identiteten, som innebär hur jag själv upplever 

mig som subjekt. Den personliga-identiteten, som innebär vad som skiljer mig från 

andra, i form av utseende, arbete och min personliga historia. Den tredje och sista är 

den sociala-identiteten, som innebär det som uppfattas vid första ögonkastet. 

Ungefärligt utseende och beteende med mera. Den tredje kan delas in i två 

kategorier, faktisk social-identitet, som är de egenskaper personen faktiskt har, samt 

virtuell social-identitet, som är de egenskaper andra uppfattar att personen har, 

(Goffman, 2011). När det blir en diskrepans mellan en persons faktiska sociala-

identitet och dess virtuella sociala-identitet uppstår stigmatisering. Stigmatisering 

kan kort sammanfattas som upplevd diskriminering på grund av egenskaper man har 

som uppfattas som annorlunda från samhället och andra människor, (Goffman, 

2011). Vi kommer i analysen i kapitel 6 att koppla stigmateorin till den del av 

resultatet som berör “stigma och självbild”. I intervjuerna har vi inte ställt direkta 

frågor om stigmatisering. Vi har istället haft frågor om diskriminering, utsatthet och 

fördomar. Vårt resultat kommer vi analysera mot stigmateorin, för att se huruvida 

intervjupersonerna upplevt stigmatisering. På så vis blir frågeställningen om 

stigmatisering besvarad genom resultat och teori.  
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Det är vanligt att kriminella som avverkat fängelsestraff upplever stigmatisering i 

form av svårigheter att få och upprätthålla arbete, kunna ha en egen bostad samt ha 

hälsosamma, sociala relationer, (Day, Ward & Shirley, 2011). En studie som gjordes 

inom kriminalvården visar att kriminalvårdspåföljder ofta är negativt relaterade till 

att som lagöverträdare återanpassa sig psykisk och socialt. Kriminalvårdens uppgift 

är att återanpassa fängelsedömda individer till det konventionella samhället, vilket är 

en komplex uppgift, (Sarnecki & Sivertsen, 2009). Personer som begått  kriminella 

handlingar blir ofta stämplade, vilket innebär att de blir dömda på grund av sin 

kriminella bakgrund. Det påverkar chanserna att få arbete eller bostad negativt. 

Stämplingen har också en negativ verkan på det sociala livet, och de upplever ofta 

olika former av utanförskap. Det tas även upp i studien att många kriminella har en 

skev självbild och ser sig själva som avvikare, och många har låg självkänsla, 

(Sarnecki & Sivertsen, 2009). I en studie gjord i Hong Kong har 16 unga manliga 

tidigare fångar intervjuats om deras upplevelser kring diskriminering och det stigma 

som ofta följer efter ett liv i fängelse. Självstigma var mer framträdande hos 

deltagarna då de det hade låg självkänsla och bar på en stor skam på grund av deras 

tidigare fängelseliv. Självstigma visade sig på olika sätt bland de tidigare fångarna 

och kunde delas upp i tre olika komponenter, (Chui, Kwok & Cheng, 2013). 

 

Första komponenten var självstigmatiserande kognitioner, som känslor om att vara 

mindre kompetent och mindre värd än andra, även att man uppförde sig vaksam och 

misstänksam. Andra komponenten var självstigmatiserande affekter, som t.ex. skam, 

förlägenhet och ilska. Tredje komponenten var självstigmatiserande beteenden, som 

innebär undvikande av social interaktion. Deltagarna upplevde sig även 

diskriminerade från potentiella arbetsgivare. Konsekvenserna av självstigmatisering 

för tidigare fångar visade sig sannolikt att hindra återintegrationsprocessen. 

Självstigma leder ofta till djupa negativa konsekvenser, inklusive lägre självkänsla, 

(Chui, Kwok & Cheng, 2013). 

 

3.2 Svårigheter att finna arbete 

Det är ett återkommande faktum att kriminella upplever stigmatisering i 

jobbsökande och har svårigheter att finna arbete, (Day, Ward & Shirley, 2011). 

Restriktioner och förbud begränsar deras chanser och möjligheter till att söka arbete 

inom vissa yrkesområden. Många blir tvungna att bosätta sig i distanserade och 

fattigare områden där det inte finns lika bra jobbutbud. En studie gjord bland 

kriminella som suttit i fängelse visar att om någon som suttit i fängelse lyckas få 

arbete efter frigivningen minskar risken för återfall till fängelset. Den tar även upp 

att de flesta kriminella inte vill tillbaka till en kriminell livsstil, men hamnar där ändå 

för att fängelset ofta brister i att ge personerna verktyg för att klara ett självständigt 

liv och att lyckas upprätthålla ett arbete, (Harrison & Schehr, 2008). En studie gjord 

inom svenska kriminalvården tar upp att de som sitter i fängelse ofta får bra hjälp i 

form av kognitiv betéendeterapi för att ändra sina tankemönster, men väl ute ur 

fängelset saknar de praktisk hjälp för att finna arbete och bostad, (Sarnecki & 

Sivertsen, 2009). 
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En studie gjord på kvinnor som suttit i fängelse i Sydafrika visar att de efter 

frisläppning upplever stigmatisering, arbetslöshet och diskriminering. För de 

kvinnor som haft arbete innan fängelsevistelsen blev ofta utan arbete när de släpptes 

fria. För de som lyckades gå tillbaka till arbetslivet innebar det oftast mycket lägre 

lön än vad de haft innan de suttit i fängelse, (Agboola, 2017). Många upplevde att de 

kunde få ströjobb, men ingen säker anställning för ingen arbetsgivare ville anställa 

någon med en kriminell historia. Många kvinnor berättade om olika former av 

stigmatisering och diskriminering, vanligen förekommande just i jobbsökandet. När 

arbetsgivaren fick höra att de suttit i fängelse ville de inte gå vidare med intervjun. I 

vissa fall kunde arbetsgivaren även ge elaka, kränkande kommentarer som bidrog till 

diskriminering. Många av de som suttit i fängelse vittnade även om diskriminering i 

samhället de levde i. Grannar kunde fälla elaka kommentarer och sprida rykten, 

(Agboola, 2017). 

 

En anställning kan ses som den viktigaste faktorn för att hjälpa brottslingar tillbaka 

till ett vanligt liv, Dale, 1976). Arbetslöshet är en av de främsta orsakerna till återfall i 

kriminella handlingar. Det har identifierats tre barriärer som är i vägen för att 

tidigare fångar ska kunna få en anställning. Dessa är fattig bakgrund, stigma samt 

lagen, (Dale, 1976). En fattig bakgrund gör ofta att personen inte har en utbildning, 

många har svåra familjeförhållanden, och kommer från områden där droger och 

brottslighet förekommer i bred utsträckning. En kriminell möter ofta stigmatisering i 

jakten på arbete. Många arbetsgivare vill inte anställa en tidigare intagen på grund av 

att det bidrar till oro på arbetsplatsen, och man vill inte ge personen ett arbete som 

involverar ansvar och förtroende. Den tredje barriären, lagen, kan vara det största 

hindret till en anställning då många arbeten som kräver licens inte tillåter dömda 

brottslingar till arbete enligt lag, (Dale, 1976). Anledning till att många kriminella 

saknar arbete är ofta brist i arbetsetik, bristande professionella kunskaper samt 

bristande utbildning.  Alla dessa faktorer är avgörande för återanpassning till 

samhället, (Weisburd, Hasisi, Shoham, Aviv & Haviv, 2017).  

 

3.3 Familj som skyddsfaktor 

Personer som sitter i fängelse och får besök av familjemedlemmar löper mindre risk 

att falla tillbaka i en kriminell livsstil, har större chans att få arbete samt har bättre 

förutsättningar för att avstå droger. Många som sitter i fängelse har problematiska 

relationer till sina familjer, både under och efter vistelsen, (Smith & McCarthy, 

2016). Besök från familj visar sig kunna minska depressiva symptom hos den 

intagne, och den intagne löper även mindre risk för att hamna i återfall, (De Claire & 

Dixon, 2017). Kriminella som har bra kontakt med sina familjer mår även bättre 

under och efter fängelsevistelsen. Forskning visar också att en intagen som får 

regelbundna familjebesök har större chans att återanpassa sig och klara av livet i 

samhället utanför fängelset, (De Claire & Dixon, 2017). 
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3.4 Återfall och behandling 

År 2013 var det 29 procent som hamnade i återfall av brott inom tre år efter ett 

avslutat fängelsestraff eller påbörjad frivårdverkställande. Sedan 1994 har återfallen 

av brott som begåtts inom tre års tid efter avslutat fängelsestraff eller påbörjad 

frivårdsverkställande minskat med 10 procentenheter (Kriminalvården, u.å.). 

Kriminella som får återfall till olagliga handlingar och hamnar i fängelse igen gör ofta 

det på grund av deras oförmåga att försörja sig själva, (Weisburd, Hasisi, Shoham, 

Aviv & Haviv, 2017). Att hjälpa de kriminella att få en anställning är därav en ytterst 

viktig del av rehabiliteringsprocessen, och kan ofta vara en vändpunkt från den 

kriminella livsstilen. Ett arbete bidrar till att den kriminelle får en inkomst, och 

början på normala rutiner. Det bidrar också till att den kriminella får möta icke-

kriminella på en riktig arbetsplats, vilket i sin tur kan bidra till icke-kriminella 

värderingar och sunda sociala relationer, (Weisburd, Hasisi, Shoham, Aviv & Haviv, 

2017).  

 

En studie gjord inom svensk kriminalvård visar att för en kriminell, som vill bryta sin 

kriminella livsstil sällan krävs en specifik händelse, en vändpunkt. Det är snarare en 

rad av händelser och tidpunkter som är knutna till varandra. Det är sällan en enda 

händelse som är en specifik vändpunkt i livet, utan flera små och stora händelser 

som blir till ett sammanhang, och slutligen kan få den kriminelle att ändra riktning i 

livet, (Sarnecki & Sivertsen, 2009). Samma studie från kriminalvården tar upp två 

olika typer av uppehåll från kriminalitet, nämligen tillfälliga uppehåll och försök till 

förändring. Tillfälliga uppehåll innebär en period i livet då den kriminella inte begår 

brott, tar en paus, men har inte för avsikt att bryta med sin kriminella livsstil, 

(Sarnecki & Sivertsen, 2009). Försök till förändring däremot innebär att en kriminell 

avsiktligt vill bryta med den kriminella livsstilen och ändra inriktning. Det 

kännetecknas av längre perioder utan begångna brott då personen till exempel 

försöker få arbete och ordning på sociala relationer. Här kan kognitiv beteende 

terapi, som kriminalvården erbjuder,  användas så att den kriminelle ska kunna 

ändra bilden av sig själv för att fortsätta vilja jobba mot ett liv borta från kriminalitet, 

(Sarnecki & Sivertsen, 2009). 

 

4. Metod 
 
I detta kapitel redogörs valet av metod, urval, datainsamling, analysmetod och 

forskningsetiska krav. Därefter kommer studiens trovärdighet i relation till studien 

att diskuteras. Slutligen redovisas litteratursökningen, ansvarsfördelningen och en 

metodreflektion. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning bygger mycket på tolkning och förståelse. Det handlar mer om 

ord än om siffror. Vi vill med hjälp av ord tolka och förstå sociala ting utifrån 

intervjupersonernas berättelser om livet efter anstalt. 
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Kvalitativ forskning präglas av emotionalism, som innebär ett intresse för 

subjektivitet och en vilja att fånga “insidan” av personernas erfarenheter och 

upplevelser och riktar sig mot människors inre verklighet, (Bryman, 2011).  Som 

forskare krävs det att vi har ett reflexivt förhållningssätt, vilket innebär att vi alltid 

reflekterar över våra metodval, våra perspektiv, teoretiska utgångspunkter, och våra 

tillvägagångssätt. Men även att vi tänker över hur våra egna värderingar och vår egen 

förståelse påverkas av de som ingår i studien, samt hur vi influerar dem, (Thornberg 

& Fejes, 2015). Valet att utföra studien som kvalitativ gjordes för att vi vill undersöka 

några få fall på djupet. Vi ville få en djupare bild av personernas berättelser om hur 

livet efter anstalt var. Den kvalitativa ansatsen tror vi kunde hjälpa oss förstå och 

tolka olika sociala ting, som diskriminering, stigma och intervjupersonernas 

erfarenheter och upplevelser kring vägen tillbaka till ett liv som delaktig i samhället. 

Vi har även använt oss av en abduktiv ansats som innebär att studiens 

frågeställningar har besvarats både genom och utan några teoretiska antaganden 

kopplat till den insamlade empirin. Frågeställningarna kring skyddsfaktorer och 

myndigheters insatser är enbart besvarade genom intervjupersonernas egna 

berättelser. Frågeställningen kring stigma besvarades både genom 

intervjupersonernas svar, och genom en analys där stigmateorin användes, (Blom 

och Morén, 2009). 

  

4.2 Urval 

För att få tag på intervjupersoner till studien användes ett icke-sannolikhetsurval i 

form av ett snöbollsurval, (Bryman, 2011). Det innebär att vi som utför studien tog 

kontakt med en relevant person för undersökningen, som arbetade med eller var 

aktiv inom det ämne studien ska undersöka. Därefter kan den personen användas för 

att vidarebefordra oss till relevanta intervjupersoner för studien, (Bryman, 2011). 

Svårigheten med denna typ av urvalsmetod är att det uppkommer begränsningar 

som innebär att resultatet av studien inte går att generalisera till samtliga som suttit 

av ett fängelsestraff i Sverige. Istället kan studier som dessa användas med fördel 

som en slags språngbräda för vidare forskning, (Bryman, 2011). 

 

Vi intervjuade fyra olika personer och för att komma i kontakt med dem skickade vi 

mejl och ringde upp två olika ideella organisationer som är riktar sig till den typ av 

målgrupp vi sökte efter. Organisationerna är KRIS och LP-verksamheten. Där kom vi 

i kontakt med ordförande för respektive organisation. Sedan hjälpte de oss att 

komma i kontakt med intervjupersonerna. Vi intervjuade tre personer från KRIS och 

en från LP-verksamheten. Två av intervjuerna gjorde i fysisk närvaro och de andra 

två gjordes via telefonintervjuer. Ett krav vi hade för att en intervjuperson skulle 

kunna delta i studien var att de någon gång i livet skulle ha begått ett brott och 

avverkat ett fängelsestraff  på en svensk anstalt. De intervjupersoner vi fick tag i var 

alla fyra män, och jämngamla med varandra. Det var inget aktivt val vi gjorde att inte 

intervjua kvinnor, men det var just män som fanns tillgängliga.  
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Det är egentligen inte så konstigt, då 94 procent av alla som fått fängelsestraff är 

män, och enbart 6 procent är kvinnor, så män är överrepresenterade, 

(Kriminalvården, 2016).  

 

Intervjupersonerna hade avverkat olika långa fängelsestraff, allt från bara några 

månader till nio år. Brotten de satt inne för var bland annat stöld, narkotikabrott, 

misshandel, häleri och dråp. Studien är oberoende av hur långa fängelsestraffen varit 

eller av brottets art. Den fokuserar på enbart på målgruppens erfarenheter av att 

anpassa sig till ett samhällsliv utan kriminalitet efter att ha avverkat ett fängelsestraff 

 

Vi valde att vända oss till intresseorganisationer som som KRIS och LP-

verksamheten eftersom att den målgrupp vi sökte efter vanligtvis vänder sig till de 

här organisationerna för stöd och hjälp. Vi tänkte annars att den målgruppen skulle 

kunna vara svår att få tag i. Tack vare KRIS och LP- verksamheten fanns det 

människor med rätt kompetens och personer som hjälpte oss att hitta rätta 

intervjupersoner som behövdes för  studien. 

  

4.3 Datainsamling 

Vid datainsamlingen användes kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär, 

(Bryman, 2011). Det innebär att vi utformade en intervjuguide (se bilaga 1) med en 

lista över förhållandevis specifika teman som skulle beröras i intervjun, men 

intervjupersonen hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna 

behövde inte komma i samma ordning och frågor som inte ingick i denna kunde 

också ställas. Det gav utrymme för fler följdfrågor som vi ville beröra, beroende på 

vad intervjupersonen svarade, (Bryman, 2011). Vi berörda två olika teman i 

intervjuguiden. Dels hur deras upplevelser och åsikter kring stödinsatserna under 

spenderad tid på anstalt sett ut samt hur stödinsatser utformats utanför anstalt efter 

ett avverkat fängelsestraff. Vi berörde även deras syn på hur tiden varit på anstalt 

allmänt, såsom om betydelsefulla personer varit närvarande, bostad - och 

jobbmöjligheter etc. och vad som fått dem att komma ur sin kriminella livsstil. Vi 

bokade träff och telefonintervju med respektive intervjuperson enskilt. Intervjuerna 

varade mellan 30-45 min och varje intervju spelades in efter samtycke. Vi båda som 

utförde studien närvarade vid varje intervjutillfälle och hade två olika roller vid 

intervjuerna. Den ena hade en mer styrande roll i intervjun och ansvarade för att 

ställa frågorna, medan den andra hade en mer observerande roll, lyssnade in svaren 

och hade därmed större möjlighet ge betydelsefulla följdfrågor än vad den som hade 

den mer styrande rollen, då denne fokuserade mer på intervjuguiden. Efter att 

hälften av frågorna berörts bytte vi roller. När samtliga intervjuer var färdiga 

transkriberade vi två intervjuer var. Något vi märkte i efterhand var att båda 

telefonintervjuer blev ca 30 min. De intervjuer som inte gjordes via telefon blev båda 

kring 45 minuter och det var lättare att ställa följdfrågor och fånga upp 

intervjupersonens kroppsspråk. Det liknande även mer ett samtal.  
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Under telefonintervjuerna blev det istället mer fråga-svar, fråga-svar, samtidigt som 

det blev mycket konkret fakta i de korta svaren. Trots att intervjuerna utformades på 

olika sätt kan vi se fördelar och nackdelar med båda.  

 

4.4 Analysmetod 

En konventionell innehållsanalys är en metod som används vid analys av dokument 

och texter, (Bryman, 2011). Det innebär att forskarpersonerna systematiskt 

kvantifierar innehållet i en text utifrån kategorier. Det är mer ett angreppssätt för att 

studera texter, än ett sätt att generera data. Vid analysen av insamlad empiri har vi 

plockat ut meningsbärande enheter från det transkriberande materialet som berörde 

syftet och frågeställningarna med studien. Därefter har vi kodat de meningsbärande 

enheterna var och en och plockat ut koder och utformat ett kodningsschema (se 

bilaga 2), där all information som rör ett visst fall förs in, samt en kodningsmanual 

med instruktioner för hur kodningen ska utföras, (Bryman, 2011). De olika koderna 

har alltså en gemensam nämnare som därmed utformat en kategori för respektive 

koder. Utifrån de insamlade koderna utformades fem olika kategorier som då 

berörde studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna i sig utgör det manifesta 

innehållet. När materialet som samlats in blivit sammanhängande och 

lättöverskådligt, men fortfarande speglar det som ursprungligen uttryckts i 

intervjuerna, har målet nåtts. Det sista steget är att formulera ett tema som beskriver 

det latenta innehållet. Det beskriver vi efter resultatet med vår studie, (Bryman, 

2011) 

 

4.5 Forskningsetiska krav 

Innan vi utförde intervjuerna informerade vi om de fyra forskningsetiska principer 

som ingår när man utför en studie. De fyra principerna är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet, (Bryman, 2011). 

Utifrån informationskravet informerade vi intervjupersonerna om syftet med 

studien, hur vi kommer använda materialet och att det bygger på frivillighet, att 

intervjupersonen har rätt att avbryta när som helst under intervjun, samt att passa 

på frågor om han vill. Här inkluderas även samtyckeskravet, huruvida 

intervjupersonen själv har rätten att bestämma över sitt deltagande. Vi informerade 

även om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som handlar om hur vi förhåller 

oss till sekretesshantering och hur informationen vi får in enbart används till vår 

studie och examensarbete. Dessa principer finns för att skydda studiens 

intervjupersoners rätt till integritet, anonymitet och frivillighet genom hela studien, 

(Bryman, 2011). Då vår studie handlar om personliga erfarenheter som tid spenderad 

i fängelse, kriminella handlingar och liknande kan det finnas risk för att kränka och 

komma för nära intervjupersonens privatliv. Men vi var noga med att allt byggde på 

frivillighet, och att deltagandet var på egen vilja. Intervjupersonen hade fortfarande 

rätt till att vara privat då han själv valde om han ville svara på en viss fråga. Även fast 

de hade denna frihet att avstå frågor upplevde vi inte att intervjupersonerna valde att 

inte svara på en fråga på grund av dess eventuella olämplighet, eller att de kände sig 

illa till mods. 
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Vi har valt att i resultatdelen inte nämna några namn, och inte heller benämna 

intervjupersonerna med fiktiva namn. Vi har valt att varje gång vi tar upp ett citat 

enbart skriva “intervjupersonen” för att läsaren inte ska få veta att samma person 

sagt två olika citat. Vi gjorde bedömningen att om läsaren var insatt i till exempel 

KRIS och dess verksamhet, fanns det en risk att intervjupersonernas identitet kunde 

synliggöras, och det ville vi undvika. Vi kan dock garantera att samtliga fyra 

intervjupersoner finns representerade i resultatdelen, och vi har valt citat från alla 

personer, relativt jämnt fördelat. 

 

4.6 Studiens trovärdighet 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie består av fyra olika delkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, (Bryman, 2011). I följande punkter 

kommer dessa kriterier att diskuteras i relation till studien. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en studie berör huruvida forskaren har utfört arbetet i enlighet 

med de regler som finns, (Bryman, 2011). Det första kriteriet har vi uppnått då vår 

studie har följt de riktlinjer som Umeå universitets och institutionen för socialt 

arbete har angående hur ett examensarbete ska vara upplagd samt använt relevant 

litteratur som beskriver hur kvalitativa undersökningar ska genomföras. Det andra 

kriteriet innebär att uppnå tillförlitlighet i studien genom att rapportera resultatet till 

forskningspersonerna så att dessa kan godkänna resultatet och intyga att 

informationen som forskaren samlat in är korrekt. Detta är något som benämns som 

respondentvalidering, (Bryman, 2011). Det kriteriet har vi inte uppnått. Orsaken var 

att samtliga intervjupersoner tillfrågades om de ville ha tillgång till resultatet med 

vår studie och korrekturläsa det, men de kände inte behov av det. Därmed sänks 

tillförlitligheten givetvis. Men enligt oss har studien en genomsnittlig tillförlitlighet 

då den uppfyller ett av de två kraven som krävs. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö, 

(Bryman, 2011). Med tanke på den urvalsmetod vi valt kan vi inte generalisera 

resultatet till samtliga personer som avverkat fängelsestraff på svensk anstalt. Av den 

anledningen blir det svårt att överföra resultatet till en annan miljö. Men utifrån det 

faktum att vi har intervjuat personer som var från olika delar av landet, som har 

suttit på olika anstalter på olika platser i Sverige och avsatt olika långa fängelsestraff 

vid olika årtal, har vi en bred grund att utgå ifrån och resultatet kan sannolikt 

stämma överens med en annan kontext. Samma bredd av intervjupersoner hade 

sannolikt varit studiens urval om vi gjorde den i en annan miljö. Att majoriteten av 

den forskning vi hittat kring vår studie överensstämmer med vårt resultat är även det 

en indikation på att resultatet är stabilt. Dock är detta endast spekulationer från vår 

sida, och ingenting som går att säkerställa.  
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Vi har även reflekterat mycket kring det faktum att vi använt oss av 

intresseorganisationer för att få tag på intervjupersoner, och huruvida 

intervjupersonerna vänt sig dit på grund av missnöje mot olika myndigheter, och att 

det självklart påverkar resultatet. Vissa delar av resultatet bekräftar missnöje mot 

olika myndigheter, men vi har även fått fram positiva erfarenheter.   

 

Pålitlighet 

För att uppnå pålitlighet med studien måste vi som forskare vara noggranna i att 

redogöra för alla moment i forskningsprocessen, såsom datainsamling och urval. 

Forskaren måste dessutom göra en bedömning i hur korrekta slutsatserna av studien 

är (Bryman, 2011). I vår studie har vi varit noggranna med att redogöra för varje 

moment som utförts och i vilken ordning. Den slutsats som studien resulterar i är 

korrekt i relation till tidigare forskning som behandlat likartat ämne. Pålitligheten i 

denna studie är därigenom hög. 

 

Konfirmering 

Konfirmering handlar om att vi som forskare försöker säkerställa att vi agerat i god 

tro (Bryman, 2011). Detta innebär alltså att vi som forskare inte blivit påverkad av 

studiens teoretiska inriktning eller utav egna åsikter och värderingar. Under hela 

denna process har vi försökt att agera t i god tro. De egna personliga värderingarna 

har sannolikt inte påverkat utformningen eller resultatet av studien, och inte heller 

den teoretiska inriktningen. 

  

4.7 Litteratursökning 

I litteraturen till vår forskningsbakgrund har vi använt oss av vetenskapliga artiklar. 

Dessa har vi sökt fram på Umeå universitets databaser Socindex samt 

Swepub.  Samtliga artiklarna har varit vetenskapligt granskade. För att få fram 

artiklar som passar till ämnet har vi använt oss av sökord  vi tycker varit relevanta 

kopplat till studiens syfte. Exempel på sökord är: recidivism (återfall), rehabilitation 

(behandling), ex-offenders (ex-lagöverträdare), ex-prisoners(ex-fångar), stigma, 

prisoners (fängelseintagna), family (familj), discrimination (diskriminering), crime 

(brott) och kriminell.  Utöver vetenskapliga artiklar har vi använt oss av 

internetsidor, så som Kriminalvårdens hemsida, KRIS hemsida, LP:s hemsida, 

Regeringens hemsida och BRÅs hemsida, brottsförebyggande rådet. Vi har även 

använt oss av annan litteratur, så som böcker om metod, stigma, och kvalitativ 

forskning. 

 

4.8 Ansvarsfördelning 

Vid insamling av tidigare forskning kring vår studie har vi tillsammans letat efter 

artiklar och sammanställt dem. Vi har även båda närvarat vid samtliga intervjuer. 

Sedan har vi transkriberat hälften var av intervjuerna och plockat ut de 

meningsbärande enheterna och kodat dem på varsitt håll. Vi har sedan utbytt de 

meningsbärande enheterna och koderna och läst igenom varandras för att säkerställa 

att vi tolkat materialet likvärdigt och för att komma med eventuella idéer och 
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synpunkter. Sedan har vi tillsammans sammanställt koderna och utformat de olika 

kategorierna och därefter skapat ett tema. Detta har varit praktiskt för oss då vi 

skapat ett google docs dokument och har på så sätt fått tillgång till vad var och en 

skriver om och har då möjlighet att komma med synpunkter. Vi har även ansvarat för 

olika delar i studien var för sig. Matilda har ansvarat för detta kapitel om studiens 

metod och Felicia har ansvarat för kapitel ett om inledning och för kapitel sex om 

studiens analys. Resterande kapitel har vi gemensamt ansvar för.  

 

4.9 Metodreflektion 

En tanke som slagit oss angående intervjuerna som gjorts var att några av frågorna 

kan möjligtvis ha varit av känslig art som gjorde att intervjupersonerna kände sig 

obekväma. Med tanke på studiens syfte och frågeställningar var det troligt att vi 

berörde ämnen som var känsliga och som kanske inte helt och hållet var 

genomarbetade för intervjupersonerna ännu. Att prata om sitt tidigare kriminella liv 

med okända personer och komma in på personliga detaljer kunde upplevas som 

utelämnande och blottande. Det är då viktigt att vi som forskare bemötte det med 

fulla respekt, vilket vi var noga med att göra. Trots den risken upplevde vi aldrig att 

någon av intervjupersonerna kände sig trängda på grund av våra frågor. De var 

öppna och frispråkiga om sina upplevelser.  

 

En annan fundering vi har är att valet av att ha telefonintervjuer kan möjligtvis 

påverkat resultatet i studien. De telefonintervjuer vi gjorde blev märkbart kortare. Vi 

upplevde även svårigheter i att ställa följdfrågor och det var omöjligt att läsa av 

intervjupersonens kroppsspråk. Kroppsspråket kunde hjälpa oss att avläsa när vilka 

frågor var lämpliga att ställa vid olika tidpunkter under intervjun, eller att vi helt 

avstod från att ställa eventuella känsliga frågor för att undvika att röja förtroendet. 

Det var också svårt att höra vad intervjupersonerna sa vid några tillfällen, även vid 

transkriberingen vilket kan ge upphov till missförstånd och därmed påverka 

resultatet. Vid intervjuerna som skedde i  fysisk närvaro skapades två olika roller för 

oss forskningspersoner. Det underlättade för den som intervjuade att inte själv 

behöva fokusera på att både lyssna på intervjupersonernas svar och komma på 

eventuella följdfrågor. Men vid telefonintervjuerna fanns inte den möjligheten. 

Under de intervjuer som inte var via telefon var det lättare att be intervjupersonerna 

att utveckla svaren om vi upplevde att vi inte fick tillräcklig nog med underlag. Detta 

var praktiskt möjligt då vi var två som hade olika ansvarsområden under hela 

intervjun. 

 

Överlag tycker vi att valet att utföra studien som kvalitativ stämmer bra överens med 

innehållet och det vi kommit fram till. På grund av att vi gjorde intervjuer, där 

intervjupersonerna själva fick utforma sina svar hur utförligt de ville, har vi fått fram 

ett väldigt beskrivande och utförligt resultat. Det speglar sig bra i syftet med studien 

som handlar om att lyfta fram de egna erfarenheterna hos personer som suttit på 

anstalt. Resultatet blev långt och berättande, och på så vis kunde vi fånga upp 

intervjupersonernas egna perspektiv.  
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Den kvalitativa metoden återspeglas även i analys- och diskussionsdelen, genom att 

vi vill lyfta fram intervjupersonernas erfarenheter, se dem ur olika perspektiv och 

även lyfta fram egna tankar och idéer.  Något vi hade kunnat göra annorlunda är att 

utföra fler intervjuer, för att på så vis få ett ännu mer utförligt och överförbart 

resultat. Samtidigt är de fyra intervjupersonernas erfarenheter vi fått fram relativt 

lika. Frågan om det skulle blivit mycket variation och olika svar om vi intervjuade 

ännu fler är svår att besvara. Det vore också intressant att se om resultatet hade blivit 

annorlunda om någon av intervjupersonerna var kvinna, för att se om hennes 

erfarenheter hade skiljt sig från de andras. Det hade även varit intressant att se hur 

utfallet blivit om intervjupersonerna haft spridda åldrar, då alla våra 

intervjupersoner var jämngamla. 

 

5. Resultat 
 

I det här kapitlet lyfter vi fram de data vi fått in från våra intervjuer. Det bygger 

enbart på intervjupersonernas svar på intervjufrågorna. När vi sammanställde de 

koder vi fick fram från de meningsbärande enheterna, formade vi fem kategorier som 

vi använder som rubriker. De fem kategorierna är “Skyddsfaktorer på personlig 

nivå”, “Skyddsfaktorer på gruppnivå”, “Skyddsfaktorer på samhällsnivå”, 

“Myndigheters insatser” samt “Stigma och självbild”. Läs gärna bilaga 2 för att se 

samtliga koder och kategorier. I resultatet framkommer det inte vem som säger vad, 

utan vi har valt att framställa intervjupersonerna som en gemensam röst. Vi har gjort 

så eftersom att vi inte är ute efter skillnader i resultatet, utan bara deras erfarenheter. 

Sist i det här kapitlet presenterar vi studiens tema som vi format av resultatet. Temat 

blev att en inre drivkraft och motivation är den viktigaste faktorn till förändring. 

 

5.1 Skyddsfaktorer på personlig nivå 

Utifrån de koder vi fick från de meningsbärande enheterna kunde vi konstatera att 

skyddsfaktorer på personlig nivå var en passande kategori. Gemensamt för dem alla 

var att intervjupersonernas inre inställning och attityd påverkade viljan att komma 

ur en kriminell livsstil. Om intervjupersonerna inte var motiverade eller drivna 

spelade det ingen roll om det fanns bra behandlingsalternativ eller givande 

sysselsättning på anstalterna. Viljan behövde komma inifrån dem själva först till att 

förändras och till att vara mottagliga för hjälp. Exempel på koder är: vilja, attityd, 

perspektiv, motivation, drivkraft, trygghet, beslutsamhet, kärlek till människor, 

värderingar och hopp. 

 

Utifrån intervjuerna kunde vi konstatera att några av intervjupersonerna var trötta 

på att leva i den kriminella världen och att inte befinna sig i ett normalt och 

fungerande liv. De mådde inte bra och upplevde att de var fast i en ond cirkel. Det 

fanns ingen tillförlitlig säkerhet och några av dem uttryckte hur trötta de var på att 

åka in och ut ur fängelset. De ville ha stabilitet och en trygg och meningsfull vardag 

där de var fria från brott och kriminalitet. Av den insikten valde de att bryta sig ifrån 

det kriminella livet och börja på en mer sund och uppbyggande livsbana.  
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För en av intervjupersonerna var drivkraften nyckeln att komma ur en kriminell 

livsstil, och till ett bättre och mer meningsfullt liv. En vilja och drivkraft som började 

inifrån honom själv. Han sa så här: 

 

"Jag kände att jag var less och ville bli fri från det här. Jag längtade efter ett 

normalt liv och få må bra och få komma ur det hela och den onda cirkeln och den 

ångesten jag hade. Det var som drivkraften" 

 

För några av dem var en förändrad kärleksrelation och tacksamhet till andra 

människor också en skyddsfaktor till att komma ur en kriminell livsstil. På deras resa 

tillbaka till ett delaktigt samhällsliv fanns det personer som hjälpt dem att komma på 

fötter igen och bli fri från kriminalitet. Det fanns bland annat människor som stöttat 

dem under spenderad tid på anstalt, medan några kom efter frisläppning och 

fångade upp intervjupersonerna. Av den anledningen gav de intervjupersonerna en 

helt annan syn på hur människor ska behandlas och bemötas, och en vilja att göra 

samma sak för de personer som lever i en utsatt livssituation idag. De menade att om 

det inte vore för de människorna som hjälpt dem att komma tillbaka till ett 

samhällsliv igen, skulle de fortfarande vara fast i brott och kriminalitet. Med den här 

nya inställningen upplevde de att de gjorde nytta. En av intervjupersonerna uttryckte 

det så här: 

 

"Jo, men jag är ju tacksam för livet och jag tänker inte så mycket mer på mig själv 

lika mycket utan mer på andra också, i och med att jag själv blivit hjälpt så får man 

ett hjärta för andra människor. Man måste ju dela med sig. Om ingen hade 

berättat för mig att de finns hopp och en väg ut så hade ju jag inte suttit här. Så det 

handlar ju om att dela med sig av erfarenheterna, det tycker jag är viktigt om ska 

kunna stötta människor som har det svårt." 

 

Även värderingar och förändrat perspektiv var viktiga skyddsfaktorer. I samband 

med en förändrad livsstil förändrades deras syn på vad som är viktigt i livet. En av 

intervjupersonerna blev kristen i samband med att LP-verksamheten hjälpt honom, 

en organisation som utgår ifrån en kristen grundsyn, vilket var en viktig omvändelse 

för honom att komma ur en kriminell livsstil. Han förklarade som att han hade en ny 

annorlunda syn och hanterar händelser annorlunda idag tack vare sin gudstro. Han 

upplevde att han fått en annan inre trygghet och harmoni efter beslutet att bli 

troende och att han såg livet ur ett annat perspektiv. Han uttryckte också att han har 

blivit "hel från sår" som uppstått under tiden han levde som kriminell.  Han sa bland 

annat det här: 

 

"Jo, det är klart. Det har blivit helt annorlunda. Idag har jag en kristen tro, det 

hade jag inte tidigare. Hade ju hört om Gud, men hade inte kristna värderingar. 

Kanske hade varit sökande på ett sätt. Så man har ju fått en trygghet, en slags vila. 

Så jag har blivit trygg i min självbild om vem jag är, finns säkert flera saker som 

spelat in där, men för min del blev jag hel. Hel från sår. Men samtidigt så vill jag 
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inte säga att jag vill ha den här resan jag gjort ogjord heller, då skulle man inte 

vara den man var idag och vara tacksam för saker. Det har ju format mig till den 

jag är och jag har fått ett hjärta för människor, för annars om jag själv inte hade 

blivit hjälpt tror jag inte att jag skulle hjälpa andra människor idag och känna lika 

mycket tacksam. Man känner ju att när man fått så mycket hjälp vill jag ge tillbaka 

någonting. Det handlar inte om prestation, utan kärleken man vill ge vidare till 

människor. Det har påverkat min självbild och harmoni." 

 

En annan gemensam skyddsfaktor för dem var beslutsamhet. I samband med de nya 

självinsikterna och de nya perspektiven infann sig en ny och genuin beslutsamhet till 

att komma tillbaka till ett samhällsliv igen. Många beslut hade tagits till förändring 

tidigare, men hamnat i återfall på vägen. Idag menade några av intervjupersonerna 

att beslutet var mer rotat inifrån dem själva och att de hade en mer genuin 

beslutsamhet att bryta sig ifrån kriminaliteten och en vilja till en livsstilsförändring. 

 

Att hitta ett brinnande intresse var också en gemensam skyddsfaktor. Det var viktigt 

för intervjupersonerna att hitta en aktivitet/sysselsättning som satte igång en ny inre 

glädje och självupplevd meningsfullhet och tillfredsställelse. En sysselsättning som 

var mer uppbyggande och som visade på ett bättre alternativ än kriminalitet. Att det 

var en aktivitet som gav dem en ny motivation och drivkraft till att ägna sin tid åt och 

att det var viktigt att hitta aktiviteter och sysselsättningar som de genuint brinner för. 

En av intervjupersonerna är idag övervakare för frivården och stödperson för 

personer med ett kriminellt förflutet. I och med att han själv förstod vad det innebar 

att vara i en sådan utsatt livssituation upplevde han det extra motiverande att hjälpa 

till inom ett område som han kan relatera till.  

 

5.2 Skyddsfaktor på gruppnivå 

Den här kategorin innebär att det finns sociala aspekter som varit en viktig och 

avgörande skyddsfaktor till att komma ur en kriminell livsstil för intervjupersonerna. 

Med sociala aspekter menas nära personer, sociala sammanhang, familj, grannar, 

social gemenskap, livskamrat och social kontakt som är några av koderna. Alltså 

människor runt om intervjupersonerna som har gjort ett positivt intryck och har haft 

en sund inverkan på intervjupersonerna. Att personer och sammanhang har visat 

intervjupersonerna ett annat alternativ till att leva ett mer delaktigt och bidragande 

samhällsliv. 

 

Familj var en viktig anledning till att bryta sig ur en kriminell livsstil för några av 

intervjupersonerna. För en av dem har hans barn varit drivkraften till att förändras 

och bryta sig ifrån en kriminell livsstil. Under tiden som han levde ett kriminellt liv 

och under spenderad tid på anstalt har barnen haft det svårt och bemött mycket 

frågor och kritik utifrån, på grund av deras pappa. Det gjorde intervjupersonen 

införstådd om allvaret och han insåg att han kunde förlora dem om han inte bröt sig i 

från kriminaliteten. För honom var det hans största skyddsfaktor till att komma ur 

en kriminell livsstil. Han uttryckte det så här:  
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"Ja det var så faktiskt när jag kom ut nu sista straffet att det var mest barnen som 

påverkade mig ganska mycket. Tack vare mina barn har jag kommit ifrån 

kriminaliteten. Jag hade också viljan att sluta med det för jag hade varit så många 

år inlåst och mådde inte så bra heller. Och barnen är vuxna nu, och de pratar mer 

än när de var mindre, och det gjorde på något sätt att jag förändrade mig och 

slutade med kriminaliteten." 

 

En annan person hade en livskamrat som motiverade honom extra till att förändra 

sig. Han insåg att han hade ett ansvar för denne och inte för bara sig själv. 

 

"Idag är jag 50. När jag var 25-30 hade jag svårt att bestämma mig med livet. Vid 

35-40 har man börjat tänka till att man har ett liv och träffar en livskamrat och 

man känner att man har en framtid att tänka på." 

 

En annan skyddsfaktor var att bryta all kontakt med de gamla umgängeskretsarna 

som intervjupersonerna hade under tiden de levde som kriminella. För vissa av 

intervjupersonerna var den typen av umgängeskrets det enda sociala sammanhang 

de hade att vända sig till. På så sätt var det lätt att hamna i återfall efter att ha blivit 

frisläppt från anstalten. Men efter att ha fått hjälp från personer som lever en 

annorlunda livsstil har det varit lättare för intervjupersonerna att bryta sig ifrån det 

gamla kriminella umgänget. Det vi alltså kan konstatera är att det sociala 

sammanhang, kriminellt som icke kriminella, har en betydande påverkan på 

intervjupersonernas val av att leva i en kriminell livsstil eller inte.  En av 

intervjupersonerna förklarade det så här i samtalet då vi pratade om socialt 

sammanhang: 

 

"Nej alltså då när jag satt, hyresvärden han sa sådär, du får ha kvar lägenheten 

men fortsätter du att knarka du åker du ut liksom…. Ja då blir det ett ultimatum. 

Sen var det ett hus det var tre lägenheter i, och det bodde en dam på första 

våningen och en, ja de var i min egen ålder båda två. Eller vi var lika gamla alla tre 

kan man säga. Och de stöttade mig. I början var de ganska misstänksamma kan 

man säga, men de stöttade mig. Vi pratade och de var jättetrevliga mot mig. Och 

det hjälpte ju mig jättemycket." 

 

5.3 Skyddsfaktorer på samhällsnivå 

Den här kategorin tar upp hur samhälleliga faktorer har agerat som skydd för 

intervjupersoner att inte hamna i återfall. Kategorin handlar inte om stödinsatser 

som kommer från olika myndigheter. Utan snarare om att intervjupersonerna fått 

kontakt med intresseorganisationer, fått en bostad, fått ett jobb, gått en utbildning, 

gjort lumpen, haft sysselsättningar etc. som är några av koderna från de 

meningsbärande enheterna.  
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Det som varit gemensamt för dem alla var att en ideell organisation som riktar sig 

mot den typ av målgrupp som intervjupersonerna är i, har varit en värdefull 

skyddsfaktor. KRIS och LP-verksamheten var två organisationer som våra 

intervjupersoner har vänt sig till efter att de kommit ut från anstalten.  

Från dem har de fått betydelsefull hjälp och blivit bemötta med förståelse och respekt 

kring sin problematik. De förstod intervjupersonernas situation och visste av egen 

erfarenhet hur de skulle hantera det, bemöta det och bidra med rätt typ av hjälp för 

att de inte ska återfalla i kriminalitet. Tack vare de olika organisationerna blev 

intervjupersonerna engagerade där än idag och har ett stort, brinnande intresse för 

de människor som kommer dit och behöver samma typ av hjälp som de en gång 

behövde. En av intervjupersonerna förklarade det så här: 

 

"Nej, det fick jag inte. Jag gick bara ut därifrån. Det tog ett tag innan jag landade. 

För mig var det som ett töcken på nå vis. Jag kom ut och fick en chock. Det vart så 

konstigt. Men jag körde på ett tag till när jag kom ut och tänkte ta livet av mig, men 

ångrade mig och ringde kontakten på LP och fick hjälp. Så då fick jag ju hjälp. Så 

på den vägen gick det. Då kom jag in i Hälsningland på avgiftning." 

 

En annan gemensam skyddsfaktor var ett ordentlig hem. Vissa av intervjupersonerna 

hade inte en bostad att komma till, utan hade levt på gatan eller bott hos vänner. 

För dem har bostadsfrågan varit en viktig skyddsfaktor för att få möjligheten att rota 

sig någonstans och ha en fast punkt att bygga upp ett nytt liv på. En av 

intervjupersonerna uttryckte sig så här: 

 

"Det mest positiva var när jag mucka från Karlskoga en gång och hade fått en 

övergångbostad och en lägenhet. Det var positivt." 

  

För en av intervjupersonerna blev utbildning och lumpen viktigt. Det fick honom att 

tänka på annat och komma in i en ny typ av livsstil med ändrade rutiner.  Han fick 

möjlighet att utbilda sig i något som intresserade honom och engagera sig i nya typer 

av sysslor.  

 

En annan intervjuperson förklarade att sysselsättning på anstalten var värdefullt. 

Han hade fått möjlighet att arbetsträna inför frisläppning och göra aktiviteter som 

hade en positiv inverkan på honom. Han hade då fått se en ny sida av att göra dessa 

typer av aktiviteter och såg dem som en betydelsefull investering inför kommande 

samhällsliv. Han uttryckte det så här: 

 

"Ja, jag fick lära mig att kunna det här med jobb till exempel. Det var viktigt för 

mig för jag jobbade inte ute, jag sysslade bara med kriminalitet. Så när jag kom till 

anstalten, man kunde jobba de här sju timmarna per dag. Jag fick lära mig att 

komma in i de här rutinerna på arbetsplats. Och att ta ansvar för jobbet och sådär, 

det var något som var bra. Så när jag kom ut var det lättare för mig att kunna 

jobba med olika saker." 
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Att få ett jobb var även en viktigt skyddsfaktor. Ett avlönat jobb där de upplevde att 

de gjorde nytta, bidrog och insåg att de kan mycket annat utanför de kriminella 

ramarna. En av intervjupersonerna jobbade idag på KRIS och fick hjälp med att få en 

anställning där via socialtjänsten. 

 

5.4 Myndigheters insatser 

Myndigheters insatser blev till en kategori när vi kodade det insamlade materialet. 

Koderna berörde de myndigheter och de hjälpinsatser som intervjupersonerna varit i 

kontakt med under och efter tiden på anstalt. De myndigheter som berördes var 

kriminalvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och frivården, som hör till 

kriminalvården.  

 

Inom kriminalvården var det många olika former av insatser som kom fram i 

intervjuerna. Exempel på insatser var kontaktperson, övervakare, kurser på anstalt, 

behandlingsprogram och arbetsträning, som också är exempel på koder. En 

intervjuperson berättade att han haft en övervakare som han tyckte var bra, som han 

fortfarande hade kontakt med 20 år senare. En annan berättade om en 

kontaktperson som betytt mycket för honom, och som även han hade kontakt med 

idag. Han hade hjälpt honom att få tag på en lägenhet. En tredje hade även han fått 

ha en kontaktperson, men han tyckte inte att det gav honom så mycket.  

 

Något som var framträdande i flera av intervjuerna var att man som intagen på 

anstalt hade möjlighet att delta i olika kurser och behandlingsprogram. En av 

intervjupersonerna berättade att han fått ta del av två stycken behandlingsprogram 

när han avverkade ett fängelsestraff på 15 månader. Båda programmen hade då varat 

i 7 månader. Det ena var ett 12-stegsprogram, och det andra var ett som hette 

“kriminalitet som livsstil”. En uttryckte en önskan över att han ville gå ett 12-

stegsprogram, men han fick gå ett behandlingsprogram där han tyckte att man mest 

fyllde i papper, och innehållet blev opersonligt och icke anpassat efter individen. En 

intervjuperson berättade om ett behandlingsprogram som fanns när han satt inne, 

han sa så här: 

 

“Jajamen, dom hade någonting om förebyggande av brottslighet. Men det var 

väldigt frivilligt och stökigt på det där så det kändes svårt att komma med. Man 

var tvungen att vara väldigt motiverad på något vis och ha varit med ett tag för att 

kunna gå det där.” 

 

Han upplevde det som att han måste ha ett eget driv och en egen vilja att ta del av 

behandlingen, annars fick han inte gå den eller inte fick ut något av den. En annan 

tog upp liknande erfarenheter, och sa att så länge man är motiverad och deltar i de 

kurser som finns, blir man bemött med respekt och får ut mycket av tiden på anstalt. 
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Han uttryckte att man måste ha en egen drivkraft och vilja för att få ut något av 

behandlingen på anstalten. Han fick gå en KBT-kurs på fängelset som hette 

“förändra mitt beteende”.  

Han berättade att den kursen hjälpte honom mycket och blev till en förändring i hans 

liv. Han gick kursen 2009 och efter att han blev frisläppt 2010 har han inte suttit i 

fängelse igen. Han var även den enda av intervjupersonerna som fått arbetsträning 

under tiden han satt på anstalt. Det tyckte han var positivt och hade hjälpt honom 

mycket. Han uttryckte det så här:  

 

“ Jag var som en mönsterfånge, jag jobbade 8 timmar per dag. För man jobbar 

inom kriminalvården. Då får man välja. Det finns städ, man får jobba i köket, 

snickeri, sen finns det verkstad, får man välja var man blir placerad. Oftast har jag 

skött mig väldigt bra och jobbat på anstalten. Jag tror jag skött mig väldigt bra 

alla mina fängelsestraff, för då får man permission. Går man olika kurser 

underlättar också det för att man ska få permissionen. Det var viktigt för mig att få 

permissionen för att träffa barnen.”  

 

Arbetsträningen hade även lärt honom passa tider och få in rutiner i hur det fungerar 

att ha ett arbete och att ta ansvar för jobbet. När han kom ut var det därmed lättare 

för honom att kunna arbeta på en arbetsplats. Han var även den enda av de fyra 

tillfrågade som var nöjd med kriminalvården och tyckte att den var bra. Två av de 

andra intervjupersonerna tyckte att Kriminalvården i många fall var långsam och 

trög. Den ena berättade att det är för många inblandade i de beslut som skulle fattas. 

Han menade att det gick långsamt och trögt och att man kunde få olika besked olika 

dagar. Den andra sa att kriminalvården var fyrkantig och stel, och att det tog väldigt 

lång tid innan han fick besked.  

 

Även en tredje uttryckte att han inte var helt nöjd med kriminalvården. Han sa att de 

som jobbar där gör ett bra jobb, men när han satt inne förstod han inte riktigt hur det 

fungerade och tyckte att de var besvärliga. Även han sa att om man visar respekt mot 

dem får man respekt tillbaka och tvärtom. 

 

Samtliga intervjupersoner hade haft någon slags kontakt med frivården. Det i form 

av frivårdsinspektörer och övervakare. En sa att de insatser han fått från frivården 

var näst intill obefintliga. Han berättade att han skulle gå till dem och hålla 

kontakten, men någon konkret hjälp fick han inte. Med undantaget då han verkligen 

bestämt sig för att bryta med det kriminella livet. Då fick han en frivårdsinspektör 

som faktiskt var bra. En till av intervjupersonerna uttryckte även han att insatserna 

från frivården inte hade varit tillräckliga: 

 

“Frivården träffade jag 2 gånger i månaden, varannan vecka. Det som skulle varit 

annorlunda är om man träffat någon runt 3 gånger i veckan från frivårdens sida. 

Så att man inte hinner tända på och att man får ha tider att passa. Så att man lär 

känna den personen man träffar och hinner bygga ett förtroende.  
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Träffar jag en person varannan vecka i en halvtimme så får man inte något 

förtroende för den och inte hinner lära känna personen. Så det tycker jag skulle 

varit annorlunda. “ 

 

Han berättade dock att hans mest positiva minne av frivården var på 70-talet då han 

fick hjälp med en övergångsbostad när han släpptes ut från fängelset. Något som togs 

upp av flera av intervjupersonerna var att förr, på 70/80-talet, hjälpte frivården de 

intagna i större utsträckning att få tag i bostad efter frisläppning. Det hände i stort 

sett aldrig idag. 

 

Kring de frågor som berörde socialtjänsten och dess insatser var det i stort sett 

negativa erfarenheter som kom fram. Det var i stor utsträckning insatser i form av 

boende som inte har fungerat. En intervjuperson berättade om ett tillfälle då han 

suttit på anstalt i Göteborg, och socialtjänsten skulle hjälpa honom med boende när 

han kom ut. De bollade hans ärende 12 gånger fram och tillbaka innan han blev 

hänvisad till ett hotell, där de också bodde i stort sett bara alkoholmissbrukare. Han 

berättade att de tyckte att han skulle bo där och försöka vända sitt liv i rätt riktning, 

vilket han inte ens såg som en möjlighet. De andra hade inte varit i kontakt med 

socialtjänsten, eller upplevt att när de försökt inte fått någon hjälp. Hjälpen de fått 

var näst intill obefintlig. En uttryckte det såhär: 

 

“Jag har varit i kontakt med socialen och frivården då. Av socialtjänsten fick jag 

2500 kr i samband med mitt övergångskontrakt till min bostad. Det var väl 

ungefär vad jag fick. För 2500 kan man inte renovera någon lägenhet för. Det 

räckte inte alls.” 

 

En till av intervjupersonerna bekräftade även detta. Han sa att det som han 

egentligen ville ha hjälp med från socialtjänsten var insatser i form av lägenhet och 

ekonomiskt bistånd. Men att han aldrig fick det. Han sa även att han tappade 

drivkraften och viljan att söka hjälp om han blir nekad en gång, då tänkte han att 

“om inte ni vill hjälpa mig så skiter jag i er”. Det behövdes alltså en egen drivkraft för 

att söka och få ta del av deras insatser. 

 

På i stort sett alla anstalter som intervjupersonerna suttit på har arbetsförmedlingen 

funnits representerad på något sätt. En berättade att arbetsförmedlingen fanns där, 

men att han inte hade något intresse av att söka jobb. I vissa fall hade 

arbetsförmedlingen kommit till anstalten och erbjudit olika utbildningar som de 

intagna kunde deltaga i när de kom ut eller när de hade frigång. De intagna kunde 

även få prata med dem om vad de ville göra när de kom ut från fängelset. Det var 

även framkommande i större delen av intervjuerna att intervjupersonerna kontaktat 

arbetsförmedlingen men då upplevt att de inte fått någon hjälp. 
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5.5 Stigma och självbild 

Då stigma kan vara ett svårbegripligt begrepp, och kanske ett begrepp som alla inte 

är vana vid eller ens känner till, har vi när vi utfört intervjuerna ställt frågor kring 

diskriminering, fördomar, utsatthet och motstånd. 

 Vi gjorde det för att få fram ett resultat som vi kan koppla till stigmateorin och då se 

huruvida intervjupersonerna upplevt stigmatisering efter tid spenderad på anstalt. 

“Stigma och självbild” blev till en kategori när vi kodade det insamlade materialet. 

Exempel på koder är: självkännedom, fördomar, diskriminering, ånger, öppenhet, 

skäms inte, utanförskap, psykisk ohälsa, öppen, utfryst, motstånd, dålig självbild, 

dålig självkänsla, själv-stigma, skam, harmoni, offer, annorlunda behandlad, mindre 

värd, stämpel.  

 

Något som var gemensamt för alla fyra intervjupersoner var att de någon gång 

upplevt någon form av diskriminering på grund av att de suttit inne på anstalt. En 

intervjuperson svarade att han upplevt både diskriminering och fördomar, men han 

hade svårt att svara på vilket sätt. Han menade att det är svårt att sätta ord på det, 

och i just vilka sammanhang det sker, men att han kände att folk såg på honom 

annorlunda och såg ner på honom. En annan berättade att han blivit nekad arbete 

när det kom fram att han hade ett kriminellt förflutet med flera fängelsestraff i 

bagaget. Han berättade även om jobb han haft då folk känt igen honom och börjat 

sprida rykten. Han uttryckte det såhär: 

 

“Ja på jobbet, jag har ju sökt vissa jobb och när jag kommer dit är det någon som 

vet vem jag är. Och den personen sprider massa saker om mig och då blir det svårt 

att arbeta med dem. Jag har upplevt det tror jag tre gånger. Men sen sökte jag inte 

den typen av jobb. KRIS var ju bäst för mig. Och vara med folk som suttit på 

samma sits som jag har suttit på”. 

 

En till av de tillfrågade berättade också om hur han upplevt motstånd och 

diskriminering vid besök hos arbetsförmedlingen, när han varit där för att söka jobb. 

Han uttryckte det så här: 

 

“ Visst motstånd har jag väl känt från arbetsförmedlingen till exempel från deras 

håll har dom liksom "Jaha, så du har inte arbetat på 10 år", så det kan jag känna 

från deras håll.” 

 

Något annat som var framträdande under denna kategori var utanförskap. Samtliga 

tillfrågade intervjupersoner uttryckte någon form av upplevd utanförskap, som en 

följd av att de avverkat ett fängelsestraff. Något som var gemensamt för 

intervjupersonerna var att de alla velat bryta med de gamla livet, och gjort det, men 

då tappat större delen av sin vänskapskrets. När de väl brutit med det negativa 

umgänget, möttes de ändå av motstånd och fördomar från andra människor. Flera av 

intervjupersonerna uttryckte det utanförskap som uppstår när man vill bryta med 

sitt tidigare, kriminella liv.  
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De berättade att det blir ensamt när man måste bryta med de gamla umgänget och 

inte har några nya människor att vända sig till. En intervjuperson berättade att själva 

fängelsestraffet i sig är ingenting, det riktiga straffet börjar när man kommer ut i 

samhället.  

Han blev dömd, uttittad och folk höll avstånd och ville inte ha med honom att göra. 

Det bekräftas av en som uttryckte liknande utanförskap så här: 

 

“Jo, men när jag levt i missbruk och utanförskap har jag upplevt att folk kan se ner 

på mig och mött fördomar. Man blir bemött annorlunda. Att man blir lite mindre 

värd. Sen så har jag sett ner på mig själv också..“ 

 

Alla fyra intervjupersoner berättade om att deras självbild förändrats från att de 

suttit i fängelse till idag och att de lämnat det kriminella livet. Alla berättade om att 

de hade en sämre självbild då. En sa att tidigare att han upplevde han att han var i 

utkanten av samhället och inte fick vara med när han var kriminell. Idag, när han har 

lämnat det livet, upplevde han tvärtom och att han har egenskaper som han kan 

bidra med. En svarade på frågan hur hans självbild förändrats sedan han satt inne på 

anstalt med att han idag insett att han duger som han är och att han faktiskt kan en 

del. 

 

Samtliga tillfrågade pratade om självkänslan på liknande sätt. Att under tiden de satt 

inne kände de att de inte dög, och att de inte kunde något. Men efter att de avverkat 

fängelsestraffen på anstalten och lämnat det kriminella livet har de insett att de kan 

bidra och att de duger.  

 

Den negativa självbilden kopplades av många till just utanförskapet, och att de 

upplevt att andra människor sett ner på dem och att de hamnat utanför. En av dem 

kopplade även den dåliga självbilden tillbaka till sig själv. Han berättade att det var 

hans självbild som gjorde att han kände sig utanför och odelaktig. Alla tillfällen då 

han upplevt sig utanför, kanske det inte var någon annan människa som egentligen 

fryste ut honom. Det var snarare han som såg ner på sig själv och att det har speglat 

av sig i andra situationer. Något som vi såg som gemensamt hos intervjupersonerna 

var att när de lyckats lämna det kriminella livet fått en bättre självbild. De blev 

delaktiga med människor och i samhället och samtliga mådde bättre när de kände att 

de fick bidra och hjälpa andra. En berättade om sin förändrade självbild så här: 

 

“Det har blivit helt annorlunda. Idag har jag en kristen tro, det hade jag inte 

tidigare. Hade ju hört om Gud, men hade inte kristna värderingar. Kanske hade 

varit sökande på ett sätt. Så man har ju fått en trygghet, en slags vila. Så jag har 

blivit trygg i min självbild om vem jag är, finns säkert flera saker som spelat in där, 

men för min del blev jag hel. Hel från sår. Men samtidigt så vill jag inte säga att jag 

vill ha den här resan jag gjort ogjord heller, då skulle man inte vara den man var 

idag och vara tacksam för saker.  
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Det har ju format mig till den jag är och jag har fått ett hjärta för människor, för 

annars om jag själv inte hade blivit hjälpt tror jag inte att jag skulle hjälpa andra 

människor idag och känna lika mycket tacksam. Man känner ju att när man fått så 

mycket hjälp vill jag ge tillbaka någonting. Det handlar inte om prestation, utan 

kärleken man vill ge vidare till människor. Det har påverkat min självbild och 

harmoni.” 

 

Han berättade att hans självbild stärktes när han fick känna att han kunde hjälpa 

andra människor med sina erfarenheter. En annan intervjuperson uttryckte liknande 

upplevelser. Han berättade att han numera föreläste och berättade om det han varit 

med om dels som bearbetning, men också för det hjälpte honom och hans självbild 

när han kände att han kan vända alla negativa erfarenheter till något som kan hjälpa 

någon annan att inte begå samma misstag. 

 

5.6 Reflektion kring tema 

Temat för det här är att en inre drivkraft och motivation är den viktigaste faktorn till 

förändring. I en kvalitativ innehållsanalys är ett av syftena att hitta det latenta 

underliggande innehållet. I vårt arbete har vi letat efter den röda tråden genom alla 

kategorier, (Bryman, 2011). Den röda tråd vi kan se och det ämne som vi upprepande 

stöter på i denna studie är att myndigheters insatser och skyddsfaktorer har en 

betydelselös påverkan på anpassning till samhället om inte den inre viljan och 

drivkraften finns hos intervjupersonen. Förändringen börjar inifrån. Flera av 

intervjupersonerna berättade att de insatser de fick av kriminalvården, socialtjänsten 

och arbetsförmedlingen inte hade någon verkan om de själva inte var drivna och 

motiverade till hjälp. En av intervjupersonerna berörde vikten av den egna 

drivkraften så här: 

 

“Ja jag vet inte. Samhället har ju ställt upp ganska mycket ändå. Det finns 

möjligheter att skaffa bostad och jobb. Men det är klart, man måste också arbeta 

själv och vilja söka jobb och så fort de ringde och säger att du ska dit och dit och dit. 

Och man ska göra mycket själv också.” 

 

Drivkraften gör att man blir mer mottaglig till förändring. På samma sätt kan den 

egna drivkraften kopplas till skyddsfaktorerna. Att exempelvis betydelsefulla 

personer, bostad och jobb inte hade varit samma skydd för återfall om det inte vore 

för intervjupersonernas insikt och vilja till mottaglighet och hjälp. Självbilden och 

själv-stigmat rotas inifrån dem själva. När de var och en kom till insikt om deras 

egenvärde och förmågor blev det till en inre drivkraft att låta sitt liv sluta präglas av 

utanförskap, fördomar och en kriminell identitet. 
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6. Analys 
 

Här i analysdelen kopplas resultatet till stigmateorin och till den tidigare forskningen 
i kapitel 3. 
  

6.1 Stigmateorin 

Här kopplas stigmateorin till den delen av resultatet som berör stigma och självbild, 

för att kunna svara på frågeställningen “Har de upplevt sig stigmatiserade och hur 

har det tagit sig i uttryck i så fall?”. Det var mycket som intervjupersonerna tog upp i 

frågorna som berörde diskriminering, utsatthet och fördomar som kan kopplas till 

stigmateorin. I ett citat vi tar upp i resultatdelen berättade en av intervjupersonerna 

om att han sökt vissa jobb, och sedan hur han kommit dit och någon anställd känt till 

vem han var och börjat sprida rykten om honom, baserat på hans förflutna. Det 

gjorde det svårt för honom att kunna arbeta med dem. Det han berättar kan kopplas 

till stigmatisering och den sociala identiteten. Arbetskamraterna såg hans virtuella-

sociala identitet, och stämplade honom med egenskaper som de trodde att han hade 

på grund av att han suttit inne på anstalt. De såg inte hans faktiska sociala-identitet, 

som enligt honom var att han lärt sig rutiner på anstalten och hade god arbetsmoral. 

Diskrepansen mellan den virtuella- och den faktiska sociala identiteten ledde till att 

han blev stämplad som avvikare och stigmatiserad och utsatt på arbetsplatsen, 

(Goffman, 2011). 

 

I ett annat citat berättar en av intervjupersonerna hur han upplevde motstånd från 

arbetsförmedlingen när de fick höra att han inte arbetat på 10 år, som om han inte 

var kapabel att arbeta på grund av det. Han förminskades till att vara det som 

stigmat beskrev honom som, stigma i form av att inte vara lika kapabel att arbeta 

som andra människor, oduglig för att han inte haft ett arbete på länge. Han upplevde 

det som att han inte fick en chans, (Aronsson, Marklund & Solheim, 2015). Här ser vi 

ett exempel på när en myndighetsperson brustit i sitt myndighetsutövande. När en 

person som varit kriminell och varit ifrån arbete så pass lång tid, är det viktigt att 

personen inte blir illa bemött när de väl försöker. Som citatet ovan visar krävdes det 

så pass lite för att personen skulle tappa motivationen och gå därifrån och inte vilja 

söka arbete mer, och slutligen kanske återgå till kriminaliteten.  

 

Något annat som var framträdande under denna kategori var utanförskap. Samtliga 

tillfrågade intervjupersoner uttryckte någon form av upplevd utanförskap, som en 

följd av att de avverkat ett fängelsestraff. Vi ser på utanförskapet som en form av 

stigmatisering: att personen blir stämplad för en utmärkande egenskap, som inte 

anses normal i resterande delen av samhället. Hos intervjupersonerna märks detta 

då de setts som kriminella, och därav blivit sedda som avvikare och blivit behandlade 

annorlunda och nersedda på av “normala”, icke-kriminella människor, (Goffman, 

2011).  
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Det är ett så pass avgörande skeende för personen när denne vill ändra livsstil,  att 

om personen känner motstånd och fördomar emot sig, kanske då ger upp och väljer 

att återgå till den kriminella livsstilen. För att den känner att det ändå inte är värt 

det, när folk ser ner på den när den försöker. 

 

Något som var gemensamt för intervjupersonerna var att de alla velat bryta med de 

gamla livet, och gjort det, men då tappat större delen av sin vänskapskrets. Och när 

de väl brutit med det negativa umgänget, möttes de ändå av motstånd och fördomar 

från andra människor. Som en av intervjupersonerna  uttryckte det, blir man väldigt 

ensam och utanför när man bryter med ett sånt liv. Vi tycker att samtliga av dessa 

berättelser går att kopplas till stigmateorin. Vanliga människor såg bara deras 

virtuella sociala-identitet, att de  varit kriminella och suttit på anstalt, men inte deras 

faktiska sociala-identitet, deras längtan att bryta med det gamla livet och leva rätt. 

Diskrepansen där emellan blir till stigmatisering och får personen att känna 

utanförskap och diskriminering, (Goffman, 2011). Än en gång är välkomnandet av 

medmänniskan avgörande och viktigt för anpassningen till samhället. Det krävs så 

lite för att personen ska ge upp och återgå till kriminalitet. Som svar på 

frågeställningen om intervjupersonerna har upplevt stigmatisering är svaret ja hos 

samtliga tillfrågade. På frågan hur det tog sig uttryck fick vi som ovan fram olika 

svar. Det var nekat arbete på grund av tidigare kriminalitet, ryktesspridning på 

arbetsplatsen på grund av att man suttit i fängelse, samt utanförskap och svårigheter 

att finna nya vänner när man som kriminell vill bryta med det livet.  

 

6.2 Tidigare forskning 

Resultatet visar att anställning är en viktig skyddsfaktor. Intervjupersonerna lyfte 

fram vikten av att ha ett jobb där de upplever att de gör nytta och inser att de kan 

mer än att begå kriminella handlingar. 

 

Tidigare forskning indikerar att arbetslöshet är en stor orsak till återfall i 

kriminalitet, då det handlar om personernas oförmåga att försörja sig själva. Ett 

arbete bidrar även till att den kriminelle får en inkomst, och början på normala 

rutiner, vilket i sin tur kan bidra till sunda sociala relationer, (Weisburd, Hasisi, 

Shoham, Aviv & Haviv, 2017). Att få möjligheten till en arbetsanställning och skapa 

nya och sunda relationer bekräftas av både resultatet och forskningen att det är en 

skyddsfaktor, och har stor betydelse för att man ska lyckas bryta med den kriminella 

livsstilen. Kriminalvårdens arbete är mer vårdande än straffande idag, med målet att 

personerna ska ha möjlighet att komma ut som fungerande och delaktiga människor 

i samhället, (Kriminalvården, 2017). Det är inte bara av en human syn på hur ett 

fängelsestraff ska se ut, utan även en ekonomisk vinst för samhället. Idag fastnar 

många av de personer som begår brott i kriminalitet, vilket står samhället dyrt, 

(Regeringen, 2017). Att stå utan ett jobb och en bostad skapar ett direkt utanförskap 

till samhället, vilket intervjupersonerna bekräftar.  
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Ett hem var en annan skyddsfaktor som framkom i resultatet. Vissa av 

intervjupersonerna hade inte en bostad att komma till, utan hade levt på gatan eller 

bott tillfälligt hemma hos vänner. De lyfte fram att en egen bostad var viktigt för att 

kunna rota sig och få en plats därifrån man kunde bygga upp ett nytt liv. Tidigare 

forskning säger att kriminella har svårigheter att få och behålla en bostad, (Day, 

Ward & Shirley, 2011). Resultatet visar att en bostad ses som en viktig faktor för att 

en kriminell ska kunna lämna den livsstilen, samtidigt som forskningen visar att det 

är svårt att få en bostad efter att ha avverkat ett fängelsestraff. Det här blir en lucka i 

anpassningen till samhället. Kanske kan det inslussnings-program regeringen håller 

på att forma vara en lösning, då det bygger på samverkan mellan olika insatser som 

berör personen som ska släppas ut från fängelse, (Regeringen, 2017). Bostaden skulle 

då kunna fungera som en trygg punkt när man ska ändra sin livsstil och försöka 

ändra riktning, vilket kan vara viktigt då allt annat är så nytt och främmande. 

 

I resultatet framkommer det att hos samtliga intervjupersoner hade deras självbild 

idag förändrats till det bättre jämfört med när de satt inne i fängelse. Det var vanligt 

att intervjupersonerna sett ner på sig själva och känt att de inte dög medans de levde 

i kriminalitet och när de skulle bryta med kriminaliteten. Forskningen bekräftar att 

det är vanligt bland kriminella att de ser ner på sig själv och i vissa fall stämplar sig 

själva med en negativ självbild. Ibland värre än hur andra människor ser ner på och 

stämplar dem, (Chui, Kwok & Cheng, 2013). På så vis blir den negativa självbilden en 

ond spiral. Kanske ser man ner på sig själv, och den självuppfattningen smittar av sig 

på andra så att de också nedvärderar en. Eller så ser andra ner på en, och deras bild 

av en påverkar personens egna uppfattning till att se ner på sig själv. Det går båda 

vägar.  

 

Något framträdande i resultatet var att myndigheters insatser varit bristande, och att 

det från samtliga intervjupersoner funnits ett missnöje gentemot dem. Här har vi 

inte någon specifik forskning på specifika insatser. Men att forskningen säger att den 

kriminellas väg tillbaka är problematisk och svår, tolkar vi som att de insatser som 

givits inte varit tillräckliga, (Sarnecki & Sivertsen, 2009). Kanske är det svårt att sätta 

fingret på exakt varför vägen in i ett samhällsliv utan kriminalitet är så pass komplex. 

Det är inte ett område i livet eller en egenskap man som individ ska ändra på, utan 

det är i stort sett alla primära och sekundära områden, vilket kräver mycket arbete. 

Det gäller boende, arbete, vänner, familj, social gemenskap och självbild för att 

nämna några. Det är när allt det faller samman i en positiv riktning som man kan 

vända livet och lyckas bryta med kriminaliteten, (Sarnecki & Sivertsen, 2009). 

 

Att familj och nära relationer är en betydande faktor för att anpassa sig till ett liv 

utan kriminalitet kan inte förnekas. Det framkommer både i resultatet och tidigare 

forskning. Alla intervjupersoner tar upp vikten av att ha personer runt omkring sig 

som bryr sig. Inte bara stöd i form av hjälp från myndigheter, utan vikten av 

acceptans och inkluderande från medmänniskan.  
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Tidigare forskning visade att en person som sitter i fängelse och får besök av sin 

familj löper mindre risk att hamna i återfall och psykisk ohälsa, (Smith & McCarthy, 

2016). En intervjuperson berättade att hans barn var hans motivation för att lämna 

det kriminella livet bakom sig. För en annan var det hans partner. Familjeaspekten 

är en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller tiden spenderad på anstalt. 

Regelbunden kontakt med anhöriga  har positiv inverkan på den intagne, och de har 

större chans att återanpassa sig till ett liv utan kriminalitet, (De Claire & Dixon, 

2017). Vi tolkar resultatet och den tidigare forskningen som att familjens och 

medmänniskans attityder och bemötande har likvärdig eller större betydelse och 

inverkan på den kriminellas väg tillbaka som myndigheters stödinsatser. Resultatet 

nämner också vikten av personer som bryr sig och som inte dömer, för att motverka 

stigmatisering och för att bli välkomnad in i samhället. De intervjupersoner som 

lyckats vända livet i rätt riktning har haft både givande insatser och betydelsefulla 

relationer som påverkat den. Det har varit olika tidpunkter, insatser och personer 

sammankopplande som gjort att personen lyckats ändra riktning. Inte i något av 

intervjupersonernas fall har förändringen berott på enbart en händelse, utan flera 

händelser som vävs samman. Det visar även den tidigare forskningen, (Sarnecki & 

Sivertsen, 2009). 

 

6.3 Slutsats 

Studiens resultat och intervjupersonernas egna erfarenheter visar att det är många 

komponenter som ska samverka för att en tidigare kriminell som suttit på anstalt ska 

kunna vända livet i en annan riktning, och leva ett samhällsliv utan kriminalitet. Det 

är en kombination av inre motivation, beslutsamhet, händelser, insatser och 

personer som har banat väg till ett liv ut ur kriminalitet. Som svar på frågeställningen 

om skyddsfaktorer så är de viktigaste skyddsfaktorer vi hittat familj, en trygg 

gemenskap, arbete, bostad och organisationerna KRIS och LP. Vi får uppfattningen 

att de här skyddsfaktorerna var det primära för att kunna anpassa sig till ett 

samhällsliv utan kriminalitet. Myndigheternas insatser har inte varit av samma 

värde. Som svar på frågeställningen om myndigheters insatser har kriminalvårdens 

insatser främst varit övervakare, kontaktpersoner, behandlingsprogram och olika 

kurser på anstalten. Arbetsförmedlingen var representerad på anstalterna i form av 

information och samtal kring sysselsättning, men ingen av de tillfrågade hade fått 

mycket hjälp från dem. Socialtjänstens insatser har främst berört boende, men i 

intervjupersonernas fall inte fungerat. Någon av de tillfrågade hade fått ekonomiskt 

bistånd som var nästintill obefintligt. Samtliga intervjupersoner hade negativa 

erfarenheter av socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Erfarenheterna av 

kriminalvården var både positiva och negativa. Som svar på frågeställningen om 

stigma har samtliga intervjupersoner upplevt det. Bland annat i form av nekat 

arbete, utanförskap och fördomar. Vi tycker att med det sammantaget har vi fått en 

tydlig bild hur anpassningen till samhället sett ut, och att vi hållit oss till syftet med 

studien.   
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Vi tycker det vore intressant om det forskades vidare kring studiens tema. Alltså att 

en inre drivkraft och motivation är den viktigaste faktorn till förändring. Det vore 

också intressant om det forskades vidare på hur myndigheter kan effektivisera sina 

stödinsatser för att anpassningen till ett liv fritt från kriminalitet ska vara så 

problemfritt som möjligt. 

 

7. Diskussion 

 

Här i diskussionen lyfter vi fram tankar som väckts hos oss då vi genomfört studien.  

 

Flera av intervjupersonerna tog upp att kriminalvårdens behandlingsprogram sker 

på frivillighet. Det var valfritt om man vill delta i dem eller inte. Det fastnade vi för 

och tyckte att det kan vara värt att lyfta fram. Vi reflekterade mycket kring tanken 

frivillighet kontra tvång, och funderade om det är okej att tvinga de intagna på 

anstalt att gå ett behandlingsprogram, eller om det bästa sättet är att ha dem på 

frivillig grund som det är nu. Det positiva med att ha kriminalvårdens 

behandlingsprogram på frivillighet är att de fängelsedömda som går programmen 

verkligen vill det. De är motiverade, vet vart de vill komma och har förmodligen ett 

intresse av innehållet. Studiens tema styrker även frivilligheten, då temat är den egna 

drivkraftens betydelse för att få ut något av samhällets insatser. Är delaktigheten 

frivillig, kommer troligen de som väljer att delta ha en egen drivkraft och motivation, 

och då kommer de att få ut mer av behandlingen än någon som inte har den 

drivkraften. Samtidigt sa en av intervjupersonerna att det var stökigt kring de olika 

programmen, och att han inte riktigt förstod vad som hände. I sådana fall kan det 

vara ren okunskap som gör att man väljer att inte deltaga i behandlingen.  

 

Om behandlingsprogrammen inte varit frivilliga, hur hade det sett ut om personalen 

kunnat tvinga intagna att delta? Vi tänker att i de fall då okunskap och ovisshet kring 

vad behandlingen handlar om ligger till grund för att personen väljer att inte delta, 

kan den intagnes uppfattning ändras när denne deltar och får information. Kanske 

märker personen sedan att det var helt rätt för denne, även om personen tvingats att 

delta. Men den svåra frågan blir när någon aktivt valt att inte vilja delta i 

behandlingen. Kanske just på grund av att personen inte har motivationen, 

drivkraften och viljan att delta. Kan man då tvinga personen? Här ställer vi oss 

kritiska till temat vi fått fram. Självklart är drivkraften enormt viktig för att den 

intagne ska få ut något av insatserna, men samtidigt, kan det inte vara personalens 

uppgift att i behandlingsprogrammen locka fram den här drivkraften? Och att hitta 

personen där den är och vad som gör denne driven. Lyckas personalen att hitta den 

drivkraften kanske den intagne upptäcker att behandlingen ger denne jättemycket. 

Ett annat argument för att fler borde delta i de program som erbjuds, är att vi tror att 

det är viktigt att personer som sitter av ett fängelsestraff får perspektiv på den 

problematik som kriminalitet bär med sig, förstå varför de hamnat i en kriminell 

bana, samt värdet av hur ett liv kan utformas som inte är utifrån en kriminell livsstil. 
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Detta kan ske genom personanpassad behandling och deltagande i olika program 

som kriminalvården och frivården bedriver. 

 

Stigmatiseringen efter ett avverkat fängelsestraff i form av fördomar, utanförskap 

och diskriminering har samtliga intervjupersoner erfarenhet av. Vi har i efterhand 

reflekterat över huruvida det går att påverka samhällets syn på kriminella idag och 

om det går att på något sätt röja den stigmatisering som samhället står bakom. Om 

målet är att få tillbaka dem som delaktiga invånare och fria från kriminalitet, hur är 

det möjligt om inte samhället står bakom det fullt ut om inte medmänniskan, 

myndigheter eller arbetsgivare inkluderar dem? Tidigare kriminella är beroende av 

samhällets stödinsatser, men framförallt av acceptans från medmänniskan, för att 

det ens ska vara möjligt att återgå till ett normalt och fungerande liv.  

 

Det är svårt att komma med konkreta förslag på huruvida stigmatiseringen kan röjas, 

förutom att myndigheter kan effektivisera sina stödinsatser som till exempel jobb 

och bostad. Men att förändra medmänniskans syn på kriminella är ingen enkel 

process. Frågan är om det går att förändra den överhuvudtaget. Att inte begå brott är 

en norm och samhället är utformat på så sätt att invånare ska vara lagenliga. Och vi 

tror att det är en naturlig del av människan att vilja skydda sig själv mot de som 

bryter dessa normer, och som bryter mot lagarna. Det blir komplext och svårt för en 

kriminell att bli en del av samhället igen, för personen har redan brutit förtroendet 

gentemot samhället som bygger på att man följer lagar. Extra svårt blir det när en 

person begått ett så pass allvarligt brott som dråp, förtjänar personen då en andra 

chans? Och om personen ändå vill ändra sig, hur ska medmänniskor kunna lita på 

personen igen? Samtidigt är det uppenbart i resultatet att kriminella kan förändras, 

men för att det ska ske behövs stöd från medmänniskor och från samhället. 

 

Då det framkommer i resultatet att myndigheters insatser var sekundära vid 

anpassningen till ett fungerande samhällsliv, och skyddsfaktorer som familj och 

gemenskap var primära så anser vi att stigmatiseringen från medmänniskan är den 

viktigaste faktorn som bör lyftas fram. En lösning vi ser för kriminella som vill lämna 

det livet, men inte har skyddsfaktorer som familj och gemenskap att vända sig till, är 

organisationer som KRIS och LP. Där kan de träffa personer med liknande 

erfarenheter som kan ge dem tips och råd för hur man hanterar stigmatisering och 

fördomar. Något annat konkret de här organisationerna skulle kunna göra i bredare 

utsträckning, är att föreläsa. Föreläsa på skolor, universitet och arbetsplatser för att 

röja den stigmatisering och de fördomar som finns mot de som suttit i fängelse. På så 

vis får den “vanliga” människan möta de här personerna i verkliga livet, och se att de 

faktiskt kan förändras och förtjäna en andra chans. Det kan vara ett steg för 

människor och samhället att få börja bygga upp ett förtroende gentemot de tidigare 

kriminella igen. 
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Vi har också reflekterat mycket kring det faktum att vi använt oss av 

intresseorganisationerna KRIS och LP för att få tag i intervjupersoner. Dessa 

organisationer fyller en alternativ funktion för de som kanske upplever att de inte fått 

den hjälp de behövt och sedan vänt sig dit som ett sorts sista alternativ. Vi ställde oss 

frågan, kan de vara så att de intervjupersoner vi får tag i har vänt sig till KRIS och LP 

utav missnöje mot kriminalvården och andra myndigheter? I så fall är det klart det 

påverkar resultatet. Det är något vi alltid haft i åtanke, men samtidigt har deras 

historier hänt, och är viktiga att lyfta fram när man vill ta reda på hur kriminellas väg 

in i samhället ser ut. 

 

KRIS och LP kan fylla funktioner i form av skyddsfaktorer och sysselsättning för att 

inte återfalla in i kriminaliteten. De har även fungerat som en fristad där de tidigare 

kriminella kan vara sig själva utan att bli dömda och slippa mötas av fördomar och 

stigmatisering från samhället. Men vi har även ställt oss ifrågasättande till det 

faktum att organisationerna ens existerar. Om vi hade haft en fullt fungerande 

kriminalvård, arbetsförmedling och socialtjänst, kanske inte organisationer som 

KRIS och LP hade behövts. Idag har båda organisationerna insatser i form av 

behandlingshem, bostadshjälp, samtalsstöd och mer, och vi ställer oss frågan vad 

som egentligen borde vara myndigheters roll och vad som borde ligga på 

intresseorganisationer som KRIS och LP. Vi ser deras breda sortiment av 

hjälpinsatser som ännu ett tecken på att myndigheternas insatser och hjälp inte 

fungerar så bra som det skulle kunna, och ett tecken på att den kriminellas väg in i 

ett fungerande samhällsliv är problematisk och komplex. Kanske borde livsviktiga 

insatser såsom bostad, arbete och stödinsatser ligga på myndigheterna, och då skulle 

intresseorganisationernas uppgift kunna vara mer en plats där de får finna 

gemenskap, vänner och roliga aktiviteter, vilka även de är viktiga för att anpassa sig 

in i samhället och bryta med en kriminell livsstil. Vi tror också det är viktigt att 

personer som suttit på anstalt får möjligheten att möta människor som också sitter 

på en kriminell bakgrund, men som är tillbaka som delaktig invånare i samhället. 

Utbytet av sådan kunskap och erfarenhet har vi uppfattat är av högt värde. Och den 

ömsesidiga förståelsen är knappast likvärdig någon annanstans än mellan två 

personer som gått igenom likartade händelser i livet. Tack vare hjälp-organisationer 

som KRIS och LP får tidigare intagna den möjligheten.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Frågor kring tiden på anstalt: 

 

1. Hur kom det sig att du kom in på en kriminella livsstil? 

2. När satt du inne, var och hur länge?  

3. Vad är ditt bästa minne från tiden på anstalten? 

4. Vad är ditt mest negativa minne från tiden på anstalten? 

5. Hur är motivationen bland de som sitter inne? 

6. Vad tycker du om kriminalvården? 

7. Vad fick du för hjälp från dem? (Positivt/negativt?) 

8. Vilka aktörer/myndigheter har du varit i kontakt med under tiden på 

anstalten men även efteråt? 

9. (Vad exakt har du fått för hjälp?) 

10. Upplever du att du får fått den hjälp du har behövt? Vad kunde varit 

annorlunda? 

11. Upplever du att du har personer i din närhet som stöttar/stöttat dig under din 

tid på anstalt men även efteråt? 

12. Vad är din viktigaste lärdom av att sitta på en anstalt? 

13. Vad blev du erbjuden för hjälp inför frisläppning  för att klara livet efteråt?? 

14. Fanns arbetsförmedlingen representerad på anstalten? 

15. Hur fick du kännedom om KRIS/LP-kontakten? 

16. Vad är din uppgift och hur länge har du jobbat där? 

 

 

Tiden efter anstalt 

17. Har tiden på anstalten,  men även livet efteråt, förändrat bilden av dig själv 

och hur du ser på dig själv? 

18. Hur tycker du att olika aktörer/myndigheter bör förbättra sin hjälp med 

övergången från anstalt till ett samhällsliv igen?  

19. Upplever du att du kan vara öppen om din tidigare kriminalitet mot 

människor du möter?  

20. Upplever du att du blir behandlad annorlunda på grund av att du suttit inne? 

motstånd/fördomar 

21.  Har du upplevt dig diskriminerad på något sätt pga av din tidigare 

kriminalitet? På vilket sätt i så fall? 

22. Har du ett jobb eller söker du jobb idag? (Om nej, skulle du vilja ha ett jobb?) 

23. Vad har du fått för hjälp i ditt jobbsökande? 

24. Hur ser din bostadssituation ut idag? 

25. Fick du någon hjälp med att hitta en egen bostad?  

26. Vad har du för nätverk idag? (vänner, familj, stödperson mm).  
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27. Har du någon form av strategi för att inte hamna i återfall? 

28. Vad skulle du vilja att samhället gjort för dig när du släpptes fri? 

29. Om du kunde ändra en sak i ditt liv, vad skulle det vara? 

30. Minns du något särskilt tillfälle då du bestämde dig att ändra inriktning? Vad 

var det som gjorde det? 

31. Vad var det viktigaste i livet som hjälpte dig komma vidare efter ett 

fängelsestraff? (till exempel vänner, familj, insatser, arbete mm) 

32. (Uppelever du att ditt liv är annorlunda om du jämför med hur du hade det 

innan du kom in på en anstalt? På vilket sätt?)  

33. Har dina värderingar förändrats efter tiden på anstalt? På vilket sätt i så fall? 

34. Upplever du att du har fått en andra chans sedan du kom ut? 

35.  Har du ett generellt mål som du vill komma till/uppnå i livet?  

36. Hur ser du på brott och kriminalitet idag? 

37.  (Upplever du att du fått en ökad självkännedom under anstalten men även 

efteråt? Såsom styrkor/svagheter?) 

38. Om du ser dig själv om 5 år. Vart befinner du dig då i livet? 

39. Sist av allt: är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
Kodning och kategorier 

  

Skyddsfaktorer på 

personlignivå 

Skyddsfaktorer på 

gruppnivå 

 Skyddsfaktorer på 

samhällsnivå 

Myndigheters 

insatser 

Stigma och självbild  

motivation, drivkraft, 

personlig strategi,  

förändring av livsstil, 

nöjd med tillvaron, 

förändring, ansvar, 

rutiner, vilja att hjälpa 

andra, inställning, 

perspektiv, 

självinsikt, positiv 

attityd, finna 

meningsfullhet, 

trygghet, 

beslutsamhet, 

förståelse, visioner, 

mål, vilja, brinnande 

intresse,  harmoni, 

trygghet, gudstro, hel, 

tacksamhet, kärlek till 

människor, förändrad 

självbild, värderingar, 

hopp, inre 

tillfredsställelse, 

givmildhet. 

Betydelsefull 

person, familj, 

gemenskap,betydels

efulla relationer, 

grannar, bryta med 

gamla umgänget, 

social kontakt. 

förtroende, socialt 

nätverk, livskamrat,  

 

sysselsättning på 

anstalt, bostad, KRIS, 

Ria (Hela 

människan), aktivitet, 

jobb, gå på möten, 

rätt typ av hjälp, 

behandling, 

stödinsatser, LP-

verksamhet, 

utbildning, lumpen 

 

12-stegsprogram, 

övervakare, 

Långsam 

kriminalvård, 

Frivårdsinspektör, 

dysfunktionell 

socialtjänst, 

Förändrad frivård, 

Misstro till 

myndigheter, 

Arbetsförmedlingen,S

ocialtjänst, 

Behandlingsprogram, 

Kriminalvård, 

fungerande 

kriminalvård, 

förändrad 

kriminalvård, 

Kurser på anstalt, 

kontaktperson, 

arbetsträning, 

Behandlingshem, 

kontaktman, långa 

handlingsprocesser, 

ekonomiskt bistånd, 

bristande insatser, 

jobb, omotiverade, 

svår delaktighet,  

svåra, svårt att 

tillgodose behov, 

personlighetskemi, 

ömsesidig respekt, 

förståelse, tidsbrist,  

 

 Självkännedom, 

öppenhet, skäms inte, 

fördomar, 

diskriminering, 

utanförskap, psykisk 

ohälsa, öppen, utfryst, 

ånger, diskriminering, 

mognad, motstånd, 

dålig självbild, dålig 

självkänsla, själv-

stigma, skam, 

harmoni, självbild, 

offer, annorlunda 

behandlad, mindre 

värd, stämpel, sämre 

självbild, sämre 

självkänsla    

 

 


