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Sammanfattning  

Föreliggande studie är av kvalitativ karaktär och lyfter upp hur sju personer, som 
tidigare har avtjänat ett fängelsestraff, upplever deras återanpassningsprocess där de 
försöker avstå från brott och komma närmare samhället. Insamlad empiri har 
analyserats utifrån teorier om stigma, sociala band, sociala nätverk, exitprocesser 
samt vetenskaplig forskning. En hermenuetisk och abduktiv ansats har tillämpats för 
att besvara studiens syfte och frågeställningar. Resultat visar att svårigheterna i 
återanpassningsprocessen för målgruppen är framträdande, framförallt när det 
kommer till erhållandet av arbete efter frigivning. Återanpassningsprocessen har 
analyserats utifrån olika faser och möjligheter för återanpassning presenteras. 
Personerna kan exempelvis vända sig till egna resurser i form av sociala kontakter 
(sociala nätverk) för att främja deras återanpassnings. Den slutsats som dras är att 
självinsikt i sin situation och sociala roll är angeläget för individen att komma 
närmare det konventionella samhället och distansera sig från sin tidigare roll.  

 
Nyckelord: före detta fängelseintagna, stöd och hjälp, återanpassning, exitprocess, 
avhållsamhet från brott. 
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Abstract 

The present study is of a qualitative nature, highlighting how seven people who have 
previously served a prison sentence experience their reintegration process as they try to 
abstain from crime and get closer to society. Collected empirical material has been analyzed 
based on theories of stigma, social ties, social networks, exit-processes and scientific 
research. A hermeneutic and abductive approach has been applied to answer the study's 
purpose and questions. The result in difficulties of the rehabilitation processes for the target 
group is prominent, especially when it comes to obtaining employment. The re-adjustment 
process has been analyzed according to different phases and possibilities for desistance are 
presented. Individuals can turn to their own resources in form of social contacts (social 
networks) to promote their rehabilitation. The conclusion of Self-awareness in the current 
situation and social role is important for the individual to come closer to conventional society 
and to distance himself from his previous role. 
 
Keywords: ex-prisoners, support and assistance, reintegration, exit-processes, desistance 
from crime 
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1. Inledning 
Alla människor förtjänar möjligheten att kunna återanpassa sig till samhället och bör ha 
rätten till det stöd och hjälp som erbjuds från samhällets sida. Inte minst är personer som 
har ett kriminellt förflutet en sådan grupp som bör få stöd och hjälp, då det inte är ovanligt 
för dessa individer att stöta på motgångar i deras försök till att återanpassa sig i samhället. 
Särskilt personer som har spenderat stora delar av sitt liv frihetsberövade kan behöva 
omfattande stöd att återanpassa sig till ett normalt liv. De har ofta bristande kunskap om hur 
samhället fungerar utanför fängelset, eller rättare sagt, hur världen på utsidan faktiskt ser ut. 
När personer som spenderat långa perioder av sitt liv tillägnat åt kriminalitet och missbruk 
vill lämna detta liv bakom sig och börja om på nytt, till ett så kallat ”normalt liv”, det är då 
svårigheterna kan dyka upp (Fries och Svidén, 2010).  
 
Personer som avtjänat ett fängelsestraff möter ofta stort motstånd i återanpassningen och 
behöver därför omfattande och effektivt stöd och hjälp för att klara detta. Vanliga svårigheter 
kan vara att få bostad och arbete. Fries och Svidén (2010) skriver att bostad ofta är en 
nödvändighet för att de frigivna ska kunna ordna ett välfungerande socialt liv. Eftersom det 
redan råder bostadsbrist på den ordinarie bostadsmarknaden blir konkurrensen om bostäder 
för tidigare intagna högre än vad den redan är. Detta gäller i synnerhet personer som också 
är skuldsatta. Andra barriärer som personer med ett kriminellt förflutet kan möta är 
svårigheter i att få utbildning eller arbete. Risken är därför att många personer som friges 
efter ett tag förlorar sin motivation till återanpassning. Kraven och pressen som uppstår vid 
frigivningen upplevs som överväldigande (Fries och Svidén, 2010). 
 
För att kunna övervinna de ovannämnda barriärerna har personer med ett kriminellt 
förflutet olika verksamheter/organisationer att vända sig till för att få hjälp och stöd. En 
sådan verksamhet är kriminellas revansch i samhället, förkortat KRIS. Målet med denna 
verksamhet är att motverka återfall i brott och hjälpa individer som avtjänat ett fängelsestraff 
eller har ett brottsregister i deras återanpassning i samhället. Föreningen styrs av personer 
som själva har en kriminell bakgrund (Brå, 2003). En annan verksamhet som främjar 
återanpassningen är arbetsmarknadsinsatsen Krami. Verksamheten bygger på ett 
samverkansarbete mellan Kriminalvården, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Syftet 
med Krami är att hjälpa personer som befinner sig i kriminalitet eller missbruk att komma in 
på arbetsmarknaden (Nordén, Fors & Damsten, 2013). 
 
Statens offentliga utredningar (SOU, 2010:15) skriver att forskningsläget kring vilka faktorer 
som ligger bakom att individen lyckas lämna den kriminella livsstilen är betydligt mindre 
belyst än forskningsområdet kring vilka faktorer som leder till att en person inträder en 
kriminell livsstil och kriminella nätverk från första början. Således framstår det som av stort 
intresse att undersöka, inte minst ur de berördas egen synvinkel, vilka faktorer som 
motiverar samt vilket stöd som fungerar alternativt saknas i återanpassningsprocessen. Även 
Sarnecki och Sivertsson (2009) skriver att det finns få studier, inte minst i Skandinavien, 
som undersöker före detta intagnas upplevelser av konsekvenserna som följer av ett avtjänat 
fängelsestraff. Följaktligen ligger det ett intresse i att få dessa personers perspektiv på 
följderna av ett fängelsestraff, och hur vägen till återanpassning sett ut genom att undersöka 
faktorer som främjat eller hämmat processen till återanpassning. 
 
Fries och Svidén (2010) menar att det inte finns någon manual för vilket tillväggagångsätt 
som är helt specificerat för återanpassning. Utan det krävs att genomgå viss pedagogik hos 
varje individ för en större förståelse över vilken/vilka insatser som behövs för individen. 
Föreliggande studie har relevans för socialt arbete, då problematiken kan härledas till 
socialtjänstens mål. Enligt 1 kapitel. 1 § SoL ska socialtjänsten främja människors jämnlikhet 
i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Således är målgruppen av relevans för 
det sociala arbetet att få en förståelse över vilka stöd och insatser som krävs för att 
socialtjänstens mål ska kunna uppnås. Socialarbetare kan genom studien ta del av vilka 
områden som är centrala för respondenterna att få hjälp och stöd i för att nå återanpassning. 
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Detta kan således få en insyn i vad som är av vikt att fokusera på för att hjälpa före detta 
fängelseintagna, exempelvis genom att hjälpa dem finna nya sociala nätverk, finna arbete, 
bostad med mera.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka samt belysa vilka faktorer som bidrar till 

en återanpassning i samhället för individer som tidigare avtjänat ett fängelsestraff. Detta 

genom att redovisa förutsättningar samt barriärer personerna stöter på i sin vardag, i sitt 

försök att avstå från brott. 

 Hur har återanpassningsprocessen sett ut för personer som tidigare avtjänat ett 

fängelsestraff?  

 Vilka faktorer utgör barriärer respektive underlätta för personer som tidigare 

avtjänat ett fängelsestraff att återanpassa sig till samhället? 

 

1.3 Återanpassning 

Begreppet återanpassning rörande personer som tidigare avtjänat ett fängelsestraff kan 
förklaras utifrån ett återfallsperspektiv. Kriminalvården beskriver (2018) att de arbetar med 
återanpassning genom att minska på återfall av brott. Kriminalvården beskriver i deras 
värdegrunds- och visionsdokument ”Bättre ut” (2006) att de arbetar brottsförebyggande och 
att de hjälper individen att vara bättre rustade för livet utanför fängelset. De gör detta genom 
att bekämpa brott och droger i anstalter, och förbereder personens frigivning. De förklarar 
detta med att de arbetar utifrån ett ”återfallsperspektiv”. Att individen ska exempelvis kunna 
studera upp sina betyg, få en meningsfull sysselsättning i form av arbetsträning vid 
frigivning, bearbeta sina kriminella tankemönster samt gå igenom behandlingsprogram mot 
sitt missbruk. Kriminalvården (2018)  beskriver att deras arbetssätt för att minska återfall i 
brott och främja möjligheterna att få en meningsfull sysselsättning eller studera upp sina 
betyg grundar sig i att personen, den intagne, ska kunna återanpassa sig till samhället vid 
frigivning. 
 
Återanpassning handlar således om att den intagne eller personen som tidigare varit intagen 
ska anpassa sig till de normativa samhällsnormerna. Återanpassning förstås således utifrån 
ett huvudkriterium, att personen avstår från brott och avhåller sig från droger. En annan del 
av återanpassningen är att personen har en meningsfull sysselsättning, som ligger i den 
reguljära arbetsmarknadens linje och inte den kriminella. Således är det lämpligt att förstå 
återanpassnings begrepp utifrån en central aktörs, kriminalvården, definition av 
återanpassning. Detta då samtliga respondenter kommit i kontakt med kriminalvården av 
den anledning att de utfört lagöverträdande aktiviteter vilket härlett till att de inte anpassat 
sig till samhällets lagbundna och normativa regler. Elias och Scotson (2008) förklarar vidare 
att återanpassning handlar om att personer som tidigare avtjänat ett fängelsestraff ”förs 
tillbaka” till det normativa samhället. En person som inte följer samhällets önskvärda 
strukturer handlar således på ett avvikande sätt och anpassar sig inte efter dessa, vilket leder 
till utanförskap. Återanpassningsprocessen har sin bas i att dessa personer ska utföra 
handlingar som ligger mer i linje med det normativa samhällets struktur.   
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer det att presenteras relevant forskning för den föreliggande studien. 
Den tidigare forskningen består av vetenskapligt granskade forskningsartiklar, både 
internationella som nationell forskning. Inledningsvis presenteras två frivilliga 
organisationer (Krami & KRIS) som beskriver vilka effekter som påverkar före detta 
fängelseintagna påverkan av återfall. Vidare presenteras de konsekvenser av fängelsestraff 
och den följd som påverkas individens dåliga självbild och fientlighetskänslor. Utifrån 
forskningen beskrivs ytterligare faktorer om risken för återfall som medföljer, exempelvis 
brottsregister, svårigheter med egen försörjning. Avslutningsvis presenteras 
återanpassningsfaktorer som ligger i grund med stöd, arbete, sysselsättning, ålder och familj.  
 

2.1 Krami 

En frivillig arbetsmarknadsinsats med namnet Krami inriktar sig i att stödja personer som 

tidigare varit dömda för brott att få en väg in i arbetslivet, lämna den kriminella livsstilen 

bakom sig samt föras in i nya sociala sammanhang. Krami erbjuder stöd till personer som 

befinner sig i kriminella sammanhang. Programmet grundar sig i ett samarbete mellan 

arbetsförmedlingen, Kriminalvården och socialtjänsten, vilket enbart finns på några orter i 

Sverige (Nordén m.fl., 2013). 

Nordén m.fl. (2013) beskriver att ex-kriminella kan ha högre återfallsrisk när det råder brist 
av bostad, arbete, sysselsättning och socialt nätverk. Enligt en utvärdering genomförd av 
Nordén m.fl. (2013) gjordes en mätning av effekten på återfall i brott för personer som har 
medel - till hög återfallsrisk, att Krami har en positiv påverkan i att minska återfall. Syftet 
med utvärderingen var att granska om Krami-deltagare får ökad sysselsättning och om det i 
sin tur leder till minskat brottsåterfall, men även vilka faktorer som har en påverkan på detta 
samband. Det visade sig att de som fullföljt hela insatsen, och därmed började arbeta eller 
studera, hade minskat återfall i brott. Således innebär detta att de som skrevs in i arbete eller 
utbildning hade lägre återfallsrisk.  

2.2 KRIS 

Den ideella föreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) arbetar för att motverka 
återfall i brott och missbruk samt främja återanpassning i samhället för personer som 
tidigare avtjänat ett fängelsestraff eller har ett brottsregister. KRIS har fyra budord som 
utgör grunden för verksamhetens målsättning. Att vara hederlig och drogfri är KRIS främsta 
målsättning, genom att fullfölja dessa två bitar erhåller medlemmarna kamratskap och 
solidaritet. Om medlemmen återfaller och avviker från reglerna om avhållsamhet från 
kriminalitet och missbruk, kan denne bli utesluten med omedelbar verkan (Brå, 2003). 
 
Under åren 1997-2003 utvärderades KRIS verksamhet och dess inverkan på arbetet med att 
minska återfall i brott. Utvärderingen jämförde en experimentgrupp om 160 KRIS 
styrelsemedlemmar med en kontrollgrupp om 160 personer med liknande brottsregister och 
ålder. Resultaten visade att styrelsemedlemmarna hade betydligt färre återfall i brott i 
förhållande till kontrollgruppen. Enbart fyra procent av styrelsemedlemmarna återföll i 
brott, medan 59 % av personerna i kontrollgruppen gjorde det. Undersökningen begränsade 
urvalet av 160 styrelsemedlemmar till personer som inte varit brottsfria långt innan deras 
medlemskap i KRIS. Detta för att med någorlunda sannolikhet kunna konstatera KRIS 
samband med den minskade brottsligheten (Brå, 2003:7; Brå, 2016:6; Chylicki, 2010). 

2.3 Konsekvenser av fängelsestraff 

Hochstetler, Delisi och Pratt (2010) för resonemanget att många personer som avtjänat ett 
fängelsestraff genomgår trauman som de i sin tur inte besitter resurser att bearbeta. Den 
amerikanska studien visar att konsekvenserna av ett fängelsestraff kan visa sig långt efter 
frigivning, och att en av konsekvenserna är uppkomsten av fientlighetskänslor vilket kan 
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resultera i brottsåterfall. Återfall i brott är sammankopplad med personens negativa attityder 
samt avsaknad av motivationen till att förändras. Socialt stöd från vänner och familj utgör en 
direkt effekt på minskandet av personens känslor av fientlighet efter frigivning och främjar 
en framgångsrik återanpassning. Forskarna lägger tyngd på att förse intagna med verktyg 
och känslomässigt stöd som kan minska fientlighetskänslor, vilket i sin tur kan främja deras 
återanpassning i samhället (Hochstetler, Delisi och Pratt, 2010). 
   
En ytterligare aspekt av de konsekvenser som råder beskrivs av Sarnecki och Sivertsson 
(2009) i en undersökning av hur personer som avtjänat ett fängelsestraff upplevt 
konsekvenserna av straffet. De undersökte specifikt om fängelsestraffet påverkat personernas 
självbild, arbets- och boendesituation samt sociala relationer. Konsekvenserna förklaras med 
grund i att de före detta fängelseintagna kände en viss stämpling, då en stämplingsprocess 
medföljde efter fängelsestraffet gällande intervjupersonernas undersökta livsområden. 
Personernas självbild var negativt påverkade av den stämplingsprocess de genomgick efter 
frigivning. Att individerna avtjänat fängelsestraff kunde leda till och förstärka en negativ 
självbild, vilket i sin tur försvårade återanpassning och ökade risken för fortsatt 
brottsaktivitet. De kunde börja identifiera sig som annorlunda vilket i sin tur resultera i att de 
upprätthöll sin ”annorlundahet” genom att fortsätta leva i sin stigmatiserade roll. Sarnecki 
och Sivertsson (2009) diskuterar vidare att fängelset kan leda till segregerade processer för 
personen. Förlusten av förtroende hos arbetsgivare är ett sådant exempel. Personen 
uppfattas som ett ”riskfyllt kort” hos arbetsgivare, på grund av dennes belastningsregister. 
Personen kan i sin tur få svårigheter i att erhålla ett arbete vilket ökar risken att bli socialt 
exkluderad och stigmatiserad, detta då ett legitimt arbete är en förutsättning för att kunna 
ingå i det normativa samhället. 

2.4 Riskfaktorer om återfall i brott 

Enligt Shinkfields och Graffams (2009) studie i Australien har svåra former av 
missbruksproblem ett starkt samband med svårigheter i arbetsanställning, försörjning och 
sociala relationer. Även fortsatt finansiella svårigheter påvisas vara återkommande bland 
tidigare intagna efter frigivning. Det var få som fick anställning efter frigivning, och dessa 
hade inte en heltidsanställning. Studien har påvisat att det råder många svårigheter vid 
återanpassning men att anställning och att leva ett hälsosamt liv, i samband med att inte 
återfalla i missbruk, var svårt att uppnå (jml.Chylicki, 2010). Särskilt viktigt var ett socialt 
stöd för att nå framgång med återanpassning. Detta kommer ofta från nätverket, exempelvis 
arbetskamrater eller anhöriga/vänner som inte ingår i det kriminella nätverket. 
  
Dock har det även i andra studier framkommit att socialt stöd kan visa sig vara negativt för 
den enskilde, om familjebanden kan ha ett negativt inflytande på den enskilde i form av att 
de influerar denne till att fortsätta med sin kriminalitet eller missbruk. I sådana fall är det 
mer gynnande för individen att upphäva familjebanden (Rydén-Lodi m.fl., 2005). En annan 
riskfaktor som kan påverka återfall i brott är missbruksproblematik. I en svensk studie av 
Chyckli (2010) framkommer det att individer som tidigare haft missbruksproblematik 
tenderar att visa ett starkare samband med återfall i brottslighet.  
  
Sarnecki & Sivertsson (2009) visar även hur omgivningens negativa reaktioner av både 
grannar och arbetsgivare bidragit till att de varit tvungna att byta ort, finna andra 
inkomstkällor och även begå nya brott. Även här bekräftas svårigheterna med att erhålla 
arbete för personer med brottsregister. Majoriteten av de som avtjänat ett fängelsestraff 
erhöll inget arbete ett år efter frigivning. Arbetsgivarna var inte positivt inställda till att 
anställa dömda personer och begärde utdrag ur belastningsregister. Personerna i studien var 
medvetna om de negativa reaktionerna som följer en tidigare fängelsedom. Att personerna 
var ärliga och berättade för arbetsgivaren att de avtjänat ett fängelsestraff istället för att 
invänta att arbetsgivaren får in belastningsregistret ökade inte deras möjligheter att få en 
anställning. Individerna fick vända sig till vänner samt familj för att få hjälp med för arbets- 
och bostadsfrågor. Anhöriga/ vänner/ bekanta kände även till omständigheterna kring 
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straffet, vilket ökade möjligheten till att de var villiga att erbjuda en anställning/ett 
boende.  Personer som erbjöds boende av exempelvis socialtjänsten ville undvika att känna 
sig stämplade som ”utslagna” och föredrog att bo hos vänner. Således utgjorde det tidigare 
sociala nätverket en alternativ, högt värderad, väg för återanpassning (Sarnecki & Sivertsson, 
2009).  
  

2.5 Återanpassningsfaktorer 

Gilbert & Elley (2015) har i en studie från Nya Zealand undersökt ett 
återanpassningsprogram kallad The Pathway Reintegration Programme (PRP) vars syfte är 
att hjälpa frigivna personer att återanpassas till samhället. PRP styrs av socialarbetare som 
förser personerna med individuellt anpassat stöd och rådgivning. Socialarbetarna hjälper 
även till att bistå personerna arbetsanställningar och boenden, samt annan praktisk hjälp. 
Socialarbetarna tog kontakt med de intagna innan frigivning för att identifiera de intagnas 
individuella behov, lämplighet för programmet, och i vilken grad de kommer vara 
engagerade till programmet. En grundaspekt av PRP var att tillit och förståelse skapas 
mellan socialsekreteraren och individen skapas genom en hög grad av tillgänglighet för att 
bistå vid olika typer av kriser. Möjligheten för socialarbetarna att skapa en god relation med 
dem gavs även genom förarbetet, vilket i sin tur även stärkte de dokumenterade frigivnings- 
och återanpassningsplanerna. Personalen arbetade utifrån tankesättet att återanpassning är 
en process, och inte en enskild händelse, vilket öppnade dörrar för personerna att anförtro 
sig åt dem och söka hjälp trots återfall (Gilbert &Elley, 2015). 
 
SOU (2010:15) förklarar att en kombination av motivation från personen själv, företeelser i 
personens sociala miljö och strukturella omständigheter är faktorer som kan påverka 
huruvida en person kan avstå från brott och återanpassa sig till samhället. I första hand utgör 
motivationen hos personen själv en essentiell faktor för att bryta sig loss från den tidigare 
livsstilen och i ett försök att återanpassa sig till samhället. Vidare beskrivs det att 
vändpunkter belyses som en grundpelare till att individen bestämmer sig för att bryta från 
den kriminella livsstilen. Ett arbete som känns bra och stimulerande för personen samt ett 
gott förhållande är sådana främjande faktorer. En annan påverkande faktor är att personen 
bryter kontakten med sitt tidigare nätverk och flyttar till en annan ort. Alternativt att de ingår 
i social gemenskap där det råder frånvaro av kriminella aktiviteter och tendenser bland 
medlemmarna. Chylicki (2010) förklarar detta med att flytt från tidigare bostadsort kan 
innebära att individen får nya ansvarsområden samt att denne byter sin identitet och 
självuppfattning. En fast anställning på arbetsplats kan också medföra till en känsla av att 
skapa band som kan medföra till upphörandet av brottsligt beteende. 
  
Enligt SOU (2010:15) är den mest vanliga orsaken till att personer slutar begår brott att de 
åldras. Chylicki (2010) skriver att individer väljer att upphöra med kriminaliteten i åldern 
35–40 på grund av att de tröttnar på att ständigt uppleva oro och spänning över sin livsstil. 
Att de tröttnar på sin livsstil leder till att de blir rädda för att bli dömda igen. De vågar inte 
längre göra det de gjorde när de var unga när de når medelåldern. Detta innebär inte att 
personen automatiskt avhåller sig från brott med stigande ålder utan kan istället börja begå 
andra typer av brott som inte har lika hög påföljdsrisk. 
  
Förklaringen till att de före detta fängelseintagna vill upphöra med kriminaliteten kan bero 
på att de känner ett mer ökat ansvar i vuxen ålder och det kan medfölja, arbete, stadig 
inkomst, äktenskap och barn, så kallade förstärkare vilka kan minska benägenheten till att 
begå brott. Att personen avhåller sig från brott när den överstiger åldern 35-40 kan ha en 
förklaring i att familjen blir viktigare för individen än jämnårigas inflytande på denne. 
Forskning har visat att kriminella personer kan med åldern få ett ökat intresse för att ha nära 
sociala relationer (Chylicki, 2010; Rydén - Lodi m.fl.; Statin & Klinteberg, 2005). Sociala 
relationer har ett starkt samband med uppkomsten, fortsättandet och upphörandet av 
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kriminalitet. Sociala relationer är betydande skyddsfaktorer för att personer ska kunna avstå 
från kontakt med kriminella personer i omgivningen. 
  
I en amerikansk studie av Kirk (2012) framkommer det att flytta från tidigare ort möjliggör 
upprätthållandet av ett förändrat beteende bland tidigare intagna. De tidigare intagna som 
hade flyttat till ett annat område efter frigivning visade sig vara mindre benägna att återfalla 
och avtjäna påföljdstid igen, i jämförelse med de som inte hade gjort det. Däremot visade sig 
att 54 % av de som flyttat fick avtjäna fängelsetid igen, inom loppet av tre år. Bristen av 
socialt stöd ses som en aspekt på detta. Att flytta från sin nuvarande ort med sitt sociala stöd, 
sin familj, kan ses som ett effektivt sätt att minska sannolikheten att återfalla i brott. Andra 
faktorer som kan ses som orsaker till återfall är bristen av behandlingsprogram och ett fast 
arbete. Kirk (2012) diskuterar att flytt kan ses som betydelsefullt, för avhållsamhet från brott, 
om det innebär en förändring i individens dagliga rutin och när det finns tillgång till att delta 
i meningsfyllda aktiviteter. Dock lyfter de upp att enbart att flytta inte behöver innebära 
avhållsamhet från brott. 
  
Då en yterliggare faktor inom återanpassning beskrivs av Guy (2011) att det är 
väldokumenterat att före detta lagöverträdare avhåller sig från brott om de har en 
anställning. Forskning visar att en tillsvidareanställning som tillför skäliga 
levnadsförhållanden är en skyddsfaktor för att frigivna personer ska avhålla sig från brott, 
samt att det främjar chansen att de ingår i äktenskap. Indiana, en amerikansk delstat, har 
infört flera program där före detta intagna får en provanställning om sex månader. 70 % av 
personerna som ingick i programmet hade efter ett år erhållit en tillsvidareanställning och 
samtliga personer avhöll sig från brott. Forskaren lyfter även att frigivna kan genomgå en 
stigmatisering på grund av sitt brottsregister, och forskaren förklarar att stigmatiseringen 
har ett samband med ökat återfall i brott (Guy, 2011).   

3. Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel lyfter teorierna som kommer ligga till grund för att analysera studiens 
insamlade material. Teorierna som valts är exitprocesser, en teori som kan användas för att 
förstå de inre processerna personerna genomgår i deras beslut att lämna en social roll och 
påbörja sin återanpassningsprocess. Dessutom kommer teorin om sociala band och stigma 
förklaras, då dessa kan ge utvidgad förståelse för återanpassningsprocessen. 

3.1 Exitprocesser 

Ebaugh (1988) ger en bakgrund till exitprocesser. Forskaren förklarar att de flesta 
människorna i dagens samhälle är ”exes” på ett eller annat sätt. Det kan handla om att vara 
före detta gift, före detta anställd på en viss firma, före detta alkoholist med mera. Trots att 
det verkar som att det är mycket som skiljer en nunna från en nykter alkoholist, har de en sak 
gemensamt – att de båda är ”exes” av en viss roll som de tidigare haft. 
 
Ebaugh (1988) menar att väldigt sällan sker en rollförlust som följd av ett enda beslut att 
lämna denna roll, utan det är betydligt mer förekommande att rollförluster sker över en 
längre tidsperiod. Ofta sker detta innan individen själv är medveten om exitprocessen och 
innan specifika händelser föranleder en sådan process. Det är snarare så att individen inser 
exitprocessens existens efter det att den påbörjar, och börjar således även bli medveten om 
sina handlingar samt rättar sina handlingar utefter de nya rollerna som förväntas. Det är då 
personen överväger alternativ på hur den ska agera i vissa situationer, försöker hitta nya 
referensgrupper och nya roller att inrätta sig i med mera. Forskaren förklarar hur denna 
process går till i 4 olika steg; 1) det första tvivlet 2) finna alternativa roller 3) vändpunkter 
samt 4) att skapa och anpassa sig efter sin före detta sociala roll (Ebaugh, 1988). 
 

3.1.1 Fas 1: Det första tvivlet → I Ebaugh (1988) första fas börjar personen ifrågasätta 
och känna sig tveksam till sin sociala roll. Personen börjar inse att saker och ting inte är som 
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de verkar, och börjar få en annan förståelse för händelser som tidigare var accepterade. Trots 
att personen tidigare kan ha varit missnöjd med sin roll är det inte förrän tveksamheten 
medvetandegörs som en omtolkning kan formas kring innebörden av rollen och de 
normativa inslagen av rollen ifrågasättas. Denna process kan ta flera år, då tveksamheter 
kring rollen formas. I vissa fall påbörjar personen denna process men går aldrig vidare till 
nästa fas, medan i andra fall kan personen ifrågasätta sin roll och gå vidare till nästa fas inom 
loppet av några månader (Ebaugh, 1988). 
 

3.1.2 Fas 2: Finna alternativa roller → I den andra fasen försöker personen hitta och 
värdera alternativa roller som ska ersätta den gamla rollen. Redan under ”det första tvivlet” 
kan individen överväga alternativa vägar, och dessa kan antingen förstärka eller försvaga 
tvivlet (Ebaugh, 1988). Forskaren menar att tillgången till olika alternativ kan vara vaga eller 
så har individen bara en generell kännedom om dessa under den första fasen. Det är inte 
förrän personen erkänner sin missnöjdhet med sin sociala roll som medvetna försök att finna 
alternativa roller sker. Denna fas brukar förknippas med ständiga jämförelser och 
övervägningar mellan nya och gamla roller, för att finna för- och nackdelar med att ersätta 
den gamla rollen med den nya rollen. Även om övervägningsprocessen består av medvetna, 
rationella tankar kring olika alternativ sker även spontana, känslomässiga och icke-rationella 
överväganden under denna process. Vanligtvis överväger de flesta personer olika alternativ 
innan de lämnar sin sociala roll. Särskilt framgångsrikt är sökningen efter alternativa roller 
om personen erhåller socialt stöd från omgivningen gällande detta val. Bristande stöd eller 
negativa reaktioner från omgivning kan avbryta eller försena denna process. Många personer 
känner under denna fas en lättnad inför att det finns valmöjligheter. Personen kan börja söka 
alternativa grupper och både fiktivt som realistiskt ”öva” sig in i den nya rollen för att förstå 
sig på normerna i den nya rollen. Detta kan hjälpa personen föreställa sig om den passar in i 
den nya rollen och förbereder denna inför en vändpunkt – vilket är nästa fas (Ebaugh, 1988). 
 

3.1.3 Fas 3: Vändpunkter → Ebaugh (1988) förklarar att efter en tid av att ha övervägt 
olika alternativ och genomgått andra fasen kommer en punkt då personen tar ett medvetet 
beslut att lämna sin sociala roll. Ofta sker detta beslut i samband med en särskild händelse – 
en vändpunkt – som ger individen insikt i att den nuvarande sociala rollen har nått sin 
ändpunkt, är ämnat att misslyckas, eller inte längre är tillfredsställande att hålla fast vid. 
Vändpunkter kan definieras på olika sätt och ha olika former. Det kan handla om att 1) 
specifika och ofta traumatiska händelser väcker personen från sin ambivalens gentemot sin 
nuvarande roll, exempelvis att en familjemedlem dör. Ibland har dessa händelser ingen 
specifik signifikans utan är mer symboliskt meningsfulla. En annan vändpunkt är 2) en 
händelse som följer efter en lång period av laddade känslor som slutligen exploderar, att 
personen nått det sista strået. Denna händelse i sig må ha liten innebörd, men blir den 
utlösande faktorn av vändpunkten efter det att personen övervägt och ifrågasatt olika 
alternativ under en lång period. Händelsen sker ofta i samband med att personen blivit redo 
inför att ta ett beslut och lämna sin sociala roll. 3) Tidsrelaterade faktorer är även 
vändpunkter. När personen når en viss ålder finner den insikt i att det är dags för förändring 
baserat på faktumet att denna åldrats. Det finns även vändpunkter baserade på 4) ursäkter, 
vilka rättfärdigar personens beslut att lämna den sociala rollen. Det kan handla om att en 
auktoritär person övertalat personen att denne måste lämna sin sociala roll för att denna ska 
behålla sitt välbefinnande. Rådet i sig rättfärdigar att personen måste lämna sin sociala roll, 
trots att det kan ha varit något personen själv velat göra i flera år. Det kan handla om att 
personen ser det som en ”nyckel”, en ursäkt, för att våga agera. Den sista vändpunkten 
handlar om 5) ”antingen-eller” händelser som sätter personen i ett dilemma. Antingen 
lämnar den sin sociala roll, eller så förlorar den kontakten med sin familj. Antingen söker 
den rehabilitering för missbruket, eller riskerar att förlora livet. Ofta följer denna vändpunkt 
efter dramatiska händelser, som att personen kunnat förlora sitt liv efter en rattfylla eller att 
den hamnat i en stor konflikt med sin partner på grund av missbruket (Ebaugh, 1988). 
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3.1.4 Fas 4: Att skapa och anpassa sig efter sin före detta roll → Personer som 
lämnat en social roll genomgår identitetssvårigheter, i och med att identiteten hos ett ”ex” 
ligger i föregående roll och inte i den nuvarande. Personen kan få svårigheter i att kunna 
avidentifiera sig från föregående roll och en tendens att ständigt relatera sig själv till den 
personen som den tidigare var förekommer ofta. Ebaugh (1988) beskriver att det finns sex 
olika områden som personen behöver anpassa sig till för att kunna skapa en ny identitet. A) 
Hur den presenterar sig själv för omgivningen. Personen behöver presentera sig själv på ett 
sätt som skiljer den från personen den en gång var. Detta för att få omgivningen kunna 
urskilja den nya identiteten och veta vilken roll personen ska placeras i utifrån de normer, 
värderingar och intressen personen speglar för världen. Denna punkt är essentiell för att 
personerna ska kunna integreras i den nya rollen. B) Lära sig hantera reaktionerna från 
omgivningen gällande deras bakgrund. Trots att personen kan uppvisa en ny identitet för 
omvärlden är det inte ovanligt att personen fortfarande behandlas och betraktas som sin 
föregående identitet (Se Stigma). Särskilt gäller detta personer som tidigare varit 
missbrukare eller kriminella, dessa kallas även för ”ex-cons” eller ”ex-alkoholister”. Ebaugh 
(1988) menar att här kan individen stöta på dilemman gällande att berätta om sin historia 
eller att inte göra det. De kan även uppleva sig vara fast i ett så kallat ingenmansland där de 
inte passar in i varken sin tidigare grupptillhörighet och känner att det är svårt att accepteras 
av det traditionella samhället. C) Denna fas syftar till hur individen hanterar situationer där 
denne möter en potentiell relationspartner. Huruvida denne ska berätta om sin historia eller 
inte. Att stöta på sådana situationer är en stor omställning för individen. D) Här kan det 
också ske en förändring bland umgängeskretsar. Det är sällan “exes” inte ändrar på personer 
som de värderar högt eller som associeras som vänner. Genom att, exempelvis, inte ha 
vänner som uppmuntrar drickandet kan en tidigare alkoholist enklare hålla sig nykter. Eller 
att individen börjar umgås mer med personer som delar samma erfarenheter av att lämna ett 
visst liv bakom sig. E) Att möta på svårigheter i form av att känna samhörighet till både 
personer som fortfarande är kvar i ex-rollen, och även med individer som har lämnat ex-
rollen. Svårigheten ligger i att klippa banden med sina gamla gruppmedlemmar. F) I denna 
slutliga fas stöter individen på situationer där denne kan identifiera sig med den tidigare 
rollen. Här kan individen tala om sitt förflutet, oavsett om det var positivt eller negativt, för 
att kunna upprätthålla en starkare identitet. Där vissa även kan se förbi de negativa 
aspekterna av sitt tidigare liv och framhäva de positiva, som en copingstrategi för rädslor och 
framtida osäkerheter, där individen håller kvar vid sin tidigare roll. Andra individer 
upprätthåller endast lite band till den tidigare identiteten. Det är inte ovanligt att känna sig 
påmind i samband med vissa situationer om sin tidigare roll (Ebaugh, 1988). 
  

3.2 Sociala band 

En faktor Ring (2017) beskriver, som kan tänkas hindra en individ att begå brott bygger på 
teorin om sociala band. Relaterat till stegen som nämndes i avsnittet om exitprocesser kan 
det tänkas att teorin om sociala band är användbar för att förstå hur individen kan stärka sin 
exitprocess. För varje steg personen tar i processen stärker denne sitt band till det 
konventionella samhället. Enligt teorin om sociala band ökar risken för brott om det sociala 
bandet till det konventionella samhället är svagt. Faktorer som minskar individens 
benägenhet att begå brott är genom att ha goda relationer till personer i dennes omgivning, 
att denne fokuserar på sin utbildning och karriär, engagerar sig i fritidsaktiviteter samt har 
en övertygande syn på samhällets lagar och regler. Sämre sociala relationer till föräldrar och 
vänner, brist i föräldratillsyn, svaga band till utbildning och utbildningsaspirationer samt en 
tillåtande inställning till brott är alla faktorer som minskar den sociala kontrollen. En individ 
som har mer att förlora på lagöverträdande aktiviteter ur ett socialt, instrumentellt eller 
samvetsmässigt perspektiv, är mindre sannolik att begå brott i jämförelse med en person 
som har mindre att förlora. Det underlättar för en person att bryta mot normer när denne 
har svaga sociala band då det kan tänkas att denne person är fri, eftersom individen ifråga 
inte påverkas av andras reaktioner på samma sätt om denne har starka sociala band (Ring, 
2017). 
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Dock behöver inte goda sociala relationer alltid innebära starkare band till det konventionella 
samhället. Brottsligt beteende kan vara inlärt genom samspel med andra. En person kan ha 
goda relationer till vänner samt familj som själva har en tillåtande inställning till brott. 
Därför finns det en större risk att en individ blir kriminell om det inflytandet som inkommer 
från andra gynnar lagbrott och därmed även dominerar över det inflytandet som gynnar 
laglydande. Utifrån detta perspektiv har vänkretsar och familj som begår brott en betydande 
roll avseende individens belastning och deras påverkan på individens inställning gentemot 
brott (Ring, 2017). 
 
Eriksson (2012) betonar betydelsen av sociala nätverk för individer och samhället. Det 
sociala kapitalet förstås som individens sociala nätverk och det ömsesidiga stödet som 
uppstår ur detta fenomen, något som kan användas för att uppnå gemensamma mål. Med 
andra ord finns det ett värde i det sociala nätverket och de positiva effekterna som utvinns ur 
detta kan ha goda effekter både för individerna samt samhället. För samhället innebär de 
sociala nätverken ett ökat ömsesidigt förtroende och stöd samt civilt engagemang bland 
samhällsmedborgarna vilket gynnar samhällets demokrati, ekonomi, trygghet m.m. 
Individen kan genom olika sociala nätverk få olika resurser, detta kan vara socialt och 
materiellt stöd, erhållandet av information och kunskap, samt olika former av kontakter. 
Med resurserna underlättas processen att erhålla arbete, försörja sig och ta sig ut ur en utsatt 
position. Att tillfoga sig information är ett exempel på resurser som kan utvinnas ur sociala 
nätverk. Utan de sociala nätverken kan det bli kostsamt och även tidskrävande för individen 
att få tillgång till information. Vissa personer är resursstarka, det vill säga att de har fler 
möjligheter att skapa och ingå i betydelsefulla sociala nätverk samt utnyttja resurserna i 
nätverken till deras förmån. Andra personer är däremot resurssvaga, vilket innebär att de har 
svårare att bygga upp och/eller ingå i andra betydelsefulla nätverk. Sociala nätverk kan 
således möjliggöra tillvaron för vissa, men även begränsa andra i den meningen att de 
exkluderas av andra betydelsefulla nätverk. Dessutom kan personen känna sig påfrestad i att 
veta hur denne ska tillfoga sig resurserna, vilket gör att kostnaderna för ”investeringen” i att 
ingå i det sociala nätverket blir för högt för personen (Eriksson, 2012). 

3.3 Stigma 

Forskaren Erwin Goffman (1963) grundade teorin om stigma. Stigma syftar till de situationer 

som en person befinner sig i där den inte har möjlighet att uppfylla ett socialt erkännande. Det 

kan handla om att individen besitter någon egenskap som gör denne avvikande från 

omgivningen vilket exkluderar denne från kategorin de andra, icke-stigmatiserade personerna, 

tillhör. Egenskaperna kan anses vara ickeönskvärda och kan ses som oförenliga med 

samhälleliga mönster eller förväntningar på hur en person bör vara. Det innebär att individen 

inte ses som en normal människa utan som en utstött människa. Genom att stämplas på detta 

vis sker det ett stigma (Goffman, 1963). Goffman menar att det finns tre olika typer av 

stigman; kropp, kategoritillhörighet och karaktär. Karaktärsstigma handlar om att individen 

stigmatiseras som en följd av dennes avvikande beteende, att den exempelvis är arbetslös, 

kriminell eller har ett missbruk (Persson, 2012). 

För att kunna urskilja stigmatiseringens innebörd granskar Goffman (1963) den interaktion 
som sker i mötet mellan personer som bär respektive inte bär på ett stigma. En viktig punkt 
när det kommer till en sådan interaktion bygger på om den andra parten känner till 
individens stigma, vilket kan påverka den enskildes agerande. Personen med ett visst stigma 
kan känna en osäkerhet för hur personer som inte har det kommer uppfatta och bemöta 
denne. Det kan råda en känsla av underlägsenhet vilket utspelar sig i personens osäkerhet. 
Den stigmatiserade individen kan försöka att inte avslöja sitt stigma för att inte bli 
diskrediterad. Denna form av stigmastyrning som individen använder sig av, för att ses som 
lika god som alla andra, kan antyda på ett sätt att utföra en social informationskontroll. Det 
innebär att individen antingen döljer sitt stigma, vänder det till sin fördel, om det är möjligt, 
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eller agerar med ett motstånd gentemot stigmatiserade identitetsvärden som återfinns i 
samhället. Individen i fråga blir således en viktig aktör i att styra sin identitet samt själv 
konstruera denna och de roller som personen gestaltar i samspelet med andra. Personer som 
befinner sig i en risk för att bli stigmatiserade av omgivningen, vinner mycket på att 
framställas som så kallat ”normala”. I det fall då denna bekräftelse inte kan ske, kan den 
stigmatiserade individen aktivera sig i den förening med människor som har det aktuella 
stigmat. Således kan den stigmatiserade individen utvinna fördelar ur sin ofördelaktiga 
position. Personen i fråga kan då erbjudas olika grupptillhörigheter som kan bekräfta dennes 
identitet samt att den ”annorlunda normaliteten” kan upplevas vara mer spännande än den 
”normala normaliteten” (Persson, 2012). 
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4. Metod 
Följande kapitel handlar om hur studien haft en abduktiv och hermeneutisk ansats med grund 

i det insamlade materialet från respondentintervjuer. En beskrivning av hur urvalet 

genomförts och material samlats in görs. Dessutom redogörs mer ingående hur materialet 

bearbetats och analyserats med utgångspunkt i abduktionen och hermeneutiken. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring metodens styrkor samt studiens etiska åtaganden och 

tillförlitlighet.  

4.1 Val av metod 

Syftet med studien har varit att undersöka hur olika faktorer kan spela en avgörande roll för 
en återanpassning i olika unika fall. Valet av metod är en kvalitativ studie på individer med 
ett tidigare kriminellt förflutet. Då intervjuguiden specificerar sig på att redovisa de 
förutsättningarna samt svårigheter respondenterna kan stöta på i sitt försök att vara 
brottfria. Författaren har försökt belysa hur respondenterna behövt ta hjälp från sina egna 
resurser för att möjliggöra en återanpassning.  
 
Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ metod används för att bilda en förståelse av 
respondenternas berättelser. Undersökningen har utgått från en kvalitativ metod och 
intervjuguiden har baserats på en semistrukturerad form. Tillskillnad från den kvantitativa 
metoden som finner svaren i tabeller med ett större urval bygger en semistrukturerad 
intervjuguide på att samla in en förståelse av det respondenterna förmedlar. Bryman (2011) 
skriver att den semistrukturerad intervjuform är lämpligt för att styra intervjun för att få 
syfte och frågeställning besvarade. Detta samtidigt som intervjupersonerna kan tala fritt för 
en djupare förståelse, då man ställer följdfrågor istället för att hålla sig till ett ”manus”. 
 
 En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor ansågs vara den bäst lämpade 
metoden för föreliggande studie på grund av att det ger respondenten en möjlighet att 
fördjupa och reflektera kring sina svar. Användandet av öppna frågor var även ett strategiskt 
beslut då det minskar eventuell påverkan från intervjuaren. Semistrukturerad intervju 
ansågs var mest lämplig för studiens syfte där ett fokus låg på individernas egen kännedom 
över de barriärer, faktorer samt hjälpmedel som har lett till att bli brottsfria.  
 
För att analysera studiens resultat har hermeneutiken och abduktionen används. Detta på 
grund av det möjliggjorde tolkningar av respondenternas berättelser och en djupare 
förståelse kunde bildas. Hermeneutik är en lämplig metod som användes för att kunna 
besvara studiens syfte. I kapitel 4.3 analyseras hermeneutik som metod.  
  

4.2 Urval och insamlingsmaterial 

Vägen till att hitta intervjupersoner som var lämpade till undersökningens syfte och 
frågeställningar styrdes av ett målinriktat urval. Bryman (2011) förklarar att ett målinriktat 
urval utgår från att respondenter väljs ut utifrån deras lämplighet till att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Dock var det svårt att hitta respondenter och det fick 
kompletteras med ett snöbollsurval. Bryman (2011) skriver att snöbollsurval är en form av 
målinriktat urvalsprocess. Denna utgår ifrån att forskaren hänvisas till möjliga respondenter 
av redan valda respondenter. Under vissa intervjuer har kontakt med respondenter tagits via 
rekommendationer av intervjupersonerna. Dessa har haft kunskap om vilka personer som 
kan vara lämpliga till att ställa upp på intervju. Således har studiens urvalsprocess i 
huvudsak varit målinriktat och har vid behov kompletterats via ett snöbollsurval. Således var 
det av intresse att få kontakt med personer som avtjänat ett fängelsestraff och undersöka 
vilka svårigheter de stött på till följd av sitt fängelsestraff. Dessutom ger det en möjlighet att 
undersöka hur olika faktorer kan spela en avgörande roll för återanpassning i olika unika fall. 
Syftet med intervjuerna av dessa respondenter var att lyfta fram deras upplevelser av 
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möjligheter som erbjudits dem, samt vilka hinder de stött på och hur de använt sig av egna 
resurser för att underlätta återanpassningen i samhället. 
  
Studien består av en kvalitativ studie och det har genomförts sju intervjuer med individer 
som har ett kriminellt förflutet. Fyra av respondenterna är med i KRIS, två i Krami, och en är 
inte med i någon av organisationerna. I studien har fiktiva namn används för att inte röja 
deras identitet och behålla sekretessen.  
  
Kontakt med respondenterna har skett via mail och telefonsamtal. Kontakt togs med 
ansvariga för respektive verksamhet (KRIS och Krami) från olika städer i Sverige. 
Verksamhetsansvariga hänvisade därefter till intervjupersoner som var deltagare i 
verksamheterna. Kontakt med en respondent togs från en bekants umgängeskrets. Alla 
intervjuer från Krami och KRIS skedde i deras kontor. Intervjuernas tidsgräns varierade och 
intervjuerna kunde pågå från en halvtimma till två timmar, beroende på respondent.  
 
Innan intervjuerna med de före detta fängelseintagna påbörjade, utfördes det en pilotintervju 
för att kunna se att de frågor som skulle besvaras var enkla att förstå samt för att få en 
tydligare bild över hur svaren kunde se från alla respondenter. Intervjufrågorna ändrades lite 
efter pilotintervjun för att få tydligare svar på de frågeställningar författaren vill besvara.  
Bryman (2011) belyser också vikten av att börja med en pilotintervju för att kunna se hur 
intervjufrågorna besvaras och sedan därefter ändra frågarna för att få tydligare svar samt ett 
mer djup på det syftet och frågeställningar som skall besvaras.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Intervjudesignen har formats enligt den semistrukturerade intervjuformen, vilket enligt 
Bryman (2011) innebär att intervjuerna utgår från en intervjuguide med färdiga frågor, men 
att intervjufrågorna kan anpassas efter intervjupersonernas svar i form av följdfrågor. Med 
ett öppet förhållningssätt under intervjuerna öppnades möjligheterna att verkligen fånga det 
som är viktigt för respondenterna. Således har frågornas karaktär under intervjuerna 
efterföljt det Kvale och Brinkmann (2014) kallar för fokusering. Med detta menas att 
intervjuguiden baseras på redan givna teman men att de inte är strikt strukturerade och att 
frågorna som ställs är av öppen karaktär. Ansatsen var att inte ställa specifika frågor om 
deras nuvarande livssituation, eller vilka faktorer som föranlett till deras återanpassning. 
Detta för att undvika att leda in intervjupersonerna med frågor som grundar sig på en 
förväntan av ett särskilt svar. Istället ville författaren genom öppenhet fånga upp det som är 
essentiellt för individerna genom att ge dem utrymme att prata fritt. 
  
Varje genomförd intervju har spelats in för att senare transkriberas. Avsikten med 
inspelningarna var att underlätta genomförandet av analysen och få en fullständig 
redogörelse av de utbyten som har skett under intervjun. Transkriberingen i sig kan ses som 
en inledande analytisk process (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta då redan under 
författarens transkriberingar kunde urskilja teman och subteman i materialet, samt 
skillnader mellan respondenternas svar. Det analytiska verktyget som har använts för att 
tolka texten utgår som ovan nämnts ifrån en hermeneutisk meningstolkning. Efter att ha 
skrivit ut transkriberingarna lästes dessa genom. Inledningsvis färglades frågeställningarna 
och även olika avsnitt i texten för att se vilka avsnitt som hör ihop med varsin frågeställning. 
Därigenom kunde personernas svar tolkas och relateras till olika teorier samt forskning. 
Denna process följdes sedan upp av en jämförelse och en diskussion av kommentarerna i 
texten.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hermeneutik som en metod som används för att tolka 
texters betydelse utifrån personens självförståelse, kritiska förståelse och den teoretiska 
förförståelsen. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att ur en hermeneutisk 
meningstolkning tolka textens betydelse. Den hermeneutiska meningstolkningen och cirkeln 
och då särskilt begreppet förförståelse går även att relatera till abduktionsbegreppet som 



13 
 

Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) förklarar bygger på rekontextualisering. 
Rekontextualisering utgår från ”att betrakta, beskriva, tolka och förklara något inom ramen 
för en ny kontext” (Danermark m.fl. 2003, s. 11). Danermark m.fl. (2003) menar att 
rekontextualiseringen som råder inom den abduktiva ansatsen går ut på att få en ny 
förståelse, en ny tolkning, för en viss företeelse genom att tolka det i ljuset av ett nytt 
sammanhang. Således går det att se en koppling mellan hermeneutiken och abduktionen här, 
då båda två leder till att forskaren får ständigt nya förståelser genom att inkludera olika 
perspektiv.  
 
I studien har en hermeneutisk ansats samt abduktionsbegreppet valts då det möjliggör att 
kunna tolka respondenternas beskrivningar och sammankoppla dem med den tidigare 
empirin. Utöver respondenternas uppgivna förståelse och beskrivningar har även egen 
tolkning lyfts fram i föreliggande studie. Detta i samband med kopplingar av teorier och 
tidigare forskning. Detta har utförts tydligt under kapitlet ”resultat och analys”, där utifrån 
respondenternas berättelser kunnat förklara deras känslor och berättelser i en annan kontext 
med hänsyn till de frågeställningar som skall besvaras. Det finns en medvetenhet om att 
forskarens tolkningar av respondenternas berättelser kan påverka studiens validitet. Detta på 
grund av olika forskare kan se på fenomenet från olika perspektiv beroende på individens 
erfarenheter. Jag som forskare kan tolka respondenternas berättelser på ett annat sätt i 
jämförelse med andra forskare. Trots detta har det gjorts en bedömning som resulterade i att 
denna analysmetod var den bästa för den föreliggande studien. För att påverka studiens 
resultat så lite som möjligt har respondenternas berättelser diskuterats och reflekterats kring 
för att säkerställa att den tolkning som görs är så verklighetsbaserad den kan bli. Detta 
genom att exempelvis inkludera citat genomgående i resultat och analysdelen.  
 
En pilotstudie har genomförts för att kunna styra undersökningen åt ett nytt håll. Genom att 
påbörja intervjuerna med en pilotstudie ges möjlighet för revidering av frågeställningar och 
syfte samt intervjufrågor. Således ändras fokus efter pilotstudiens slutförande. Här sker en 
abduktion, då ändring av syfte och frågeställningar görs när en upptäckt gjordes. Upptäckten 
var dels att vissa frågor inte var optimala för att få ut information lämpade till syftet. Även 
syftet ändrades efter pilotintervjun. Innan var syftet mer att undersöka hur samhället hjälper 
dessa individer, därför togs kontakt med exempelvis Krami och KRIS. Men när respondenten 
från pilotintervjun gav information som var utöver en viss verksamhets inverkan i 
återanpassningen ändrades fokus till individens upplevelse av hinder och möjligheter till 
återanpassningen. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter den abduktiva ansatsens lämplighet 
när det gäller undersökning av människor, på grund av alla oförutsägbarheter som kan dyka 
upp. Den tillåter ett dynamiskt förhållningssätt mellan empiri och teori vilket gör att 
forskaren kan anpassa sin forskningsprocess utefter de oförutsägbarheter som kan 
uppkomma. 
 

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Tre delkriterier av tillförlitligheten i kvalitativa undersökningar har tagits i beaktande för att 
redogöra och diskutera hur tillförlitlig studien är. 
  

4.4.1 Trovärdighet 

Denscombe (2016) beskriver att en kvalitativ studie tydliggör på vilket sätt data har 
återfunnits och genomförts kan detta bidra till att läsaren får möjlighet att avgöra studiens 
trovärdighet. Dessa åtgärder kan inte ge garantier om att data som presenterats är exakt utan 
det kan istället i högsta mån försäkra läsaren att detta har genomförts med rådande regler i 
beaktande. Detta kan även stärkas genom att intervjupersoner som deltagit studien 
kontrollerar materialet i studien, vilket även bidrar till att forskaren kan verifiera resultatet 
som tillfogats eller korrigerar vid behov samt utefter respondenternas kommentarer 
(Denscombe, 2016). Inom föreliggande studie har trovärdigheten kunnat stärkas genom att 
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de rådande regler samt riktlinjer som existerar gällande huruvida forskningsstudier ska 
utföras har följts. Att citat presenteras genomgående kan ge läsaren en ökad trovärdighet för 
studien. Något som kan tänkas sänka trovärdigheten med studien en aning är att 
intervjudeltagarna inte har kontrollerat materialet, trots att de fått information om 
möjligheten att göra detta. Samtidigt har en viktig etisk aspekt tagits i åtanke då de erbjudits 
möjligheten att få läsa igenom materialet. 

4.4.2 Pålitlighet 

Forskaren bör presentera tydligt och detaljrikt hur dennes undersökning har gått tillväga 
genom att beskriva forskningsprocessens faser. Detta kan till exempel handla om att 
presentera metodval, analys och olika beslut som har tagits. Vidare ska det även ingå en 
värdering för vilka belägg som råder för slutsatserna som presenteras (Denscombe, 2016). I 
föreliggande studie har det genomförts en noggrann beskrivning på huruvida faserna i 
forskningsförfarandet har gått tillväga, vilket kan tänkas stärka studiens pålitlighet. Eftersom 
syftet med studien bygger på att undersöka tidigare fängelseintagnas upplevelser i deras 
återanpassningsprocess, kan det därför poängteras att de aktörer som har lyfts upp i studien 
är baserade på intervjupersonernas utsagor men även utifrån det som framkommit i tidigare 
forskning. Slutsatserna i studien stämmer även väl överens med forskningen som 
presenteras, vilket stärker pålitligheten.  

4.4.3 Överförbarhet 

Författarna Kvale och Brinkmann (2014) lyfter upp vikten av att granska om studiens empiri 
som framställts i en kvalitativ studie är överförbar till andra företeelser. Kvale (1997) skriver 
att denna form av generaliserbarhet är statistisk, då det innebär att resultat från ett 
slumpmässigt urval ska kunna appliceras på hela populationen. Då det i denna studie endast 
har erhållits intervjumaterial från sju respondenter kan detta även tänkas minimera 
överförbarheten, och det kan inte konstateras att resultatet kan överföras till populationen. 
Däremot har intresset heller inte varit att generalisera utan att få en fördjupad förståelse för 
hur denna målgrupp upplever möjligheterna som ges samt att fånga komplexiteten i 
respondenternas återanpassningsprocess, deras verklighet. Harboe (2013) kan styrka detta 
då han menar att målet med en kvalitativ studie inte alltid handlar om att generalisera. 
Författaren lyfter även upp svårigheter bakom att överföra intervjustudier eftersom det är 
vanligt att det inte är många personer som intervjuas. Denscome (2016) skriver att analytisk 
överförbarhet innebär att resultatet som presenterats kan bidra med en förståelse för hur 
saker kan förete sig i likartade kontexter. Eftersom respondenterna som har intervjuats har 
alla gått igenom olika saker i deras liv, kommit från olika städer, avtjänat sina straff på olika 
anstalter i Sverige med mera, kan det minska den analytiska överförbarheten. Men en viktig 
punkt att lyfta som kan stärka den analytiska överförbarheten är att trots respondenternas 
skilda förutsättningar och upplevelser har en hel del likheter funnits i deras beskrivningar av 
återanpassningsprocessen. Just genom likheten i utfall trots olikheterna som nämnts mellan 
respondenterna ges ett mönster som kan tänkas vara tillämpligt långt utanför den grupp som 
intervjuats. 
 

4.5 Etiska aspekter 

Det är ytterst viktigt att förhålla sig till de etiska övervägande i en vetenskaplig studie. Med 
anledning av detta kommer detta avsnitt klargöra hur Vetenskapsrådets Forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2002) har använts i föreliggande studie. 
  
Två av de kraven som Vetenskapsrådet ställer är informationskravet och samtyckeskravet. 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera, de personer som är berörda av 
forskningen, om studiens aktuella syfte och att deras deltagande är frivilligt. Kravet om 
samtycke bygger på att forskaren skall inhämta intervjudeltagarens godkännande om 
medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till detta har författaren i 
processen för att ta kontakt med olika verksamheter och intervjupersoner informerat dessa 
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om studiens och intervjuns syfte via mail/telefonsamtal. För att påminna och förbereda 
intervjupersonerna förklarades syftet även innan varje intervju. Intervjupersonerna blev 
även införstådda kring varför det är essentiellt att lyfta deras röster och upplevelser. 
Informationen framfördes både muntligt och skriftligt genom ett informations- och 
samtyckesbrev. I brevet uttrycktes det tydligt syftet med studien och att medverkan i 
intervjun är frivillig, att intervjun kan avbrytas närhelst under dess skede om denne så 
önskar samt att de kan avstå att svara på frågor utan att motivera en anledning för detta och 
att det inte har negativa konsekvenser för dem. Vidare framkom det i brevet att författaren 
strävar efter att spela in intervjuerna för att kunna ta del av det som sagts i uppsatsen, men 
även för att författaren inte ska gå miste om viktiga ståndpunkter i intervjun 
(Vetenskapsrådet, 2002). Personerna har också erbjudits möjligheten att senare läsa den 
färdigställda uppsatsen om de önskar detta.  
  
Konfidentialitet är ännu ett krav som Vetenskapsrådet ställer. Kravet utgår ifrån att de etiskt 
känsliga uppgifter om den enskilde som inhämtas under intervjun skall på största möjliga 
sätt vara konfidentiella och inte vara tillgänglig till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). För 
att uppfylla konfidentialitetskravet har intervjupersonerna fått ta del av informations- och 
samtyckeskravet i början av intervjun. Där framkom det att deltagaren kommer att vara 
konfidentiell, att inga obehöriga kommer att ta del av dennes personuppgifter, det inspelade 
eller det transkriberade intervjumaterialet. I forskningsprocessen har hänsyn tagits till kravet 
genom att avidentifiera intervjupersonerna och inte nämna deras personuppgifter. Ett 
medvetet val har gjorts att inte gå in detaljerat om hur avidentifieringen skedde. Det har 
exempelvis avsiktligen inte tagits med vissa delar av intervjuerna som på något sätt kunde 
göra personerna lättidentifierade. Intervjupersonerna fick även information i brevet att det 
inspelade materialet kommer att förstöras efter att transkriberingarna var färdigställda. 
 
Det material som inhämtats från intervjuerna har endast använts för att besvara studiens 
syfte och inget annat ändamål förutom ur ett forskningsperspektiv samt för att delge 
intervjupersonernas upplevelser. Därigenom har det tagits hänsyn till nyttjandekravet som 
grundar sig i att de insamlade uppgifterna enbart får användas för forskningsändamål. Med 
detta menas även att uppgifterna inte heller får användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
eller andra ändamål som är icke-vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat & Analys 
För att skapa en förståelse av hur respondenternas exitprocess till återanpassning sett ut, 
kommer resultatet att analyseras både utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och 
tidigare forskning med syfte att bilda en nyanserad bild av denna inre process i relation till 
omgivningen. 
 

5.1 Beskrivning av intervjupersoner 
Här en kommer beskrivning av alla intervjupersoner med kriminellt förflutet, utan att röja 
deras identitet.  
 
Patrik, en man i 27-års ålder, avtjänade 6 år i fängelset varav 4 år utgjorde häktestid. Idag 
söker Patrik arbete och bor hos sin familj. Han ingår i varken KRIS eller Krami. 
 
Sebastian, 55 år, har avtjänat 18 år i fängelse. Idag väntar Sebastian på att få ett fast arbete 
via insatsen KRAMI, och har en fast bostad. Han är sedan tidigare gift och har barn, dock 
förlorade han kontakten med sin före detta fru och dotter i början av hans fängelsevistelse. 
Däremot träffade han sin nuvarande flickvän i fängelset och de kommer inom kort flytta 
ihop. 
 
Anders är en ung man i 25 års ålder som avtjänat 1 års fängelsestraff. Han har en dotter och 
har en fast bostad. Anders är idag med i KRIS, vilket är hans huvudsakliga sysselsättning. 
Han fick inträde till KRIS via hans avlidne morbror. Morbrorn hjälpte Anders lämna den 
kriminella världen genom att introducera honom till KRIS. 
 
Johannes, 41, jobbar idag på KRIS och har flyttat från sin tidigare bostadsort för att lämna 
det kriminella livet. I hans tidigare liv avtjänade han ett flertal fängelsestraff. Idag har han ett 
fast arbete och bor med sin fru och barn. 
 
Conny, 34, har ett fast boende och sysselsättning via KRIS idag. Conny fick en hjärnskada i 
vuxen ålder till följd av en misshandel. Han har brutit kontakt med alla sina gamla vänner 
och har en syster han har tät kontakt med. 
 
Jimmy, 46 år, har avtjänat ett flertal fängelsestraff om sammanlagt 10 år. Idag är han med i 
KRAMI projektet och har varit drogfri i mer än 1 år samt fått en fast bostad. Han har ett 
arbete inom psykiatrin. Han har ingen kontakt med sin familj och har ingen fru eller barn. 
André, 37 år, har tillhört den kriminella världen sedan han var 12 år och började med 
droger. Idag har han ingen kontakt med sin familj på grund av hederskulturen, och han har 
flyttat från sin tidigare bostadsort samt tappat kontakten med alla sina gamla vänner. Han 
kämpar för att hitta ett stabilt boende och arbete. 

5.2 Självinstinkt och motivation 

Intervjupersonerna i föreliggande studie har alla påbörjat en process i att lämna sin tidigare 
roll för att ersätta den mot en ny. Processen har sett olika ut för samtliga respondenter, och 
utifrån teorin om exitprocesser (Ebaugh, 1988) kan det urskiljas att personerna befinner sig 
på olika faser i nuläget. I Ebaughs (1988) teori om exitprocesser handlar den första fasen om 
att personen kan genomgå olika situationer där denne får självinsikt i sin sociala roll, att den 
är missnöjd med den samt börjar ifrågasätta den. Samtliga respondenter har genomgått fas 1 
och fått insikt i att deras tidigare sociala roll inte går att upprätthålla för alltid, och således 
har de alla kunnat träda in i en väg mot återanpassning. Hur respondenterna fått denna 
insikt skiljer sig från varandra, men gemensamt för alla är att insikten är en förutsättning för 
att de ska vilja förändra sitt liv (Ebaugh, 1988). 
  
Patriks insikt i att han inte längre vill vara kriminell framträdde under hans häktestid, vilket 
var en väldigt påfrestande upplevelse som han beskriver har fått honom inse frihetens 
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dyrbarhet, och att han aldrig vill riskera avtjäna ett straff i häktet igen. Detta kan illustreras 
med nedanstående förklaring av frihetsberövandets inverkan på hans uppskattning för 
friheten: 
  

Men det som lämnat sina psykiska spår kanske, det var ju den här häktestiden. Det var 

väldigt, väldigt påfrestande. Jag menar 7 kvadratmeter. Jag fick inte se eller känna ett 

handtag på 4 år. Tänk er. När jag såg ett handtag, så tänkte jag vad är det typ. Man 

börjar uppskatta saker och ting här i livet. Jag kan ge ett exempel när jag jobbade på 

tvätteriet och fann ett örngott och överkast där det stod I love you med ett hjärta med 

en pil på. Jag smuggla ner dem till rummet. Jag svär, det var bättre än att vinna 10 

miljoner på lotto. Bara för att kunna öppna rummet med ett hjärta där det står I love 

you. Folk kanske tänker ”vad du överdriver, vadå, skulle det där förändra dig? Ja för 

mig, det var där jag längtade ut för att aldrig åka in igen (Patrik). 
  
Av citatet framkommer det att Patrik kommit till insikt om att han inte vill bli frihetsberövad 
igen. Således finner han en insikt som leder till hans beslut att bryta från sitt gamla liv, i 
enlighet med Ebaughs (1988) beskrivning av fas 1 om exitprocesser. I samband med detta 
uttrycker Patrik att han tänker en extra gång innan han handlar, då han inte vill förlora sin 
villkorliga frigivning (få en s.k. kontaktföreskrift) och avtjäna resterande tid på anstalt. En 
bestämmelse om påföljd av misskötsamhet som ligger i systemet med villkorliga frigivningar 
(Svensson, 2010). Denna utgör alltså en positiv inverkan i Patriks situation då han är väl 
medveten om konsekvenserna och undviker dessa genom avhållsamhet. 
  
Liknande tankesätt kan urskiljas hos andra respondenter i studien. Sebastian förklarar att 
han hamnade i bunker under 1 år under sin fängelsevistelse, han förklarar: 
  

Ett år satt jag i bunker. Och jag knarkade hela det året. Sen när de flyttade upp mig till 

vanliga isol-avdelningen, det var då jag bestämde mig att jag måste ändra på mitt liv. 

Ställde frågan till mig själv om det var så här jag ville ha det. Alltså leva sitt liv i ett 

fängelse det är inte enkelt o det blir inte enklare med droger, det blir ju skitjobbigt, de 

blir mycket intriger o bråk (Sebastian). 
  
Likt Patrik har Sebastian fått sin första insikt under en tid då han varit isolerad från världen 
och haft tid och reflektera kring sitt liv samt börja ifrågasätta det. Detta härleds till det första 
tvivlet i exitprocessen (Ebaugh, 1988: fas 1), då han insåg att han inte vill leva resten av sitt 
liv på anstalt där livet är fyllt med droger och intriger. En annan respondent som uttryckt ett 
likt scenario är André som avtjänat flera fängelsestraff genom åren. Han berättar: 
  

Aa det har vart lite att man suttit för sig själv i sitt rum i 6 månader och tänkt på vad 

fan gör man? Ska man leva det här livet livet ut eller? Man måste ändå dra på sig 

någonstans. Jag tog det beslutet när jag satt inne att det får vara nog (André). 
  
Samtliga respondenter lyfter härmed vikten av friheten, som en faktor till hur de kom till 
insikt om att den sociala roll de lever i inte är tillfredsställande. Ett mönster som funnits är 
då att respondenterna under sina vistelser på fängelse och häkten haft tid att reflektera över 
sitt liv för att börja ifrågasätta det. De inser att valen de gör leder till konsekvenser de inte vill 
härdas med, och således inleds tvivlet. Ebaughs (1988) fas 1 är således oundvikligt för att 
kunna träda in en social roll, då det förutsätter att en person ens är medveten om att den 
befintliga sociala rollen inte är önskvärd längre, vilket i sin tur öppnar möjlighet för beslutet 
att förändras. 
  
En annan viktig komponent för inträdet till återanpassningsprocessen som flera 
respondenter lyfter upp är betydelsen av självinsikt och ärlighet mot sig själv för att bryta det 
kriminella tankemönstret. Samtliga respondenter lyfter självinsikt som en central, om inte 
avgörande del av att kunna bryta från sin tidigare sociala roll. Patrik illustrerar vikten av 
självinsikt: 
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Jag, knarkare? Aldrig i livet. Jag, kriminell? Aldrig i livet.’. För att övertyga dig själv. 

Men du kan övertyga hela den här världen, men du kan aldrig dribbla dig själv. Det 

går inte, du kan inte göra det, kolla dig själv i spegeln bara. Den absolut viktigaste 

egenskapen för att bryta sig loss är att man har stark karaktär och krigar, att man inte 

ljuger för sig själv (Patrik). 
  
Tolkningen av ovanstående beskrivning av Patrik är att självinsikten även härleds till 
motivationen till förändring, då det kommer inifrån en själv och inte vad som speglas utåt 
mot världen. Att det absolut viktigaste är att ha en stark karaktär och ”kriga”, att arbeta för 
sin förändring. Dessa uttryck kan härledas till viljestyrka och motivation. Anders lyfter 
liknande resonemang vid frågan kring vilka personliga egenskaper som krävs för att kunna 
lämna det kriminella livet: 
  

Ha den här ödmjukheten och släppa all förnekelse och göra saker som stärker ditt 

självförtroende hela vägen tills man bygger det lite i taget, till slut blir det bara större 

och större grejer. Och att man är ärlig hela vägen, mot sig själv och mot andra. Så att 

man inte har någonting som man behöver känna skam för och verkligen ha bestämt 

sig och ha rätt inställning (Anders). 
 

Anders menar att vikten av självinsikt då man behöver ”släppa all förnekelse” och ”vara ärlig 
mot sig själv”. Han lyfter även vikten av viljan till förändring då han lyfter resonemanget att 
man måste ha bestämt sig och ha rätt inställning, likt Patrik anför. Sebastian tänker i 
liknande banor. Han berättar: 
  

Ja man måste ju ha viljan. För när jag var gift så sa frugan: fan kan du inte sluta 

knarka? o för barnens skull? Jo de klart jag ska göra det. Så höll det ett par dagar o 

sen var man tillbaka, det funkar ju inte så länge man inte har en egen vilja. Om man 

inte har den viljan till förändring, för jag menar jag kan inte sluta knarka för mina 

barns skull, jag måste göra det för min skull. Det låter ju lite egoistiskt, men så är det 

(Sebastian). 

 
Det Sebastian lyfter upp är vikten av självinsikt som en nyckel till att kunna initiera 
förändring hos en själv. Därför ger han förklaringen att en förändring inte kan göras för 
någon annans skull, utan enbart sin egen skull då man erkänner sin missnöjdhet med sin 
sociala roll. Samtliga respondenter lyfter således vikten av att en förändring börjar hos en 
själv, att man erkänner för sig själv den roll man lever i och att man gör ett val att vilja 
ändras. Detta överensstämmer med Ebaughs (1988) teori om exitprocess, fas 1. Att det 
grundar sig i ett erkännande av den sociala rollens nackdelar är grundläggande för att initiera 
förändringsarbetet. Utan en självinstinkt och ens egen förståelse menar Ebaugh (1988) att 
personen inte kommer kunna träda in i en ny roll eftersom denne lever kvar i förnekelsen för 
att inta den nya sociala rollen. Som de samtliga respondenter intygat att inte ”ljuga för sig 
själv” finner författaren ett samband mellan Ebaughs (1988) exitprocess fas 1 och 
respondenternas berättelser.  
  
Johannes förklarar att många kriminella personer ständigt rättfärdigar sina handlingar och 
tankesätt genom att tänka i följande banor: ”hellre hans mamma än min mamma” eller ”är 
man i leken så får man leken tåla”. Tolkningen av det han berättar är att en person som lever 
i förnekelse kan hindra denne från att få en självinsikt, vilket hindrar denne träda in till fas 1 
och att börja ifrågasätta sin sociala roll. Detta hindrar även personen att gå vidare till fas 2 
som enligt Ebaugh (1988) innebär att personen gör ett aktivt val att söka sig till andra roller. 
Detta är förmodligen inte möjligt om individen inte erkänner relationen mellan 
missbruket/kriminaliteten och dennes identitet, vilket i sin tur innebär att denne heller inte 
kan bilda tvivel kring rollen som kriminell/missbrukare, vilket är det första steget mot 
förändring enligt Ebaugh (1988). SOU (2010:15) skriver att motivationen hos personen 
kommer i första hand och är en essentiell faktor för att bryta sig loss från den kriminella 
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livsstilen. Hochstetler, Delisi och Pratt (2010) bekräftar detta med att avsaknad av 
motivation och negativa attityder är en stor bidragande faktor till återfall. Detta bekräftas av 
respondenterna, då samtliga lyfter inre viljan, självinsikten och ärligheten mot sig själv som 
avgörande faktorer till förändring. Alla dessa beskrivningar sammankopplas med motivation 
till förändring. 

5.3 Den riktiga vändningen 

Dock brukar denna självinsikt inte alltid föranleda en naturlig övergång till det nya livet. Ofta 
kan personer fastna under fas 2, eller pendla mellan fas 1 och fas 2. Detta har inte varit 
ovanligt för någon av respondenterna. Samtliga lyfter erfarenheter av återfall, av 
tveksamheter kring beslutet att bryta från sitt gamla liv, av suget till det ”snabba livet”. 
Undantaget är Conny, som ej haft tanken på att lämna det kriminella livet förrän det var 
försent, då han trädde rakt in i fas 3 av exitprocessteori. Connys historia kommer lyftas 
senare under avsnittet. Jimmy har åkt in och ut från fängelset vid flertal tillfällen under sin 
livsgång och berättar hur hans liv sett ut som en berg-och dalbana. Han beskriver hur han för 
varje försök att dra sig loss från kriminaliteten stötte på frestelser för att återgå till sitt gamla 
liv. Nedanstående citat illustrerar hur det uppstår dilemma i hans hjärna, hur han tvingas 
pendla vid valet av sin gamla och sin nya sociala roll: 

  
Så har jag varit ren i nästan 1 år, och så träffar jag min gamla polare. Det finns inget 

knarkspan i (bostadsområde) längre, säger han. Jag har sålt så jävla mycket knark. 

Han börja lägga upp droger på bordet. Och jag bara shit, priserna har liksom 

droppat. Det går o lägga hur mycket som helst, han har bästa tjacket i stan och han 

har hur mycket som helst. Och jag bara fuck, också. Jag börja förhandla med mig 

själv, förhandlingen är igång liksom. Han lämnade några prov och lite sådär då. Jag 

såg att det var bra grejer liksom (Conny). 
  
Det som uppstår i Jimmys fall är ständiga jämförelser mellan sina gamla och nya roller, en 
övervägning om för och nackdelar i den nya rollen som ständigt tas upp. Denna fas (fas 2 
exitprocesser, Ebaughs, 1988) består av känslomässiga tankemönster, där medvetna, 
rationella, känslomässig samt icke- rationella tankar som överväger vilken roll individen vill 
förändras till. Enligt Ebaugh (1988) framkommer det att individen oftast överväger andra 
allternativ innan man intar en ny roll, att ständigt göra dessa jämförelser om den gamla 
rollen, ifall det finns andra tillvägagångsätt istället för att inta en ny roll. Utifrån det Jimmy 
beskriver är att frestelsen lyfte upp icke- rationella och spontana tankemönster som vidare 
leder till den övervägningsprocessen Jimmy hamnade i. 
  
Trots att personerna kan genomgå tankar om och medvetna försök till att lämna sin sociala 
roll kan individer återfalla, de kan känna sig vilseledda över vilken roll som skall intas. Därför 
kan processen mellan fas 1 och 2 ta flera år, enligt Ebaugh (1988). Dock har resultatet visat 
att det inte är förrän en specifik händelse inträffar innan konkreta handlingar för att lämna 
det kriminella livet börjar formas. Dessa händelser är vad som kallas för vändpunkter. 
Vändpunkter är då individen genomgår en händelse i livet som har en direkt anslutning till 
att individen bestämmer sig för att göra ett aktivt val att lämna sin roll (SOU 2010:15; 
Ebaugh, 1988). 
  
Resultatet visar att samtliga respondenter lyfter upplevelser som går att jämställa med så 
kallade ”vändpunkter”. Vändpunkter kan se ut på olika sätt, och detta har även kunnat 
urskiljas utifrån resultatet. Tre respondenter berättade om traumatiska händelser som en 
faktor som föranlett till beslutet att förändra sitt liv. Tre respondenter lyfte vändpunkten i 
form av åldern som en faktor. Fyra respondenter beskrev hur familjen blev deras vändpunkt. 
De fick en insikt om att de kommer såra eller förlora sina nära och kära om de inte ändrade 
sitt levnadssätt. Det som även funnits i resultatet är att en och samma person kan gå igenom 
olika vändpunkter och att det inte nödvändigtvis enbart behöver handla om en avgörande 
händelse som leder till aktiv handling. Utan de kan ha gått igenom två vändpunkter parallellt 
med varandra, eller under olika tidsperioder (Ebaugh, 1988). Nedan kommer resultatet 
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exemplifieras i olika teman och tydliggöra hur trauma, ålder och familj är utifrån 
respondenterna viktiga händelser som resulterat till återanpassning. 

5.3.1Trauma 

Trauman är en vändpunkt som funnits bland tre respondenter. Trauman kan handla om 
nära-döden upplevelser som bidragit till insikten att en förändring kommer ske. Nedan 
presenteras citat om näradöden-upplevelser från några av respondenterna: 
                                                  

Jag visste att en ändring behövde ske när jag vart misshandlad borta i Thailand, det var 

då jag mötte Jesus och han ba du, du är inte välkommen upp hit ännu, jag är inte färdig 

med dig. Det var det stora som hände mig, han sa att du inte är välkommen hit, du är 

inte färdig ännu (Conny). 
  

Antigen så kommer jag dö, för jag hade, jag fick vissa, jag fick några konsekvenser. Jag 

blev nästan skjuten o sen tog jag en överdos. Då kände jag att det var nog (Anders). 
  

Jag kände någonstans den här gången, det har ju hänt massa grejer, mina vänner, jag har 

ju många vänner som har gått bort, jag hade skadat min familj och de, men man kommer 

till insikt liksom och se igenom de här liksom att det här livet är inte som man tror, jag 

pallar inte mer (Johannes). 

 
Majoriteten av respondenterna har hamnat i sådana typer av dilemman där de inser att de 
måste ändra på sitt liv för att inte riskera att förlora det. Anders genomgick livshotande 
händelser när han nästan blev skjuten vid ett tillfälle och tog en överdos vid ett annat. Dessa 
händelser fick honom inse att han behövde lämna sin roll för att rädda sitt liv. Johannes 
förklarade, likt Conny, att han hade nått botten och såg framför sig tre livsöden om han 
fortsatte i sin kriminella bana; att leva resten av sitt liv i fängelse, att dö av en överdos, eller 
att fly landet. Utifrån de ovannämnda respondenter visar det ett resultat att de haft en 
liknande känsla och har känt en vändpunkt i livet där det är avgörande att lämna sin 
nuvarande roll och inta en social roll. Den egna motivationens betydelse kan kopplas till SOU 
(2010:15) som skriver att uppbrottet från en kriminell livsstil i första hand förutsätter att 
personen själv är motiverad. Respondenternas berättelser har en tydlig koppling till en av de 
vändpunkter Ebaugh (1988) nämner som möjlig i den tredje fasen: en traumatisk upplevelse 
som ger personen insikt i att det är dags att lämna den sociala rollen. Detta kan tänkas vara 
fallet för Conny som tidigare inte var motiverad att lämna den gamla rollen, men som 
bestämde sig för att göra det efter nära-döden upplevelsen. 
  

5.3.2 Ålder 

I andra fall enligt exitprocessens fas 3 (Ebaugh, 1988) förklaras att en vändpunkt kan ha 
olika utgångspunkter än de traumatiska upplevelserna. Trots traumatiska upplevelser kan 
individen ändå falla tillbaka till brott och inte inta en ny social roll. Här beskrivs att 
utgångspunkten för de respondenterna har varit att åldern ligger i fokus på vart de kände att 
en förändring bör ske och inta en ny social roll: 
  

Ja, asså man har ju sett många gå bort, har åkt in och ut, försökt många gånger att gå ut i 

riktiga livet. Droger och alkohol det fungerar inte, det är inte bra för varken tänder, 

huden, ögonen, någonting. Man börjar bli dålig. Även under den vevan då min fru dog 

av tjacket märkte jag att jag börjar se dåligt som fan, min syn börjar bli sämre. Mina 

polare de garvar åt mig och bara det är klart, du har hållit med tjack hela livet och varje 

gång du öppnar en påse med amfetamin så är det en reaktion som går rätt in i dina ögon. 

Vafan, det har jag aldrig tänkt på. Fortsätter jag kommer jag ruttna (Jimmy). 

Jag är för gammal för att leva sådär. För jag menar när man är ung, när man är tjugo, 

trettio år, då är det något helt annat. Då spelar fängelsestraffen ingen roll. Det var 

nånting som man visste att förr eller senare så åker jag in när man lever så […] nej jag 



21 
 

är trött på de där livet. Jag vill ha ett vanligt normalt liv och försörja mig själv 

(Sebastian). 

  

Jag pratar ju bara för mig själv då. För mig är det ju så att jag hållit på med det så pass 

länge att jag blir äcklad av det. Det har gått så långt så att man äcklas. Och man har ju 

blivit äldre. Jag tror att det har också mycket med det o göra (André) 

  

Jimmy har genomlevt dramatiska händelser som att förlora sin fru och en nära vän till följd 
av drogerna samt räddat en vän från att dö av överdos. Han själv har varit nära att dö på 
grund av sin livsstil. Dock kan det tänkas att inga av dessa händelser gav upphov till att 
Jimmy gjorde aktiva val att lämna den sociala rollen. Däremot berättar han om en händelse 
där hans vänner påpekade att hans syn försämrats på grund av drogerna. För Jimmy blev 
detta en form av uppvaknande, då han började tänka på att han blivit äldre och kommer få 
försämrad syn, hud samt tänder. Det kan tolkas som att dessa konsekvenser som Jimmy fått 
utstå, i förhållande till andra livshändelser, är relativt “små” och har mindre betydelse än 
faktumet att han och personer i hans omgivning förlorat/varit nära på att förlora livet på 
grund av missbruket. Att han oroar sig över synen, huden och tänderna. Denna typ av 
händelser kan dock ses som en annan form av vändpunkt enligt Ebaugh (1988). 
Vändpunkten utmynnar då från en händelse som i sig inte har stor betydelse, men som blir 
den utlösande faktorn av långvariga laddade känslor kring sin sociala roll, personen “når det 
sista strået”. Det kan tolkas som att Jimmy varit missnöjd med sin sociala roll under flera år, 
men inte “nått det sista strået” till ett uppvaknande tidigare.  
  
Även André berättar att han levt det här livet så länge att han “äcklas” av och är “mätt” på 
det. Han inser att han snart är 40 år och har ännu inte en egen lägenhet, något som fått 
honom att tänka till kring vad han åstadkommit i sitt liv. Johannes och Sebastian har 
liknande tankar kring att han börjar bli för “gammal” för att leva det livet. Åldrandet är enligt 
Ebaugh (1988) en vändpunkt i sig som kan föranleda beslutet att lämna sin sociala roll. Detta 
styrks också av tidigare forskning (Chylicki, 2010; SOU, 2010:15). 
  

5.3.3 Familj 

Vidare kan det tolkas som, trots att respondenterna inte uttrycker det, att det även kan 
handla om att de inte längre vågar göra det de gjorde när de var yngre, eftersom de har mer 
att förlora samt blivit mer erfarna med bättre förmåga att se konsekvenser. Detta gäller i 
synnerlighet respondenter som har barn. Patrik har tänkt i dessa banor, när det kommer till 
att förlora sin familj. I Ebaughs (1988) exitprocess, fas 3, del 5 beskrivs vändpunkter i form 
av dramatiska, antingen-eller händelser. Detta har varit förekommande hos flera 
respondenter, och avgörande för deras beslut att lämna sin sociala roll. Författaren har valt 
några citat där de respondenter som har familj överväger en vändpunkt i liknande former: 
  

Jag var väldigt motiverad till att göra det. Främst för min egen skull givetvis, men mycket 

också för mina närståendes lycka, så att dem också blir glada. Jag menar på att jag fått så 

mycket kärlek från familjen, något måste man väl ge tillbaka. Det får räcka att besvära 

dem (Patrik). 

 
En stabil grund […] för att kunna vara den pappan hon behöver. Och kunna ge min 

prinsessa allt hon vill ha och önskar. Och vara den förebilden som jag önskar att jag hade 

när jag var yngre (Anders) 
  
Jag vill inte att mina barn ska behöva se sin pappa i fängelse som jag hade gjort som liten 

(Johannes). 
  
Hur fan ska man förklara att pappa har haft problem? (André) 
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André berättar att hans barn är en stor anledning till varför han vill upphöra med brott och 
förklarar vidare att det råder skamkänslor kring sitt förhållande med sina barn då de inte har 
någon kontakt, något han vill ändra på genom att lämna sin sociala roll. Även Anders har en 
dotter som motiverar honom att bygga upp sig själv till. 
  
Respondenterna som har barn får en mer konkret inblick i vad man har att förlora genom att 
leva kvar i sin sociala roll, och vågar således inte riskera hamna i fängelse igen eller inte vara 
tillgängliga på annat sätt. Detta föranleder att respondenterna här har en starkare vilja att 
återanpassas för att kunna finnas där för sina barn och ha en pågående kontakt. Detta styrks 
av Ring (2017), Chylicki (2010) och Rydén-Lodi m.fl. (2005) som förklarar att personer som 
stiger i ålder kan vara mer rädda för att göra det de kunde göra när de var yngre. Orsaken är 
enligt Rings (2017) teori om sociala band att de får starkare band till det konventionella 
samhället, i form av exempelvis familj, barn, arbete med mera. Således kan barnen ses som 
en förstärkare för dessa respondenter, då samtliga uppger att barnen är en motivationsfaktor 
för att avhålla sig från brott. En annan tolkning utifrån citaten är att de vill vara goda 
förebilder genom att inte begå brott och missbruka, för att inte influera sina barn negativt. 
Detta förutsätter att de avstår från brott och missbruk samt ordnar sitt liv.  

5.4 Stigmatiserade hinder på arbetsmarknaden 

Ett återkommande tema bland samtliga respondenter är stigma, den utgör den allra största 
barriären i personernas förmåga att inrätta sig i de normativa samhällsstrukturerna, och 
detta gäller särskilt den legala arbetsmarknaden. Den grundläggande faktor är hur 
belastningsregistret uppvisar personernas brottshistorik och arbetsgivarna kan stämpla 
personerna som avvikare, vilket gör att de blir berövade chansen att erhålla 
arbetsanställning. Guy (2011) beskriver att de som har fått en arbetsanställning har större 
chans att inte återfalla i brått. Ett samband som återfinns är att två av respondenterna som 
inte har ett arbete eller sysselsättning även befinner sig längre bak i 
återanpassningsprocessen, medan resterande fem respondenter tycks ha kommit längre fram 
i återanpassningen. Patrik skulle inte påstå att han känner sig anpassad till normala 
förhållanden, i den meningen att han saknar jobb. likaså gäller André. Johannes, Anders och 
Conny arbetar idag på KRIS, men förklarar att de innan detta genomgick stora svårigheter i 
att erhålla arbetsanställning, något samtliga respondenter lyft upp. Sebastian väntar på att få 
en fast anställning via sin praktikplats och Jimmy är skötare inom psykiatrin. 
 
Patrik berättar om hur flera dörrar stängts av arbetsgivare efter att de fått in 
belastningsregistret: 
  

Arbetsgivaren, den har flaggat för att arbetsintervjun ska gå en kvart, och så sitter man där 

i en intervju och den bara ‘fan vad du skulle passa som en föreläsare, du har den där auran 

och du kan prata i klarspråk’. Kollar på klockan, det har ju gått en timma. ‘Amen det är 

lugnt’. Hon tycker att det är så trevligt att prata. Så fort belastningsregistret kommer in: 

‘nämen fyfan, det här går inte’. De baserar beslutet på det. Men ge mig en chans? (Patrik). 

   
Resultatet blir att arbetsmöjligheterna försvinner när belastningsregistret kommer in, vilket 
var fallet i citatet illustrerat ovan. Risken kan vara att personerna exkluderas från det 
etablerade samhället, vilket kan utmynna i att de söker sig till grupper som delar stigmat där 
de upprätthåller sin annorlundahet, sin kriminella roll. Anledningen bakom dessa 
svårigheter har enligt deras förklaringar att göra med deras bristande arbetserfarenheter och 
”tråkiga” CV. Men att det i synnerhet handlar om utdrag ur belastningsregistret som 
utesluter dem från en mängd tjänster på arbetsmarknaden. En parallell utifrån 
respondenterna och studiens tidigare forskning belyser Sarnecki och Sivertsson (2009) att de 
konsekvenserna av att tidigare avtjänat ett straff är individens dåliga självkänsla och kan 
enkelt känna sig stigmatiserad, detta leder till att det blir svårare för individen att behålla ett 
arbete. Sarnecki och Sivertsson (2009) belyser också den svårigheten av ett 
belastningsregister som medföljer och menar på att i de individer som avtjänat straff ofta får 
vända sig vill vänner, familj, bekanta osv. då arbetsgivare ser hårt på ett belastningsregister. 
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Något Johannes problematiserar då han anser att de utesluter personer med ett 
brottsregister från samhället och deras möjligheter för återanpassning. Han berättar att han 
inte kan söka vilket arbete som helst på grund av sitt brottsregister, trots att han utbildat sig 
till behandlingsassistent.  
 
När det kommer till Johannes försök att etableras i samhället, genom att han utbildat sig till 
behandlingsassistent och arbetar på KRIS, kan det tänkas att han trots detta stöter på 
svårigheter i att hantera stigmatisering i arbetssökarprocessen. Ebaugh (1988, fas 4: punkt 
B) skriver om att lära sig hantera andras reaktioner gällande sin bakgrund och att trots 
uppvisandet av en ny identitet kan individen fortfarande betraktas utifrån sin tidigare roll. 
Johannes kan tänkas hamna i ett dilemma där han behandlas på ett visst sätt om samhället 
får reda på hans bakgrund och på ett annat sätt om han inte berättar om denna. Detta 
dilemma kan även tänkas ge upphov till att Johannes tappar motivationen till att komma 
närmare det konventionella samhället då han stöter på detta motstånd från arbetsgivare. 
 
För att tydligöra den ovannämnda kan detta förstås tydligare utifrån det Sarnecki och 
Sivertsson (2009) framför, att förlusten av medborgerligt förtroende utmynnar sig i 
arbetsgivarnas ovilja att anställa personer som tidigare uppvisat ett avvikande beteende. 
Således kan belastningsregistret försvåra respondenternas förmåga att dölja sitt stigma. 
Enligt Persson (2012) kan personer genom stigmastyrning gömma sitt stigma, men i de fall 
där det inte är möjligt söker sig personer ofta till andra personer som har det aktuella stigmat 
för att erhålla social bekräftelse. Således kan det tänkas att respondenterna inte kan utföra en 
stigmastyrning, då arbetsgivarna känner belastningsregistret. Problemet är att 
arbetslösheten kan medföra att personerna återfaller i brott. En arbetsanställning minskar 
risken att personer återfaller i brott, då det tillför skäliga levnadsförhållanden (Chylicki, 
2010; Ebaugh, 1988; Gilbert & Elley, 2015; Guy, 2011; Kirk, 2012; Nordén m.fl., 2013; 
Sarnecki och Sivertsson, 2009; Shinkfield & Graffam, 2009; SOU, 2010:15) 
 
Respondenterna, Jimmy och Sebastian, som båda har deltagit i Krami har fått stöd i form av 
att ta kontakt med myndigheter och arbetsgivare, erhålla praktikplatser, skriva CV och 
vägleda dem kring hur de ska marknadsföra sig på arbetsmarknaden. Sebastian har erhållit 
en praktikplats genom Krami. Dock har denna praktikplats inte mynnat ut till en fast 
arbetsanställning. Men eftersom hans praktikplats pågått i tre månader förklarar han att 
kommunen förmodligen kommer erbjuda honom ett arbete med lön för ett helt år. Om inte 
Krami hade erbjudit honom denna möjlighet till praktik, kan det tänkas att han inte skulle få 
möjligheten till denna form av inkomst. En annan person som har tagit del av Kramis 
insatser är Jimmy. De hjälpte honom få en plats på vård- och omsorgsutbildningen och han 
är idag utbildad skötare inom psykiatrin. 
 
Möjligheterna Krami kan bidra med i form av sysselsättning kan underlätta det för individen 
att bryta sig loss från stigmat på arbetsmarknaden. Eftersom Krami gör kontroller och 
intervjuer av lämpliga deltagare, kan det tänkas att arbetsgivarna har förtroende för Kramis 
omdöme kring personerna, vilket i sin tur minskar risken att arbetsgivarna låter sina 
fördomar av personerna ligga till grund för bedömningar om lämplighet för praktikplatser. 
Detta understryker återigen betydelsen av sociala nätverk för att erhålla arbete (Sarnecki & 
Sivertsson, 2009; Eriksson, 2012). Det kan således antas vara främjande för individer som 
har svårigheter med att återanpassa sig att delta i denna verksamhet, något som också styrks 
av forskning (Nordén m.fl., 2013). 

5.5 Socialt stöd 

Ett återkommande tema som lyfts upp bland flera av respondenterna är vikten av sociala 
nätverk, vilket lyftes ovan under avsnittet familj. Tidigare forskning och teori inom 
föreliggande studie har lyft socialt stöd som en avgörande faktor för att främja processen till 
att lämna en kriminell livsstil och motverka återfall i brott (Chylicki, 2010; Gilbert & Elley, 
2015; Hochstetler m.fl., 2010; Kirk, 2012; Shinkfield & Graffam, 2009; SOU, 2010:15; Ring, 
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2017; Rydén-Lodi m.fl., 2005). En person som lyfte vikten av att ha ett socialt nätverk som 
stöttar en är Patrik, som bor med sina föräldrar: 
  

Jag tackar Gud att jag har såna fina föräldrar, att jag kommer hem till en kärleksfull familj, det fyller ju 

hela hjärtat. Det är ju att man känner att man nu vill ha en omstart på livet, man vill börja på en ny kula 

(Patrik). 
   

För honom är familjen, vid sidan om vikten av friheten, hans största drivkraft till att vilja 
återanpassa sig till samhället, då han upplevt att de stöttat honom genom hans resa och vill 
således inte göra dem besvikna. Utifrån teorin om sociala band som redovisas av Ring (2017) 
kan det ses som att han har mer att förlora ur ett samvetsmässigt perspektiv om han begår 
brott då han inte vill göra familjen besvikna. Enligt teorin om sociala nätverk som beskrivs av 
Eriksson (2012) kan en person med resursstarka nätverk erhålla både socialt och materiellt 
stöd, i form av exempelvis trygghet och försörjning. Detta kan härledas till Patrik som fått 
både känslomässigt stöd av sin familj, men även materiellt genom att få bo hos dem. Ett 
sådant stöd är inte en självklarhet för resterande respondenter, som till viss mån är mer 
resurssvaga i förhållande till Patrik. André är resurssvag i den bemärkelsen att han inte har 
haft någon kontakt med sin familj sedan han var tonåring, och har svag kontakt med sina 
barn. Han har inget annat socialt nätverk i sitt liv, med undantag de kriminella nätverken. 
Konsekvenserna av detta är att han förlorar betydelsefulla resurser som kan utvinnas ur 
medlemskap i sociala nätverk. Exempel på resurser som resurssvaga personer går miste om 
är enligt Eriksson (2012) socialt stöd, information och kunskaper. André själv berättar att 
han har svårt att veta var han ska vända sig gällande myndigheter och har inte alltid vetat 
vilka rättigheter han har. Detta kan vara en följd av att han inte erhållit lämplig kunskap och 
information på grund av svaga sociala nätverk. Det sociala stödet som utvinns ur sociala 
nätverk är enligt Eriksson (2012) förmånligt för att hjälpa personer ur en utsatt position. 
André förklarar vid flera tillfällen att han mår “psykiskt dåligt”, vilket kan delvis vara en följd 
av att han saknar både familj och vänner i sitt liv. Att han aldrig har arbetat i sitt liv kan även 
det vara en följd av hans resurssvaghet, då han saknar kontakter, vilket Eriksson (2012) 
redogör kan underlätta processen till att erhålla arbete. I enlighet med Eriksson (2012) kan 
personer som är resurssvaga känna sig påfrestade i att veta hur denne ska tillfoga sig resurser 
för att ingå i betydelsefulla sociala nätverk. Resurssvaga personer som André kan känna stora 
påfrestningar eftersom de inte vet hur de ska skaffa sig de resurser som de saknar – vikten av 
stöd och nya nätverk blir väldigt tydlig här. I nästkommande kapitel beskrivs vikten av en 
samhällsaktör som kan stärka individens sociala nätverk.  
  

5.6 KRIS och dess sociala betydelse 

Fyra av respondenterna är med i KRIS och samtliga har lyft upp betydelsen av gemenskapen 
som kan återfinnas i KRIS. Det respondenterna lyfter som utmärkande med KRIS är att de 
kan söka sig till personer med liknande erfarenheter för att det finns en djupare förståelse för 
varandra. Detta bidrar till att de känner sig trygga i att anförtro sig åt varandra. Samtidigt 
upplever respondenterna ett bra mottagande av verksamheten och att personalen gör allt de 
kan för att hjälpa deltagarna. Detta kan relateras till ovan om socialt stöd och sociala nätverk. 
 
Författaren frågade under intervjun om KRIS har hjälpt André med följd frågan om vilken 
betydelse KRIS har varit för honom och här beskrivs det lite kort om hur hans tanksätt har 
ändrats efter han trädde in på KRIS: 
  

Men märker jag att nån jiddrar eller knarkar på sidan om eller du vet går den här vägen då 

blir jag arg, då vill jag inte ha en sådan person i närheten. För att man måste vara jävligt 

dum i huvudet o inte fatta att så bra ställe som det här är, att man ska missköta sig och inte 

klara av det för att det här är lyx asså. [..] Det funkar jättebra här. Jag har vart här 3 veckor 

jag har inte haft drogsug en enda gång (André) 
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KRIS kan tolkas vara särskilt viktig för André, som är som saknar mycket socialt kapital och 
stöd. Genom KRIS vinner han utifrån de sociala nätverken flera resurser som kan tänkas 
göra honom resursstark, exempelvis att han lättare får ta del av viktig information. Detta 
skedde när han fick råd och vägledning till att göra en psykologutredning, något han velat 
göra länge men inte visste vart han skulle börja. Dessutom erhåller han nya sociala kontakter 
som kan ge honom socialt och emotionellt stöd. Enligt Erikssons (2012) kan sociala nätverk 
bidra till att personen erhåller resurser i form av information, kunskap samt socialt stöd som 
kan underlätta att en person tar sig ur en jobbig situation. KRIS kan även tänkas hjälpa 
personer som inträtt fas 4 (punkt D) i exitprocessen (Ebaugh, 1988) då de kan vända sig till 
personer som delar likadana upplevelser av att ha lämnat sin sociala roll. Detta kan i sin tur 
underlätta rollbytet. Personer kan genom en ingång till KRIS även genomgå andra delar av 
exitprocessens fjärde fas. Exempelvis att de får uppvisa en “ny roll” genom att tydliggöra att 
de inte längre är personerna de tidigare har varit, utan “ex-cons”, någonting KRIS tydliggör 
gällande sin målgrupp. Dessutom kan KRIS underlätta svårigheterna personerna får 
genomgå i att uppleva stigma från omgivningen gällande deras föregående roll. Utifrån det 
ovannämnda kan det tänkas att stigmat kring den föregående rollen försvinner. Detta då 
samtliga delar likadana upplevelser och erfarenheter vilket i sin tur härleder till att 
personerna inte dömer varandra. Detta styrks av Persson (2012) som skriver att personer 
som inte kan “låtsas” vara normala söker sig till personer som delar samma stigma för att få 
en social bekräftelse och grupptillhörighet där den “annorlunda normaliteten” bekräftas. 
  
Respondenterna uttrycker även att “de hör hemma” i KRIS. Johannes förklarar svårigheterna 
att känna gemenskap med personer som alltid tillhört det konventionella samhället: 
  

Vad ska jag prata om som är vanligt? Det är inte så vi pratar [...] Vad ska jag sätta mig bland vanliga 

svenssons? Jag läser tidningen och ba ‘ja det är min polare som har gjort det här’, och då kommer de 

titta på mig och ba ‘vad fan vad skum du är’. Det är därför det är bra med såna här organisationer som 

KRIS för vi får jobba mycket med de bitarna (Johannes) 
  
Det kan tänkas att personer som nått exitprocessens fjärde fas hamnar i ett läge där de inte 
tillhör det konventionella samhället fullt ut och heller inte tillhör sin föregående roll. Detta 
kan relateras till det Ebaugh (1988) definierar som “ingenmansland”, där personen inte 
passar in i varken den tidigare rollen eller den nya rollen. Det kan tänkas att KRIS hjälper 
personerna i ett “mellanläge” mellan den tidigare och nya rollen, då de fortfarande umgås 
med personer som delar likadana erfarenheter, använder viss slang och så vidare, men som 
ändå lämnat den tidigare rollen. 
  
Att ha någon som tror på dig i din återanpassningsprocess har varit återkommande bland 
flertalet av respondenterna. Johannes lyfter upp vikten av att ha en person som visar tilltro i 
denne samt att detta kan vara allt personen behöver för att ta sig ur sin situation. Conny och 
Johannes förklarar att de har en fadder/stödperson inom KRIS som de kan ringa till varje 
gång de får “suget” till droger/behöver prata ut och att personen motiverar dem till 
avhållsamhet. En koppling kan göras till Gilbert och Elleys (2015) studie som förklarar vikten 
av att ha någon som uppmuntrar och tror på dig. Att kunna ringa någon vid kriser, under alla 
tidpunkter på dygnet, uppskattades särskilt bland intervjupersonerna i författarnas studie, 
likt det respondenterna från KRIS uttrycker. 
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6. Diskussion  
I detta kapitel kommer det att diskuteras de huvudpunkter som framkommit i resultat och 
analys för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Vidare kommer författaren 
att diskutera metodanalys för att påvisa studiens pålitlighet, svagheter och styrkor. 
Avslutningsvis presenteras slutsatser samt förslag till vidare forskning inom studiens 
ämnesområde. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Sammanfattning 

Huvudpunkten i studiens syfte är att undersöka samt belysa olika faktorer som kan påverka 
de före detta fängelseintagnas återanpassning, där större delen av återanpassningen är de 
barriärer som ställs utifrån samhällets generaliseringar. Författaren diskuterar det som har 
genererats utifrån det som framkommit ur respondenternas upplevelser. Det är av stor vikt 
att individer med kriminell bakgrund kan utveckla sin självinsikt för att uppnå en förändring 
i sitt försök till en brottfri livsstil. Detta underlättar för individen att inta en ny social roll 
utan att förneka sitt förflutna. För personer med kriminellt förflutet kan det vara svårt att 
anpassa sig till sin nya roll då de nu måste ingå i samhällets normer i jämförelse med den 
tidigare livsstilen. Utifrån resultatet i studien blir svårigheterna i processen påtagliga. Detta 
kan innebära att individen pendlar mellan att lämna sin nya sociala roll och falla tillbaka till 
sin tidigare roll som före detta kriminell. Risken att falla tillbaka till den gamla rollen är ofta 
lockande. Faktorer som exempelvis att känna sig stigmatiserad och utpekad som en kriminell 
kan göra det svårt för personerna att behålla sin nya sociala roll. Utifrån respondenternas 
svar och tidigare forskning har författaren kommit fram till att det är avgörande att 
individerna ges stöd och möjlighet att kunna återanpassa sig till samhället för att inte 
återfalla in i kriminella banor. Ytterligare faktorer som kan påverka individens 
återanpassning är att flytta från sin hemort, bryta med sitt gamla nätverk och öka ett nytt 
socialt nätverk. Resultatet från respondenterna påvisar vikten av att inneha ett socialt stöd 
genomgående under exitprocessens alla faser. 

6.1.2 Vägen till återanpassning – möjligheter och hinder  

Sammantaget besvaras frågeställningarna. Personernas väg till återanpassning förstås utifrån 
olika faser och vägen är sällan oproblematisk och linjär. Möjliggörande faktorer till 
återanpassning är självinsikt och motivation från personen själv. En annan faktor är goda 
sociala nätverk med ingen koppling till det kriminella livet (att personen flyttar från sin 
bostadsort kan möjliggöra detta) eller socialt stöd från före detta kriminella (exempelvis 
KRIS). Att personen genomgår en vändpunkt är en möjliggörande faktor. Hinder kan vara 
offentliga uppgifter som brottsregister vilket kan skapa ett stigma hos personerna och göra 
dem oattraktiva hos arbetsgivare.  Detta försvårar personernas inträde till legala 
arbetsmarknaden. Eller att de även känner sig stigmatiserade på arbetsplatsen vilken kan ge 
känsla av utanförskap, detta kan tänkas öka ”frestelsen” till att återgå till den gamla rollen. 
Att personen har kontakt med de kriminella nätverken är även en hindrande faktor till 
återanpassning. Nedan kommer detta fördjupas och diskuteras ytterligare. 
 
Utifrån respondenternas beskrivningar har en koppling kunnat göras till exitprocesser 
(1988).  Exitprocessernas relevans för studien har grundat sig i att personerna inte bara gör 
ett val för att lämna den kriminella livsstilen och helt plötsligt bli brottsfria. Teorin beskriver 
hur denna fas kan ta flera år, och att vissa personer pendlar mellan två faser om inte ett visst 
kriterium uppfylls. Exempelvis att personen måste inse att den är kriminell, och även bilda 
en känsla av att den inte längre vill vara kriminell, för att en förändring ska kunna ske. 
Respondenterna i studien lägger tonvikt på denna punkt. Att självinsikt och motivation går 
hand i hand och att det är avgörande för att kunna ”klara sig” genom hela processens gång. 
De tvivlar på den sociala rollen de lever i och börjar ifrågasätta sig själva. Studien visar att 
den första fasen i exitprocessen kan vara den svåraste. Individens förnekelse över den sociala 
roll den lever i är ett hinder för att personens ens ska kunna göra någon förändring.  
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De intervjuade respondenterna är brottfria i dagens läge. Samtliga respondenterna släpper 
förnekelsen och känner att de vill förändra sin livssituation. Utifrån resultatet görs en 
koppling till att flertal respondenter når denna självinsikt när de blir frihetsberövade. En 
parallell kan dras till exitprocesser där forskaren (Ebaugh, 1988) menar att individen först 
behöver bli missnöjd med sin nuvarande roll och ifrågasätta denna innan den kan gå vidare 
till fas 2 i exitprocessen. En diskussion som förs här att fängelsestraffet syfte är delvis för att 
avskräcka de intagna från att vilja återgå till kriminalitet efter frigivning, vilket bekräftas av 
respondenternas upplevelser då de uppger att de aldrig vill behöva bli frihetsberövade igen. 
Således är den inre motivationen och erkännandet en viktig punkt till återanpassning, men 
det är inte enbart detta som ligger till grund för huruvida återanpassningen blir framgångsrik 
eller inte. Andra faktorer har lyfts av respondenterna som möjligheter och hinder till 
framgång. 
 
Processen i att finna allternativa roller (fas 2) innefattar ett flertal känslomässiga och laddade 
identitetskonflikter. Utifrån resultatet framgår det hur respondenter kan känna av frestelsen 
till den kriminella livstilen. Individen hamnar i ett dilemma kring vilken roll individen vill 
tillhöra, den kriminella eller normativt accepterade rollen. Resultatet visar att en faktor som 
kan påverka detta beslut är det sociala nätverket som kretsar kring individen. Består 
omgivningen av personer som själva ingår i den kriminella rollen kan frestelserna till det 
kriminella livet och känslan att återgå till sin gamla roll öka. Därför belyses vikten av att 
omringa sig med nätverk som kan gynna vägen till återanpassning.  
 
Något som kan hindra individen från att hamna i den osäkra beslutsamheten till den gamla 
rollen är exempelvis att öka det sociala nätverket med icke-kriminella personer, flytta från 
sin hemort, få en legal anställning med arbetskollegor. Om personen inte har sociala nätverk 
som har en positiv inverkan i beslutet till förändring, kan det öka sannolikheten att denne 
inte fullföljer sitt beslut till återanpassning och ökar risken för återfall. Detta kan bero på att 
personen inte har andra sociala nätverk än de kriminella, och vänder sig till dessa vid behov. 
En person som har positiva sociala nätverk kan exempelvis få hjälp i form av uppmuntran till 
att lämna det kriminella livet eller få hjälp med inträde till den legala arbetsmarknaden. Det 
måste således finnas möjligheter till det konventionella livet i form av bland annat boende 
och arbete, men även nya sociala nätverk. För personer som inte finner detta i sina egna 
sociala nätverk kan använda frivilliga organisationerna (KRIS och Krami) som ett 
hjälpmedel. I KRIS kan de få stöd i att inte återfalla eller frestas till det kriminella livet, av 
personer som även förstår deras bakgrund. I Krami får de hjälp med inträde till den legala 
arbetsmarknaden trots sitt brottsregister. Således utgör de sociala nätverken, beroende på 
om de består av personer från det gamla respektive nya livet, hinder men även möjligheter 
till återanpassning.  
 
Ett dilemma som framkommit utifrån resultatet mellan de före detta kriminella och före 
detta kriminella med missbruksproblem, är att individerna med missbruksproblem kan 
under en längre period pendla mellan fas 1 och fas 2. Något som urskiljs från 
respondenternas berättelser till återfall har innefattat problematiken i missbruk beblandat 
med kriminalitet. Efter frigivning kan personerna ha svårigheter med att hitta en legal 
sysselsättning, ha egen försörjning, boende etc. Detta kan leda till dålig självkänsla som kan 
leda till missbruk och en sämre ekonomi på grund av missbruket. För att kunna försätta med 
missbruket kommer kriminalitet in i bilden och där står individen på ruta ett igen. Således är 
detta en grupp som kan behöva omfattande stöd och hjälp från samhället för att bli drogfria 
och få en stabil tillvaro. 
 
Utöver faktorer som positiva sociala nätverk, motivation från individen själv med mera, finns 
det en punkt som är grundpelaren till återanpassningen. Tidigare forskning och teorin om 
exitprocesser lyfter begreppet vändpunkter som den avgörande punkten för att personen ska 
lämna det kriminella livet, inte bara i tanken, utan genom handling. Flera av respondenterna 
hade sedan tidigare exempelvis redan positiva sociala nätverk i form av barn och familj, och 
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en självinsikt i samt medvetenhet om att de inte vill leva i den kriminella rollen. Men trots 
detta har det inte riktigt ”väckt” dem och få dem att fatta ett troget beslut att lämna det livet 
för gott. Det är inte förrän de utsätts för en vändpunkt som konkreta handlingar, i form av att 
exempelvis flytta från sin bostadsort, görs. Händelser i personernas liv som är avgörande kan 
vara traumatiska upplevelser, ålder, vara en god förebild för sin familj osv. Vissa kommer till 
en punkt då de förstår att de inte vill att deras barn ska se sin pappa sitta i fängelse. Vissa 
respondenter förklarar att kroppen säger ifrån att de inte mäktar med det kriminella och 
drogfyllda livet som beskrivs vara energikrävande. Andra respondenter har varit nära att 
mista livet, vilket får de inse att de måste gå till handling för att bryta sig ifrån det kriminella 
livet. Således är vändpunkten en avgörande punkt för återanpassning, då de måste ”nå det 
sista strået” för att inse allvaret med sin kriminella livsstil. 
 
Sedan kan personerna trots medvetna försök att återanpassa sig stöta på hinder. Exempelvis 
att de kan känna sig stigmatiserade på arbetsmarknaden på grund av deras 
belastningsregister. Detta leder till att de inte får ett arbete, vilket kan bidra till att personen 
återfaller i och med att de inte finner en legal inkomstkälla eller finner nya positiva sociala 
nätverk. Sarnecki och Sivertsson (2009) beskriver också hur belastningsregister Men att 
finna ett arbete är inte nyckeln till att frångå stigmat. Ett arbete tänkas vara en ingång till en 
ny social roll, dock kan detta även innebära att personerna upplever stigma på arbetsplatsen, 
vilket vissa respondenter lyft. Där kan KRIS täcka upp luckan, då individer kan träffa 
individer som ändå förstår den gamla rollen men som intagit den nya rollen – stigmat 
försvinner och de får före detta kriminella vänner och det sociala stödet kan täckas upp av 
dessa.   

6.1.3 Koppling till socialt arbete 

Något som föreliggande studie kan bidra till när det kommer till det sociala arbetets praktik 
är att resultatet som påvisats är relevant för att få en fördjupad förståelse gentemot denna 
målgrupp. Studien har bland annat framfört vilka svårigheter/motstånd som individerna har 
stött på. Socialarbetare kan finna åtgärder för att arbeta förebyggande med denna målgrupp 
samt främja deras återanpassning utifrån detta. Detta kan ske på individnivå där den 
professionella kanske tänker mer på dennes förhållningssätt gentemot den enskilde, att visa 
mer empati och välja insatser som är väsentliga för dennes återanpassning. På gruppnivå kan 
det tänkas att denna studie möjligtvis kan generera omställning inom olika aktörers 
handlingsutrymme. Här kan vikten av att införa tidiga insatser till denna målgrupp vara 
avgörande, genom att exempelvis socialtjänsten inkluderas i frigivningsprocessen. De 
stigmatiserade hinder som tidigare intagna kan möta från samhället och arbetsgivare är 
något som är framträdande. Att detta har framförts kan ytterligare understryka de 
svårigheter som denna målgrupp stöter på. De socialarbetare kan få är en annan insyn om 
denna målgrupps verklighet, att det kanske inte handlar om brist på motivation som 
bakomliggande orsak till deras arbetslöshet, utan att det kanske beror på stigmatiserade 
hinder. 
 
Vikten av interpersonella relationer lyfts i den tidigare forskningen (Gilbert, J. & Elley, B. 
2015), och visar hur den professionelles egenskaper som envishet och tålamod kan främja 
individens återanpassning. De lyfter vikten av att vara där som socialt stöd, även när 
personen riskerar att återfalla, eller återfaller. Att ha en person som kan hjälpa dig vid 
återfall är ingen insats som funnits i studien. KRIS är en verksamhet som erbjuder socialt 
stöd, en viktig faktor för personer som inte kan erhålla det från de egna sociala nätverken.  
  

6.2 Metoddiskussion 

Vad som kan anses vara en svaghet med den kvalitativa ansats författaren använt är 
möjligheten att uttala sig generellt om frigivningsprocessen. Med ett deduktivt kvalitativt 
förhållningssätt skulle detta dock kunna vara möjligt. Med denna metod har författaren dock 
en helt annan möjlighet att nå ett djup i förståelsen av möjliga utfall samt placera in dem i sin 
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komplexa helhet av händelser och påverkansfaktorer. Dessutom är fördelen med denna 
ansats att nya tolkningssammanhang kan bildas utefter förändringar och nya upptäckter 
under forskningsprocessen (Danermark m.fl., 2003). Rubin och Rubin (2005) styrker 
fördelen med att vara flexibel under sin forskningsprocess. Med den iterativa designen kan 
forskaren vara flexibel, vilket gör att denne inte behöver vara begränsad till förutbestämda 
planer och idéer. Således kan forskaren förkasta tidigare hypoteser, frågeställningar och 
utforma nya som är mer relevanta och lämpliga till det nya materialet som funnits. En annan 
styrka i att använda sig av den abduktiva ansatsen är att det utgör en mer trovärdig 
representation av hur forskningsprocessen gått tillväga. Kvale och Brinkmann (2014) styrker 
detta med att kritisera forskningsartiklar som uppger ha följt en linjär forskningsprocess och 
strikt följt en induktiv eller deduktiv ansats, då forskningsprocesser i verkligheten sällan 
brukar samstämma med detta. Vidare förklarar författaren att ursprungliga idéer och 
hypoteser brukar förkastas under forskningsprocessens gång, något föreliggande studie gjort 
i det avseende att hypoteser och idéer förändrats under forskningsprocessens gång. 
  
Till en början var syftet att undersöka hur Krami och KRIS underlättade före detta 
fängelseintagnas återanpassning. Efter att jag började samla in forskning och pilotintervjun 
genomfördes utformades det tankar kring fler faktorer som ligger till grund för 
återanpassning. Således gjordes ett val att ändra på syfte och frågeställning. Således skedde 
en rekontextualisering (abduktion) där ursprungliga hypoteser och idéer kom att förändras 
för att lämpa sig bättre till materialet. Det centrala blev att få en bättre utsaga över vilka 
barriärer samt möjligheter som finns för före detta fängelseintagna. Fokus riktades åt att 
undersöka övriga aspekter individerna har upplevt gällande återanpassningen, och inte 
endast vilka möjligheter verksamheterna gav dem. Studies strukturerades till att få en mer 
personlighetsuppfattning över respondenternas upplevelser i en återanpassningsprocess.  

6.2.1 Studiens styrkor & begränsningar 

Det råder en hel del forskning kring detta område. Pålitligheten i studiens stärkts av tidigare 
forskningen. Forskningen som berör individens egna resurser och förmågor som tillfogats för 
att kunna återanpassa sig till samhället har till stor del bekräftats. De begränsningar som kan 
tänkas gälla är studiens begränsade urval. Eftersom enbart sju personer med tidigare 
kriminellt förflutet funnits råder det även risker med att yttra sig om överförbarheten. Hade 
urvalet vidgats skulle förmodligen andra upplevelser lyftas fram, vilket kunde generera delvis 
andra slutsatser (Denscombe, 2016).  Exempelvis om fler respondenter från Krami ställt upp 
kanske en annan bild av Krami hade framställts. Om fler respondenter inte var aktuella på 
varken KRIS eller Krami, hade det kanske resulterat till andra slutsatser. Eftersom KRIS och 
Krami täcker upp många luckor, kan det tänkas att respondenterna återanpassat sig på ett 
sätt som någon som inte fått denna typ av stöd kanske hade möjlighet att göra. 

6.2.2 Etikdiskussion 

I föreliggande studie finns ingen etisk problematik mot de intervjuade personerna i den 
utsträckningen att de blivit negativt påverkade. De som deltagit har full sekretess från 
författaren med motiveringen att namnen som använts i studien är fiktiva, samt att det inte 
går att beskriva vilka dem är utifrån de citat som använts (Vetenskapsrådet, 2002). Ett 
ställningstagande utifrån ett etiskt perspektiv grundar sig på genus, att de som intervjuats 
innefattar endast män. Författaren hade önskat att få intervjuer med delad könstillhörighet, 
men eftersom ett snöbollsurval har använts fick författaren endast tag på intervjupersoner av 
det manliga könet. 
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7. Slutsatser 
Studien visar att de före detta fängelseintagna stöter på olika svårigheter att återanpassa sig 
eftersom de har olika förutsättningar. Exempelvis, har en individ utan något socialt band 
enklare att återfalla i brott eftersom den har mindre förutsättningar i form av motivation till 
återanpassning. När individen stöter på en stigmatisering är det mest troligt att dra sig till de 
med liknande känslor. Finns det inga sociala band utan någon kriminell bakgrund som kan 
fånga upp och motivera individen i svåra tider kan det leda till återfall av brott. Trots de som 
har förutsättningarna med sociala band föreligger det liknande svårigheter att återanpassa 
sig till samhället i former av sitt försök att hitta arbete, att känna sig som en brottsfri 
människa och inte en kriminell. Att sitta på en intervju där arbetsgivaren vill anställa dig 
men gör inte det eftersom det föreligger ett brottsregister. De kan få känslan att ingen ger 
dem en ärlig chans. Det föreligger dock andra faktorer som är ett hjälpmedel för individerna, 
att hitta en samhällsaktör som KRIS eller Krami för att kämpa upp motivationen och få 
vägledning till att kunna inta en ny social roll. 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Ett område som bör forskas vidare att inkludera fler respondenter som inte är aktuella på 
KRIS och Krami, då det kan innebära att man finner fler möjligheter och hinder, kanske en 
mer generell slutsats om hur det faktiskt ser ut för många personer i deras 
återanpassningsprocess. Således blir ett annat förslag att bygga på denna studies resultat och 
forska vidare kring fler återanpassnings faktorer för före detta fängelseintagna. 
  
I studien har författaren undersökt återanpassningsfaktorer för de före detta fängelseintagna. 
Utifrån studiens resultat har det framkommit att återanpassningen har redan under 
fängelsevistelsen varit en faktor att vilja återanpassa sig till samhället när de blir frigivna. 
Med det menas att kunna forska vidare om de olika samhällsaktörer bör arbeta med 
återanpassning mer under fängelsevistelsen istället för när de blir frigivna. 
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Bilagor/Intervjuguide 
              Bakgrund: 
 

 Hur gammal är du? 
 

 Kan du beskriva kort hur ditt liv ser ut idag? (sysselsättning/arbete, boende, 
utbildning, hälsa) 

 

 Hur ser ditt sociala nätverk ut? (familj, vänner, kollegor, KRIS) 
Har du barn? Partner? 

 

 Om du tidigare avtjänat ett straff, vad var det då? Hur länge var din fängelsetid?  
När var det senaste straffet du avtjänat? 

 

 Har du jobbat något tidigare? Jobbar du nu? 
 
               Stöd och hjälp för att återanpassa sig till samhället 

 

 Hur tycker du att det bästa möjliga systemet för återanpassning efter fängelsestraff 
borde se ut? Bra dåligt idag, vad saknas – vad kan man göra? 

 
 Vad skulle du önskat var annorlunda under/efter fängelsetid? 

 

Myndigheter/verksamheter 
 

 Hur upplevde du hjälpen och stödet inför frigivning av andra 
myndigheter/verksamheter?  
Exempelvis KRIS, Krami, annan fristående organisation? 

 

 Kan du berätta om hur du upplevde förberedelserna inför din frigivning för att du 
skulle kunna leva ett ”vanligt” liv? 
 

 Vilka brister/möjligheter upptäckte du? Vad skulle kunna vara bättre?  
 

 Vilken hjälp och stöd fick du efter frigivning av andra myndigheter och verksamheter 
för att komma tillbaka samhället? 
Exempelvis KRIS, Krami, annan fristående organisation? 
 

 Kan du berätta hur andra myndigheter/insatser hjälpte dig efter din frigivning för att 
du skulle kunna leva ett ”vanligt” liv? 
 

 Såg du några brister/möjligheter? Vad skulle kunna vara bättre? 
 

Krami/KRIS 
 

 Hur länge har du varit medlem i KRIS/Krami? 
 

 Vad är det Krami hjälper dig med som du inte kan få från annat håll? 
 



 
 

 Vad betyder KRIS/Krami för dig?  
 

 Kan du berätta hurKRIS har hjälpt dig?  
- Vad har funkat bäst? Vad skulle du önska ha mer av? Vilka brister finns det? 

 

 Hur tycker du att Krami hjälpt dig med arbetsfrågan?  
-       På vilket annat sätt har krami hjälpt dig? 

 
Vilka faktorer har påverkat personen för att återanpassa sig till samhället? 
 

 Kan du berätta hur ditt liv såg ut när du kom ut från anstalten? 
Vilka svårigheter stötte du på? Vilka möjligheter såg du när du var frigiven? 

 

 Kan du berätta lite om hur processen till att leva ett vanligt liv såg ut efter din 
frigivning? 
Svårigheter/motstånd? Återfall? Möjligheter? 
 

 Vilken inställning hade du till att leva ett normalt liv efter frigivning? 
 

 Om du har varit motiverad till att leva ett vanligt liv efter fängelsetiden, vad var det 
som motiverade dig? 
 

 OM NEJ: Vad tror du skulle motivera dig eller hjälpa dig till att leva ett så kallat 
vanligt liv? 

 

 Fanns det något du skulle vilja göra annorlunda? Flytta? Studera? 
Skulle du ha behövt extra stöd och hjälp? Av vem och vad? 

 

 Kan du berätta om särskilda händelser eller personer som hade en stark inverkan på 
din process att bryta från ditt gamla liv?  

 

 När du bestämde dig att leva ett vanligt liv, hur trodde du att ditt liv skulle se ut?  
Var du rädd att förlora något eller såg du det som något som skulle gynna dig?  

 

 Har du någonsin upplevt en situation där du har blivit dömd på grund av din 
bakgrund? Om ja, känner du att du vill berätta den upplevelsen? 

 

 Varför tror du att personer som lever ett kriminellt liv inte lämnar det livet? 
Vad tror du krävs för att lämna ett sådant liv? 

 

 Hur önskar du att din framtid ska se ut?  
Vad tror du behövs för att nå dit? 

 

 Vilka personliga egenskaper tror du krävs för att någon ska kunna lämna ett 
kriminellt liv bakom sig? 

 

 Vad tycker du är den avgörande orsaken till att inte återfalla i brott?  
Vad var det svåraste med att inte återfalla i brott?  

 

 Hur skiljer sig ditt liv nu från ditt liv då? Vad är positivt och vad är negativt?  
 

 Vad skulle du ha sagt till ditt yngre jag?  


