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Sammanfattning

Att kriminalitet figurerar i vårt samhälle, är något som vi är medvetna om. Det är en 

verklighet med våld, droger och pengar. Inte nog med att det tär på kropp och själ så är det 

även ett beteende som strider mot våra lagar och normer. Vi vet att det inte är lätt att lämna 

denna verklighet, trots detta så väljer flertalet individer att göra just det. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer som begått brott och som avtjänar sitt 

straff inom kriminalvården hanterar de ”exitprocesser” och den ambivalens som det innebär 

att lämna en kriminell identitet och en tillvaro präglad av brott bakom sig, för en socialt 

accepterad tillvaro. En process som för många sannolikt börjar redan innan personen greps 

och där anstaltsvistelsen endera leder till en återgång i kriminalitet eller blir till en vändpunkt i 

tillvaron följd av ansträngningar att trots sitt stigma erövra ett socialt accepterat liv och 

identitet.

Forskningen har vi utfört med hjälp av kvalitativa intervjuer med sju före detta kriminella, 

samt en kriminal vårdare på mindre anstalt i Sverige.

Vår föreställning var att fängelsevistelsen var en tung plats att vistas på och att det intagna 

blev hårt påverkade av denna upplevelse. När det äntligen blir frigivna antog vi att det för 

dem var en lättnad och att samhället och olika myndigheter gjorde allt i sin makt för att hjälpa 

individer att acklimatisera sig tillbaka till samhället. Dock förstod snabbt att detta inte var den 

sanna bilden av verkligheten.

Uppsatsen har varit otroligt intressant och givande för oss, och vi är väldigt nöjda med vårt 

resultat. Tack vare vara våra intervjuer samt redan befintlig forskning så anser vi att vi fått en 

ökad förståelse kring ämnet, som vi hoppas kunna förmedla vidare till våra läsare. 

I vår slutsats har vi konstaterat att tiden man sitter på anstalt inte är så besvärlig. ”Man levde i 

ett samhälle i samhället”, där man skaffade sig rutiner för att anpassa sig efter den nya miljön 

samt för att få tiden att gå. Inne på anstalten började den första delen av exitprocessen där 

individerna reflekterade över sina liv och ville ge upp den kriminella livsstilen. Vid frigivning 

då man skulle börja leva ett liv som icke kriminell började dock det riktiga straffet, man kände 

sig vilsen och stod med fötterna i två olika världar. Informanterna kände sig identitetslösa då 

det befann sig i ett samhälle de längre inte kände till samtidigt som det inte vill gå tillbaka till 
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det kriminella livet. Hjälpen från myndigheterna infann sig inte på ett lämpligt sätt utan man 

kände sig istället motarbetad och utanför samhället, samtidigt som ett stigma införlivades. 

De individer som inte föll tillbaka i kriminaliteten lyckades tillslut hitta sitt stöd i KRIS. Där 

fanns det andra individer som gått igenom samma hårda resa och man fanns som stöd för 

varandra. Det är äntligen i detta skede som den riktiga vändpunkten kommer i processen, man 

kan börja bygga en ny identitet utan kriminalitet. 

Nyckelord: Kriminalitet, Rutiner, Utanförskap, Tillhörighet
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Förord

Eftersom vi båda är otroligt intresserade av att arbeta med människor som har levt ett tufft liv 

med olika kriminella faktorer som släptåg, så valde vi att utföra vår studie kring denna 

målgrupp. Under perioden som vi har studerat på högskolan så har vi båda haft ett extra stort 

intresse för individer som har begått kriminella handlingar. Varför de ägnar sig åt kriminalitet, 

men också vändpunkterna i deras liv när de väljer att ge sitt liv en annan riktning, hur de tar 

sig ur den onda cirkeln med fortsatt kriminalitet, och hur samhället bemöter dem på vägen.

Vi kommer att koncentrera oss på människor som suttit intagna på anstalter inom 

kriminalvården, hur de lyckats få tiden att gå under fängelsevistelsen, och den exitprocess de 

går igenom när de lämnar kriminaliteten bakom sig. Problemet för dessa personer stannar 

dock inte där utan sen ska man lyckas att ”smälta” in i samhället, och bli accepterade av 

resten av befolkningen. Genom vårt arbete hoppas vi kunna skapa ökad förståelse kring denna 

process och förmedla de insikter vi gjort till våra läsare. 

Vi vill tacka alla våra informanter på KRIS samt kriminal vårdare på en mindre anstalt i 

Sverige, som har ställt upp och svarat på våra frågor. Vi vet att vissa delar har varit otroligt 

känsliga och vi vill därmed tacka för ert förtroende till oss, då ni i hög grad har öppnat upp er 

och berättat om era liv. Ni har verkligen fått oss att vilja jobba med frågor som berör aspekter 

med dessa problem i framtiden. 

Slutligen vill vi även säga tack till vår handledare Ove Svensson som har hjälpt oss att kunna 

skapa denna uppsats.

TACK!
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1. Inledning 

Vår uppsats bygger på berättelser från för detta ”kriminella”, och vi har valt ut delar av en 

intervjupersons livsberättelse som introduktion till vårt arbete. Sara berättar om sitt liv:

”Min utveckling stannade av lite när jag satt inne, man lever liksom parallellt med tiden. Som 

nittonåring behöver man skola och annat för att lära sig och det var något som jag inte fick, 

jag fick bara lära mig fängelsemiljön, något annat visste jag inte.”

”Hur kan jag vara stolt över den jag blivit om jag ångrar det jag gjort”.

Vi har alla någon gång hört talas om kriminella aktiviteter. De förekommer runt omkring oss i 

samhället. Vi blundar ofta för dem så länge vi inte själva drabbas.  Anledningarna till att 

någon begår brott är många, men det är inget vi kommer att fördjupa oss djupare i. Vår 

uppmärksamhet riktas istället mot fängelsevistelsen och mot tillvaron efter denna. Vilka 

strategier utvecklar tidigare kriminellt aktiva personer för att överleva i fängelsemiljön och 

sedan hantera konfrontation med kraven i samhället? Det senare handlar om att ta kontakt 

med familj och myndigheter, skaffa bostad och söka arbete, men också att forma en tillvaro 

utan kriminalitet. Hur människor tillägnar sig en avvikande eller stigmatiserad livsroll som 

kriminell och drogmissbrukare har ägnats stor uppmärksamhet inom den sociologiska 

forskningen (Goffman, 1981). Men hur människor bryter upp och lämnar destruktiva liv 

bakom sig, skaffar sig nya erfarenheter och bygger upp nya identiteter har inte fått samma 

uppmärksamhet (Ebaugh, 1988).

Ur ett sociologiskt perspektiv handlar vår uppsats om en typ av uppbrottssprocess som brukar 

kallas ”exitprocesser”, där människor ger sitt liv en ny riktning och lämnar destruktiva 

livsroller bakom sig till förmån för en ny tillvaro (Ebaugh, 1988). Vi uppmärksammar 

människor som strävar efter att förändra sitt liv och vill ta reda på vad som krävs för att de ska 

lyckas i sina ansträngningar. För några har KRIS varit det stöd som de behövde. 

”Jag hade en gemensam nämnare med alla som satt på anstalt och denna gemenskap hittade 

jag inte på utsidan förrän jag kom i kontakt med KRIS”.

Med detta i åtanke började vi vår empiriska resa med före detta kriminellas livsberättelser, för 

att få ökad förståelse för deras syn på livet och ansträngningar att lämna kriminaliteten bakom 

sig och återerövra ett stycke liv.  
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1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer som begått brott och som avtjänar sitt 

straff inom kriminalvården hanterar de ”exitprocesser” och den ambivalens som det innebär 

att lämna en kriminell identitet och en tillvaro präglad av brott bakom sig, för en socialt 

accepterad tillvaro. En process som för många sannolikt börjar redan innan personen greps 

och där anstaltsvistelsen endera leder till en återgång i kriminalitet eller blir till en vändpunkt i 

tillvaron följd av ansträngningar att trots sitt stigma erövra ett socialt accepterat liv och 

identitet.

1.2 Frågeställning

• När inträffade vändpunkterna hos intervjupersonerna i vår undersökning och hur 

hanterade de den ambivalens som det innebar att i valsituation befinna sig i två 

världar med vitt skilda normer och värderingar?

• Hur upplevde de tillvaron på kriminalvårdsanstalten och vilka strategier utvecklade 

de för att hantera denna? 

• Hur hanterade de det stigma som det innebar att ha ett kriminellt förflutet och suttit 

på en kriminalvårdsanstalt i mötet med familj, vänner och andra i deras omgivning?
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1.3 Några begrepp

För att läsaren ska förstå de begrepp som används i uppsatsen kommer här en lista som 

förklarar dessa, både slangord och fackuttryck.

Behandlingshem: Behandlingshem är institutioner för personer med problem av olika slag. 

De som efter fängelsevistelsen vill börja ett nytt liv utan kriminallitet kan vända sig till dessa 

för att bli av med sitt missbruk. Behandlingshem kan vara en del av eftervården.

Exiter: En benämning på de individer som går igenom exitprocessen. 

Golare: Begrepp som används om intagna som skvallrar till personalen om andra fångar.  

LVU: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga reglerar tvångsvården av 

ungdomar under 20 år. Vården kan bedrivas i olika former, både på privata och offentliga 

behandlingshem, och variera under en och samma vårdtid: t ex på låsta behandlingshem, i 

familjehem, på barnpsykiatrisk klinik eller i det egna hemmet med socialt stöd 

(http://www.utg.goteborg.se).

Muckar dagen: Benämning av dagen när intagna blir frisläppta och kan återvända till det 

”vanliga” samhället. 

Plit: Benämning som intagna använder om vaktpersonalen på fängelser.

Ungdomshem: Institutioner inom socialtjänsten där ungdomar kan placeras istället för på 

fängelse. Huvudman är Statens Institutionsstyrelse (SIS). Ungdomshemmens mål är bl.a. att 

ungdomar efter vistelsen skall kunna klara sig bättre ute i samhället. Detta genom att de deltar 

i olika schemalagda aktiviteter som behandlingsprogram, skola och fritidsverksamheter. På 

ungdomshemmen finns personal som, behandlingsassistenter, lärare, psykologer med flera 

(http://www.stat-inst.se). 

Återfall: Begrepp som används om personer som faller tillbaka i missbruk av t.ex. droger 

eller alkohol efter längre tid av nyktert tillstånd. Återfall används även om personer som efter 

avslutad kriminalvård återfaller i kriminalitet.   
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2. Bakgrund

I detta kapitel kommer vi att ge en beskrivning av hur kriminalitet samt bort kan definieras 

och förklaras. Utifrån denna förklaring kommer vi även att beskriva de exitprocesser som de 

kriminella går igenom för att kunna återgå till ett ”normalt” liv. Som underlag för detta kapitel 

har vi valt att använda oss av boken ”Människan Brottet Följderna” (2010) skriven av 

Thomas Ekbom, Gunnar Engström och Birgitta Göransson samt Ulla-karin Hedins rapport till 

kriminalvården om exitprocesser. Vi har även beskrivit ”en mindre anstalt i Sverige”, 

kriminalvården, frivården samt KRIS eftersom dessa pooler är stora delar av exiternas resa 

både inne på fängelset samt i efterhand ute i samhället. 

2.1 Kriminalitet och brott

Definition av kriminallitet: Då vi nämner kriminallitet och brott i vårt arbete menar vi; 

”föröva en gärning i strid med en lagbestämmelse i Sveriges rikes lag för vilken det är 

föreskrivet ett straff” (www.ne.se).

Boken ”Människan Brottet Följderna” (2010) ger en översikt av forskningen och 

kunskapsläget om kriminalitet och kriminalvård. Författarna har alla lång erfarenhet av arbete 

inom kriminalvården. De sammanfattar kunskapsläget om ur både ett samhälls- och 

individperspektiv. De hävdar att brottsoffer löper en ökad risk för att utsättas för brott igen 

och för att själv bli förövare. Författarna menar att beskrivningen ”igår offer - idag 

gärningsman” stämmer in på många brottslingar. 

Kriminalitet och brott är något som bryter mot de normer som finns i samhället och som 

strider mot dess lagar och författningar. Vem som är brottslig avgörs därför av samhällets 

struktur. Att vara brottsling är ett avvikande beteende i samhället: ”Vad som bestämmer om 

en person ska bli socialt avvikande är faktorer dels hos individen själv, dels hos det samhälle 

och de grupper, där han eller hon lever och de värderingar som råder där”(Ekbom m.fl., 

2010: 15).

Ett avvikande beteende är inte sällan något statiskt utan det förändras med tiden. Samhället 

reagerar oftast negativt till avvikande beteende, genom avståndstagande, bestraffningar och 

sanktioner. Dessa reaktioner från omgivningen kan leda till att en persons avvikelse förstärks 



11

och till utstötningsprocesser (ibid:16) där han eller hon stängs ute från samhällets gemenskap, 

medan exitprocesser kan vara en väg ut ur en kriminell gemenskap och identitet.  

Historiskt sett bestod brottsligheten i Sverige av en ”nödbrottslighet” som var knuten till de 

svåra förhållandena som rådde under 1800-talet. Det var en kamp för att överleva. I enlighet 

med förväntningarna sjönk brottsligheten i takt med genomförandet av sociala reformer och 

ökat välståndet. Under 1900-talets ekonomiska uppsving sjönk kriminaliteten. Med 1950-talet 

sker en omsvängning och brottsligheten ökade kraftigt igen. Det var en ny typ av kriminalitet 

som kallades för ”välfärdskriminalitet” och ”överflödskriminalitet”. Den ökade brottsligheten 

var även beroende av ändrade statistikrutiner, omorganisation av polisväsendet och ändrad 

lagstiftning. Under 2000-talet ökade brottsligheten igen. Denna ökning har fortsatt fram till 

idag och ökningstakten ligger på cirka 15 000 brott per år (Ekbom m.fl., 2010: 17-18).

Att försöka minska brottsligheten är stort uppdrag för samhället och kriminalvården:

”En av kriminalvårdens målsättningar är att de dömda ska vara bättre rustade att klara ett liv i 

frihet när de lämnar kriminalvården än när de var när de dömdes” (ibid:311).

Brå följer upp personer som en gång lagförts för brott, de redovisar bland annat hur 

återfallsmönstret ser ut för olika brottstyper och påföljder. Återfall definieras med att en 

individ dömts till en ny kriminalvårdspåföljd inom uppföljningstiden (ibid:313). I genomsnitt 

återfaller cirka 37 procent som lämnar anstalten eller avslutar frivårdspåföljderna. Återfall i 

missbruk är vanligare och uppgår till 70 procent (ibid:316). 

2.2 Uppbrottsprocesser

Ulla-karin Hedin har skrivit en rapport på uppdrag av kriminalvården ”Exitprocesser och 

empowerment, en studie av sociala arbetskooperativet i Vägen ut – projektet” (2006). Ur 

denna rapport har vi tagit del av kapitlet som handlar om exitprocesser. Exitprocesser är den 

uppbrottsprocess som ”exiterna” genomgår då de bestämmer sig för att bryta upp med sina 

kriminella vanor och börja ett nytt liv.

Hedin utgår i detta kapitel ur studier som gjorts om exitprocesser och då främst från Helen 

Ebaughs forskning om ämnet (1988). 

Människor som lever ett liv av kriminalitet och missbruk vet att deras livssituation tär på dem 

själva och alla i deras närhet. Kriminella som bestämt sig för att lämna detta destruktiva liv 

bakom sig går in i en ny fas som kräver mycket ansträngning och hårt arbete. Fasen som 
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väntar i livet är en återhämtning av det man gått förlorat under alla dem år man levt i 

kriminalitet, som saknad av jobb, familjebildning osv. Många kan även genom sina 

erfarenheter i efterhand hjälpa andra i liknande förändringsprocesser genom organisationer 

som KRIS.

Hela denna förändringsprocess kallas även exitprocess ur centrala livsroller, Ebaugh i Hedin 

(2006:29). Ebaughs studier har gått ut på att studera hur individer bryter upp och lämnar 

centrala livsroller, skaffar sig nya erfarenheter och bygger upp en ny identitet (Hedin, 

2006:29). Studierna utfördes på 185 olika individer med olika bakgrunder av brott och 

forskningen utgick ifrån hur dessa människor brutit upp med en central roll i sina liv-

kriminalitet. Genom en analys kom man fram till att trots olika uppbrott fanns liknande 

erfarenheter som kunde kopplas samman. Dessa resultat blev det fyra stegen av exitprocesser, 

från det att man bestämt sig för att lämna det kriminella livet bakom sig till att man byggt upp 

en ny identitet utan kriminalitet. 

Enligt Ebaugh börjar det med att individen inser att man är på ett felaktigt spår i livet man 

mår dåligt, man ångrar sina val samt samråder med människor i sin närhet (Hedin 2006:30). 

En utlösande händelse blir oftast senare den vändpunkt som gör att individen bestämmer sig 

för att ändra sitt livs tillvaro. 

Det som sedan väntar är en marginalsituation där personen känner sig vilsen, ett tomrum 

samtidigt som mycket känns meningslöst. I detta stadium är risken för återfall mycket stor då 

individen ofta känner sig svag och ser allt som lönlöst. Just här mår exiten oftast mycket 

dåligt och är i behov av stort stöd från de i sin närhet. 

Med hårt arbete, yttre samt inre förändringar kan individer som inte faller tillbaka i ett liv av 

kriminalitet gå vidare. Då exiten känner sig starkare och har fast mark under fötterna är man 

redo att börja bygga en ny tillvaro. Man är oftast beroende av nytt identitetsmaterial och 

arbete samt bostad i kombination med stöd från olika håll i samhället kan ge underlag åt detta. 

Under stadiet av uppbrott känner många sig som ”nyfödda” då man ofta måste börja om från 

början (Hedin, 2006:31). Många av det vänner man umgicks med tidigare är fortfarande kvar i 

den kriminella tillvaron och därför inget bra stöd. Erfarenheter som man samlade på sig 

tidigare är inte värda att tag in i sin nya livsroll, det nya livet bygger man upp från grunden 

och därför också en ny identitet. En variabel som även påverkar exitprocessen är hur 

uppbrottet skett. Kriminella som går igenom ett såkallad socialt önskvärt uppbrott får oftast 
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stöd och en institutionaliserad väg ut, Ebaugh i Hedin (2006:32). Stöd organisationer som 

tillexempel KRIS är kopplade till uppbrottet.

Enligt Ebaugh skall man även räkna in vikten av medvetenhet för uppbrottet för 

uppbrottsförloppet (Hedin, 2006:31). Vissa personer är mycket medvetna om sitt beslut vilket 

gör att deras process ofta är långsam och gradvis vilket gör att det anpassar sig bättre då det 

lagt mycket tid åt att förbereda sig. De individer som glider in på uppbrottet utan större 

betänketid vägleds även av slumpen i sina val. Denna väg är svårare och möts av många fler 

hinder eftersom man inte är lika förbered på vad man vill uppnå, men det kan även ske att de 

får stor nytta av sina nya erfarenheter. Det Ebaugh försöker säga är att det utspelar sig många 

olika scenarier och inget mönster följs helt och hållet vare sig vilket uppbrott man gått igenom 

(Hedin, 2006:31). Inom exitprocesserna är det vanligt att man rör sig mellan olika faser, fram 

och tillbaka. Det som dock är mycket viktigt vare sig vilken väg man en väljer är bestående 

stöd från närstående och samhället då detta ger en stor bekräftelse hos exiters självförtroende 

och på detta sätt möjliggör en framtid med ett etablerat nytt livsmönster, Ebugh i Hedin 

(2006:32).  

2.3 En mindre anstalt i Sverige

Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott. Samtidigt är det en 

grundtanke i svensk kriminalpolitik att försöka undvika att låsa in människor, eftersom 

inlåsning har skadliga effekter på den enskilda individen” (www.kriminalvarden.se 1). 

Sveriges Kriminalvård råder över 55 fängelser som är rankade i säkerhetsklasser från

klass A till F. Fängelser med klass A har den högsta säkerheten och F är en öppen anstalt. 

(www.kriminalvarden.se 3). För att läsaren ska få en bild av ett vanligt fängelse kommer vi 

kortfattat beskriva hur en mindre anstalt i Sverige kan gestaltas. 

Den beskrivna anstalten har ca 60 anställda, varav hälften män och hälften kvinnor. På 

fängelset finns det tre olika avdelningar; behandlingsavdelning, normalavdelning och 

utslussningsavdelning. På behandlingsavdelningen finns de intagna som går igenom en 

behandling av något slag, det kan tillexempel vara att inte återfalla i brott eller droger. Detta 

är något som den intagne arbetar med dagligen. På normaliseringsavdelningen befinner sig de 

övriga intagna som har dömts till fängelse, här kan man arbeta eller utbilda sig som daglig 

syssla. Utslussningsavdelningen tillhör öppenvården, där försöker man som intagen att 
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anpassa sig för livet utanför fängelset, detta gör man genom att utföra olika sysslor utanför 

anstalten (www.kriminalvarden.se 4).

2.4 Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för häkten, fängelser och frivård. 

Tillsammans med polis, åklagare och domstolar försöker man öka människors trygghet i 

samhället. Deras verksamhet riktar sig till att påverka den dömde till att inte återfalla i brott. 

De individer som sitter tid på en anstalt, ska inte ha möjlighet att begå brott under denna tid. 

Man förbereder den intagna successivt för att den så småningom ska kunna ta del av sin 

frigivning. Målet för kriminalvården är att antalet återfall i brott ska minska, detta uppnås 

genom påverkansarbete som tillexempel behandlingsprogram, sysselsättning och skola. När 

de dömda lämnar kriminalvården så ska han eller hon vara bättre rustade för att klara av ett liv 

utan kriminalitet och droger. På Sveriges 55 anstalter jobbar det cirka 9000 individer, och de 

flesta är just kriminalvårdare (www.kriminalvarde.se 5). 

2.5 Frivården

”Frivården är den del av Kriminalvården som ansvarar för påföljder i frihet. En stor del av 

frivårdens arbete handlar om övervakning. Frivården övervakar både de klienter som blir 

villkorligt frigivna från fängelse och de som döms till skyddstillsyn, också när den kombineras 

med föreskrift om samhällstjänst eller kontraktsvård”(www.kriminalvarden.se 2).

Frivården är den del av kriminalvården som ansvarar för påföljderna i friheten. Deras arbete 

handlar framförallt om övervakning, de övervakar både klienter som har blivit villkorligt 

frigivna samt de som dömts till skyddstillsyn. Frivården bär även ansvaret av 

intensivövervakning, så som fotboja. Övervakning av olika slag skall innebära stöd och 

kontroll. Alla de klienter som befinner sig inom frivården med övervakning anvisas en 

frivårdsinspektör. Man vill att personen i fråga ska kunna komma tillbaka till samhället efter 

avtjänad påföljd/straff. Kriminalvårdens klienter som är i behov av boende, arbete eller annan 

vård ska kunna erbjudas hjälp via samhället resurser, precis som alla andra medborgare. 

Därför måste kriminalvården kunna erbjuda stöd i kontakter med andra myndigheter och 

vårdgivare. Med andra myndigheter och vårdgivare menar man tillexempel socialtjänst, 

beroendevård, psykiatri, arbetsförmedling, skola, domstolar, polis och frivilligorganisationer. 
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När en klient kommer till kriminalvårdens planering av verkställigheten, fastställs vad som 

skall ingå i det avtjänade straffet/påföljden. Denna planering utförs i samarbete mellan häkte, 

anstalt, frivård samt att klienten själv skall vara delaktig så mycket som möjligt. Frivården är 

dem som bär ansvaret för att anpassa verkställighetsplaneringen för alla intagna. De som 

arbetar i frivården kallas frivårdsinspektörer och är ofta socionomer, beteendevetare eller 

jurister (www.kriminalvarden.se 6). 

2.6  KRIS

”KRIS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla 

liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från 

fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger, genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och 

drogfritt socialt nätverk” (www.kris.a.se 1).

KRIS arbetar på ett förebyggande sätt bland människor som suttit på anstalt och även bland 

dem som befinner sig i riskzonen. De försöker genom motivation till eftervård minska risken 

för återfall. Organisationen fångar individer tidigt efter avslutad behandling och ibland redan 

innan det begår brott, utifrån detta arbete hoppas man kunna förminska antalet återfall. För ett 

medlemskap måste personer vara drogfria vilket innebär att droger och alkohol är förbjudna 

vid besök på KRIS lokaler, samt vid aktiviteter anordnade av KRIS. Detta för att försäkra att 

individer som försöker återgå till ett liv utan droger inte skall behöva ha missbrukare vid sin 

sida, eftersom risken till återfall vid dessa tillfällen kan öka. Alla som är medlemmar inom 

KRIS har på ett eller annat sätt brutit mot samhällets normer. Genom KRIS får det träffa 

andra som varit med om liknade upplevelser, och på detta sätt skapas en gemenskap som 

förhoppningsvis kan ge individer en trygghet. KRIS hjälper sina medlemmar med olika 

vardagliga processer. Allt från att söka lägenhet, ta kontakt med arbetsförmedlingen till att 

bara finnas där och låta medlemmarna känna att man alltid kan vända sig till dem. De som 

jobbar inom KRIS har alla levt liv med kriminellitet, men lyckats lämna detta bakom sig. Idag 

jobbar det för andra individer som vill uppnå samma mål, och hoppas vara bra förebilder 

(www.kris.a.se 3). 
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3. Teoretisk Referensram

Vi har valt att använda oss av några olika sociologiska teorier och begrepp under arbetet med 

vår uppsats. Det är Erving Goffman (1986) och hans teori om stigma, stämpling och analys av 

totala institutioner (1983). Helen Ebaugh (1988) vänder med begreppet exitprocess på 

Goffmans stämplingsteori. Hon beskriver med exitprocessen hur människor bryter upp med 

sin kriminella identitet och återerövrar en ”normal” tillvaro. Pierre Bourdieus (1999)och hans 

teori om symboliskt kapital samt Michels Foucaults (2003) teori om straff och 

frihetsberövande ger också sitt bidrag.   

3.1 Stigma

Sigma handlar om tre olika typer av utanförskap. 

 Kroppslig Stigma som tillexempel funktionshinder

 Fläckar på den personliga karaktären, exempelvis en form av missbruk 

 Trial stam kan vara ens religion, nationalitet och etnicitet. 

Erving Goffman definierar stigma som den situation som drabbar en individ som av någon 

anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande (Goffman, 1986:4f). Många av de 

före detta kriminella blir stigmatiserade av samhället trots att de lämnat sitt kriminella liv 

bakom sig så blir de fortfarande hopkopplade med misstag de gjort för flera år sedan. Detta 

kan i sin tur bidra till att de kriminella som bestämt sig för att börja ett nytt liv utan 

kriminalitet får det svårt eftersom det hela tiden blir påminda om sin kriminella bakgrund. 

Före detta kriminella kan få det svårt att socialiseras tillbaka in i det lagliga samhället 

eftersom många inte litar på dem, det blir jämnt och ständigt stigmatiserade av människor runt 

omkring, såväl myndigheter som bekanta och familj. Den typ av stigmatisering vi fokuserar 

oss på är fläckar på den personliga karaktären. 

Stigma kan leda till en stämplingsprocess där den enskilde själv kan internalisera bilden av sig 

själv som avvikare. Det är först när individen själv upplever denna stigmatisering och låter 

den bli en del av hans identitet som den drabbar honom på ”riktigt”. Processen är något som 

börjar i det förflutna och dess konsekvenser fortsätter förbi den situation vi lever i idag och in 

i framtiden (Goldberg, 2005; s. 332). Självbilden är individens uppfattning om sig själv i 

förhållande till de ideal som finns i samhället om hur vi människor borde vara. Vi föds in i 

samhället utan egen självbild, denna formas och utvecklas i relation till våra signifikanta 

andra. Vårdnadshavare är de närmaste signifikanta andra vi har, och genom dem formas vår 
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självbild och trots att vi sedan genom livet påverkas av andra människor så är det under de 

yngre åren som utgör grunden. 

Under stämplingsprocessen är det inte bara en händelse som leder till att man känner sig 

stämplad av till exempel samhället utan detta utgörs av en rad negativa reaktioner från de 

signifikanta andra som påverkar individen i den grad att hon eller han till slut omdefinierar 

sin självbild och låter den bli mer negativ än den tidigare varit (Goldberg, 2005: s. 333). Det 

är inte tillfälligheter som avgör om barnen blir stämplat av samhället, ett barn som blivit 

stämplade av sina föräldrar löper större risk att sedan också låta sig stämplas av samhället. De 

före detta kriminella som har dåliga minnen från sin barndom kan därför löpa större risk att 

låta sig stigmatiseras av samhället. Även om före detta kriminella bestämt sig att börja ett nytt 

liv och lämnat allt det gamla bakom sig kan han eller hon få det svårt. De som vill börja ett 

nytt liv gör detta med vetskap att det har fläckar på sin personliga karaktär, vilka består av alla 

brott det begått. Samhället och olika myndigheter kommer att se dessa fläckar på deras 

karaktär trots att det påbörjat ett nytt liv. Stigmatiseringen fortsätter trots att man inte längre 

är kriminell, när denna stigmatisering sker kan den bli så påtaglig att den före detta låter 

stigman bli en del av hans eller hennes identitet ( Goldberg, 2005: s. 338).

3.2 Exitprocesser

Helen Ebaugh (1988) konstruerar en exitprocess som beskriver hur människor lämnar sitt 

utanförskap bakom sig och återerövrar en normal tillvaro. Hon delar in processen i fyra steg. 

Det första steget handlar om insikten att ha valt fel spår i livet, och ha ångrat sig och börjat 

grubbla på alternativa möjligheter. Det är i det skedet vanligt att fråga anhöriga och vänner till 

råds. Deras stöd betyder mycket i detta tidiga skede av processen. Det andra steget kan 

uppfattas som själva vändpunkten och uppbrottet från ett destruktivt liv, ofta till följd av 

någon utlösande händelse. Det kan vara ett yttre tvång som gör uppbrottet nödvändigt eller 

inre omständigheter, att ha fått nog av negativa erfarenheter och upplevelser. Att bli gripen av 

polisen och satt i fängelse kan vara ett yttre tvång som kan innebära en vändpunkt. Efter 

vändpunkten följer ett tredje steg, som beskrivs som ett tomrum, en marginalsituation när 

personen kan känna sig vilsen och kanske sakna spänningen i livet som kriminell. Trots alla 

ansträngningar att passa in, kan det upplevas omöjligt att bli accepterad. I marginalsituationen 

är personen allra mest sårbar och återfall i missbruk eller kriminalitet ligger nära. Det fjärde 

och sista steget i exitprocessen inträffar efter någon tid när personen känner fast mark under 

fötterna och kan börja bygga upp ett nytt liv. Stöd från omgivningen, arbete, föräldraskap, nya 

vänner eller intressen är betydelsefulla beståndsdelar vid konstruktionen av det nya livet. 
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3.3 Totala Institutioner

Vi människor som upplever oss etablerade samhället tänker inte på att vi har en speciell 

beteendekultur, att vi agerar olika beroende på vilken situation vi befinner oss i. Vi upplever 

att vi kan man agera hur vi vill. Det är först vid isolering på en institution som vi inser att livet 

i friheten utanför denna är annorlunda, och att sättet att leva och bete sig tagits för givet tills vi 

hamnade på institutionen. Det som sker är att våra handlingsmöjligheter begränsas och att vi 

tappar kontakt med tillvaron ute i samhället och de förändringar som sker där.

Då en fånge sitter på en anstalt under längre tid inträffar diskulturation. Detta innebär att han 

inte får någon träning på livet utanför, vilket kommer att göra honom temporärt oförmögen att 

utföra vissa uppgifter i vardagslivet då han väl blir fri (Goffman, 1983:20). Under vistelse på 

fängelse är man underordnad vakterna och beordrad att följa alla institutionens regler. Följer 

man inte dessa sker konsekvenser av olika slag, detta får man lära sig snabbt. 

Redan vid sin första kontakt av inträdesproceduren till institutionerna blir man berövad alla 

sina tillhörigheter. Personalen markerar redan här vilka det är som bestämmer och att alla 

fångar är dem underordnande. Genom att beröva de intagna deras personliga tillbehör så 

försvinner även deras identitetsutrustning. Alla människor behöver vissa tillbehör för kunna 

bygga upp sin identitet, dock kan inte detta ske inne på de totala institutionerna (Goffman, 

1983: 23). 

Då en människa förs till en total institution har han en uppfattning om sig själv, vilket har 

möjliggjorts genom den sociala ordningen i hans privata värld. Dock försvinner denna 

ordning då han träder innanför institutionens murar. Uppdelningen mellan friheten och den 

totala institutionen är den första begränsningen på ens personlighet enligt Goffman. De roller 

man annars har på olika plan i samhället påverkar aldrig varandra utan man kan spela hur man 

vill, dessa regler förändras dock på en total institution eftersom man här är isolerad ifrån 

yttervärlden. Denna isolering kan för vissa fångar fortsätta i lång tid utan permission eller 

besök från anhöriga. Eftersom man längre inte får träffa det människor man förr hade runt 

omkring sig i sin vardag blir det nu en rollförlust för den intagna då han är isolerad på 

institutionen. 

Detta är början till den diskulturation som man sedan kommer känna när man väl träder ut i 

samhället. Väl ute i friheten kommer man att kunna återta några av det roller man kände till 

sedan innan men andra förluster är oåterkalleliga. Det kan nu vara omöjligt att ta igen allt det 
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man missat under tiden man suttit inne, som tillexempel viss utbildning, familjebildning och 

barnuppfostran (Goffman, 1983: 22). 

Att vara intagen på anstalt innebär således en påfrestning i sig själv som den intagne måste 

hantera genom att utveckla överlevnadsstrategier för att stå ut. Efter vistelsen på anstalten 

måste stigmat att ha varit kriminell och suttit i fängelse hanteras för att undvika att det inte 

påverkar återgången till samhället.

3.4 Symboliskt Kapital

Idag lever vi i ett samhälle där vi delar in människor i olika grupperingar med vissa 

gemensamma drag, även såkallade fält, där olika handlingar avgör vilken status vi kommer att 

tillskrivas. Pierre Bourdieu (1999) analyserar klassamhället utifrån begrepp som habitus, 

sociala rum och fält samt olika kapitalformer. Bourdieu (1999:97) menar att det i första hand 

är tillgången till ekonomiskt respektive kulturellt kapital som är avgörande för den enskildes 

position i västvärlden.  

Individer och grupper får sin ställning i det sociala rummet och fälten utifrån deras habitus. 

Den enskildes habitus beror av den kultur och de normer och värderingar som internaliserats. 

Habitus skapar i sin tur olika livsstilsval vilket leder till reproduktion av kulturella praktiker, 

språkkapital, utbildningskapital, livsstilar och smaker. Livsstil och smak är, enligt Bourdieu 

(1999), viktiga delar i en individs habitus. Individens habitus präglas av det habitus som 

dominerar i den grupp individen tillhör. Habitus skapar gemensamma sätt att se på omvärlden 

och sig själv. Den är också ett medel för att avgränsa sig från andra grupper.

Ett fängelse kan ses som ett speciellt socialt rum med fält som har sina egna normer och 

värderingar som kan relateras till specifikt habitus och tillgången till ekonomiska, sociala och 

kulturella kapitalformer. Inom dessa fält är ingenting givet utan dess normer och värderingar 

måste skapas och återskapas av aktörerna. Den ansamlingen av symboliskt kapital som sker 

på varje fält ges sitt värde genom att det ges ett erkännande av andra människor i det sociala 

rummet (Bourdieu 1999: 97). Det symboliska kapital som samlats under fängelsevistelsen har 

inte självklart samma värde efteråt utanför fängelset eller inom icke-kriminella grupperingar. 

Att efter fängelsevistelsen söka sig till andra som varit intagna inom kriminalvården kan vara 

ett sätt att försöka återskapa detta värde.

De individer som bestämmer sig för att börja om på nytt, och slå in på en väg som inte längre 

präglas av kriminella normer och värderingar, kan få det svårt att bli accepterad av de nya 
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grupperingar som de möter utanför fängelset. Individens symboliska kapital kanske inte ges 

ett erkännande på de nya fälten. Den kriminella bakgrunden kan, enligt Goffman (1986), även 

bli fläckar på den enskildes personliga karaktär. Även med tillgång till ekonomiskt kapital är 

det tveksamt om detta kommer att väga upp begränsningar av socialt och kulturellt kapital.

3.5 Straff och frihetsberövande

Foucault (2003) beskriver hur olika former av straff ersatt varandra under hundratals år. I 

slutet av 1700-talet och början av 1800-talet uppkom en lagstiftning som legitimerade 

bestraffning av samhällsmedborgare som inte följt landets lagar. Fängelser skapades för att 

avskilja medborgare som inte följde de normer som hade formats av dem som hade makten. I 

fängelset ”betalar man sin skuld till samhället” (Foucault, 2003: 233-235). 

Innan fängelsesystemen infördes var straffen mycket grova och avrättningar inför publik var 

något som tillhörde vardagen. Dessa beskrevs som ett skådespel med en publik som bestod av 

stadens invånare. Kroppen var ett objekt som makten kunde använda sig av (Foucault, 2003: 

138). Under upplysningstiden på 1700-talet gör humanismen och förnuftet sitt intåg och 

bidrar till betoning av individens mänskliga rättigheter. Det gjorde att fängelsesystemet 

utvecklades och att den tidigare kroppsbestraffningen ersattes av frihetsberövande och 

avskiljande av brottslingar i fängelser.

Straffens funktion var både att markera avvikelser och avskräcka andra från att begå dem, 

men de ska också bidra till rehabiliteringen av brottslingar. I dagens samhälle betonas ofta att 

fängelsestraffen ska hjälpa de intagna och rehabilitera dem från deras problem: ”den dömdes 

förändring är straffets huvudsyfte” (Foucault, 2003: 270). Detta har varit fängelsernas mål 

sedan många år tillbaka. Det händer dock många intagna återgår till sina kriminella liv efter 

avtjänat fängelsestraff. Detta i sin tur leder till att kriminella personer ses som opålitliga av 

samhället. 

Fängelser skall dock även ha en avskräckande funktion genom att hota med isolering och 

frihetsberövning. Fängelsestraffet kan ses, påpekar Foucault (2003), som ett demokratiskt 

straff. Förlusten av friheten antas ha samma värde för alla, och därför uppfattas denna som ett 

jämlikt straff. 
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3.6 Motivation till val av teorier

Vi har valt våra teorier utifrån vårt syfte samt efter hur vi anser att det bäst skall passa in på 

det ämne vi skall analysera i uppsatsen. Efter att vi gjort de kvalitativa intervjuerna tror vi att 

just dessa teoretiska referenser kommer spegla informanternas historier och ge ett rättvist 

resultat.

3.6.1 Stigma

Ervin Goffmans (1986) teori om stigmatisering är en av det mest självklara. Stigma sätts ofta 

på människor som ser avvikande ut men även på individer som fläckar på sin personliga

karaktär. Människor som levt ett liv av kriminalitet kommer även efter att det lämnat sitt liv 

av kriminalitet fortfarande bli dömd och stigmatiserade av samhället på grund av sitt 

förflutna. Man blir stämplad även om man längre inte är kriminell. Goffman tar även upp 

självbild och identitet och hur dessa kan förändras. I vår analys kommer vi att tag upp just 

dessa begrepp eftersom förändring av självbild och identitet är ett måste för individer som 

bestämt sig för att börja ett nytt liv utan kriminalitet (Goldberg, 2005). 

3.6.2 Exitprocesser

Stora delar av uppsatsens speglar Helen Ebaugh (1988) teori om exitprocesser. Denna process 

upplevs av de individer som bestämt sig för att lämna sitt kriminella liv bakom sig. Då våra 

informanter delat med sig av sina livs historier har det gett oss en bild av sina liv, från att det 

satt inne på anstalt till att det inte längre är kriminella utan lever ett ”normalt” liv. Vi får följa 

deras långdragna resa som kommer att kunna kopplas till stegen i exitprocessen. Eftersom 

exitprocesser är en stor del av uppsatsen syfte kändes teorin mycket relevant att tag med.

3.6.3 Totala institutioner

Alla de individer som denna uppsats speglar har suttit på anstalt, detta anledningen till att vi 

tog upp Erving Goffmans (1983) teori om totala institutioner. Denna teori är väsentlig 

eftersom den visar hur tiden inne på anstalt påverkar det intagna fångarna. Trots att många 

kan se sin tid inne i fängelset som lätthanterlig så är begreppet diskulturation ett bevis på att 

denna period kommer att påverka vardagen i efterhand. Diskulturation sker även då man först 

inträder innanför fängelsets murar, eftersom man inte är införstådd med dess normer.  Känslan 

av förvirring och utanförskap har upplevts av alla våra informanter. 
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3.6.4 Symboliskt kapital

En av Pierre Bourdieu (1999) stora forskningar handlade om symboliskt kapital. Han vill visa 

att det är olika delar av våra liv som ger oss ett kapital som sedan bedöms av människor. 

Många av de individer som suttit på anstalt har bildat sig ett symboliskt kapital som kan vara 

svårt att acceptera av resten av samhället. När det väl kommer ut från fängelset och skall leta 

arbete och bostad kommer deras samlade kapital inte ses som tillräckligt bra av samhället och 

därför ge individerna en tuff tid. Erövrandet av symboliskt kapital spelar även stor roll i 

fängelset som är ett fält i sig.

3.6.5 Straff & frihetsberövade

Michel Foucault (2003) skriver om straff och frihetsberövande, utifrån ett fängelse perspektiv. 

Han menar att makten formas av våra normer och dessa utvecklas med tiden och förändras. Vi 

vill med denna teori beskriva den del av syftet som speglar fängelse straffet och 

konsekvenserna av kriminalitet vilket blir fängelset. Detta är ett straff som gäller alla 

medborgare i samhället och har utvecklats med tiden då normerna också förändrats.

4. Vetenskapsteori och Metod 

Detta kapitel inleds med vår metodologiska ansats och varför vi valt att använda oss av

kvalitativa metoder, sedan följer en diskussion om urval, genomförande samt etiska aspekter.

Vi har använt oss av kvalitativa metoder eftersom vi ansåg den vara mest lämpad för att 

uppnå vårt syfte. Eftersom vi inte förväntar oss att få några direkta och enkla svar på våra 

frågor i studien använder vi oss av en hermeneutisk ansats. Vi kommer att tolka de svar vi får 

för att sedan skildra dessa till en fullständighet. Syftet med den hermeneutiska ansatsen är att 

tolka och beskriva de teman som figurerar i intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997:49–54). 

Det ger oss möjlighet till en djupare insikt av de svar vi tar emot under intervjuerna.

4.1 Innehållsanalys

Under vår forskningsprocess har vi samlat empiri genom att låta sju personer, före detta 

”kriminella”, berätta om sina erfarenheter via den kvalitativa metoden och på detta sätt tagit 

del av deras livs berättelser. För att analysera dessa texter har vi använt oss av innehållsanalys 

som analysmetod. Genom att arbeta induktivt har vi tagit upp olika kategorier för att kunna 

bestämma innehållet i analysen på ett metodiskt sätt. Vår problemställning samt syfte i 
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uppsatsen är en av de styrande faktorerna för valet av vilka teman och kategorier vi har utsätt 

lämpligast till analysen ( Boolsen, 2007: 93). Då vi kodat våra informanters livs berättelser 

har vi skildra dem genom att identifiera skillnader och likheter i texten. Genom att tillexempel 

fokusera oss på likheterna så får en vi stark validitet av vårt material, då majoriteten av 

informanterna har liknade åsikter. Utgörs många skillnader och likheter i empirin så kommer 

dessa att kunna bilda andra kategorier i analysen (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008:162). 

4.2 Förförståelse 

Genom hermeneutiken är det princip omöjligt att inträda den sociala verkligheten 

oförutsättningslöst. Vi människor har alltid en förväntan och en bild av det vi närmar oss 

(Kvale, 1997:50-52). Innan vi startade vårt arbete så hade vi en ganska negativ uppfattning av 

kriminella personer, att de stod på fel sida lagen och att de var ansvariga för sina handlingar. 

De hade valt att begå brott. De hade lika gärna kunnat valt att stå på rätt sida om rättsnormen. 

Den som begår brott kan sägas ”straffa” andra människor som lever ett laglydigt liv genom 

sina aktioner. Vi förutsätter även att människor som genomför brott, kommer från trassliga 

familjeförhållanden. Vidare tror vi att gemenskap inom kriminaliteten leder till fel vägar i 

livet, där alkohol och droger är en stor bidragande faktor till problemet. 

Det är bra att ha en viss förförståelse till ämnet, vi tror att det kan hjälpa oss att relatera och 

förstå olika situationer. Men vi vet också att denna inte får ta över och styra oss till förenklade 

och felaktiga slutsatser. 

4.3 Principerna för urvalet

Vi valde att använda oss av KRIS som ”pool” för vårt arbete då vi båda har varit i kontakt 

med denna organisation vid tidigare arbete. Vi visste att verksamhetens grund idé var att 

hjälpa människor som frigivits från fängelse och parallellt få dem att hålla sig borta från 

kriminalitet och droger. Detta utfördes genom att erbjuda dem ett nytt och drogfritt socialt 

nätverk. 

Eftersom vi anser att KRIS filosofi passar väl in på det vi ville undersöka så valde vi att 

använda organisationen och personerna som grund till vår empiri. 

Det faktum att våra intervjupersoner kommer från KRIS kan beröra vårt resultat på det sätt att 

man som individ förhoppningsvis påverkas positivt, att man får hjälp samt ett socialt nätverk. 

Om vi hade intervjuat personer som inte befann sig i en organisation så tror vi att dessa hade 

haft det svårare att lämna sin kriminella tillvaro. Vilket hade medfört att vårt resultat hade 
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varit svårare att komma fram till. Kanske hade vi fått ett helt annat resultat. Vi är också 

medvetna om att våra intervjupersoner fäster större vikt vid KRIS bidrag till deras 

omorientering i tillvaron än andra tidigare kriminella skulle ha gjort. I den meningen färgar 

vårt urval sannolikt de resultat vi kommer fram till.  

4.4 Urval

Vårt urval av intervjupersoner är före detta kriminella personer som har suttit intagna på 

anstalt under olika tidsperioder och skilda förutsättningar. Vi valde även att intervjua en 

kriminal vårdare för att kunna få ett så tydligt perspektiv som möjligt. Vi koncentrerade oss 

på KRIS, då vi hoppas att detta kan gestalta en rättvis bild av kriminalitet samt vägen ut. Vi 

genomförde sammanlagt åtta djupintervjuer. 

De första två intervjuerna vi gjorde var med två killar som levt sida vid sida under hela deras 

kriminella tid. De finns även för varandra idag då de båda befinner sig på KRIS och jobbar 

tillsammans för ett bättre liv. Vi kallar dem för Anders och Dennis.

Den tredje intervjun som utfördes var på en man som idag lever ett bra liv med sin familj, 

men som fortfarande känner för att återkomma till KRIS med jämna mellanrum för att ge stöd 

och för att få stöd. Vi kallar honom för Bosse. 

Den fjärde intervjun gjordes med en tjej som hade suttit i fängelse i Sverige och utlandet. 

Först i Sverige varifrån hon efter ett tag blev förflyttad och avtjänade resterande strafftid i det 

land där brottet hade begåtts. Vi kallar henne för Sara.

Den femte intervjun verkställdes på en kille som hade levt ett långt kriminellt liv men som 

idag jobbar för Unga KRIS. Han är otroligt engagerad i sitt jobb och håller idag utbildningar 

och föredrag på skolor och andra platser. Vi kallar honom för Samuel.

Den sjätte intervjun effektuerades på en man som gav oss en otroligt aggressiv bild av två 

olika samhällen. Han jämförde sitt liv i Serbien och det liv han fick i Sverige. Det var en 

otroligt känsloladdad berättelse med mycket inlevelse och ilska. Vi kallar honom för 

Alexander.

Den sjunde intervjun gjordes med en man som idag även sitter som ordförande för KRIS på 

en mindre ort i Sverige. Han hade en otroligt stark berättelse, men idag jobbar han väldigt 

förebyggande och som ett enormt stöd för många. Vi kallar honom för Patrik.
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Slutligen utförde vi en intervju på en kriminal vårdare. Hans berättelse användes för att 

modifiera alla de starka livsberättelser vi samlat på oss. Ett komplement för vårt arbete. Vi 

kallar vårdtagaren för Göran.  

4.5 Tillvägagångssätt

Vårt arbete berör många perspektiv, framförallt det sociologiska, etnologiska och det 

psykologiska. Detta är något som vi har varit medvetna om under arbetets gång. 

Inledningsvis började vi med att läsa igenom tidigare forskning för att sätta in oss i ämnet så 

mycket som möjligt. Vi koncentrerade oss dock på att skapa vår förståelse utifrån våra 

intervjuer, med hänsyn till deras perspektiv. Våra intervjuer gestaltades som öppna intervjuer, 

då vi ville forma intervjun som ett alldagligt samtal. Utifrån detta skapades en viktig betydelse 

på samtalsämnet och en mindre innebörd kring strukturen. Eftersom våra intervjuer berörde 

otroligt känsliga aspekter så ville vi få den intervjuade att känna sig bekväm i sin roll, att den 

skulle känna sig trygg i att prata fritt. Då våra intervjuer formades öppna så hade vi större 

möjligheter att utveckla våra frågor undertiden som intervjun pågick. (Lantz, 2007:62-63). 

Intervjuerna ägde även rum på en plats där personerna i fråga kände sig bekväma, detta för att 

underlätta för alla inblandade.

Som vi nämnt tidigare så ville vi att de intervjuade skulle prata fritt genom öppna intervjuer. 

Trots detta så hade vi en intervjumall för att inte gå miste om viktig information. Dessa 

intervjumallar finns att ta del av som bilagor.

När vi kom till KRIS hade vi på förhand tänkt ut ordningen på hur vi ville att intervjuerna 

skulle genomföras. Vi tänkte att vi skulle börja med de personerna som idag arbetar på KRIS 

och därefter fortsätta med de individer som befinner sig där som medlemmar. Denna ordning 

ansåg vi vara den bästa då vi kände att vi ville komma in i rollerna som forskare på bästa sätt, 

att personerna som arbetar på KRIS har en större vana att prata om sina liv och vad de har 

varit med om. Denna förberedelse fungerade dock inte eftersom personerna hade otroligt 

späckade scheman, och vi fick ta de tiderna vi fick. Detta gjorde att ordningen på våra 

intervjupersoner inte alls kunde utföras efter vår planering. Vi bokade alltså våra sju 

intervjuer via KRIS efter deras scheman. Detta resulterade i att vi hade cirka en intervju om 

dagen i en veckas tid. Slutligen bokade vi tid med vårdaren Göran. Detta gjorde vi på grund 

av att våra intervjuer på KRIS var så känslomässigt laddade och vi valde att få dessa 

modifierade av en kriminal vårdare. 
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4.6 Etik

Det är det viktigt att tänka igenom olika etiska aspekter av en undersökning innan forskaren 

påbörjar denna. Det är av yttersta vikt att ha fått informerat samtycke av intervjupersonerna 

innan de intervjuas. De ska ha förstått syftet med undersökningen. Om den som ska intervjuas 

är minderårig måste även målsman ge sitt samtycke till undersökningen (Kvale, 1997: 107–

108). Vidare bör forskaren alltid överväga vilka konsekvenser undersökningen kan få för de 

medverkande (Kvale, 1997:109). Kvale menar vidare att forskaren måste kunna utlova 

konfidentialitet och ha detta i åtanke under hela forskningsprocessen. Särskilt viktigt är detta 

när det gäller publiceringen av resultaten. Vi har varit noggranna med att beakta de 

intervjuades muntliga uttalanden och deras anonymitet. Inga namn eller liknande ting kan 

avslöja vilka personer som har varit med i vår studie. Vi har reflekterat över de konsekvenser 

som rapporten kan betyda för de intervjuade och de organisationer som vi besökt. Eftersom vi 

inte uppgett några riktiga namn eller liknande som kan spåra vilka personerna är som deltagit 

i studien, ser vi inte att det kan leda till några vidare konsekvenser (Kvale, 1997:105).

4.7 Tillförlitlighet

Validitet och reliabilitet är två begrepp som vanligen inte brukar förknippas med kvalitativa 

undersökningar. Vi menar dock att resonemang kring dessa begrepp har betydelse för vårt 

arbete. Det finns inte någon samsyn inom vetenskapssamhället om hur man kan skapa sig 

ökad förståelse om fängelsemiljön på en anstalt. Hur man som intagen utvecklar strategier för 

att ”överleva fängelsevistelsen” eller efter denna formar sitt liv utanför anstaltens väggar. Vår 

genomgång av forskningsläget har dock gett en ökad förståelse om dessa förhållanden. Den 

interna validiteten hos en kvalitativ undersökning beror i hög grad av förmågan att beskriva 

vad som påverkat undersökningen. Vi har av det skälet redovisat vår förförståelse och 

inställning till det fenomen som vi studerar, hur urvalet av intervjupersoner gjordes och hur 

datainsamlingen skett samt hur data senare analyserats. Vi har också använt oss av ”dialogisk 

validering” som innebär att några intervjupersoner fått ta del av våra intervjuer och 

kommenterat dessa. Genom att intervjua en anställd inom kriminalvården har vi dessutom 

kunnat jämföra olika perspektiv på de förhållanden som skildras i uppsatsen.  

Vi diskuterade tillsammans vilka frågor vi skulle ha med och hur dessa utformas och ställas 

för att få bästa resultat. Vi försökte forma våra frågor väldigt öppna och inte alls ledande så att 

intervjupersonen inte skulle provoceras att svara i en viss riktning. Efter varje intervju så 
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diskuterade vi vårt material och försökt tolka detta på bästa sätt. Vi sammanfattade varje 

intervju och detta ledde till ett resonemang över huruvida överens vi var kring vårt resultat. 

Transkriberingen och diskussionen efteråt ledde till att vi kunde sammanfatta de som vi ansåg 

var otydligt och kunde därefter återgå till våra intervjupersoner för ett tydligare svar. Vi 

menar att vi därigenom erhållit både validitet och reliabilitet i vår undersökning.  

5. Presentation av material

Vi kommer i detta kapitel redogöra för det empiriska materialet. Intervju personernas 

berättelser kommer vara grunden för vårt resultat. Kapitlet kommer även att innehålla olika 

redogörelser tagna ur intervjupersonernas liv, upplevelser och känslor. För att förtydliga 

texten kommer vi även att använda oss av en rad citat, då vi anser att det förstärker bilden för 

läsaren. Sju av intervjuerna gjordes på före detta kriminella på KRIS och den åttonde utfördes 

på en kriminal vårdare. Alla namnen är fiktiva, detta för att garantera anonymiteten.

5.1 Empiri

Utifrån vårt syfte samt frågeställning har vi valt fyra olika teman som med utgångspunkt i vår 

empir kommer att ge oss ett resultat. Första temat heter ”livet på anstalt” och ger en bild av 

hur våra informanter upplevde livet inne på anstalten och vilka strategier det utvecklade för 

att hantera denna. Det var även i detta stadium som informanterna upplevde första delen av 

exitprocessen, grubblande över var deras liv var på väg men även bestämde sig för att bryta 

upp med sin kriminella livs tillvaro. 

”Bemötande av samhället” beskriver den del av syftet som skall spegla den första 

vändpunkten av våra informanters liv, första tiden då de lämnar fängelset och skall påbörja ett 

nytt liv utan kriminalitet. En tid i livet som blev mycket hårdare än det hade föreställt sig då 

myndigheterna jobbade emot dem, ambivalens mellan två världar var tydlig. Bemötandet av 

familj och vänner speglar även detta tema.

Stigmatiseringen blir mer påtaglig efter en tid och temat ”känslan av utanförskap” beskriver 

just informanternas känslor av detta stadium av exitprocessen. Marginalsituationen där man

står med fötterna i två olika världar med olika normer värderingar. Här måste informanterna 

hantera stigmat som möter en på grund av att man suttit på anstalt. 

Det sista temat ”betydelsen av KRIS” är den sista delen av exitprocessen och det är här man 

som individ efter en tid äntligen känner att den riktiga vändpunkten har kommit. Äntligen har 

man ett stöd bakom sig som representeras av KRIS och man kan börja bygga en identitet utan 

kriminalitet och erövra en social accepterad tillvaro.
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5.2  Livet på anstalt

Som kriminell måste man räkna med att tillslut bli påkommen och dömd till brott. Detta är ett 

scenario som drabbat alla våra intervjupersoner. Vi får här reda på hur dem har anpassat sig 

till livet på anstalt och hur det upplever tiden som intagen. 

Alla före detta kriminella som vi fört intervjuer med började med sina kriminella vanor tidigt i 

livet. Från små brott som snatteri utvecklades grövre kriminella vanorna, allt från 

drogmissbruk till rån. Många blev redan under sina ungdomsår dömda till både LVU och 

ungdomshem, för brott de utfört. Genom att de fortsatt med denna livsstil blev 

konsekvenserna och påföljderna under åren också fängelse, en konsekvens som alla det vi 

intervjuat viste fanns och var tvungna att acceptera och anpassa sig efter när det blivit gripna 

samt dömda för brott. 

Enligt Kriminalvården skall fängelset vara en plats där kriminella betalar sitt straff till 

samhället och på detta sätt ger resterande människor ute i samhället en ökad trygghet. 

Fängelset skall hjälpa fångarna att inte få återfall i brott, och mot slutet förbereda dem för en 

frigivning.

Anstalt kan i mångas öron låta som något mycket negativt och en tuff tid att tag sig igenom 

men enligt de personer vi intervjuat så var tillvaron där inte svårhanterlig utan något man 

vande sig vid. Var man inte våldtäktsman, pedofil eller golare klarade man sig bra. 

Från den dagen man blir intagen vet man vilket datum man blir frisläppt igen, tiden 

däremellan är upp till varje individ att distribuera på sitt sätt. För att sysselsätta sig inne på 

fängelset fanns olika aktiviteter.  Kriminalvården erbjuder, arbete, skola och 

behandlingsprogram mot olika missbruk samt aktiviteter så som gym. Från att cellen låstes 

upp ca 7.30 på morgonen till att man igen blev inlåst ca 19.30 på kvällen fanns det något att 

göra. Rutiner var en viktig del av vardagen för att få tiden att gå och inte fastna i ett ältande. 

Dem som inte bestämt sig för att förändra sitt liv när det kommer ut såg fängelset som en plats 

där nya kontakter kunde knytas med andra interner.

Ingen av det före detta internerna vi intervjuat anser att upplevelserna där är speciellt hård 

utan att straffet kommer när man väl kommer ut. På fängelset måste man dock anpassa sig 

efter deras regler. Vid första inträdet blev man tvingad till att tag av sig sina kläder för att 

mätas och vägas enligt Samuel och redan här blir man fråntagen sina personliga ägodelar. 

Tillbehörigheter som man har på utsidan tas ifrån en och man kan inte längre utöva det rutiner 
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och vanor man hade ute i friheten vilket enligt alla är en jobbig faktor. Inne på fängelset lär 

man sig det normer som finns där, eftersom dessa är annorlunda än de riktlinjer som finns ute 

i samhället. Enligt Patrick förstod man snabbt att om man inte löd det utsatta reglerna och 

respektera den maktordning som fann så skulle man få begränsade rättigheter. 

”Fängelset är som ett samhälle i samhället, fast som står stilla” (Samuel).

De jobbigaste stunderna var när man fick reda på att det hade hänt något till en närstående, 

man kunde inte göra något åt saken utan man fick finna sig i situationen och stänga av 

känslorna. Under tiden i fängelset var det just framförallt känslorna relaterade till ens familj 

medlemmar på utsidan som var det jobbigaste. Vissa berättar att dagen då man fick besök från 

en närstående var bland den bästa medens dan efter besöket var den värsta eftersom man då 

viste att man inte skulle få se denna person på ett bra tag. 

”När man fick träffa flickvännen blev man helt uppspelt och lycklig, men dagen därpå kunde 

man istället gå lös på inredningen eftersom man viste att man inte skulle se henne på ett tag, 

känslorna kom” (Anders).

Bosse och Alexander är två före detta kriminella som över huvud taget inte ville att deras 

familjer skulle hälsa på dem när det satt inne. De menar på att fängelset inte är en miljö som 

man skall visa upp, inget att vara stolt över.

Samuel var en av många av det före detta kriminella som berättar om korruptionen och 

maktutövningen som skedde innanför fängelsets murar. Tillgång till droger fanns tillgängligt 

för alla, köpte man det inte från en annan intern kunde man i vissa fall vända sig till en vakt ur 

personalen som sålde. Drogerna smugglades in till fängelset genom interner eller genom 

någon vakt ur personalen. Många av internerna hade ett beroende då det åkte in i fängelset 

och detta var något som kunde fullföljas undertiden man satt inne. Eftersom droger är makt 

betyder det också pengar, droger inne på fängelset kostar minst dubbelt så mycket som ute i 

friheten. Man lärde sig snabbt vem som var den som sålde dessa preparat, oftast den intern 

som stod högst upp i hierarkin och i med sin försäljning fick mest status. På utsidan var 

brottsutövandet i hoppkopplat med olika status rank och likadant här. Eftersom internerna inte 

får ut lönen det tjänat förens det muckar så har det inte alltid tillgång till pengar på fängelset. 

Betalningen av knark sker därför ofta genom telefonkort eller så sker den efter avtjänat 

fängelsestraff. Internerna vet mycket väl vilka regler och normer det är som gäller, betalar 

man inte får man folk på utsidan efter sig som utgör hot. Det interner som ansvarar för 
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försäljningen inne på fängelset är oftast inte beredda på att ge upp sitt kriminella liv när det 

blir fria igen enligt Samuel. Alla det personer vi intervjuade berättar att ingen av dem höll på 

med denna typ av försäljning utan att fängelsetiden var där det faktiskt bestämde sig för att 

bryta upp med sitt kriminella liv. 

Göran är en man som arbetar som vakt på ett fängelse i Sverige. Han kommer inte från 

samma bakgrund som det före detta kriminella men hans erfarenheter av fägnelsen miljöns 

speglar deras historier. Göran berättar om verksamheter kriminalvården erbjuder interna under 

tiden det avtjänar sitt straff. Kriminalvården skall förbereda internerna på livet ute i samhället 

så att det lättare kan anpassa sig i friheten och inte återvänder till fängelset. Detta genom olika 

behandlingar som skall hjälpa fångarna bli av med sitt missbruk.

Enligt honom görs arbetet effektivt på insidan men att eftervården sedan på utsidan brister 

helt. Många av fångarna är också omogna och man måste verkligen ha bestämt sig och vara 

100 % säker på sin sak för att inte lyckas hamna i den kriminella cirkeln igen. 

”För att en kriminell inte skall återgå det kriminella livet krävs mycket arbete, inte många 

lockas av att gå från att tjäna 100 000 kronors i månaden till ett vanligt arbete med 10 000 

kronor i inkomst” (Göran).

Göran vet att det förekommer korruption inne på fängelset, han vill dock påpekas att inte alla i 

personalen handlade med droger utan endast enstaka fall, men att det ens förekommer på en 

plats som ett fängelse (som borde vara så långt ifrån droger som möjligt) är skrämmande. 

Kriminalvården skall hjälpa interner, inte missbruka makt och utöva kriminella handlingar. 

Han menar på att det är pengar som gör att folk som vanligtvis är på den rätta sidan av lagen 

ändå dras in i drog försäljningen inne på fängelset. Eftersom knark kostar minst dubbelt så 

mycket inne på fängelset finns stora summor pengar att tjäna. Dock vet han att så fort man ger 

en intern ett finger vill de tillslut ha hela handen, detta innebär att så fort någon i personalen 

utfört en olaglig tjänst för en intern har han eller hon en hake på dig och kan på detta sätt 

utöva makt genom att vilja ha mer och mer. 

Trots olika upplevelser av fängelset var detta platsen då samtliga det personer vi intervjuat 

bestämde sig för att inte återvända till kriminalitet vid frigivning. Alla våra informanter 

använde fängelsetiden till att reflektera över sina liv och var det var på väg. Många har haft 

sömnlösa nätter där det grubblat och tänkt på sina nära och kära och hur de fått lida på grund 

av deras kriminella liv. Det var inne på fängelset som de bestämde sig för att ge upp det 
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kriminella livet och efter frisläpp börja ett nytt liv utan kriminalitet. Att bryta upp med det 

kriminella var något det alla hade funderat på tidigare men det var här den slutliga 

motivationen och ambitionen till förändring byggdes upp.  

5.3  Bemötandet av samhället

Inne på anstalten har fångarna varit med om många sömnlösa nätter och funderat över sin 

framtid. Efter ett avtjänat straff är det dags att lämna fängelse miljön och istället anpassa sig 

till det ”vanliga” samhället igen. Hur upplever fångarna bemötandet av myndigheter samt folk 

i deras närhet?  

Vid frigivning är det frivården som ansvarar för påföljderna i friheten, de skall finnas som 

övervakare och stöd. Vidare ansvar är även att man ska kunna erbjuda bostad, arbete samt 

annan vård om det behövs. De skall även fungera som kontaktnät till myndigheter och 

vårdgivare. Samtliga av de före detta kriminella som vi har intervjuat anser att det riktiga 

straffet börjar när man blir fri. Osäkerheten och rädslan av att man inte ska klara livet i 

samhället, påverkar många till återfall.

”Första gången ja blev fri tog ja droger och söp direkt när jag kom ut, jag var så jävla stressad 

och osäker” (Bosse).

Att vända sitt liv från det kriminella till ett ”normalt” liv är inte det enklaste, känslan av 

utanförskap är stor. Mycket är upp till en själv men stöd från andra omkring är även en viktig 

faktor. En sysselsättning så som ett arbete samt någonstans att bo är huvudingrediensen för att 

lyckas. Detta är inget man blir serverad, utan något som man måste jobba hårt för att 

frambringa. Enligt Sara så blev man ifrågasatt av myndigheterna när det var dags att skaffa 

boende, de ställde för mycket krav.

För att kunna klara sig i samhället så anser alla personer från KRIS att man måste ha en 

sysselsättning, något att göra, annars är det otroligt svårt att hitta tillbaka. Ett arbete är något 

som får de före detta kriminella att tänka på annat, en känsla av att man gör något nyttigt och 

samtidigt är behövd. 
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”Att få ett arbete var otroligt viktigt för mig, det var a och o för att jag skulle kunna hålla mig 

ifrån den kriminella världen. Jag kände att det var en form av bekräftelse från samhället. Men 

jag fick kämpa, jag var stämplad som kriminell av samhället och det var inte lätt” (Anders).

Bristen på eftervård är den största orsaksfaktorn till att det är så mycket återfall, anser 

intervjupersonerna på KRIS. Självklart måste man som individ ha bestämt sig för att förändra 

sitt liv, annars kommer det inte gå vägen. Det hade dock underlättat om samhället och 

myndigheterna jobbade för en och inte emot en, ett stigma sätts på dessa individer. 

Familjen har en otrolig betydelse, det är nämligen hos dem som man vill känna trygghet och 

harmoni, en plats där man ska få kärlek och tillit. Familjemedlemmarna är dock de personer 

som har blivit sårade mest, och det kommer alltid att finnas en oro över att man ska förlora sin 

närstående. Denna relation kan därför i början vara ansträngd då de anhöriga ofta väcker en 

känsla av skuld hos det före detta kriminella. 

”Det tog många år att bygga livet som kriminell och jag kan inte förvänta mig att de ska gå 

över en natt att bli fri från det. Även min familj tror att jag kan trilla dit igen och det anser jag 

vara det jobbigaste av allt” (Bosse).

5.4 Känslan av utanförskap

Efter att ha blivit frigiven och levt en tid ute i friheten börjar många tvivla på sina val. 

Känslan av utanförskap från samhället tynger många och man känner sig osäker och skör. 

Dålig självkänsla och stigman från samhället är en stor orsak till de negativa känslorna alla 

det vi intervjuat kände.

När man blir utsläppt lever man efter målet att förändra sitt liv till det bättre. Man känner att 

man äntligen kan böja om på nytt. Dock blir tiden ute i samhället till en början inte lätt, man

känner sig identitets lös och bortkommen eftersom man inne på fängelset inte fått någon 

träning av det samhälle man möts av. Det är här det stora provet kommer, antingen ger man 

upp eller fortsätter kämpa trots stigma från samhället och sin egen vakliga självbild.

Att en gång ha varit kriminell är en stämpel som alla våra intervjupersoner från KRIS känner 

av. Det spelar ingen roll om man har varit fri från kriminaliteten en dag eller flera år, känslan 

av att man är annorlunda förföljer en. Samhället har en förmåga att skapa ett utanförskap när 
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det handlar om före detta kriminella, och detta är något som ter sig i olika former. Det är inte 

nog med att man måste kämpa med sin egen självbild, utan man måste även tampas med hur 

andra ser och behandlar en. Många före detta kriminella lever idag ett bra liv, men känner 

fortfarande att man hela tiden måste bevisa för andra att man har förändrats. Samuel tycker att 

man behöver ett bemötande från samhället eftersom man varit isolerad under längre period, 

men tyvärr brister hjälpen från samhället i många fall

”Man har missat så otroligt mycket av utsidan när man kommer ut och man känner sig jätte 

osäker. Det var acceptansen från andra människor som var jobbigt, det var detta som tog lång 

tid” (Patrik).

Det är otroligt lätt att jämföra sig med andra individer i samhället när man kommer ut från en 

anstalt. Inte nog med att man känner utanförskap gentemot samhället så trycker man även ner 

sig själv och sin förmåga att passa in. Sara började jämföra sig med andra i sin egen ålder och 

insåg hur mycket hon missat och på detta vis trycker ner sig själv, allt känns panikartat och 

fel. Mycket har även förändrats utseendemässigt i samhället, vägar har byggt till och nytt 

mode har skapats samt nya värderingar. Enligt Samuel så missar man mycket av mode och 

andra trender som skapas när man sitter inne, för honom kändes det som alla på gatorna kunde 

se att han just kommit ut från fängelset vilket fick han att må mycket dåligt. 

”Jag kommer ihåg när jag blev frisläppt och skulle gå på stan en dag, jag fick bokstavligen 

panik. Det kändes som om alla tittade på mig från topp till tå, som om jag hade fel frisyr, fel 

kläder och fel allt” (Samuel).

Då Göran arbetar som kriminal vårdare på en mindre anstalt i Sverige, anser han att det finns 

ett och annat att säga om arbetet på anstalterna samt frivårdens engagemang till dem före detta 

kriminella. 

För att acklimatisera fången till ett liv i samhället så erbjuder kriminal vårdarna den intagna 

otroligt mycket stöd, detta brister dock totalt när dem kommer ut. Frivården fungerar inte som 

den ska och då blir resultatet ganska självklart. För att de intagna ska välja ett liv utan 

kriminalitet så måste utsidan stötta det som vårdarna bygger upp på insidan. Frivården, 

socialtjänsten och kriminalvården måste samarbeta. 
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”Jag blir otroligt frustrerad när jag vet att jag lägger ner så mycket tid på de intagna, och att 

detta sedan fallerar när de kommer ut. Jag har varit inblandad i många dispyter med 

eftervården, där jag berättar vad jag tycker och vad som borde förändras, men det verkar inte 

hjälpa.” (Göran). 

5.5  Betydelsen av KRIS

De individer som inte bryter ihop under den känsligaste delen av hela processen kan sakat 

bygga upp ett liv där det börjar känna fast mark under fötterna, och bygga upp en ny identitet 

och självkänsla. De är när det får stöd från bland annat KRIS som det kan känna samhörighet 

med andra och sakta försöka sudda bort ett stigma som de införskaffat samt och även sats på 

dem från samhället.

Samtliga av intervjupersonerna på KRIS berättade om vilken stor betydelse organisationen 

var i besittning av. Denna betydelse grundar sig i att man lyckats skapa en otrolig gemenskap 

och framförallt en enorm trygghet för de före detta kriminella. 

KRIS har skapat en atmosfär dit man kan vända sig med alla sina problem, en plats där man 

kan vara sig själv. Det är otroligt vikigt i ens liv, känslan av att ingen dömer har en enorm 

betydelse enligt Patrick. Organisationen väcker hopp i individernas fortsatta kamp och 

målsättningar. 

”Tack vare KRIS så kunde jag förstå mig på samhället bättre, de var ett enormt stöd för mig. 

Jag fick helt plötsligt drogfria kompisar som jobbade mot samma mål som jag själv och det 

viktigaste av allt var att jag fick lära mig mycket om mig själv”(Sara).

Som före detta kriminell hade man en gemensam nämnare med alla som satt på anstalt, en

gemenskap. Sökandet efter denna känsla kan vara otroligt svårt att finna igen, eftersom man 

bestämt sig för att ta steget därifrån. KRIS erbjuder detta stöd och samtliga av våra 

intervjupersoner stärker detta resonemang. 

”KRIS fanns för mig, och idag lever jag ett liv utan våld och brottslighet. Detta blev 

verklighet för mig då de visade mig en plats där jag inte behövde hävda mig genom våld och 

kriminalitet” (Alexander).
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Personerna som arbetar på hjälporganisationen KRIS har alla haft en kriminell bakgrund, men 

jobbar idag med att stötta och hjälpa individer som har bestämt sig för att förändra sin 

livssituation. Genom att vara goda förebilder samt ha en större förståelse för vad 

medlemmarna går igenom, betyder der mycket för många. Att arbeta för KRIS som före detta 

kriminell skapar motivation för dem som söker hjälp. Enligt Samuel så talar alla på KRIS 

samma språk och man slipper här känna sig underlägens som annars ofta händer i samband 

med träff med andra personer i samhället. Alla medlemmar inom KRIS påminns ofta om sitt 

gamla liv, men då det gått vidare kan det istället se tillbaka på sitt kriminella liv som något det 

kan vara stolta över att det tagit sig ur ifrån och på detta sätt växa som människa. Det var när 

denna trygghet av gemenskap och stöd infann sig som alla informanter kunde börja bygga upp 

sin nya identitet och en bättre självkänsla. Stigmat som i föregående stadium kunde påverka 

dem i hög grad var nu inte lika påtagligt. Man var nu stolt att ha tagit sig ur det kriminella liv 

man levde, vändes till något positivt .  

5.6 Sammanfattning av resultat 

Våra informanter har get oss berättelser som speglar hela den exitprocess som det gått igenom 

för att komma ifrån den kriminella livssituation som det befann sig i. Uppbrottet påbörjades 

när de hamnade på anstalt. Ingen av dem ansåg att tiden där var speciellt hård, dock var det 

anpassning till en ny miljö med nya normer. Inne på fängelset fanns även en makt struktur 

mellan fångarna och vårdarna, något som våra informanter höll sig utanför. Här fick de även 

tid att reflekterar över sin livssituation och var deras liv var på väg. Det var inne på anstalten 

som alla personer vi intervjuat bestämde sig för att vid frigivning påbörja ett nytt liv utan 

kriminalitet.

Väl ute i samhället mötes det av människor som dömde dem på grund av deras bakgrund och 

hjälpen från myndigheterna infann sig inte på det vis våra informanter hade hoppats på. Efter 

ett tag införlivades även ett stigma hos individerna, det var här det riktiga straffet kom. Det 

kände sig som identitets lösa eftersom det stod med fötterna i två olika världar. Känslan av 

osäkerhet upplevdes även eftersom det inte längre kände till det samhälle det mötte när det 

kom ut från fängelset, marginalsituation.

Dock orkade alla våra informanter kämpa vidare och fann tillslut sitt stöd i KRIS. 

Gemenskapen av liknande bakgrunder gjorde att man kände ett stöd som inte fanns någon 
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annanstans ute i samhället. Det var i detta stadium som man äntligen kunde börja bygga en ny 

identitet och utvecklas sig själva samtidigt som det hitta en stabilitet i livet utan kriminalitet. 

6. Analys

I detta kapitel analyseras vårt empiriska material. Det består av våra intervjupersoners 

livsberättelser med fokus på deras exitprocesser och väg ut ur en kriminell tillvaro. 

Exitprocesserna tar sin början i fängelset för att avslutas i samhället utanför murarna. 

Analyserna utgår, förutom från Ebaughs analys av exitprocesser (1988), från Foucaults 

diskussion av fängelsestraffets betydelse i det moderna samhället (2003), Bourdieus teorier 

om tillägnelsen av socialt kapital (1999) samt Goffmans analys av totala institutioner (1983) 

och stigma (1986).  

6.1 Vändpunkten - att bli gripen och hamna i fängelse
Goffman (1983) visar hur människor tillägnar sig en avvikande eller stigmatiserad livsroll 

som kriminell eller drogmissbrukare. Hans teorier om totala institutioner bidrar tillsammans 

med Foucaults diskussion av fängelsestraffet i det moderna samhället till förståelsen av 

fängelsevistelsens betydelse. Fängelsevistelsen utgör för våra intervjupersoner vändpunkten i 

deras tillvaro. Den sker inte frivilligt utan först efter att de gripits av polis och av domstolen 

dömts till fängelse. 

Det är i fängelse som den första fasen av exitprocesserna (Ebaugh, 1988) inleds. Det är under 

fängelsevistelsen som samtliga våra intervjupersoner uppger att de bestämmer sig för att 

lämna sitt tidigare liv och en kriminell identitet bakom sig. Ett ställningstagande som under 

intervjuerna kan spegla en viss ambivalens. Ebaughs (1988) analys av exitprocesser ger oss en 

ram för att förstå hur personer som begått brott och haft en kriminell identitet kan uppleva att 

lämna detta bakom sig och ge sitt liv en ny riktning och nytt innehåll. Övergången sker enligt 

Ebaugh inte plötsligt utan i faser som var och en har sina specifika kännetecken. Förstadiet 

som utgör den första inledande fasen präglas av att individen upplever sig ha valt fel väg i 

livet, ångrar sig och mår dåligt samt grubblar på alternativa möjligheter och rådfrågar 

anhöriga och vänner. Efter ett långt förstadium kommer en vändpunkt där det tidigare livet 

överges, ofta sker detta tvärt efter en utlösande händelse. Det kan som för våra 

intervjupersoner ske genom tvång som gör ett uppbrott ur det tidigare livet nödvändigt. Vi har 

dock funnit att exitprocessernas faser går mer in i varandra än Ebaugh beskriver. 
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Den första fasen sker dessutom för Bosse i omvänd ordning mot vad Ebaugh redovisar. Den 

inleds inte med en lång ambivalent fas som sedan följs av en vändpunkt där Bosse till sist tar 

ställning, utan vändpunkten kommer efter att han frihetsberövats och under vistelsen i 

fängelse tänker över sin tidigare tillvaro. De flesta uppbrott innehåller, enligt Ebaugh (1988), 

element av både tvång och frivillighet. Bosse betonar dock att beslutet att bryta upp från en 

kriminell tillvaro kräver egen motivation och ambition att förändra sitt liv. Ingen annan kan ta 

det beslutet åt honom. Men tvånget från samhällets sida som rättegång, dom och vistelse i 

fängelse bromsade upp hans tillvaro och gav honom tid att tänka efter. Att han skulle lämna 

kriminaliteten bakom sig var visserligen ingen helt ny tanke, men han fick tid att tänka över 

sin situation i fängelse.   

6.1.1 Fängelse en sluten värld med egna regler

Det finns inslag i fängelsevistelsen som bidrar till en omprövning och nyorientering och 

därmed banar väg för en vändpunkt, men det finns också inslag som motverkar detta.  

Fängelse är sluten värld med sina speciella normer och värderingar. Erwin Goffman (1983) 

beskriver vad som händer med dem som tvingas leva i en sluten värld som ett fängelse. De 

intagnas erfarenheter från världen utanför har inte längre samma relevans. De regler för 

beteende som gällde utanför fängelset ger ingen anvisning om hur tiden i fängelse ska 

hanteras. Samuel menade dock att tiden i fängelse gick att hantera med rätt inställning. Det 

gällde bara att stänga omvärlden ute genom att ägna sig åt aktiviteter som tyngdlyftning, skola 

och arbete. Det återskapade en slags normalitet som gjorde att fängelset blev ett samhälle i 

samhället. Från det han vaknade på morgonen till att han blev inlåst igen 19.30 på kvällen. 

Trots att dessa rutiner inte var något man vanligtvis sysslade med i det vardagliga livet utanför 

murarna så ägnade man sig åt detta för att göra vardagen lättare i fängelset. Gymmet var för 

flertalet av de intervjuade en självklar syssla inne på anstalten.

Samuel påpekar att alla intagna är medvetna om hur länge de förväntas sitta i fängelse. De vet 

vilken dag de ställde in sig för att straffet ska verkställas och vilken dag de ”muckar” och kan 

lämna fängelsevistelsen bakom sig. År, månader och dagar mäts med klocktidens precision. 

Tiden under själva fängelsevistelsen verkar dock följa den subjektivt upplevda tidens logik. 

Samuel och Bosse beskriver båda hur de skapar rutiner och delar in tiden i aktiviteter som 

avlöser varandra utan att de behöver engagera sig. De stänger ute omgivningen och låter 

passivt tidsflödet föra dem mot tidpunkten för ”muck” när straffet är avtjänat. För Bosse var 

fängelse en kalkylerad risk som ingick i tillvaron när man begår brott. Det var, menade han, 
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bara att ta konsekvenserna när han greps av polisen. Han teg och höll masken när det vara 

dags att gå i fängelse. Fasta rutiner var på liknande sätt som för Samuel ett sätt att hantera 

tiden i fängelse.

Goffman (1983) benämner denna anpassning till fängelsevistelsens villkor som diskulturation. 

De normer, värderingar och beteenderegler som gäller utanför fängelset ersätts av andra som 

passar under tiden i fängelse. Samuel beskrev det som att man måste stänga av sig själv och 

sina känslor. Det underlättades, menade han, genom att det inte var tillåtet med permissioner 

den första tiden av straffet. Liknande åsikter framkom i de övriga intervjuerna. Det största 

problemet under tiden i fängelse var att omvärlden hotade att tränga in genom murarna och 

påverka de intagna. Alexander berättar att han inte ville ha något besök under tiden han satt i 

fängelse. Han kunde därigenom förtränga känslor av skuld och otillräcklighet för att han inte 

kunde ta del av vardagsproblemen. Men känslorna gav även upphov till tankar om att han 

borde ändra sitt liv. Utestängd från det vanliga livet blev han medvetna om vad de gick miste 

om.  

Tiden i fängelse uppfattades, av samtliga intervjupersoner, som en tydlig markör som delade 

in tillvaron i ett före och ett efter fängelsevistelsen. Den framstår som en naturlig vändpunkt 

även om den uppstår ur tvång och inte vilar enbart på övertygelse. Samuel beskriver det som 

att han efter tiden i fängelse kunde börja om på nytt. Han kunde lämna det gamla livet bakom 

sig. Det finns dock inslag under fängelsevistelsen som utgör hinder för att denna verkligen ska 

bli till en vändpunkt i intervjupersonernas liv. Det är främst att de berövas sin initiativförmåga 

och handlingskraft. Goffman (1983) menar att vistelser på en sluten institution som fängelse 

innebär en avskalningsprocedur där individen berövas sin personlighet och sitt vanliga sätt att 

tänka och agera. Samuel berättar om hur han första dagen tvingades klä av sig, för att mätas, 

vägas och sedan fråntas sina personliga ägodelar. En process som även bidrar till att beröva de 

intagna på deras identitet. 

6.2 Fortsatt kriminalitet som överlevnadsstrategi
Våra intervjupersoner menar att de inom sin tidigare bekantskapskrets var vana att ha makt 

och status. De berättar att de umgicks inom kriminella kretsar där deras brott var avgörande 

för deras ställning. Under fängelsevistelsen riskerar de att avklädas sin forna makt och tvingas 

överlämna denna till fångvaktarna. Foucault (2003) menar att fängelsesystemet inte var avsett 

motverka kriminaliteten. Det skulle istället administrera kriminaliteten och hålla dem som 

begick brott avskilda från samhället i övrigt. Foucault (2003) gör i sin analys av fängelset en 
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distinktion mellan tidigare epokers "monarkistiska straff" som förtryck, tortyr, avrättningar 

och det moderna samhällets "disciplinära straff" där psykologer och fångvaktare ges makt 

över de intagna. En makt som dem, enligt Patrik, utnyttjade genom att begränsa de intagnas 

rättigheter om de misskötte sig. 

Det fanns emellertid sätt för de intagna att vinna makt och status. Samuel beskriver hur 

tillgång till droger inne på fängelset gav både inkomster och makt. Det var ett sätt att erövra 

symboliskt kapital inom fängelsesystemet (Bourdieu, 1999). De intagnas beroende av alkohol 

och droger upphör inte med att de tas in på fängelse. Droghanteringen kunde även innebära 

makt över fångväktare som var villiga att medverka till att droger togs in på anstalten. Detta 

kunde sedan användas som en hållhake på dem. Att de intagnas ställning beror av om de 

fortsätter att begå brott eller tillhör ett gäng som gör det upprätthåller en kriminell kultur 

under fängelsevistelsen. Om våra intervjupersoner tidigare använt kriminalitet för att få 

pengar och makt framstår kriminaliteten som en överlevnadsstrategi inom fängelsesystemet. 

Den vill sluta med brott löper risk att betraktas som svag av de andra intagna. Alla 

intervjupersoner har under intervjuerna berättat om förekomsten av liknande hierarkier, och 

hur de har förhållit sig till dessa. Ingen medger att de varit involverade i kriminalitet under 

fängelsevistelsen. 

6.3 Det svåra börjar utanför fängelset 
Många av de intagna har grubblat sömnlösa nätter inne på anstalten fyllda av tankar om vart 

deras liv var på väg. Under fängelsevistelsen har de avverkat de första stegen av ”Ebaughs 

exitprocesser” (Ebaugh, 1988) de har bestämt sig för att förändra sitt liv och starta ett 

”normalt” liv utan kriminalitet. Sara berättar om sina känslor att efter avtjänad tid på anstalten 

äntligen bli fri och kunna ta steget mot ett nytt liv. Det är, menar hon, först då det stora testet 

börjar, det är då hon tvingas hantera allt på utsidan som hon inte längre var van vid, som att 

skaffa ett jobb och försöka samarbeta med myndigheter. Att fortfarande känna sig dömd för 

ett straff hon avtjänat och inte accepteras av delar av samhället för att hon saknade symboliskt 

kapital (Bourdieu, 1999) som var gångbart i deras ögon blev en del av vardagen. Våra 

intervjupersoner är alla eniga med Sara om att tid efter fängelsevistelsen var svår och fylld av 

osäkerhet och rädsla. 

Sara var dock förberedd hon hade redan under fängelsevistelsen bestämt sig för att inte 

fortsätta med sin kriminalitet när hon kom ut. Även om hon bestämt sig för att starta ett nytt 

liv översköljdes hon av motstridiga känslor som tillsammans med tillgången av sprit och 
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droger var en farlig kombination för återfall. Anders menar att lägenhet och ett jobb att gå till 

är bland det viktigaste när man blir frisläppt, han efterlyste dock ökad hjälp av frivården under 

första tiden. Det stigma han inte upplevde under fängelsetiden gjorde sig påmind när han tog 

kontakt med samhälleliga myndigheter. Han upplevde att hans motiv ifrågasattes och att han 

dömdes på grund av att han just kom ut från fängelset. Utifrån Goffmans (1986) begrepp 

stigma var det myndigheterna som stigmatiserade honom för hans kriminella förflutna och 

som riktade uppmärksamheten mot fläckarna på hans personliga karaktär vilket gjorde att 

han kände sig ifrågasatt.  

De negativa reaktionerna ledde till att Anders kände sig stämplad vilket i sin tur påverkade 

hans självbild (ibid). Mötet med närstående var nästa utmaning. Upplevelsen att ha svikt dem 

som står en närmast väcker känslor av skuld som kan vara svår att hantera. Att ta kontakt är 

ett stort steg som många tvekar inför. Samuel menar att känslan att vara annorlunda och inte 

räcka till kommer att förfölja han hela livet. Han upplever att han måste bevisa för sin familj 

att han förändrats. Han är samtidig medveten om att han lovat detta tidigare. 

6.3.1 Vilse i samhället

Att under fängelsetiden ha varit avskärmad från samhället en längre tid innebär att man inte 

har hängt med i samhällets utveckling. Nya vägar har byggts, mode har förändrats och nya 

värderingar har fått fotfäste i samhället. Innanför fängelsets murar upplevs inte dessa 

förändringar på samma sätt som i det ”vanliga” samhället. Många av dem vi intervjuat 

berättar om de känslor av förvirring och utanförskap de kände när de väl kom ut i samhället 

igen efter att de suttit inne under en längre period. De upplever under den tredje fasen av 

exitprocessen det kluvna i att inte riktigt känna sig hemma i samhället. De befinner sig under 

denna fas i en marginalsituation där de lämnat kriminaliteten bakom sig men ännu inte lyckats 

göra det ”vanliga” livet till sitt. (Ebaugh, 1988) Den plats där de tidigare kände sig hemma 

verkar med ens ha blivit främmande. Sara jämför sig under denna plågsamma fas med andra i 

hennes egen ålder och inser hur mycket hon missat av utvecklingen och ligger ”efter” med av 

livet. Hon saknar utbildning och har ingen erfarenhet av vardagliga jobb. Hon tycker sig 

också sakna ”riktiga” vänner. Bortsett från familjen är hennes vänner från tiden då hon ägnade 

sig åt droger. Den första tiden upplevde hon panik när hon skulle gå ut och omgavs människor 

hon inte kände.

De erfarenheter Sara samlat på sig inne i fängelset speglar inte det som gäller ute i det 

”riktiga” samhället. Det ger ingen träning på hur man ska bete sig när man kommer ut. När 
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hon kommer ut hade hon inget jobb och ingen fast lägenhet att bo i. Det bidrog till att hon 

förlorat en del av sin identitet och hur skulle bete sig för att passa in (Goffman 1983). Denna 

process beskrivs av många intervjupersoner som plågsam. Det finns två vägar att gå, antingen 

ger de upp och går tillbaka till sitt gamla liv eller så tar de itu med den hårda vägen tillbaka 

(Goffman, 1983). Den tredje fasen av Ebaughs exitprocess med sin vilsenhet och sin 

ambivalens mellan två världar kan upplevas som svår.  

Saknaden av spänning i livet som kriminell måste bytas ut mot en händelsefattigare vardag. 

Under denna marginalsituation ligger återfallen i missbruk och kriminallitet nära. Tanken att 

förändra sitt liv har fått fäste men att kunna tillfölja den är inte lätt. Många personer faller i 

den fasen för frestelsen av att återgå till sina gamla liv. Det är i denna fas av exitprocessen 

som dömande värderingar och stigmatisering bidrar till känslan av utanförskap och att inte 

vara accepterad på grund av sina tidigare val i livet. Det är i detta skede av processen som 

KRIS är viktig eftersom man behöver stöd av andra med liknande erfarenheter och som inte 

dömer för ens förflutna. 

6.4 Erövrande av en positiv identitet och självbild 

Sista steget i Ebaughs exitprocess (1988) inträffar efter tid när personen upplever sig ha fast 

mark under fötterna och kan börja bygga upp ett nytt liv med en positiv identitet och självbild. 

Några betonar betydelsen av de materiella förutsättningarna för att lyckas. Anders menar att 

bostad och arbete var viktiga för att kunna inkluderas i samhällets gemenskap. Samuel och 

Sara menar att vänner, trygghet och gemenskap var viktiga för dem. För dem som inte finner 

det bland vänner och bekanta är KRIS en organisation som erbjuder just detta. Det kan bli ett 

sätt att slå vakt om den påbörjade förändringen under den fjärde fasen av exitprocessen. 

Att ha levt som kriminell, åkt fast, blivit dömd för brott och sedan avtjänat ett fängelsestraff är 

inte något alla människor kan relatera till och det kan därför viktigt att ha någon att tala med 

som har samma erfarenhet. KRIS är en organisation som erbjuder en gemenskap och stöd för 

personer som suttit på fängelse men valt att lämna droger och det destruktiva livet med brott 

bakom sig. Eftersom alla som jobbar inom KRIS är före detta kriminella kan de tala med sina 

medlemmar på ett sätt som de förstår. Patrick, en medlem i KRIS, berättar att KRIS är mycket 

viktig eftersom ingen besökare blir dömd på grund av sin bakgrund eller sitt tidigare liv. Att 

slippa detta kan för många upplevas som positivet. I det ”vanliga” samhället upplever många 

att de dagligen känner omgivningens fördömande blickar. Trots att de lämnat det kriminella 

livet bakom sig får de ständigt påminnelser om att de inte är som alla andra. Inom KRIS får 



42

medlemmarna hjälp att ta kontakt med olika myndigheter då de i början ofta inte vet hur de 

skall gå till väga. Inom KRIS etableras band mellan medlemmarna, mellan dem och 

myndigheterna som får deltagarna att växa som individer. 

Många av dem vi intervjuat har, i likhet med Patrick, varit medlemmar inom KRIS i flera år. 

De klarar sig nu på egen hand och har lärt känna det samhälle de förr stod vilsna inför och för 

dem har KRIS blivit en trygg plats att vända sig till. Det är denna trygghet som gör att de kan 

börja förändra sin identitet och förbättra självbild (Goldberg, 2005). Patrick menar att trots att 

han ofta påminns om sitt gamla liv kan han skaka av sig dessa minnen när han tänker på alla 

positiva upplevelser han varit med om. Han är dock medveten om att det inte finns någon 

garanti för att aldrig falla tillbaka i sina gamla vanor. Det hårda arbetet måste han göra själv, 

KRIS blir ett stöd på vägen. 

6.5 Sammanfattning av exitprocessen

Vi har funnit att uppbrottet ur kriminalitet kan variera avsevärt mellan olika personer 

beroende på deras situation. Exitprocesser förflyta inte linjärt, istället verkar det vara vanligt 

att de olika faserna under exitprocessen flätas samman och skiftar plats under dess förlopp. 

Med våra intervjupersoners berättelser har vi kunnat analysera hur de lämnat centrala 

livsroller med kriminalitet bakom sig. Dessa exitprocesser har drag av återhämtning där våra 

intervjupersoner återvinner förlorade förmågor och förbättrar sitt självförtroende. De har även 

drag av anpassning till olika miljöer och ändrade förhållanden med utveckling av nya 

kunskaper och etablering av nya relationer med stöd av KRIS. 

Vi noterar att exitprocessen för våra intervjupersoner inleds plötsligt genom att de grips av 

polis, ställs inför domstol och döms till fängelse. Det hindrar inte att de funderat på att lämna 

kriminaliteten bakom sig redan tidigare. Det är dock i fängelset som de får tid att grubbla och 

tänka igenom sin situation. Beslutet att bryta upp från deras kriminella livsmönster tas under 

tiden i fängelset. Beslutet krävde både motivation och beslutsamhet eftersom maktstrukturen i 

det hierarkiska fängelsesystemet präglades av samma kriminella strukturer och värderingar 

som våra intervjupersoner försökte frigöra sig från. I likhet med dem som lämnar ett arbete 

bakom sig som gav dem status och anseende tvingades de lämna kriminaliteten bakom sig och 

söka sig till mindre framträdande roller i fängelsesystemet.  

Stora delar av exitprocesserna låg utanför våra intervjupersoners kontroll. De inleddes genom 

att greps av polis och sattes i fängelse och förloppet därefter påverkades av samhälleliga och 

organisatoriska förhållanden som låg utanför deras inflytande. Tillvaron i fängelse följer vissa 
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regler och bestämmelser som kan vara svåra att påverka. Det var först efter det att de avtjänat 

tiden i fängelse som de kunde ta kontroll över exitprocessen. Det verkar som den 

känslomässiga bearbetningen av uppbrottet från deras tidigare liv kom först de senare faserna 

av exitprocessen. Under fängelsetiden stängde våra intervjupersoner av sina känslor och satte 

parantes om sina relationer utanför fängelset. Två intervjupersoner valde till och med att inte 

ta emot några besök under tiden i fängelse.   

Exitprocessen var för samtliga intervjupersoner ett socialt önskvärt och av samhället gynnat 

uppbrott. Det hindrar dock inte att deras tidigare liv och fängelsevistelsen kunde upplevas 

som ett stigma. När våra intervjupersoner lämnar kriminaliteten bakom sig innebär det inte 

bara att de söker sig till något nytt utan det innebär även att de överger relationer som 

förknippas med deras tidigare liv. KRIS blev för dem ett sätt att etablera nya relationer utan 

alkohol, droger och kriminalitet. Genom att våra intervjupersoner sökte sig till KRIS och 

gemenskapen med andra gavs deras uppbrott ur kriminalitet en kollektiv prägel. De kunde 

mobilisera stöd hos andra med liknande erfarenheter och erbjuda andra samma stöd. Ebaugh 

(1988) skildrar hur nunnor som lämnade sin klosterorden i början av 1970-talet på liknande 

sätt sökte stöd hos varandra.  
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7. Reflektioner 

I detta avslutande kapitel kommer vi att gå igenom vårt tillvägagångssätt av vårt empiriska 

material men också själva skrivprocessen. Vi kommer sedan att ge resultatet av vad vi har 

kommit fram till. Vidare kommer vi även att gå igenom giltighet, pålitlighet och hur vårt 

resultat kan generaliseras. Slutligen kommer vi även att ta upp våra slutsatser och åsikter 

kring delar av vårt arbete. 

7.1 Forskningsprocessen

Inledningsvis började vi med att undersöka tidigare forskning och statistik. Det fanns mycket 

att ta del av och vi kände att vi kunde läsa på ordenligt kring ämnet innan vi började vår 

forskning. 

Vårt nästa steg var att ta kontakt med KRIS och fråga om de var intresserad av att hjälpa oss 

med vår undersökning genom att ställa upp på intervjuer. De var otroligt samarbetsvilliga och 

ställde upp med sju intervjuer av före detta kriminella. Vi bestämde oss även för att intervjua 

en kriminal vårdare, för att stärka bilden av vad som sker inne på fängelset.

När alla intervjuerna var gjorda så var vi otroligt berörda kring detta, de innefattade nämligen 

otroligt känslomässigt laddade berättelser. Vi var chokade över hur systemet på en anstalt 

fungerade, samt hur våra informanter sedan blev behandlade ute i samhället Detta ledde till att 

vi kände en enorm ilska till samhällssystemet. Ilskan stäckte sig även till myndigheterna och 

att deras arbete inte hjälper individerna som behöver det. Trots denna ilska lät vi inte detta 

påverka vårt resultat, vi var under arbetets gång medvetna om vår roll som forskare.

Problemen vi stött på under arbetets gång var att vi hade en föreställning om att problemet var 

inne på anstalten, hur man skulle överleva där. Men det visade sig väldigt tidigt att problemet

inte förekom där utan snare när man lämnade fängelset och kom ut i samhället.  Detta 

utvecklades till att vi la till exitprocesser som en del av syftet eftersom vi fick följa exiternas 

resa, från att de bestämt sig att ändra sitt liv inne i samhälle till att de trotsat det samhälliga 

stigma och lyckats skapa en identitet utan kriminalitet. Vi fick utifrån detta ändra vårt syfte.
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Det vi hade velat göra nu är att utveckla vårt arbete och skriva hur myndigheterna hade 

kunnat utveckla sin arbetsprocess till det bättre och även gett exempel som förtydligar detta. 

Som vi har förstått det idag så fungerar de olika myndigheterna var för sig men de kan inte 

samarbeta. Eftersom samtliga intervjupersoner har sagt att systemet inte fungerar så anser vi 

att något måste göras och det hade varit otroligt intressant att få göra en uppföljning kring 

detta arbete. 

7.2 Slutsats

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer som begått brott och som avtjänar sitt 

straff inom kriminalvården hanterar de ”exitprocesser” och den ambivalens som det innebär 

att lämna en kriminell identitet och en tillvaro präglad av brott bakom sig, för en socialt 

accepterad tillvaro. En process som för många sannolikt börjar redan innan personen greps 

och där anstaltsvistelsen endera leder till en återgång i kriminalitet eller blir till en vändpunkt i 

tillvaron följd av ansträngningar att trots sitt stigma erövra ett socialt accepterat liv och 

identitet.

När de före detta kriminella individerna blir dömda till fängelse blir fängelse miljön något de 

måste handskas med en fastställd tid framöver. De flesta av våra informanter anser inte att det 

är en jobbig plats att vistas på utan försöker göra det bästa av situationen genom att skapa 

rutiner som får dagen att gå. Just införskaffade rutiner som gym och träning var något som 

gjorde att det även hade en tidsfördriv och en känsla av normalitet trots fängelse vistelsen, 

”man lever i ett samhälle i samhället”.  

Något som sågs som jobbigt inne på anstalten var frånvaron av nära och kära. Att inte få se de 

närmaste var för många påfrestande samtidigt som andra valde att inte ta emot besök eftersom 

dem inte var stolta över sin fängelsevistelse, vilket även detta kan ses som en strategi. 

Makt förordningen inne på anstalten hölls av vårdarna men situationen utnyttjades av flera 

andra interner något som även den vårdare vi talat med bekräftat. Dock höll sig alla de 

interner vi intervjuat utanför handeln av droger eftersom de redan hade bestämt sig för 

påbörja ett nytt liv när det väl kom ut. Det var inne på fängelset som alla våra informanter tog 

det slutgiltiga beslutet att lämna det kriminella live bakom sig. Många sömnlösa nätter gick åt 

att grubbla åt deras livssituation och fick dem att inse att de liv de levde inte bara tärde på 
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dem som individer utan även på alla som stod dem nära. Första delen av exitprocessen hade 

inletts, ett beslut om uppbrott från det kriminella livet. Individerna som påbörjat processen till 

ett icke kriminellt liv vet själva att det krävs mycket från dem men även hjälp från andra.

När fångarna äntligen blir frisläppta från fängelset är det tid att påbörja ett nytt liv. Det är nu 

det behöver som mest stöd från myndigheter som frivården med att hitta boende då det oftast 

vid frigivning inte har någon lägenhet. De behöver även hjälp med att hitta en tillvaro med 

jobb som kan få dem att tänka på en sysselsättning som inte innebär kriminalitet. I detta 

stadium är de även viktigt med mycket stöd från nära och kära eftersom man som ex-intern är 

mycket förvirrad, man är inte van att handskas med det ”vanliga” samhället. Dels eftersom 

man levt ett liv av kriminallitet samt eftersom man suttit isolerad under en längre period och 

mycket i samhället har förändrats. Dock påpekar alla de individer vi intervjuat att hjälp från 

främst myndigheterna inte infann sig, utan det kände sig istället mer bortstöta och utanför 

samhället. Ens nära och kära lever fortfarande i tron om att ännu en gång kommer bli svikna 

eftersom det vart en del av deras verklighet när våra informanter levde ett liv av kriminalitet. 

Det var dock sveket från myndigheternas som gjorde att många vara nära att falla tillbaka i 

kriminaliteten eftersom det är myndigheterna som har mest makt. Det är de som kan ge dig ett 

jobb och hjälpa dig ett steg på vägen men istället kände sig alla våra informanter motarbetade 

av myndigheterna. I detta stadium möte motstridiga känslor varandra och man viste inte vad 

man skall ta vägen. Alla viste att det kriminella livet var något det inte ville gå tillbaka till 

samtidigt som motgångarna kändes väldigt hårda. Det riktiga straffet kom nu, när det väl var 

ute i friheten och inte inne på anstalten som man kunde tro. Om myndigheterna som frivården 

hade haft ett bättre samarbete med de organisationer som jobbar med internerna inne på 

fängelset kanske processen för det före detta kriminella inte hade blivit lika hård. Ett bättre 

system inne på fängelset som förbereder fångarna på vad det har att vänta ute i samhället 

skulle vara de ultimata. De skulle skapa en mindre diskulturation vid frigivning.  

En del i exitprocessen är marginalsituation, det är här man börjar grubbla över sina val och 

återfallsrisken är stor. Det är här våra informanter infann sig en tid efter att det blivit frisläppta 

från fängelset. Det kände sig utanför samhället, en känsla av stigma införlivades. Individerna 

kände sig även identitetslösa eftersom det står med fötterna i två världar. Ena foten i den 

kriminella värld dem känner till och förr fann sin trygghet i samtidigt som de står med den 

andra i det nya samhället som de vill vara en del utav men inte känner tillhörighet till. 

Känslan av att vara annorlunda förföljer en, många har ingen utbildning och känner att det 
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hamnat efter med livet så som att bilda familj osv. Ens identitet är byggd på det liv man levde 

som kriminell och man har en svajande självbild. Det man behöver är hjälp med att 

acklimatisera sig till det nya samhället, det samhälle man inte känner till eftersom man inte 

fått någon träning. Denna hjälp kan finnas hos KRIS och i detta läge är det många som vänder 

sig till organisationen för stöd. 

Alla de individer vi intervjuat valde att vända sig till KRIS, eftersom det tappade förtroendet 

till samhället. Eftersom alla som jobbar inom organisationen har ett kriminellt förflutet kan 

man samtala och känna en samhörighet som man annars inte får ute i samhället. De finns som 

stöd för det individer som hållit ut och inte fallit tillbaka i kriminaliteten. När denna trygghet 

infinner sig kan man börja bygga upp sig själva som individ igen, utveckla en identitet utan 

kriminallitet och starkare självbild. I detta stadium känner man äntligen fast mark under 

fötterna och man kan börja koncentrera sig på sitt nya liv som icke kriminell. Människor i ens 

närhet har nu sakta börjat inse att man förändrats och relationer kan byggas igen. Det är nu 

den riktiga vändpunkten i hela processen kommer, man kan börja koncentrera sig på sig själv 

som individ och sudda borta stigmat man tidigare införlivat.

7.3 Sammanfattning

I vår slutsats har vi konstaterat att tiden man sitter på anstalt inte är så besvärlig. ”Man levde i 

ett samhälle i samhället”, där man skaffade sig rutiner för att anpassa sig efter den nya miljön 

samt för att få tiden att gå. Inne på anstalten började den första delen av exitprocessen där 

individerna reflekterade över sina liv och ville ge upp den kriminella livsstilen. 

Vid frigivning då man skulle börja leva ett liv som icke kriminell började dock det riktiga 

straffet, man kände sig vilsen och stod med fötterna i två olika världar. Informanterna kände 

sig identitetslösa då det befann sig i ett samhälle dem längre inte kände till samtidigt som de 

inte vill gå tillbaka till det kriminella livet. Hjälpen från myndigheterna infann sig inte på ett 

lämpligt sätt utan man kände sig istället motarbetad och utanför samhället, samtidigt som ett 

stigma införlivades. 

De individer som inte föll tillbaka i kriminaliteten lyckades tillslut hitta sitt stöd i KRIS. Där 

fanns det andra individer som gått igenom samma hårda resa och man fanns som stöd för 

varandra. Det är äntligen i detta skede som den riktiga vändpunkten kommer i processen, man 

kan börja bygga en ny identitet utan kriminalitet. 
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7.4  Synpunkter och åsikter

Resan som vi har åstadkommit genom detta arbete har formats till en otroligt positivt kunskap 

för vår del. Vi har fått en ökad förståelse, vilket var vårt mål med denna uppsats. Kunskapen 

som vi besitter idag kommer vi att ha med oss till framtida arbete och engagemang. 

Efter valen av våra teorier så tycker vi att dessa täckte vad vi ville komma fram till, men även 

att dessa hjälpte oss att förstå olika resonemang och beteende. Självklart kan man alltid 

spekulera i hur slutresultatet skulle ha sett ut om vi gjort på annat sätt eller valt andra teorier. 

Vi tror dock inte att ytterliggare steg hade hjälpt oss utan vi är nöjda med där vi står idag och 

det vi har kommit fram till.

Det hade dock varit otroligt intressant att samla empiri från individer som inte tillhör KRIS, 

med dess stöd och sociala kompetens. För att sedan göra en jämförelse dem emellan, 

resultatet tror vi hade blivit olikt det vi har idag. 

Valet vi gjort, att använda oss av exitprocesser som hjälp till vår undersökning anser vi ha 

varit till stor hjälp för att kunna få en så tydlig bild som möjligt för hur vägen ut ur en 

kriminell tillvaro kan se ut. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjumall KRIS

1.Vi berättar om oss själva.

2.Vi pressenterar vårt syfte.

3.Vi berättat att vi kommer banda intervjuerna och att man när som helst kan avsluta eller 

välja att vi inte ska ta med vissa delar.

4.Informanten kommer nu att bli informerad att allt den säger kommer att hållas under 

sekretess under vår uppsats. 

5.Vi berättar nu hur lång tid intervjun kommer beräknas (ca 45min). 

6.Vi lägger fram en tidslinje som vi vill att den intervjuade personen ska fylla i angående 

viktiga händelser (straff), årtal och andra positiva samt negativa händelser.

7.Nu startar intervjun:

8.Hur gammal är du?

9.Var har du varit intagen?

10. När var första gången?

11. Hur upplevde du den tiden?

- Hur var säkerheten?

- Hur avskärmad var du från verkligheten?

- Vilka effekter leder denna avskärmning till?

- Hur isolerad var du?

- Relationen till andra fångar, personal och familj?

12. Hur lång var din längsta vistelse på anstalt, ser man annorlunda på detta i början än 

mot slutet?

13. Hur står man ut under denna tid, vad gjorde du?

14. Finns det tillgång till droger eller medicin under vistelsen?

15. Hur ser en bra respektive dålig dag ut för dig på en anstalt?

16. Berätta vad du känner och tycker när jag säger begreppen; makt, hierarki, status och 

grupperingar när du tänker på fängelse miljön?

17. Hur kändes det att komma ut?

- Känslor?

- Intryck?

- Avskärmning?

18. Hur behandlade samhället dig när du kom ut?
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19. Vad betyder KRIS för dig?

20. Hur ser ditt liv ut idag jämfört med förr?

21. Kunde något ha gjorts annorlunda för att du skulle ha mått bättre undertiden du satt 

inne och när du kom ut?

22. Vi tackar så mycket till vår intervjuperson och berättar att vi lämnat vårt nummer till 

KRIS ifall de behöver kontakta oss av någon anledning.
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9.2 Intervjumall kriminal vårdare 

1.Vi berättar om oss själva.

2.Vi pressenterar vårt syfte.

3.Vi berättat att vi kommer banda intervjun och att man när som helst kan avsluta eller 

välja att vi inte ska ta med vissa delar.

4.Informanten kommer nu att bli informerad att allt den säger kommer att hållas under 

sekretess under vår uppsats. 

5.Vi berättar nu hur lång tid intervjun kommer beräknas (ca 45min). 

6.Vad innebär det att arbeta inom en kriminalvårdsanstalt?

7.Krävs det någon speciell utbildning för att arbeta som kriminal vårdare?

8.Vad gör ni för att acklimatisera fången till ett liv i samhället efter det att denne har 

avtjänat sitt straff?

9.Anser du att det görs tillräckligt för den intagne för att denne ska klara av ett liv utan 

kriminalitet?

10. Vad skulle mer kunna göras för den intagne för att denne ska välja ett liv 

utankriminalitet? I så fall vad?

11. Förekommer det ofta att den kriminelle återvänder till ett kriminellt liv eller är det så

att majoriteten klarar av att ta sig ur kriminaliteten?

12. Förekommer det några psykologiska samtal med de intagna under tiden på 

anstalten?

13. Förekommer det socialpsykologiska samtal, alltså hur den intagne ska göra för att

undvika att hamna fel igen eller vad den intagne ska göra för att bryta mönstret?

14. Diskuterar ni med den intagna huruvida det förekommer fördomar gentemot den

intagne när denne kommer ut i samhället igen? 

15. Förbereder ni den intagne för ett socialt liv? 

16. Anser ni att man är kriminell om man har blivit dömd för ett brott?

17. Tror ni att den sociala interaktionen mellan intagen och anställd har någon betydelse

för den intagne när han eller hon är fri igen?

18. Förekommer det några sociala aktiviteter mellan fångar och anställda?

19. Förekommer de någon social aktivitet mellan fångarna?

20. Vi tackar så mycket till vår intervjuperson och berättar att vi gärna lämnar vårt 

nummer ifall han behöver kontakta oss av någon anledning.


