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1. Sammanfattning  

Syftet med denna undersökning är att skildra före detta kriminellas perspektiv på 

inkluderingsprocessen till samhället efter att ha varit frihetsberövad. Denna kvalitativa 

undersökningen har en pedagogisk utgångspunkt där resultatet har analyserats utifrån en 

läroteori; det biografiska lärandet. Detta för att se hur förändringsprocessen av att byta livsstil, 

från kriminell till laglydig samhällsmedborgare, kan se ut. Deltagarna för denna 

undersökningen berättar hur denna process inte är enkel däremot finns det företeelser som har 

underlättat deras inkludering. Allt från myndigheters bemötande till att ta ansvar för sina 

tidigare handlingar men också att tillhöra ett sammanhang som exempelvis religiösa grupper, 

kamratföreningar eller en familj. 

Nyckelord: Biografiskt lärande, före detta kriminella, inkluderingsprocess  
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2. Inledning och bakgrund 

Sverige är en demokrati vilket innebär ett rättvist rättssystem där lagar och regler tydligt 

klargör vad medborgare får och inte får göra. Lagar och regler finns till för att skydda 

medborgare mot andra medborgare som begår brottsliga handlingar. När dessa brottsliga 

handlingar sker, ska en domstol kunna utföra rättsliga åtgärder. Ett rättssystem ska ha ett 

rehabiliterande förhållningssätt där individer, efter avtjänat straff, ska ha möjlighet och rätt att 

inkluderas tillbaka in i samhället. Det låter bra i teorin men vi vill veta om det även fungerar i 

praktiken. Brottsförebyggande rådet (2017) skildrar statistik på återfall av kriminalitet då 

ungefär 40 % återigen döms till straff efter att ha blivit frikända. Vi är intresserade av att veta 

vad som sker med resten. Det är vanligt att kriminella stigmatiseras på grund av olaga 

handlingar och att de stämplas som kriminella fastän de väljer att lämna det livet bakom sig. 

Den stämpeln, menar Meisenhelder (1977), ökar klyftan mellan ”vi och de”. Vi menar att de 

individer som lämnat ett kriminellt liv förfogar över kunskap och erfarenheter som kan vara 

avgörande för hur man lämnar ett sådant liv men också hur man inkluderas tillbaka in i 

samhället. Att höra vad dessa individer har att berätta skapar förhoppningsvis förståelse som i 

sin tur kan förminska stigmatiseringen. Vilken typ av brott som begåtts är mindre intressant, 

det är deras intryck av processen till att bli en accepterad samhällsmedborgare efter att varit 

frihetsberövad som är av intresse. Oberoende om deras intryck är positivt eller negativt, är det 

viktigt att ta del av vad dessa individer anser bör göras för att förbättra inkluderingsprocessen.  

Det går att förstå begreppet ”inkluderingsprocess” som någonting på förhand givet, att man 

måste fylla vissa kriterier för att bli en samhällsmedborgare igen. Detta behöver inte vara 

fullständigt sant. Att inkluderas i samhället kan se olika ut för olika individer. Att ha ett 

arbete, att betala skatt, att ha en bostad eller att inte begå kriminella handlingar kan alla vara 

kriterier för att vara inkluderad. Det här är även en av anledningarna till varför denna studie är 

kvalitativ, då det är alla olika erfarenheter och berättelser av inkludering som efterfrågas.  

Ordet ”kriminell” definieras som en person som vanemässigt handlar utanför lagens ramar, 

oberoende om personen straffas för sina handlingar (Nationalencyklopedin). Det är inte denna 

typ av kriminell vi söker då individer som begår kriminella handlingar utan att bli dömda, inte 

genomgår en inkluderingsprocess då de aldrig exkluderats från samhället på grund av ett 

fängelsestraff. Det är inte förrän en person som blir bötfälld, frihetsberövad eller fått någon 

typ av dokumenterad anmärkning för sitt brott som denne blir exkluderad från samhället. Vi 

vill undersöka om samhället ger dessa individer en nystart eller fortsätter att indirekt straffa 

dessa individer i andra sammanhang. Emellertid krävs det även för personen ifråga att 

anstränga sig för att bli inkluderad, då en inkluderingsprocess kräver ansvar från flera parter 

(Taylor, 1995).  

Söker man upp begreppet inkludering definieras det: ”låta ingå som del i viss grupp” 

(Nationalencyklopedin). Gruppen, i detta fall samhället, har som ansvar att inkludera alla. 

Detta bör göras med så få begränsningar som möjligt samt att anpassa både individen och 

miljön för varandras behov. Att främja inkludering är att skapa anpassningsbara möjligheter 

för människor som varit frihetsberövade så att de ingår som del i en viss grupp. Det är enkelt 
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att skapa en illusion av inkludering genom att placera människor ut i samhället utan att förse 

dessa med de hjälpmedel de faktiskt erfordrar.  

Kriminalvården ansvarar för alla anstalter i Sverige. De har även ansvar för frivården. 

Frivården är en tjänst som samhället erbjuder för individer som är villkorligt frisläppta för att 

övervaka dessa individer till att leva laglydigt (Kriminalvården, 2018a). Enligt kriminalvården 

döms mestadels av alla kriminella till frivård. År 2016 dömdes 11,000 av totalt 16,000 

klienter till frivård (Kriminalvården, 2018b). Frivården har en nollvision som grundar sig i att 

förbättra förutsättningar för dessa personer att inkluderas efter frihetsberövandet. Visionen 

bygger på inga rymningar, inga droger, inga kriminella aktiviteter eller våld och inga 

trakasserier (Kriminalvården, 2018c). Kriminalvården skriver på sin hemsida om samarbeten 

som de har med andra organisationer för att bland annat hjälpa respektive individer med 

arbetssökandet. Arbetsförmedlingen finns där kriminalvården är aktiva just för att hjälpa 

individerna med arbetsåtgärder (Kriminalvården, 2018d). 

Socialdemokraten Shadiye Heydari (2014) skriver i sitt förslag till svenska riksdagen hur 

förebyggandet av återfall blir viktigt då många som avtjänat sitt straff vill söka sig till ett 

accepterande sammanhang. Dessa sammanhang kan exempelvis vara religiösa 

platser/grupper, kamratföreningar eller arbetsplatser.  

Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) är en kamratförening för före detta kriminella samt 

missbrukare att hitta till varandra för att jobba på att bli delaktiga i samhället. De erbjuder 

framförallt att hjälpa individer vid tidpunkten de blir frisläppta i form av transport från anstalt 

till önskad plats. De ser även till att dessa individer får nya kontaktnätverk med andra 

personer av liknande erfarenheter men också kontakter med myndigheter. Detta för att 

förbättra förutsättningarna till att hålla sig borta från kriminalitet och droger. Föreningen 

erbjuder även andra aktiviteter, utbildningar och så vidare (KRIS, 2018). KRIS är den 

organisation som har kontaktats för att få tag i informanter till denna undersökning. 

2.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur inkludering i samhället kan se ut, ur före detta 

kriminellas perspektiv. 

2.2. Frågeställningar 

(i) Hur kan en inkluderingsprocess se ut för före detta kriminella? 

(ii) Vad har dessa personer för intryck av samhällets samt myndigheters bemötande? 

  



 
5 

 

3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt handlar om tidigare forskning kring liknande område, vilket är före detta 

kriminellas erfarenheter av bland annat inkludering, arbetsliv och rehabilitering, där olika 

forskningsartiklar har sammanfattats. Det som gör dessa valda artiklar viktiga för vår uppsats 

är att de har skapat en större förståelse och inblick i före detta kriminellas miljö vilket 

underlättat exempelvis ordval i våra intervjufrågor då ämnet som berörs kan uppfattas 

känsligt. Artiklarna är även viktiga för vår uppsats då de senare i diskussionsavsnittet kommer 

att användas för jämförelser med vår egna studie. Samtidigt har artiklarna varit upplysande för 

oss på så sätt att vi kunnat upptäcka eventuella hinder som kunnat uppstå när man berör ett 

känsligt fält som kriminalitet.  

Vi har använt databasen ERIC (Education Resources Information Center), ProQuest för att 

söka fram tidigare forskning av vårt problemområde. Innan försökte vi använda LIBRIS och 

SwePub eftersom artiklarna under dess databaser är på svenska. Däremot gav ERIC fler 

sökresultat. Vi började med att söka på orden ”criminal*” AND (exckluding OR participation) 

och begränsade vår sökning till endast ”peer reviewed” artiklar, då dessa sökord inte gav 

några träffar. Sedan prövades enbart ordet ”criminal*” däremot stämde sökresultaten inte 

överens med vårt problemområde. Till sist sökte vi på orden ”ex criminal” och flertals artiklar 

med liknande problemområde dök upp i sökresultatet. Vi valde ut sex artiklar av alla 46 

träffar som dök upp däremot var endast tre av sex artiklar tillgängliga att läsa. Vår sökning 

fortsatte men denna gång använde vi databasen DiVa portalen med sökordet ”kriminella” och 

vi hittade de sista valda artiklarna, på svenska. 

En artikel som beskriver före detta kriminellas möjlighet till ett arbetsliv efter att ha lämnat 

det kriminella livet är en artikel som Chris Brown (2011) skrivit. Det som framkommer i 

Browns studie är att misslyckas med att hitta en stadig anställning samt en stabiliserad 

ekonomi är ofta anledningen bakom återfall för före detta kriminella. Inom tre år återvänder 

två tredjedelar av före detta kriminella till fängelse. Dessa individer stöter på hinder för 

anställning trots tidigare specifika erfarenheter eller utbildningar. Till detta förekommer även 

en stigmatisering av att ha ett kriminellt förflutna. Före detta kriminella står inför en mängd 

individuella, juridiska och arbetets relaterade hinder för att få ett jobb (ibid.).  

Förberedelser för före detta kriminella bör börja med frigivningsplanering som införlivar alla 

element av integrering, med särskild fokus på bostadsanskaffning, anställning och socialt 

nätverksstöd. Fängelser i USA har blivit kritiserade för att ha gjort ett sämre arbete att erbjuda 

brottslingar utbildningar och arbeten efter deras frigivning. Färdigheter och placering är 

viktiga faktorer för en lyckad övergång tillbaka till samhället. Före detta kriminella ber om en 

andra chans för att ändra sin livsstil, med anställning som viktigaste faktorn (Brown, 2011). 

För att försöka avstå från den kriminella livsstilen har vi läst en artikel skriven av Mapham 

och Hefferon. Författarna beskriver att man kan utveckla en posttraumatisk känsla när man 

lämnar den kriminella livsstilen men att man genom olika rehabiliteringsprogram får hjälp 

med att handskas med den. Mapham och Hefferon (2012) skriver att avstå från kriminalitet 
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samt den följande utvecklingen har en växelverkan på varandra. Detta förklaras genom att när 

individen väl tar avstånd från kriminalitet sker en utveckling i individen. Denna utveckling 

leder till att avståndet blir större vilket är en positiv utveckling (Mapham & Hefferon, 2012). 

En artikel som berör rehabilitering av före detta kriminella genom icke-formellt lärande är en 

artikel skriven av Nomazulu Ngozwana (2017). Icke-formellt lärande undersöks i studien 

samt dess påverkan på individens behov som behöver anpassas. I resultatet från data-analysen 

framkommer det att tidigare frihetsberövade personer lärde sig grundläggande läs- och 

skrivkunskaper samt grundförmågor genom ett icke-formellt lärande. Ett icke-formellt lärande 

underlättar före detta kriminellas förändrade attityder samt erkänner deras identitet som ett 

resultat av det transformativa icke-formella lärandet. Vissa före detta kriminella i Lesotho 

demonstrerade detta genom program som var individuellsanpassade. Dessa individer behöver 

ha tillgång till undervisningsresurser för att lära sig mer och på så sätt ändra sitt liv. 

Sammanfattningsvis visar studien på att icke-formellt lärande framstår som ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att rehabilitera kriminella. Resultatet i denna studie visade även att 

tilliten och stödet dessa individer har för varandra ledde till att de med grundläggande läs- och 

skrivkunskaper hjälpte de som inte bemästrade dessa egenskaper.  

Carolina Klockmo (2015) har i sin artikel undersökt KRAMIS verksamhet. KRAMI riktar sig 

till män i åldern 18–45 med kriminell bakgrund eller risken att hamna i kriminalitet. Det är ett 

projekt i samverkan mellan arbetsförmedling, kriminalvård och socialtjänst. Författaren 

nämner att arbetslivet är en viktig plattform som erbjuder sociala kontakter, dagliga rutiner 

och möjligheten att göra något meningsskapande för de som riskerar att hamna i kriminalitet 

eller de som har en kriminell bakgrund. Syftet med verksamheten är att ge bättre 

förutsättningar för att bli aktivt deltagande i samhällslivet. Klockmos studie undersöker 

KRAMIS för att ta reda på hur många av verksamhetens deltagare som börjar studera eller 

arbeta efter att ha deltagit i verksamheten. Svårigheter som nämns av deltagarna i 

verksamheten är att påbörja arbetslivsinriktad rehabilitering då det innebär att skapa nya 

rutiner i sin vardag. Flera av deltagarna uttryckte att de fick en möjlighet att upptäcka sig 

själva och sina förmågor. Olika möjligheter som nämns av deltagarna var bland annat 

föreläsningar, studievägledning samt fritidsaktiviteter. I Klockmos studie framförs även att en 

viktig faktor i arbetet med social integrering bland kriminella är att få ut individen i arbete. 

Ytterligare en viktig utgångspunkt är att den kriminella ska ha en vilja att integreras. 

KRAMIS fokuserar på att få deltagarna ut i arbetslivet men de arbetar även med andra sociala 

aspekter i deltagarnas liv (ibid.). 

Johansson och Kangavieri (2015) har i sin artikel skrivit om ett projekt som heter Social 

insatsgrupp i Linköpings kommun. Syftet med detta projekt har varit att se om en samverkan 

mellan myndigheter kan motverka kriminalitet.  

Johansson och Kangavieri har vänt sig till individer som lever i riskzonen till rekrytering av 

kriminella nätverk. De vill således rikta in sig på de som riskerar att hamna i ett kriminellt liv 

men också de som redan hamnat där, men önskar lämna det. Det framkommer i studien att 

projektet upplevs positivt, från att ha varit livsavgörande till att det lyckats bidra till minskad 
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brottslighet. Värt att nämna är att projektet inte uppfattats som en slags garanti för att inte 

begå brott igen, utan att individerna istället har känt ett behov av en slags uppföljning för att 

minska risken för återfall. Det finns också ett behov av ökad kunskap hos myndigheter och 

samhället för denna målgrupp vilket är yngre personer som lever i riskzonen till kriminell 

rekrytering. Det framkommer även i studien att samordnade insatser bör framhävas hur detta 

samarbete mellan myndigheter och organisationer kan motverka kriminalitet.  

Genom samordnade insatser och en direkt tillgång till organisationer som SIG – Sociala 

insatser i Linköping, kan kriminella snabbt få hjälp. Ett problem som dock framkommer i 

studien är att om engagerade och resursstarka individer som jobbar med dessa organisationer 

lämnar, kan samarbetet plötsligt försämras. Sammanfattningsvis finns det en övergripande 

positiv upplevelse av detta projekts arbetssätt. Direkta och öppna kommunikationsvägar, 

engagemang och kompetens är begrepp som tas upp som viktiga faktorer för det lyckade 

projektet (Johansson & Kangavieri, 2015).  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna att presenteras samt de begrepp som är 

centrala för den valda teorin. Teorin vi kommer att använda oss av är det biografiska lärandet 

av Peter Alheit. Vi anser att teorin är relevant för vår studie då den ger oss möjlighet att förstå 

hur man kan återskapa och forma sitt liv utefter de förändrade sammanhang man är i. Teorin 

om biografiskt lärande försöker förtydliga komplexiteten i varför handlingar, i detta fall 

kriminalitet, görs och hur de är relaterade till strukturer och subjekt samt hur varje berörd 

individ strävar efter en förändring. Då studien berör en utvecklingsprocess från att vara 

kriminell till laglydig samhällsmedborgare, anser vi att det biografiska lärandet är relevant får 

vår studie. 

4.1. Biografiskt lärande  

Den tyske vuxenpedagogen Peter Alheit grundade teorin om det biografiska lärandet. Alheit 

menar att det mänskliga lärandet bör ses som en livslång process som ständigt återbildas och 

förändras allt efter de tillstånd individen befinner sig i. Alheit (2009) förklarar det livslånga 

lärande som en relation till individens livsberättelser. Teorin grundar sig i att söka efter det 

som ger form åt vår biografi eller livshistoria.  

Att lämna en livsstil som har präglat en stor del av ens liv är en del av en förändringsprocess. 

Förändringsprocesser är en del av teorin biografiska lärandet av Peter Alheit. Denna process 

menar Alheit (1995) sker genom inre självreflektion. Det är av denna anledning, att lämna en 

livsstil men ändå fortsätta förändras, som gör denna teori intressant för vår undersökning då 

kravet vi har får vår målgrupp är att ha lämnat en destruktiv livsstil bakom sig. Centrala 

begrepp som tas upp i teorin är bland annat självreflektion, biografi, unlived lives och habitus. 

Dessa begrepp kommer senare att användas när en analys ska genomföras av resultatet, både 

från en strukturell aspekt men även en subjektiv aspekt. 

Ett centralt begrepp i Alheits teori är biograficitet som handlar om att skapa och rekonstruera 

livet utifrån människans habitus (Bron & Lönnheden, 2005). Alheits (2009) förklaring till 

habitus som ett tillstånd i människans liv som påverkats av tidigare erfarenheter och vanor 

som återspeglas i hennes uppträdande, agerande och tankesätt. Detta tillstånd definierar 

människans sätt att se hennes omvärld på. Bron och Lönnheden (2005) förtydligar detta då de 

skriver att dessa tillstånd är dynamiska, det vill säga att människans upplevelser kan förändras 

beroende på vilka nya erfarenheter som människan har fått. Ett exempel kan vara hur 

individen upplever ett skede i sitt liv som exempelvis sin första arbetsplats. Denna upplevelse 

kan förändras senare i livet när individen får fler erfarenheter av andra arbetsplatser. Alheit 

(1995) beskriver detta som ett lärande i omvärderingen av våra livserfarenheter. Det är denna 

process som blir det biografiska lärandet eftersom individen lär sig av sig själv och sin 

livssituation. Detta är anledningen till valet av ord i fenomenet vi vill studera, där vi betonar 

de före detta kriminellas intryck och inte upplevelse, då upplevelsen är dynamisk. Då vi 

skriver om kriminella och att utvecklas från att vara kriminell till att bli en skötsam 
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samhällsmedborgare, kräver det en utvecklingsprocess. En utvecklingsprocess som Alheit 

(1995) menar kan ske genom reflektion.  

Alheit (2009) betonar reflektionen i en utvecklingsprocess, där det eventuellt kan uppstå en 

metareflektion, det vill säga reflekterandet över sin egen reflektion. I varje individs habitus 

finns det utrymme för livsval däremot krävs det reflektion över dessa val för att välja utvägar 

bortom individens bekvämlighet. När individen möter nya meningsfulla livssituationer sker 

det en förändring i ens livsberättelse. Om denne individ reflekterar med sig själv, eller med 

sin omgivning över den nya situationen, kan hen uppleva nya möjligheter för alternativa 

livsval. Detta benämns som unlived lives i Alheits teori (Alheit, 2009).  

Det finns två aspekter inom det biografiska lärandet som samspelar med varandra; den 

strukturella aspekten och den subjektiva aspekten. Den strukturella aspekten förekommer i 

individens omgivning och förutsättningar men också hennes begränsningar som hon föds med 

eller socialiseras in i. Den subjektiva aspekten berör individens självbestämmande, Alheit 

menar att denna aspekt får människan att känna att hon har en fri vilja som skapar en känsla 

av delaktighet i livet (Bron & Lönnheden, 2005).  

Alheit (1995) menar att livet omfattar ett strukturellt perspektiv i form av premisser och 

gränser till vilka människor föds och socialiseras. Det finns även en uppfattning hos 

människan som handlar om att styra och bestämmer över vårt eget liv. Denna uppfattning av 

självbestämmande, menar Alheit, står inte i konflikt med att vårt liv kan uppfattas som 

förutbestämt. Dessa två sidor kallar han för struktur och subjekt. Båda dessa begrepp är 

viktiga för att begripa hur livskonstruktioner förekommer. Alheit relaterar begreppen även till 

ett lärandeperspektiv istället för att endast fokusera på sambandet mellan individ och struktur. 

Genom att framhäva lärandet kan de strukturella ramar som både påverkar våra liv och vårt 

aktiva handlande, sammanfogas till en enhet. Det innebär således att lärande möjliggör nya 

chanser i livet. Det förenar och hjälper oss att inse hur vi ska handskas med ny kunskap och 

nya erfarenheter. Det är genom reflektion i våra biografier som ny kunskap kan uppkomma. 

Det är när vi anpassar nya fakta och nya händelser till oss själva och vår biografi, som lärande 

blir till. Alheit förklarar att om de nya händelserna inte relateras till gamla erfarenheter 

riskerar individen att endast återskapa samma händelse. Den nya kunskapen bli genuin om 

den har bearbetats det vill säga att en reflektion av sina erfarenheter har gjorts. Detta eftersom 

Alheit menar att kunskapen redan finns i människans livsberättelser, hon måste bara 

reproducera den relaterat till sitt egna liv. Återigen lär sig människan av sitt egna liv (Bron & 

Lönnheden, 2005).  Detta kan eventuellt resultera i ett ändrat sätt att tänka men även ett ändrat 

sätt att handla. Kunskap är således alltid bundet till våra biografier, på ett eller annat sätt. 

Kunskapen är integrerad med oss. Alheit menar att det inte finns någon kunskap än biografisk 

kunskap (ibid.).  
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5. Metod  

I följande avsnitt presenterar vi studiens valda metod samt argumentera för varför de är 

relevanta för vår undersökning. Den valda forskningsansatsen, genomförandet av vår studie, 

urvalsbearbetningen samt intervjudeltagarna kommer att tas upp. Återstående part av avsnittet 

kommer att behandla de etiska forskningsprinciperna.  

5.1. Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa forskningsansatsen söker huvudsakligen efter fenomenets innehåll och att 

beskriva fördjupat vad det innebär. Det som vanligtvis kännetecknar en kvalitativ ansats är 

djupgående undersökningar på bland annat individers uppfattningar kring respektive 

problemområde. Detta kan genomföras via exempelvis intervjuer. Fördelen med denna metod 

är att resultaten av empirin blir en detaljerad beskrivning av undersökningens syfte. 

Emellertid kan resultaten brista då kvantiteten av empirin är färre i en kvalitativ 

undersökning. Det blir svårt att generalisera resultaten till verkligheten, däremot blir den 

representativ för den valda gruppen som har undersökts (Ahrne & Svensson, 2015). En 

kvalitativ ansats är vald för denna studie då det är individers intryck, djupgående berättelser 

och erfarenheter som är av intresse.  

5.2. Förförståelse  

Gilje och Grimen (2007) skriver hur viktigt det är för undersökaren att redogöra för ens 

förförståelse då den påverkar undersökningens gång. Från valet av problemområde till 

utformandet av frågor till insamlingen av empirin. Denna förförståelse om respektive 

fenomen grundar sig i undersökarens erfarenheter, trosuppfattningar och så vidare (Gilje & 

Grimen, 2007).  

Vår förförståelse grundar sig i att vi båda är uppvuxna i områden med låg socioekonomisk 

status, låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och hög kriminalitet. Det har resulterat i att vi 

ofta varit i kontakt och anknytning till före detta kriminella. Dessa individer har uttryckt sig 

om den orättvisa som förekommer i myndigheters bemötande och hur systemet ständigt 

jobbar för att hålla dessa individer utanför samhället. Att ofta höra och träffa människor som 

talar om detta fenomen på detta sätt, har lagt grunden till vår förförståelse vilket lett till att vi 

velat studera detta område.  

5.3. Urval och avgränsning 

Gruppen som vi har undersökt är numer frisläppta individer som har blivit laglydiga 

medborgare på grund av att de har tjänat sitt straff, därför har det varit svårt att hitta dessa 

individer som undersökningen berör. Vi försökte att komma i kontakt med organisationer som 

KRIS och Chance2Change som aktivt arbetar med före detta kriminellas inkluderingsprocess. 

Dessa organisationer var av intresse för oss då deltagare i dessa program medverkar för att 

försöka lämna ett kriminellt förflutet bakom sig och bli laglydiga samhällsmedborgare. Utan 

erfarenhet av denna förvandling var deras medverkande i vår undersökning obefogad. Utöver 
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KRIS och Chance2Change, sökte vi oss till andra samhällsprofiler som levt ett kriminellt liv 

men som lämnat det bakom sig och som idag jobbar förebyggande mot det. Dessa 

samhällsprofiler jobbar exempelvis genom sociala medier för att kunna nå ut till människor. 

Trots att denna grupp var någorlunda svår att nå fram till, ville vi undvika att hamna i en 

situation där våra informanter inte uppfyllde våra kriterier. Detta kallar Ahrne och Svensson 

(2015) för ett strategiskt urval. Sedan har dessa samhällsprofiler och organisationer frågats 

efter fler informanter som kan tänka sig vara intresserade av undersökningen, vilket Ahrne 

och Svensson (2015) benämner som ett snöbollsurval. Vi har således börjat med ett strategiskt 

urval och sedan använt ett snöbollsurval. 

5.4. Intervjuer 

Kontakten med samhällsprofilerna samt organisationerna som vi hade i åtanke, det vill säga 

KRIS och Chance2Change, skedde först via telefon för att se om det fanns ett intresse. Vi 

började inledningsvis att berätta kort om studiens syfte för att se ifall det fanns ett intresse för 

deltagande för att sedan mejla ut ett missivbrev som beskrev undersökningen syfte utförligare. 

Detta gjordes för att informanterna skulle ha tid på sig att tänka igenom om de ville delta eller 

avstå i undersökningen. I missivbrevet (bilaga 1) förekom våra telefonnummer som de fick 

ringa upp för att boka in en tid. I brevet uppmärksammades dock att undersökningen skulle 

göras under en begränsad tid och att ett snabbt svar uppskattades. 

Vi genomförde sju intervjuer där svaren från varje informant mättade undersökningsfrågorna. 

Vi kunde eventuellt ha genomfört några till däremot var det dels svårt att få tag i informanter 

och dels började vi att upptäcka liknande svar. Vi ansåg att ytterligare intervjuer hade 

uppfattats som repetitiva. Intervjufrågorna som kom att användas var semistrukturerade för att 

det var informanternas erfarenheter som efterfrågades. Detta gjorde att följdfrågor kunde 

uppstå vilket uteslöt en fullt strukturerad intervjuform. Detta ledde också i sin tur för oss 

undersökare att anpassa följdfrågorna utifrån informanternas individuella svar. 

Undersökningens syfte låg till grund för intervjufrågornas utformning då frågorna handlade 

mestadels om det övriga samhällets bemötande av dessa individer. Då vi är två undersökare 

delade vi upp arbetet, där ena fick utföra fyra intervjuer och den andra tre intervjuer. Detta för 

att undvika att utsätta informanterna för onödig maktutövning. Ahrne och Svensson (2015) 

förklarar att det kan ske en maktutövning mot informanterna där de sätts i ett sammanhang där 

de behöver svara på, i detta fall, personliga frågor. Vid varje intervju berättade vi om att 

konversationerna skulle bli inspelade däremot att vi skulle radera dessa inspelningar när 

undersökningen var klar. Tre av intervjuerna gjordes via telefon eftersom respondenterna inte 

kunde närvara fysiskt på grund av olika anledningar. En av oss utförde två telefonintervjuer 

och den andra gjorde en. Vi upplevde telefonintervjuerna mindre naturliga till skillnad från de 

fysiska träffarna då det var svårare att få en kemi med informanten över telefon, men försökte 

utföra intervjuerna så bra som möjligt ändå. De resterande fyra fysiska intervjuerna delades 

upp av oss då vi genomförde två var. Träffarna anpassades efter informanternas önskemål, det 

vill säga deras val av plats. Alla intervjuer började med inledande frågor där informanterna 

fick berätta om sig själva och utifrån deras individuella berättelser uppmärksammades 
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specifika svar som ledde till följdfrågor. Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 35-65 

minuter där de fysiska träffarna varade längre än telefonintervjuerna. 

5.5. Informanter 

Våra informanter benämns som ”Kim”, ”Alex”, ”Robin”, ”Charlie”, ”Bana”, ”Jo” och ”Sam” 

i denna undersökning och är 20 – 65 år gamla. Samtliga har varit frihetsberövade vid ett eller 

flera tillfällen i sina liv. Hur länge de var frihetsberövade eller vad de hade varit 

frihetsberövade för såg annorlunda ut för var och en av dem. En av informanternas kriminella 

handlingar har blivit uppmärksammat i media. En annan informant har varit kriminell i hela 

sitt liv då familjemedlemmar också varit det. Alla informanter förutom en har idag någon 

form av sysselsättning som exempelvis ett arbete. 

5.6. Bearbetning av data 

Efter att intervjuerna genomfördes utfördes transkriberingar vilket gjordes direkt efter 

intervjutillfället för att bearbeta den nya informationen som vi hade mottagit. Bryman (2011) 

förklarar att det är viktigt att transkribera intervjun medan den fortfarande är färsk för att 

bearbeta informationen direkt. Detta lärde oss att förstå vår intervjuteknik – semistrukturen – 

bättre som möjliggjorde för oss att förbättra bland annat vårt lyssnande och vägledningen av 

svaren. Förtydligande blir det lätt för informanterna att tappa tråden i deras svar därför var det 

viktigt för oss att leda tillbaka samtalet till den aktuella frågan. Varje intervju tog ungefär nio 

timmar att transkribera. När alla intervjuer hade transkriberats klart börjades arbetet med att 

bearbeta och försöka finna olika teman i svaren. Fyra olika teman hittades där vi citerade 

respektive informant under respektive tema. Detta gjordes då vi ändrade informanternas citat 

från talspråk till skriftspråk då innehållet av citaten är densamma, för att bidra till en större 

förståelse av resultatet 

Efter att resultatdelen var klar påbörjades en analys. Analysen genomfördes med det 

biografiska lärandet som utgångspunkt där resultatet analyserades utifrån utvalda centrala 

begrepp. Det vill säga att paralleller från de teoretiska begreppen – habitus, biografi, 

självreflektion, livserfarenhet, unlived lives samt de strukturella respektive subjektiva 

aspekterna – till informanternas svar drogs. Efteråt fortsatte vi med diskussionen utifrån 

resultatet där vi diskuterar bland annat tidigare forskning relaterat till resultatet. 

5.7. Etik 

Enligt vetenskapsrådet (2017) måste fyra etiska principer följas i varje undersökning som 

genomförs; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa innebär bland annat att informera deltagarna av intervjuerna om undersökningens syfte 

samt deras rättigheter att ta ställning i deltagandet. Principerna medför även att 

informanternas identitet anonymiseras samt att deras svar endast kommer att användas i 

undersökningens syfte.  
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Förtydligande menar Ahrne och Svensson (2015) att de fyra kraven betraktas som mänskliga 

rättigheter där individens frihet kring ställningstagandet blir avgörande för godkännandet av 

undersökningen. Ahrne och Svensson (2015) förklarar informationskravet och betonar vikten 

av att informera undersökningsdeltagarna om undersökningen för att de sedan ska kunna 

bedöma om/hur mycket de vill ta del av undersökningen. Vidare förklaras konfidentialitet och 

hur informanternas personliga uppgifter enbart får användas i forskningssyfte. Emellertid 

måste dessa uppgifter redovisas på ett sätt där ingen kan identifiera informanterna. Vidare 

skriver Ahrne och Svensson (2015) hur informanterna och deras intervjuer endast får 

användas i undersökningens syfte.     

De fyra principerna redovisas i vårt missivbrev som har delats ut till informanterna i syfte av 

att upplysa dem om deras rättigheter. Detta har även förstärkt samtyckeskravet då vi har fått 

det bekräftat i skriftlig form. För att ha kunnat nästintill säkerställa informanternas 

konfidentialitet har vi ersatt deras riktiga namn med könsneutrala fiktiva namn i resultatet. 

Likaså har vi vidhållit specifik information som har kunnat avslöja deras identiteter. Efter att 

transkriberingarna gjordes såg vi till att radera ljudfilerna med de inspelade rösterna för att 

återigen minska risken att avslöja vilka våra informanter är.  

5.8. Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att veta om studien är tillförlitlig, bör den vara trovärdig, överförbar och vara möjlig att 

bevisa och bekräfta. Ett sätt att försöka se till att studien blir tillförlitlig och trovärdig, är att 

återkoppla resultaten till informanterna som deltagit i studien. Genom att tillåta informanterna 

ta del av resultatet och godkänna att det som står faktiskt stämmer, ökar man studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet (Bryman, 2011). 

Efter att resultatdelen i uppsatsen skrevs klart, blev våra informanter erbjudna att få ta del av 

det för att ge dem en möjlighet att godkänna det som har skrivits. Resultatet mailades ut och 

vi berättade i mailet att om några funderingar eller synpunkter uppstod, var det bara att maila 

oss så skulle det tas i beaktning. De flesta svarade tillbaka och skrev att allt såg bra ut, medan 

vissa inte svarade och det tolkades som ett godkännande.  

För att en studie ska vara trovärdig, menar Bryman (2011) att det är viktigt att noggrant 

redovisa hur undersökningen gått till. Detta är väsentligt för att det enkelt ska kunna gå att 

granska i efterhand. I metodavsnittet har vi tydligt beskrivit hur vi gått tillväga då Larsson 

(2005) betonar vikten av att vara transparent för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten 

till undersökningen. Vi har varit två författare bakom denna uppsats vilket också möjliggjort 

att granska de olika delarna med flera ögon för att minska chansen för fel.  

Bryman (2011) menar att överförbarhet innebär om resultatet skulle vara möjligt att överföra 

till andra förhållanden eller sammanhang. För att kunna bevisa och bekräfta att vi som 

uppsatsförfattare agerat i god tro och i största möjliga utsträckning lämnat våra subjektiva 

värderingar utanför, har vi ständigt diskuterat med varandra. Vi har fört en dialog sinsemellan 

varandra för att försöka se till att det vi redovisar är det vi fått fram i vår undersökning, 

oberoende av oss. 
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5.9. Metoddiskussion  

Anledningen till att en kvalitativ metod valdes var på grund av problemområdet. Vi ansåg att 

en kvalitativ metod är lämpligare då undersökningens syfte är att ta reda på individers 

upplevelse av inkludering. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer eftersom varje 

informants berättelse var unik då deras upplevelser av livsstilsförändringen var individuell. Vi 

hade tankar om att göra en kvantitativ undersökning däremot märkte vi att vi inte kunde få 

tillräckligt många deltagare. Processen var svår då vi inte visste vart vi skulle vända oss till 

men när vi väl fick tag i organisationerna fanns det för lite deltagare för att kunna exempelvis 

utföra enkätundersökningar. Bortsett från antalet deltagare hade enkätundersökningar ändå 

inte varit lämpliga då utvecklandet av deras berättelser elimineras i denna form av 

undersökning. Att observera var uteslutet för vår undersökning då det skulle bli omöjligt att 

observera en individs upplevelse som redan har skett.  

Samarbetet mellan oss två har varierat under undersökningens gång. Vi transkriberade de 

intervjuerna vi själva höll i, däremot skrev vi resterande delar tillsammans. Mot slutet av 

undersökningen när analysen skulle genomföras valde vi att dela upp skrivandet på grund av 

att vi hade ont om tid. Vardera skribenten skrev på varsin del som vi sedan bytte för att läsa 

igenom partnerns del. Dels för att lära av varandra och dels för att komplettera samt redigera i 

den andres del. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi vad vi har fått höra från de intervjuer vi har gjort. Här presenteras 

informanternas svar på de frågor som ställts med relevans för att uppnå studiens syfte. 

Resultatet presenteras under fyra rubriker; Straffet efter straffet, Möjlighet till arbete, Socialt 

stöd samt Att ta sitt eget ansvar. 

6.1. Straffet efter straffet 

Majoriteten av våra informanter uttrycker att de fortfarande lever i konsekvenser av sina 

handlingar, trots att de har avtjänat sitt straff. Konsekvenser som ökar risken för utanförskap. 

Dessa konsekvenser varierar beroende på individ, men däremot hade alla intrycket av att 

deras tidigare kriminella livsstil bidrog till att det uppstod hinder i deras vardag.  

Alex har levt hela sitt liv som kriminell. Straffet efter straffet som Alex berättar om är hens 

erfarenheter av myndigheters bemötande, då det upplevs som ett hinder för inkluderingen. Ett 

exempel är hur det är svårt att bli tagen på allvar på grund av sitt tidigare liv. Det blir även 

svårare i mötet med myndigheterna om man, som Alex, har haft ett drogmissbruk. 

Ett och ett halvt år som jag har varit drogfri är ingenting för dem. Men för mig är det 

skitmycket. Jag har aldrig varit det i hela mitt liv. Ibland känns det som att de begär för 

mycket, det är en piss i Mississippi för dem. Man blir ju lite besviken när man kämpat, 

speciellt när man lider av en beroendesjukdom. Det är jättesvårt. – Alex   

Informanterna berättar även hur myndigheter ständigt dömer dem för deras förflutna, när de i 

egentligen bara vill starta om på nytt. Robin upplever att myndigheter placerar hen i fack som 

enligt hen leder till ett utanförskap. Det i sin tur försvårar processen att bli en demokratisk 

medborgare.   

Men man blir utestängd från myndigheter och får kalla handen. De pratar med en som 

om man inte har rättigheter till något längre… ja, det blir en otrolig frustration. Alltså 

någonstans måste de börja att hantera oss som kommer ut, och inte placera oss i fack. 

Då är vi ju redan utdömda i samhället. De måste hitta saker som får oss att fortfarande 

känna oss som människor. – Robin  

Charlie och Bana delar samma åsikt kring de faktorer som förbättrar inkluderingsprocessen. 

Båda menar att synen på före detta kriminella är alldeles för färgade av brottet som de begått.  

Myndigheterna måste se människan bakom brottet. Människorna måste se människan 

bakom brottet. Om de enbart ser mig för det brott jag begått, kommer jag själv skapa 

den identiteten och tro på det. Det går inte. Nu pratar jag om hur en perfekt värld hade 

varit, men jag tror att det är viktigt. – Charlie  

Robin berättar att personer med ett kriminellt förflutet avtjänar fortfarande någon form av 

straff. Det skapar sämre förutsättningar för dessa individer och i värsta fall kan det leda till ett 

återfall, berättar hen. Att placeras i fack, ha sämre förutsättningar och sämre chanser för saker 

och ting är en del av de konsekvenser Robin tar upp.  
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Många sa åt mig när jag satt i fängelse att vara beredd på att straffet kommer när du 

kommer ut från fängelse. – Robin  

Robin berättar hur ett straff kan blir livslångt då hens rättegång blev uppmärksammad i media. 

Detta beskriver Robin har påverkat hen att ta del av samhället samt skapar hinder för sitt barn. 

Informanten berättar om rädslan för framtiden och hur enkelt det kan blir för andra att få veta 

vad som har hänt, då det finns dokumenterat på nätet.   

Jag tror att hindret för min inkluderingsprocess var medierna. Det är bara att googla 

mitt namn om 15 år och folk kommer hitta min historia. – Robin  

För att kunna bli inkluderad i samhället efter att ha varit frihetsberövad, ger våra informanter 

flera förslag på hur den här processen skulle kunna förbättras genom exempelvis förmedla 

kunskap om vad samhället kan erbjuda. Erfarenheten som Kim har är att anstalter saknar att 

erbjuda den här typen av information. Det tror Kim skulle ha underlättat 

inkluderingsprocessen i samhället. En annan sak som skulle hjälpa till med 

inkluderingsprocessen är att få hjälp med att jobba med sig själv. Att hitta motivation till att 

vilja bli en produktiv medborgare genom dialog och kommunikation mellan individen och 

olika myndigheter.  

De på anstalten är jättedåliga med att informera det. Vad kan jag få för hjälp? Vilken 

typ av hjälp behöver jag? – Kim 

Jo upplever att hens straff fortsätter i form av utanförskap och färre ärliga chanser efter sitt 

avtjänade straff som hen anser är ett stort bekymmer.  

Jag vill så gärna få jobba och få vara normal. Men tillåts inte det. Jag straffas ju alltså 

fortfarande. Jag menar, det är förståeligt. Alla vill inte hänga runt mig och så. Men det 

gör inte saken bättre. Man stöts ut och stöts kanske tillbaka till sitt gamla liv, där man 

kom ifrån. Man blir ordentligt straffad när man kommer ut. – Jo  

Jo menar att chansen för ett återfall ökar för de personer som exkluderas av samhället. Hen 

berättar att detta utanförskap beror bland annat på möjligheten att få jobba. 

6.1.1. Möjlighet till arbete 

Några av våra informanter betonar vikten av att ha ett arbete för att känna sig som en del av 

samhället, däremot har arbetssökandet varit svårt. Detta beror på att arbetsgivarna utgår från 

vad dessa individer har för anmärkningar på sina belastningsregister. Vissa informanter 

upplever också att deras förutsättningar för att söka jobb varit sämre redan innan de begått 

kriminella handlingar. Detta beror på att de tillhör marginaliserade grupper på grund av 

hudfärg och religion. Charlie var en av informanterna som upplever utanförskap på grund av 

sitt utseende, religiösa tillhörighet och sin kriminella historia.  

Jag är svart och har suttit… Folk säger att jag ser farlig ut, att jag ser arg ut. Men jag är 

inte det. Jag försöker le åt folk ibland när jag ute, bara för att bevisa för dem att jag 
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egentligen inte är farlig... Sen är det svårt. Hur ska jag få jobb om de frågar om 

belastningsregister? Mitt är ju inte det renaste registret. – Charlie  

Charlies utseende och religion går emot normen vilket försvårar bland annat processen till att 

söka jobb. Liksom Charlie som har intrycket av att belastningsregister skapar hinder för 

möjligheten att söka jobb, tycker Sam detsamma. Det var dock ett undantag som gav Sam 

chansen att visa sin arbetsmoral och kompetens.   

Jag har haft tur. När jag sökte jobb efter kåken var det kris med arbetskraft på det här 

stället. Min arbetsgivare anställde mig på grund av personalbrist och frågade efter 

registret i efterhand. Jag tänkte hämta det men min chef glömde bort det. Jag gjorde ett 

bra jobb och de såg mig för den jag är och hur jag jobbar. Hade jag visat mitt register, 

hade jag aldrig fått jobbet. – Sam  

Bana förklarar hur möjligheten att söka jobb försvåras på grund av hens utseende, då det är 

representerat i negativa sammanhang i Sverige. På grund av detta förklarar Bana att hen har 

upplevt kategorisering av en stereotyp som arbetsgivare vanligtvis undviker att anställa. 

Jag tror att jag hade haft det svårt även om jag inte hade haft belastningsanmärkningar 

på mitt register. Ingen är ju rasist, men alla säger ”men” efter den meningen. – Bana  

De hinder som uppstår i kontakt med myndigheter samt de hinder som uppstår vid sökandet 

av arbete är något även Charlie belyser. Varken socialstyrelsen eller arbetsförmedlingen har 

erbjudit hjälp när Charlie har vänt sig till dem.  

När jag sa att det är ju deras uppgift att hjälpa till sa de att det inte finns något de kan 

göra… Som jag sa i början så är det som att slå sig blodig mot en vägg. – Charlie  

Trots myndigheternas passiva hjälp, har alla informanter klarat sig med hjälp av stöd från 

deras nära och kära.  

6.2. Socialt stöd 

Alla informanter berör på ett eller annat sätt att de har fått erhålla något slag av socialt stöd 

för att förenkla deras inkluderingsprocess i samhället. Kamratföreningar, familj och religion 

var tre centrala områden som belystes på olika sätt, i relation till socialt stöd. Robin förklarar 

hur allt ändrades när hen fick barn. Den villkorslösa kärleken från barn och sambo är det som 

får hen att känna sig speciell.   

Det är de två som har sett till att jag känner mig hel igen. Det är deras förtjänst. Jag 

känner inte att jag är en del av samhället men jag är en del av denna familj. Jag är en del 

av dem och de är en del av mig. De har hjälpt mig. – Robin  

Religionen är det som har fått Charlie att prioritera positiva saker i livet. Ett exempel är att 

hen åkte till sitt hemland för att gifta sig. Att gifta sig är högt prioriterat i islam, menar 

Charlie. Det var en början på en ny livsstil som också bidrog till att Charlie började jobba och 
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betala skatt, vilket var ovanligt i konstrast till hens tidigare sysselsättningar. Det var ett sätt 

för hen att göra rätt ifrån sig och vara en laglydig samhällsmedborgare.  

Jag åkte till hemlandet för att gifta mig. När jag kom hem till Sverige var det viktigt för 

mig att börja jag jobba vitt. Det här var tack vare Islam som tog mig ur mörkret och 

förde mig in i ljuset. – Charlie  

Även Bana menar att familjen i kombination med religionen var viktiga faktorer för dennes 

inkluderingsprocess. Liksom Charlie, praktiserar Bana Islam då hen berättar hur religionens 

värderingar idag är Banas verklighet. Hen berättar också hur familjen har hjälpt till med att 

finna rätt väg igen. Hen menar att konsekvenserna inte spelade någon roll tidigare, men att 

både religionen och familjen nu fått hen att värdera annorlunda och ta konsekvenserna av sina 

brott på allvar.  

Min familj hjälpte mig att hamna på fötterna igen. Jag var inte rädd för något eller 

någon förr. Man var ju medveten om konsekvenserna men det stoppade inte en… Nu är 

det så. Det här är min verklighet nu, min sanning. – Bana   

Jo menar att konsekvenserna av ett brott, det vill säga fängelsestraffet, inte var tillräckligt 

skrämmande. Det var andra faktorer som spelade roll. Rädslan för att förlora familj, bostad 

men framför allt att förlora vårdnaden av sitt barn var det som fick Jo att göra rätt för sig. 

Vad är ett fängelsestraff till skillnaden från att förlora familjen, sonen, bostaden och så 

vidare… Hade det inte varit för dem hade jag aldrig hamnat rätt igen. – Jo  

Sam pratar om sin mamma och ett specifikt fall vid hens första häktning. För Sam har mamma 

varit ett stort socialt stöd. Mamma är också den som alltid funnits för Sam, även när hen 

knappt trott på sig själv. Sam uttrycker vad mamma har betytt för hen på följande sätt. 

Hon är den som har stått kvar vid min sida när alla andra har vänt ryggen. Till och med 

när jag själv slutat tro på mig, så har hon inte gett upp. Det är sjukt egentligen, hur en 

annan människa kan älska en mer än man älskar sig själv. – Sam  

Alex och Kim talar om kamratföreningar, som Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) och 

andra självhjälpsgrupper, som det viktigaste sociala stödet. De nämner även hur 

tolvstegsprogrammet hjälper dem att reflektera i grupp som bidrar till att alla hjälper varandra 

samtidigt som det är en hjälp till självhjälp och framförallt blir det ett socialt stöd att vara med 

i tolvstegsprogrammet.  

… och då tänkte jag på KRIS mera som en hjälp utåt först men sen har jag träffat mina 

nya vänner här som jag trivs med och lär mig av. – Alex 

… men det har vi möjlighet att göra här på KRIS för att vi möter varandra där vi är. Vi 

hjälper varandra, vi är tolvstegare allihop här, samt går på självhjälpsgrupper. – Kim 
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Kim vill dock poängtera att kamratföreningar fungerade för hen men att det finns annat socialt 

stöd som kan fungera för någon annan. Det viktigaste, menar Kim, är att hitta något som 

passar en själv och som ger ro för själen. 

Sen finns det ju så många olika föreningar som andra hittar, till exempel bokklubbar 

eller kyrkan. Jag tror att det är den här själavården som man behöver. – Kim  

Kim påstår att alla individer är olika och därför kan tillvägagångsätten att söka hjälp se olika 

ut. Hen berättar för oss att det sociala stödet är väsentligt för att bli inkluderad i samhället 

igen. 

6.3. Att ta sitt ansvar 

Känslor av skuld och skam har fått flera av informanterna att känna en önskan för att själva ta 

större ansvar över sitt öde. Flera av informanterna berättar att skuldkänslor över tidigare 

gjorda handlingar har lett till att de vill ta ett eget ansvar för hur de väljer att aktivt ta del av 

samhället idag. Alla informanterna berättar att bara de själva kan hjälpa sig genom att ta 

ansvar för sitt eget liv. Med detta uttrycker många att de lär sig att hantera livets med- och 

motgångar, att de märker nya positiva tendenser hos sig själva som drogfria och laglydiga 

individer. De menar att det främst ligger i sig själv att välja att inkluderas, med lite hjälp från 

samhället. Alex har förståelse för myndigheternas hårda bemötande eftersom hen vid flera 

tillfällen ljugit för bland annat socialtjänsten. 

Alltså jag har ju kostat samhället så himla mycket pengar med det jag har hållit på med. 

Så jag förstår ju dem. Att de verkligen vill se att jag menar allvar den här gången. – 

Alex  

Robin understryker hur viktigt det är med direkthjälp vid frisläppning av en intagen individ. 

Hen förklarar hur det kan ibland ta upp till 48 timmar, efter att ha blivit frisläppt, innan en 

träff med sin handlägger hos socialtjänsten ska ske. Robin menar att dessa timmar kan vara 

avgörande för den frihetsberövade individen då det finns en stor risk för återfall. Hen tycker 

att det ska finnas en möjlighet att bli upplockad från anstalten till sitt möte hos socialtjänsten. 

På det sättet minskar risken för att den intagna individen hittar tillbaka till gamla vanor. 

De första 48 timmarna är den absolut mest kritiska tiden efter fängelsevistelsen. Man 

kan inte vänta i två dygn på att socialen ska höra av sig. Blir du utsläppt klockan tio så 

ska du ha en tid med din handläggare klockan elva! – Robin 

Alex menar att det kräver mycket av individens mognad och åldrande för att lära sig att bryta 

den kriminella livsstil man tidigare haft samt att ta ansvar för sina handlingar. 

Ja, det har nog med åldern att göra. Det är inge roligt längre när man kommer upp i min 

ålder. Men jag pallar inte längre! – Alex 

En annan sak som är viktig för att förbättra inkluderingsprocessen efter att ha varit 

frihetsberövad menar Kim är att man måste avbryta all kontakt med gamla vänner eller 

bekanta. Alex är inne på liknande sätt att resonera. Alex har numera ingen kontakt med det 
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gamla livet, men kan fortfarande hälsa på de om hen möter dem. Både Kim och Alex menar 

att man bör bryta med det gamla för att vara en inkluderande del av det nya och bli en del av 

samhället.  

Det går inte att ha en fot med i det gamla samtidigt som man försöker med något nytt.  

– Kim  

Ett sätt att bryta denna kontakt beskriver Kim, är med hjälp av kamratföreningar. Hen själv är 

med i en som utövar tolvstegsmetoden, detta förklarar Kim är sätt att ge utrymme för att 

uttrycka sina behov utan att behöva gå tillbaka till en destruktiv livsstil. För att Kim skulle bli 

drogfri krävdes kamratföreningen och all stöd hen får av tolvstegsmetoden. Emellertid 

understryker hen att personen ifråga själv måste ta initiativ att fortsätta för att kunna 

inkluderas. 

Jag kommer ihåg min stora fasa för att sluta med droger är att jag kommer bli ensam, 

men jag kunde inte ha mer fel. Det är klart att om man sitter hemma och stänger dörren 

och isolerar sig så kommer ingen och knackar på. Man måste ta tag i det och ta initiativ 

själv för att hitta till olika gemenskaper. – Kim  

Jo är inne på liknande spår då hen också tillhör en kamratförening. Däremot belyser hen att 

det är mycket jobb som måste göras hos en själv. Jo förklarar hur återspegling hjälper med att 

hitta roten till problemet då en kan få ett annat perspektiv på att hantera agerandet av sina 

känslor. 

Och det är väl upp till dig vad du vill. Om du irriterar dig på något som jag gör så 

kanske det ligger mer hos dig då. Din irritation behöver inte betyda att jag irriterar 

resten. Man tittar lite på vad man måste jobba på själv. – Jo  

Robin poängterar det egna ansvaret i hens beteende så att omgivningen accepterar Robin som 

en ”ny” person. Robin förklarar att hen bor i en liten stad där nästa alla vet vem hen är, då 

hens rättegång blev uppmärksammad i media. Att ständigt tänka på hur man ska presentera 

sig själv i det offentliga rummet för att motbevisa fördomar är något Robin ständigt 

reflekterar över.  

Jag klandrar inte dem. Jag själv måste göra rätt för mig. Jag tänker ju hela tiden på att 

vara extra trevlig så att ingen går runt och tänker att de haft rätt om mig, att jag är galen 

eller så. – Robin  

Både Bana och Sam har liknande syn på det egna ansvaret för att inkluderas. De menar att de 

har sämre förutsättningar, däremot är det de själva som har skapat dessa förutsättningar. Å 

andra sidan menar de att samhället inte heller aktivt hjälper dem för att ändra på dessa 

förutsättningar. 

Det ligger ju på mig. Inget händer av sig själv, men jag har en brantare uppförsbacke än 

andra. Jag själv har orsakat den backen. Men jag får ingen putt bakifrån heller… medan 

andra får putten i nedförsbacke. – Bana  
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Bana pratar om att vissa individer har det enklare i livet då de lever med andra förutsättningar. 

Samtidigt som hen tar ansvar för sina handlingar menar Bana att andra får hjälp vid tillfällen 

som eventuellt kan anses vara onödiga. 

… det är mitt ansvar alltså. Mycket är fel från båda hållen. Det var mitt val att göra fel 

och det är deras fel att de gör det svårare för mig. – Sam 

Sam menar att hen gjort fel men att samhället också gör fel, vilket missgynnar alla parter i 

slutändan. Jo och Sam lägger tonvikten på ansvar. Ansvaret hos en själv att se till att vilja 

inkluderas, men även ansvaret hos samhället att sträcka ut en hjälpande hand. Båda 

informanterna anser att ansvaret för att inkluderas oftast kastas runt och tas för givet, från 

individen respektive samhällets håll. Man menar att inkluderingsprocessen ska vara som ett 

kugghjul där ett gemensamt samspel mellan båda parter ska ske.  

Ansvar från alla olika håll. Mitt eget ansvar först och främst men också de runt omkring 

mig. Jag menar inte att jag ska sitta på rumpan och begära att andra ska se till att jag 

kommer in i samhället igen, men jag tror inte att jag klarar det ensam. – Sam  

Jo och Sam berättar att de inte ser sig själva som offer på något sätt. De båda förklarar att 

deras tidigare kriminella handlande har placerat de i den positionen dem har nu, men båda 

menar att samhället också behöver stötta dem i deras inkluderingsprocess. 
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7. Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet med hjälp av det biografiska lärandet. Vi kommer att 

använda oss av följande begrepp; habitus, biografi, självreflektion, livserfarenhet, unlived 

lives samt de strukturella respektive subjektiva aspekterna kring det biografiska lärandet. 

7.1. Gamla vanor 

I resultatet framkommer det att tidigare uppträdanden, ageranden och tankesätt har med 

tidigare vanor och erfarenheter att göra. Dessa vanor och erfarenheter kan relateras till det 

Alheit kallar för människans habitus (Alheit, 2009). Det framkommer i resultatet att 

informanterna har olika habitus. Ett habitus som framkommer i resultatet är de informanter 

som är uppväxta i kriminalitet. Således framkommer det de som har annat habitus då de gjort 

en felaktig gärning. Oavsett så har deras tidigare habitus präglats av kriminalitet då de idag 

har nya habitus som laglydiga samhällsmedborgare. Detta är endast habitus som 

informanterna har gemensamt däremot har de andra individuella habitus som kan exemplvis 

grunda sig på respektive familjekultur. Ytterligare utifrån resultatet så tyder sig nya 

gemensamma habitus då kamratföreningar, familj och religion har ändrat vanor, tankesätt 

samt agerande.   

Alheit (1995) menar att biograficitet möjliggör att återskapa och forma livet baserat på de 

sammanhang man är i. Dessa sammanhang förändras alltefter hur människor agerar i dem och 

kan upplevas föränderliga. I resultatet framkommer det beskrivningar av hur informanterna 

levt sitt liv, ett liv de inte längre vill leva. Nya erfarenheter som att ta stöd av religion eller 

föreningar ger synen på den kriminella tiden en ny innebörd. Alheit menar att lärande baserar 

sig framför allt på livsberättelser som innehåller erfarenheter och kunskaper. Att reflektera 

över sin livsberättelse i ensamhet men också genom att berätta om sin berättelse för andra 

leder till lärande. Hur man väljer att berätta sin historia beror på faktorer som modersmål, 

kultur, sociala och psykologiska aspekter (Bron & Lönnheden, 2005). I resultatet 

framkommer det att kamratföreningar samt tolvstegprogram är ett sätt att berätta om sina 

erfarenheter vilket leder till självreflektion. Det framkommer även att religion är en form av 

socialt stöd samtidigt som det har gett informanterna tid för självreflektion kring tidigare 

handlingar. Då Alheit (1995) menar att lärandet sker i självreflektionen kan det tänkas att 

informanterna ständigt lär sig att leva laglydigt. Vidare menar vi att det är sker en ständig 

självreflektion för att motstå bland annat droger och för att detta ska ske så har informanterna 

behövt reflektera över tidigare händelser relaterade till exempelvis droger. Det vill säga att de 

lär sig att emotstå kriminalitet vid varje handling som är motsatt till en kriminell handling. 

7.2. Alternativa livsval 

Alheit (1995) anser att människan har en biografisk bakgrund vilket kan komma till 

användning inom de sociala aspekterna i människans liv, det vill säga hennes relationer och 

samspel med andra individer. Ingen förfogar över alla tänkbara möjligheter, men alla förfogar 

möjligheter inom sina specifika ramar vilket möjliggör potentiella livsval. Alheit anser att 

livet är fyllt av val och möjligheter men att dessa bestäms av de ramar man lever inom, det 
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vill säga sociala miljön. I resultatet framkommer det att självreflektionen och tolkningen av 

det som varit i kombination med den nya synen på tidigare kriminella handlingar gör att fler 

alternativ och nya vägval blir tydliga. Att se en möjlighet att göra annorlunda än man tidigare 

gjort eller ens trott varit möjligt kallar Alheit för unlived lives, eller alternativa livsval på 

svenska (Alheit, 2009). Livet är inte förutbestämt av sociala strukturer även om dessa har 

påverkan vilket möjliggör för potentiella alternativ av livsstilar, inom ramen för dessa 

strukturer. 

I resultatet framkommer det att informanterna möter nya livssituationer – arbetssökande, 

giftermål, föräldraskap – som skapar möjligheter och chanser för att ta nya vägar i livet. Dessa 

livssituationer tyder har undanhållit informanterna till att fortsätta i gamla vanor, vilket kan 

relateras till Alheits unlived lives. I resultatet framkommer det även att den självreflektion 

som har skett hos informanterna har möjliggjort nya beteenden, ageranden och tankesätt. 

Reflektion över sig själv i samband till sin omgivning, skapar nya alternativa livsval. Vidare 

tydliggörs det i resultatet att framtida drömmar och framtida livsval hos informanterna är mer 

realistiska nu än tidigare då deras sociala miljö ändrats jämfört med förr. 

7.3. Biograficitet 

I resultatet framkommer det att reflektion över tidigare uppträdanden, ageranden och tankesätt 

har skett vilket är väsentlig för det biografiska lärandet. En omvärdering av tidigare 

livserfarenheter som förändrat ageranden och tankesätt som tidigare har varit sanna för 

informanterna. I resultatet finns beskrivet att tidigare livserfarenheter har granskats och 

genom det har nya tanke- och handlingssätt skapats. Det finns exempel i resultatet på att en 

medverkan i tolvstegsprogrammet leder till självreflektion och möjlighet att diskutera 

tabubelagda känslor i grupp. Vid andra tillfällen i resultatet framkommer det att reflektion 

över sitt umgänge sker då det var viktigt att bryta kontakten med vänner som hade ett negativt 

inflytande. Det vill säga att förstå vilka personer som vill ens bästa, där i vissa fall kontakten 

med närstående vänner har brutits. Att komma till insikt att personer man länge varit vän med 

och delar många minnen ihop inte längre är bra för en, kan upplevas som sorgligt. Detta kan 

relateras till det Alheit menar är självreflektioner som sker bortom individens bekvämlighet 

för att kristallisera nya alternativa möjligheter (Bron & Lönnheden, 2005).  

I resultatet framkommer det att samtliga informanter anser att deras eget ansvar spelar lika stor 

roll i deras inkluderingsprocess som samhället och myndigheternas ansvar gör. Alheit (1994) 

betonar det egna ansvaret och menar att livet inte behöver vara förutbestämt av sociala 

strukturer, som i detta fall är samhället och myndigheter. Att ta sitt eget ansvar, inom ramen av 

dessa strukturer, menar informanterna är det som behövs för att inkluderas in i samhället. Alheit 

kallar det egna ansvaret eller individens handlingar för det subjektiva och ramen av strukturer 

för det strukturella. Det subjektiva och det strukturella kräver en växelverkan, för att i detta fall, 

leda till en inkludering. Det är således två aspekter som behöver tas i beaktning, individen i 

fråga samt individen i förhållande till sin omgivning. Den första aspekten, individens 

handlingar, kallar Alheit för det subjektiva och den andra aspekten, omgivningen, kallar han 

för den strukturella (Alheit, 2009). Dessa två aspekter har en växelverkan sinsemellan och är 
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lika viktiga för lärandet. I resultatet framkommer det hur informanterna i samspel med sin 

respektive omgivning förändrat sitt liv. Det vill säga hur de är medvetna om sina förutsättningar 

samtidigt som de aktivt handlar utifrån dessa. Ett belastningsregister i kombination med ett 

utseende som skiljer sig från mängden är faktorer som skapar sämre förutsättningar för dem på 

arbetsmarknaden. Dessa förutsättningar är det Alheit förklarar som strukturella aspekter (Bron 

& Lönnheden, 2005). Vidare framkommer det att deras belastningsregister och utseende redan 

har reflekterats kring men att det faktiskt finns ett aktivt val bortom dessa premisser. En parallell 

kan dras mellan Alheits subjektiva aspekt i teorin och det aktiva valet i arbetssökandet eftersom 

den subjektiva aspekten centrerar i att ta aktiv handla, oberoende på samhällets strukturer. 
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8. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet som framförts i studien i relation till tidigare forskning. 

Diskussionsavsnittet kommer också att beröra vår tolkning av resultatet, val av teori, studiens 

begränsningar och förslag till framtida forskning. 

Innan vi valde teorin vi skulle använda oss av, diskuterade vi flitigt med varandra vilka 

glasögon vi ansåg skulle vara relevanta att använda för att se på ämnet vi sökte oss studera. Vi 

ansåg att Peter Alheits teori om det biografiska lärandet hade relevans för vår undersökning. 

Att byta livsstil från kriminell till icke kriminell innebär att se på världen på två helt olika sätt. 

Att ändra tankesätt, värderingar och handlingssätt kräver något typ av nytt lärande samtidigt 

som man är färgad av tidigare erfarenheter. Detta då Alheits teori om det biografiska lärandet 

centrerar kring det. Individens egen biografi står i centrum för en förändring och lärande av 

ny livsstil. 

8.1. Diskussion utifrån resultatet 

Den tidigare forskningen la grund för en förståelse för hur denna typ av studie om före detta 

kriminella kan se ut. Den information vår studie samlat in har skapat ytterligare förståelse för 

vilka hinder före detta kriminella anser att de stöter på i deras inkluderingsprocess. De 

begrepp som kom att användas i studien är hämtade från det biografiska lärandet vilket i sin 

tur har analyserats med det data vi har fått fram med hjälp av intervjuerna. Resultatet visar att 

samtliga informanter upplever något slags hinder för deras inkluderingsprocess och menar att 

det är svårt för en före detta kriminell att bli en del av samhället. 

Vår tolkning, utifrån informanternas svar, är att samhället och myndigheter skapar hinder för 

före detta kriminella att åter inkluderas i samhället efter avtjänat straff. Försvårandet av att 

söka ett arbete är ett exempel på att dessa individer fortfarande straffas, trots att de har 

avtjänat det straff domstolen fastställt. Detta kan relateras till det Brown (2011) menar, att 

före detta kriminella efterfrågar en andra chans där en anställning är den viktigaste faktorn för 

att inkluderas. 

Enligt vår tolkning av informanternas svar, kan hindren för före detta kriminellas 

inkluderingsprocess minska om samverkan med myndigheter blir bättre. Detta finner vi stöd i 

Johansson och Kangavieri (2015) där de forskar om hur samarbeten mellan före detta 

kriminella och myndigheter kan motverka kriminalitet. Deltagarna i den studien menar att ett 

samarbete mellan myndigheter och organisationer kan motverka kriminalitet då man kan 

skapa skräddarsydda och anpassningsbara program efter den före detta kriminellas behov. 

Likaså finner vi likheter i Browns (2011) studie, att informanterna anser att det bör finnas 

någon slags planering för individen i fråga vid frigivning. Vi hittar samma tankar i vårt 

resultat där informanterna anser att de första 48 timmarna efter frigivning är de mest viktiga 

för att inte få ett återfall och detta kan motverkas genom god frigivningsplanering. På samma 

sätt menar våra informanter att myndigheter bör öka sina kunskaper om före detta kriminella 

och vara objektiva i sitt bemötande med dem eftersom ett fördomsfullt bemötande endast 

skapar svårigheter.  
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I resultatet tydliggörs det att ett lämpligt tillvägagångssätt för att rehabilitera kriminella är att 

anstalter erbjuder information där individen får hjälp med att jobba med sig själv. Detta kan 

göras genom plattformar som möjliggör dialog med andra före detta kriminella. Detta menar 

Klockmo (2015) att personen ifråga ska ta eget ansvar och vilja föra en dialog för att 

möjliggöra en inkludering. Vi finner även liknande paralleller i Nomazuli Ngozqanas (2017) 

studie där tillit och stöd från individer som också varit kriminella underlättar för de personer 

som söker en plattform där de kan tala om sitt tidigare liv.  

Vi argumenterar, utifrån informanternas svar, att socialt stöd i form av kamratföreningar, 

familj och religion är betydelsefulla faktorer för före detta kriminellas inkluderingsprocess. 

Att ha möjlighet att få stöd efter att ha varit frihetsberövat, anser informanterna är till stor 

hjälp för att känna tillhörighet. Detta argument kan stärkas av Carolina Klockmo (2015) där 

hon skriver om KRAMI; en verksamhet som aktivt jobbar med före detta kriminellas 

inkluderingsprocess. KRAMI är en samverkan mellan kriminalvården, arbetsförmedlingen 

och kommunen. De har i syfte att möjliggöra en livsstilsförändring som innebär att upphöra 

med kriminalitet och missbruk. Ovanstående resonemang stärks även av Mapham och 

Hefferon (2012) där deras studie visar att rehabiliteringsprogram, i detta fall KRAMI eller 

KRIS, leder till en utveckling hos individen efter avtjänat straff.  

I inledningen av undersökningen skriver vi om definitionen av en inkluderingsprocess där vi 

anser att det främst är en individuell uppfattning. Det förekommer i resultatet att 

informanterna anser att bland annat arbete är en milstolpe för just deras process att inkluderas. 

Emellertid framkommer det att informanterna identifierar sig själva som före detta kriminella 

respektive missbrukare. Vi menar att det kan vara ett dilemma eftersom som tidigare har 

betonats är ansvarstagande av sina handlingar viktiga samtidigt som det eventuellt kan anses 

skapa hinder för sig själv. Det vill säga att definiera sig som före detta missbrukare kan 

uppfattas som negativt enligt samhällets normer och därför försvårar det ens individuella 

delmål till att inkluderas.  

8.2. Diskussion utifrån syftet 

Syftet med denna undersökning var att få en inblick på före detta kriminellas 

inkluderingsprocess ur deras perspektiv. Redogörelsen för deras berättelser i resultatdelen 

skildrar sju individers berättelser om deras erfarenheter av att lämna kriminalitet. Hur deras 

inkluderingsprocess har sett ut skiljer sig från bland annat kriminalvårdens uppdrag av 

arbetsåtgärder. Vi argumenterar att dessa arbetsåtgärder grundar sig på vithetsnormens 

premisser där marginaliserade individer inte har samma förutsättningar. Detta är något att ta 

hänsyn till då det eventuellt kan underlätta respektive individers inkludering. Vi har varit 

kritiska gällande inkludering i största allmänhet och mer specifikt vårt valda fenomen. Detta 

eftersom vi anser att utifrån tidigare forskning i relation till resultatet att inkludering måste 

ske på lika villkor. Med detta menas att inkludering på hegemoniska gruppers premisser 

missgynnar marginaliserade individer eftersom de eventuellt kommer att fortsätta exkluderas 

trots deras delaktighet i samhället. Förtydligande menar vi att makthavare såsom 
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myndighetsutövare samt arbetsgivare kan se till att detta undviks genom att ta hänsyn till 

varje individs behov.  

Våra frågeställningar har besvarats då undersökningen har gett en förståelse av före detta 

kriminellas inkludering ur deras perspektiv. Vi anser att vi har fått en verklighetsbild av vad 

som kan hända individer som har blivit frisläppta från fängelser. Denna bild matchar till viss 

del kriminalvårdens vision däremot är den generell då den ska kunna anpassas på alla 

individers upplevelser. Vi har även fått en inblick av vad dessa individer behöver och 

rekommenderar efter att ha varit frihetsberövad såsom socialt stöd och upphämtning vid 

frisläppning. Vi anser att dessa företeelser behöver lyftas upp av större institutioner som berör 

dessa individer för att rättssystemet ska fortsätta arbeta mer rehabiliterande och förebyggande. 

Vi anser att ett förslag kan vara att staten erbjuder upphämtning direkt vid frisläppning men 

också att det finns utrymme för möjligheten av socialt stöd. Dels för att - utifrån resultatet - så 

är de 48h efter en frisläppning de mest kritiska för risken att ett återfall ska ske och dels för att 

individerna inte ska känna att återfall är den enda utvägen.  

 

9. Framtida forskning 

Denna studie vände sig till före detta kriminella och deras intryck av inkluderingsprocessen. 

Det hade varit intressant att undersöka vad myndigheterna – kriminalvården, anstalter samt 

arbetsförmedlingen – har för intryck av inkluderingsprocessen. Ett förslag till framtida 

forskning är att intervjua både kriminalvårdare och statliga myndighetsanställda för att få se 

på inkluderingsprocessen från ett annat perspektiv och kanske få en annan bild av det.   
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10. Bilagor 

10.1. Missivbrev    

Hej!    

Vi heter Shano och Soumaya och går på Mälardalens Högskola. Vi läser vår sista termin på 

det Beteendevetenskapliga programmet. Vi håller på att skriva en kandidatuppsats som 

handlar om före detta kriminellas intryck av inkludering i samhället. Syftet med vår 

undersökning är att se hur inkluderade före detta kriminella är i samhället och hur denna 

process går till.    

Vi vill därför intervjua Dig då dina kunskaper och erfarenheter är viktiga för oss och vår 

uppsats. Intervjun kommer att ta ungefär 45–60 minuter och kommer att spelas in enbart i 

syfte för att bearbetas senare. När studien och arbetet är slutfört kommer inspelningen att 

raderas. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och när som helst kan Du avbryta Ditt 

deltagande. Ditt namn kommer ersättas med ett fiktivt könsneutralt namn för att skydda Din 

identitet.  

Om du är intresserad av att läsa uppsatsen när den är klar går det självklart bra. Det är endast 

att meddela oss, så mailar vi den till dig.  

Vid fler frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss!   

Vänliga Hälsningar,   

Soumaya Beji: 073-720 15 60   

Shano Hassan: 072-012 96 17   

Handledare Karin Andersson: Karin.Andersson@mdh.se 
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10.2. Intervjufrågor 

1. Vill du vara snäll och berätta lite om dig själv?   

2. Upplever du att du är inkluderad i samhället? 

3. Vem eller vilka hjälpte till att bli inkluderad i samhället? 

4. Vad anser du är ett hinder för din inkluderingsprocess?   

5. Hur hade du velat bli bemött av myndigheter efter att ha lämnat den kriminella 

livsstilen bakom dig? 

6. Känner du att samhället har hjälpt dig med att bli inkluderad i samhället? Hur?  

7. Vad var avgörande för att du ändrade ditt liv?  

8. Om du sökte hjälp, hur lång tid tog det att få den? Var det självklart vart du skulle 

vända dig till?   

9. Hur uppfattar du att rättssystemet arbetar för en inkludering i samhället? 

10. Vad har du för framtidsplaner?  Hur ska de möjliggöras, både från din sida och 

samhällets?      

11. Vilka råd skulle du vilja ge till någon före detta kriminell som vill bli inkluderad i 

samhället? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


