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Upplevelsen av Återintegrering till Samhället hos 

Tidigare Dömda: En Interpretativ Fenomenologisk 

Analys 
 

Karolina Börlin och Josefin Magnusson 

 

 

Sammanfattning 
Bakgrund: Efter ett avtjänat fängelsestraff ska individen återintegreras 

till samhället, det kan vara svårt för en nyss frigiven att gå från anstalt 

och ut i frihet, detta innebär att individen ofta behöver stöd i olika former 

för att arbeta mot en återintegrering. Tidigare studier har funnit att stödet 

ofta finns hos familj och vänner, även att hitta en sysselsättning och en 

bostad samt att ha vilja och motivation. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka upplevelsen av återintegreringen i samhället hos tidigare 

dömda och vad som har varit betydande för återintegreringen. Metod: 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som genomfördes 

med åtta tidigare dömda deltagare från den ideella föreningen KRIS. En 

Interpretativ Fenomenologisk Analys genomfördes därefter för att skapa 

teman som varit framträdande under intervjuerna. Resultat: Resultatet av 

analysen visade att förändringsarbete inom individen och 

anpassningsresurser kring individen upplevdes viktigt för deltagarna i sin 

återintegrering till samhället. Deltagarna upplevde att inre förändring så 

som vilja och motivation var bidragande till återintegrering. Socialt stöd, 

praktiskt stöd samt tid upplevdes även det vara bidragande för 

återintegreringen. Diskussion: Resultatet gick i linje med tidigare 

forskning. Teorin om sociala band kunde förklara varför inre förändring 

hos deltagarna var viktigt för återintegreringen samt att socialt och 

praktiskt stöd var viktigt för återintegreringen i samhället. Förslag på 

vidare forskning och praktiskt arbete gavs. 
 

 

Nyckelord: Återintegrering, Tidigare dömda, IPA, Förändringsarbete, 

Anpassningsresurser, Teorin om Sociala Band 

Introduktion 
Årligen friges i snitt 9875 individer ifrån anstalt, snittet är ett medelvärde utifrån 

statistik från Brottsförebyggande Rådet - BRÅ (2013) angående Svenska anstalters 

frigivningar mellan åren 2004-2013. År 2013 frigavs 8 885 individer från Svenska 

anstalter och dessa behöver återintegreras i samhället. Ordet integrera betyder att vara 

likvärdigt involverad eller medlem i en social grupp eller institution 

(Oxfordsdictionaries.com, u.å.). I Europeiska Unionens årsrapport från 2003 beskrevs 

social återintegrering vara insatser och åtgärder som ska hjälpa en socialt utslagen att 

integreras i samhället. I likhet med detta beskrev BRÅ (2012) i sin idéskrift att 

återfallsförebyggande arbete för lagförda i samband med frivårdspåföljd, villkorlig 

frigivning eller efter avslutad fängelsevistelse bör fokusera på åtgärder som främjar 

återintegrering i samhället. Relaterat till detta förklarade Maruna, Immagerion och 
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Lebel (2004) återintegrering inte bara som en händelse utan också som en process som 

startar innan en lagförd friges från anstalt och fortsätter långt efter frigivning. De menar 

i stort att återintegrering ska förbereda för, samtidigt som det ska ske ett arbete mot, ett 

liv fritt ifrån kriminalitet. Fitzgerald O’Reilly (2014) beskrev återintegreringen så här: 

 

“Reintegration means more than just leaving prison and returning home. It means being 

connected to the community at a deeper social level.” (p.481) 

 

Enligt Ekbom, Engström och Göransson (2010) har frihetsberövande påföljder visat sig 

vara ineffektivt vilket kan förklaras av BRÅs (2012) statistik som visade på att 

majoriteten (71 %) av de som frigivits från anstalt återfallit i kriminalitet inom tre år, 

dvs. de återintegreras inte på ett gynnsamt sätt. Frihetsberövandet innebär en stor 

omställning för individen, att följa regler på anstalt samt inte ha självbestämmanderätt 

eller frihet (Ekbom et al., 2010). Fortsättningsvis beskrevs hur den dömde individen 

istället kan bli anstaltsanpassad. Det vill säga att individen anpassar sig till 

fängelsekulturen med dess rutiner och regler, och därmed inte är likadan som person 

inne på en anstalt som i frihet. Vidare argumenterades för att detta i sin tur kan leda till 

att kriminella värderingar förstärks och chansen till ett liv fritt ifrån kriminalitet kan 

försvåras.  

 

Kriminalvården (2014a) tillhandahåller olika typer av behandling, program, utbildning 

och arbete under verkställigheten detta ska leda till att internerna återintegreras i större 

utsträckning. Det finns olika former av utslussning från anstalt för individer som 

behöver extra stöd, det kan vara individer som anses ha en högre risk för återfall i 

kriminalitet (Kriminalvården, 2014b). Utslussning innebär, enligt Svensson (2010), den 

fas i verkställigheten då internen förbereds för ett liv utanför anstalt eller frivård. Olika 

utslussåtgärder kan vara vårdvistelse, utökad frigång, frigång och halvvägshus (Ekbom 

et al., 2010). Målet med utslussningen är att återintegrera klienten in i samhället genom 

att till exempel ge internen struktur med rutiner och regler samtidigt som internen får 

mer och mer frihet (Svensson, 2010). Ekbom et al. (2010) argumenterade för att 

utslussåtgärder underlättar för internen, genom successiv övergång från anstalt till 

samhälle, till att kunna anpassa sig till samhället. Sarnecki (2009) menade att dömda 

individer som avtjänar ett längre fängelsestraff inte återanpassas till samhället lika bra 

som individer som döms till skyddstillsyn eller villkorliga domar. Vidare menade 

Sarnecki (2009) kan detta tänkas hänga ihop med att individer som avtjänar ett 

fängelsestraff inte är delaktiga i samhället under tiden i fängelset. 

 

Jones (2003) förklarade att övergången från en anstalt med hög säkerhet och 

kontrollerade rutiner till ett fortgående samhälle i frihet där den frigivne i vissa fall ska 

hitta ett hem och arbete kan upplevas väldigt svårt, med en känsla av stigmatisering av 

det tidigare straffet. Att bryta upp från sitt “förra liv” kan enligt Ebaugh (1988) medföra 

ett utanförskap. Benson, Alarid, Burton och Cullen (2011) beskrev exempelvis att 

många interner trodde att “världen skulle vara emot dem” (s. 389) när de frigavs. 

Lukies, Graffam och Shinkfield (2011) menade att chefer och rekryterare i majoritet kan 

ha dålig inställning till att anställa tidigare dömda män trots att en anställning kan leda 

till en bättre återintegrering. I linje med detta förklarade Adorjan och Chui (2014) att 

tidigare dömda upplevde svårigheter med att få ett arbete på grund av sitt tidigare 

fängelsestraff vilket i sin tur försvårade återintegrering. 
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Ebaugh (1988) beskrev brytningsprocessen som en spänning mellan dåtid, nutid och 

framtid där det är av vikt att göra justeringar och anpassa sig till den nya situationen. 

Utmaningen kan ligga i att bryta vanan att tillfredsställa sina behov genom kriminalitet 

(Berman & Farbring, 2010). Att exempelvis byta livsstil, stad och vänner för att tänka 

på sitt eget och andras välmående kan vara svårt för en tidigare dömd person. Jones 

(2003) menade att utan ett socialt nätverk kan svårigheterna ligga i att ordna med bostad 

och arbete. Vidare förklarades att ett socialt nätverk och stöd i anslutning till frigivning 

och återintegrering därför kan ses vara viktig för den tidigare dömde individen när 

denne ska försöka acklimatisera om sig in i samhället.  

 

Att gå från en anstalt och ut i frihet är en omställning också i ansvarsfrågan, på anstalten 

har klienten inte haft full frihet att styra över sitt liv utan dikteras villkor utifrån 

kriminalvårdens riktlinjer och därmed blir det en omställning när denne kommer ut, att 

ta ett eget ansvar för sitt liv.  Att känna ett eget ansvar är enligt Taxman (2004) något 

som kan vara av betydelse för återintegrering och menade att det måste finnas ett aktivt 

val hos klienten att kontrollera sitt beteende och göra lämpliga val för en smidigare 

återintegrering. Guse och Hudson (2014) beskrev att det krävdes uthållighet och genuin 

förändringsvilja hos tidigare dömda för att kunna sträva emot mål och ta ansvar för sina 

handlingar. Nyström (2010) talade om att människor kan välja att förändra sin situation 

och därför inte är socialt determinerade till det liv de för stunden lever. Enligt Berman 

och Farbring (2010) så vet dock inte alltid den tidigare dömde om att denne har ett val 

gällande att förändra sitt liv, utan anser sig tvungen att leva kvar i ett kriminellt liv med 

dess värderingar.  

 

Vad säger tidigare forskning om återintegrering?   
Davies, Bahr och Ward (2012) beskrev att den egna motivationen till förändring tycktes 

vara relevant för att en återintegrering ska vara möjlig. En egen motivation att bryta sin 

tidigare kriminella livsstil och att ha en form av beredskap i att ändra tankesätt och detta 

med små steg i taget kan vara komponenter till en lyckad återintegrering enligt både 

tidigare dömda personer och professionella som arbetar med tidigare dömda personer 

(Graffam Shinkfield, Lavelle & McPherson, 2004). Även Abrams (2006) menade att 

den inre beslutsamheten och motivationen att avhålla sig från kriminalitet var av 

betydelse för en lyckad återintegrering. Adorjan och Chui (2014) beskrev att för att 

kunna ta avstånd från en kriminell livsstil var det grundläggande att tidigare dömda 

individer tog ett beslut och hade viljan för att lyckas. Vidare beskrevs att känsla som 

skam för kriminella handlingar gentemot familjemedlemmar kunde vara bidragande till 

att avsluta en kriminell livsstil. Motivationen till att återintegreras kan även påverkas av 

ålder (Adorjan & Chui, 2014; Davies et al., 2012). Adorjan och Chui (2014) redovisade 

ett medelvärde på 52,2 år hos tidigare dömda individer som upplevt att åldern var en 

motivation till att återintegreras i samhället. Tidigare kriminella har, enligt Davies et al. 

(2012), beskrivit att de inte orkar med eller att det varit tid att gå vidare på grund av 

ålder.  

 

Familj och vänner eller andra sociala nätverk har varit en viktig del i processen till en 

återintegration till samhället, att det sociala nätverket kan ge stöd och hjälp till arbete 

har varit återkommande i flertalet studier (Abrams, 2006; Adorjan & Chui, 2012; 
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Adorjan & Chui, 2014; Cherney & Fitzgerald, 2014; Davies et al., 2012; Graffam et al., 

2004; Shinkfield & Graffam, 2009; Visher, Bakken & Gunter, 2013; Visher & 

O´Connell, 2012). Graffam et al. (2004) menade att det sociala samspelet, som att ha en 

etablerad kontakt med familj, var av vikt för en lyckad återintegrering i samhället. Att 

ha nya prosociala vänner som stöd och gemenskap visade sig vara en komponent för att 

avhålla sig från kriminalitet (Bahr, Harris, Fisher & Armstrong, 2010). Det har även 

argumenterats för att äktenskap och barn skulle kunna förklara varför vissa avslutar sin 

brottsliga bana (Adorjan & Chui, 2012; Braithwaite, 1989), äktenskap och barn sågs 

som ett motiverande åtagande av vikt för att bryta sin kriminella livsstil. Unruh, Bullis 

och Yovanoff (2003) fann i likhet med detta att föräldraskap bidrog till att avhålla sig 

från kriminalitet, särskilt i kombination med att de fått jobb inom 6 månader efter 

frigivning.  

 

Davies et al. (2012; se även Visher & O´Connell, 2012) påpekade att integreringen inte 

hjälps av familjemedlemmar eller vänner som inte har prosociala värderingar. Enligt 

Terry (2003) känner kriminella individer samhörighet med kriminella både i och utanför 

fängelse i högre grad än med prosociala individer. Detta kan enligt Newbold (2003) 

bero på att kriminella individer hellre identifierar sig med kriminella familjemedlemmar 

eller kriminella grupper. Vidare argumenterade Newbold (2003) att ju längre tid i 

fängelse ju större sannolikhet att den dömde identifierar sig som en förbrytare. Detta 

kan enligt (Newbold, 2003; Terry, 2003) underlätta samhörigheten med de övriga 

dömdas normer och värderingar vid tiden i fängelset, men kan försvåra för en 

återintegrering till samhället. I relation till detta fann Wooditch, Tang och Taxman, 

(2014) att individer som begränsade kontakt med kriminella familjemedlemmar var mer 

benägna att avhålla sig ifrån kriminalitet.  

 

Arbete har enligt Cherney och Fitzgerald (2014) visat sig vara bland den starkaste 

faktorn till att avhålla sig från att begå nya brott, detta styrks av flertalet tidigare studier 

(Bahr et al., 2010; Davies et al., 2012; Graffam et al., 2004; King, 2012; Olufemi 

Salaam, 2013; Unruh et al., 2003). Davies et al. (2012) fann dock att det inte var helt 

självklart att arbete var ett stöd i återintegreringen, vissa fortsatte att begå brott även när 

de hade arbete. Detta förklarades med att vissa arbeten kanske gör så att kriminaliteten 

kan eller måste bibehållas, för liten lön, för kort arbetsdag eller dylikt. De beskrev också 

att arbete i vissa fall till och med kunde bidra till kriminalitet.  

 

Aresti, Eataugh och Brooks-Gordon (2010) argumenterade för att arbete och studier var 

av vikt för att de tidigare dömda skulle kunna göra en personförändring och bygga upp 

en ny prosocial identitet vilket i sin tur ansågs bidra till återintegrering, liknande resultat 

fann King (2012) som diskuterade att en ny social roll och identitet var av vikt för 

återintegrering. Aresti et al. (2010) menade att stolthet i att ha tagit sig mot nya mål, att 

ges möjligheter de tidigare saknat var grundläggande för personförändring. Healy och 

O’Donnell (2008) argumenterade för att i en första fas av återintegreringen var basala 

behov så som boende och ekonomi målsättningen och en motivation för återintegrering. 

Vidare beskrev Healy och O´Donnell (2008) att ju mer en tidigare dömd integreras i 

samhället med jobb och så vidare, desto mer benägen kommer individen att vara till att 

kämpa för en återintegrering. 
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Problemformulering och Syfte 
Även om kriminologin börjat intressera sig allt mer för återintegrering i samhället efter 

frigivning och trots att det finns en hel del studier kring återintegrering, går forskning 

och arbete med återintegrering långsamt nationellt (BRÅ, 2012). Kriminalvården 

(2014c) har beskrivit att deras vision är att minska återfall i kriminalitet. Därmed ställer 

det krav på att återintegreringsarbetet fungerar och att det finns kunskaper om vad som 

gör att tidigare dömda avhåller sig ifrån kriminalitet, vad som påverkar att 

återintegreringen går framåt och hur individerna upplever själva 

återintegreringsprocessen. Syftet med denna studie var därmed att undersöka tidigare 

dömdas upplevelser av återintegrering i samhället samt vad har som varit betydande för 

deras återintegrering.  

 

Metod 
 

Design 
När förändringar i livet sker kommer en hel del upplevelser på köpet och enligt Smith, 

Flowers och Larkin (2009) tycks Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) vara 

en bra metod för att undersöka just sådana händelser. IPA grundar sig i fenomenologi, 

hemeneutik och idiografi, vilket kan sammanfattas med att IPA-användare vill studera 

specifika upplevelser som sedan ska tolkas (Smith et al., 2009). De menar också att 

resultatet inte kommer att generera något som kan generaliseras och tillskrivas gruppen 

som undersöks utan resultaten visar vad som kan vara aktuellt för den enskilde 

individen. Studien genomfördes därför utifrån IPA som den beskrivits av Smith et al. 

(2009) eftersom att det var specifika upplevelser som skulle tolkas utifrån ett litet urval. 

Detta var i grunden en empirisk studie och då med en induktiv utgångspunkt, eftersom 

att det inte var tidigare teorier eller kategoriseringar som testades utan snarare 

eftersöktes detaljer utifrån kontexten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Deltagare 
Deltagarna utgjordes av åtta tidigare fängelsedömda medlemmar från Kriminellas 

Revansch I Samhället (KRIS) i en mellanstor stad i Sverige. Deltagarna tillfrågades 

genom KRIS eftersom de fått något sorts stöd för att ta sig tillbaka in i samhället, 

åtminstone genom sin förening. Bekvämlighetsurval användes på så vis att personer 

som tidigare varit dömda kontaktades efter initial kontakt med KRIS. En utav 

medlemmarna i KRIS ställde upp som vår kontaktman och kontaktade ytterligare 

medlemmar som kunde tänkas ställa upp, som hade de rätta inklusionskriterierna, på så 

vis blev det även ett snöbollsurval. Det första inklusionskriteriet innebar att deltagarna 

antingen befinner sig i en återintegreringsprocess eller att de befunnit sig i den tidigare 

eftersom att det var just upplevelsen av återintegrering vi ville undersöka. Det kan vara 

lättare att beskriva upplevelsen samt känslor och tankar när personen befinner sig i 

processen (Smith et al., 2009), å andra sidan var det relevant att också få med de som i 

stort sett återintegrerats då de kanske har fått lite mer distans och ser återintegreringen 

ur ett nytt perspektiv (Maxfield & Babbie, 2012; Smith et al., 2009). Eftersom att 

deltagarna inte enbart skulle ha befunnit sig i en återintegreringsprocess tidigare, utan 
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även gärna befinna sig i en återintegreringsprocess sattes ingen undre gräns. Detta för 

att en återintegreringsprocess kan börja redan inne på anstalt (Maruna, Immarigeon et 

al. 2004). Enligt BRÅ (2012) hade 71 % av de som avtjänat sina straff 2005 återfallit 

inom tre år, därför var det intressant att också intervjua deltagare som återintegrerats 

sedan flera år tillbaka och valet att inte sätta en övre tidsgräns motiverades även av 

detta. Deltagarna i denna studie hade därför varit frigivna mellan 6 månader upp till 14 

år. Det andra inklusionskriteriet var att deltagarna skulle vara tidigare dömda män. Fler 

män än kvinnor döms till fängelse i Sverige och därför lades fokus på det kön som är i 

majoritet (Sarnecki, 2009). Att deltagarna inte fick vara under 21 år fungerade som 

exklusionskriterie. Begränsningen i ålder sattes för att lagöverträdare vanligtvis inte 

döms till fängelse innan 21 enligt Brottsbalken 32kap. 1-2§§ samt 5§, även BrB 33kap. 

6§ samt BrB 34kap.1§. Deltagarna i denna studie var därför mellan 25-65år. 

 

KRIS är en svensk organisation där tidigare kriminella hjälper varandra att avhålla sig 

ifrån brottslighet, syftet med organisationen är att finnas för varandra när det behövs 

(KRIS, u.å.). Till exempel kan KRIS hjälpa till med jobbsök, fadderverksamhet osv 

(KRIS, u.å.). KRIS (u.å.) beskrev att de kan erbjuda stöd vid frigivning där de till 

exempel möter upp och erbjuder sovplats och gemenskap vilket är av vikt de första 

dygnen i frihet.  

 

Procedur  
Första steget i proceduren var att skapa en intervjuguide (se Appendix A) utifrån 

tidigare forskning (se exempelvis: Adorjan & Chui, 2012; Cherney & Fitzgerald, 2014; 

Davies et al., 2012). Den bestod av öppna frågor som gav möjlighet för deltagarna att 

berätta fritt om sina upplevelser och som besvarade syftet. Frågorna utformades så att de 

var fria från akademiskt språk och därmed var lätta för deltagarna att förstå samt att de i 

och med detta inte skulle känna sig obekväma genom att inte förstå frågorna (Ejlertsson, 

2014). 

 

När intervjuguiden var färdigställd den 11:e mars kontaktades KRIS via mail. Eftersom 

att vi inte fick något svar ringde vi efterföljande dag, efter att en presentation av oss och 

studien var gjord bestämdes att vi skulle komma in på KRIS nästkommande dag. När 

besök i KRIS lokaler gjordes blev vi positivt mottagna. Efter detta informerades KRIS-

medlemmarna om uppsatsen och dess syfte för att utröna om någon av KRIS-

medlemmarna ville delta på intervjuer. Fem utav KRIS-medlemmarna som var 

närvarande under vårt på besök på KRIS var villiga att ställa upp på intervjuer. Tre 

ytterligare medlemmar tillkom samma dag genom den kontaktman vi fått på KRIS-

föreningen som kontaktade ytterligare tre KRIS-medlemmar som därmed ställde upp på 

att bli intervjuade. Vi lämnade även ett informerande brev (se Appendix B), till var och 

en av deltagarna, om studien där vi presenterade oss och kort beskrev syftet med studien 

enligt god forskningssed (Braun & Clarke, 2013). Vi gav dem också möjlighet att ta en 

kopia av intervjuguiden så att de som valde att delta kunde förbereda sig och fundera 

över frågorna. Dels i syfte att få fylligare svar samt att det gav dem möjlighet att 

fundera över om det var frågor de faktiskt ville svara på (Braun & Clarke, 2013). 

Deltagarna fick även ett exemplar av det informerande brevet (se Appendix B) 

angående medverkan i studien samt en medgivandeblankett (se Appendix C) till att 

medverka i studien som de fyllde i innan intervjun.  
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Intervjuerna genomfördes gemensamt och var semistrukturerade av den anledningen att 

frågorna är mindre strukturerade och därmed tillät deltagarna att friare återberätta och 

tillät oss att komma med följdfrågor allt eftersom det passade (Braun & Clarke, 2013; 

Smith et al., 2009). Fyrtiofem minuter sattes av till varje intervju eftersom det gav 

deltagarna tid att reflektera över frågorna utan stress, det gav även möjlighet att djupare 

gå in i varje fråga (Braun & Clarke, 2013). Intervjuerna varierade mellan 12-52 min. 

Intervjuerna hölls under två veckor i mars i en lokal på KRIS för att deltagarna i största 

möjliga mån skulle känna sig bekväma i miljön under intervjuerna då detta kunde 

generera i fylligare svar (Braun & Clarke, 2013). Alla intervjuer utom två hölls avskilt i 

ett konferensrum, dessa två hölls istället intill vardagsrummet där personer kom och 

gick under intervjuerna. En intervju avbröts av tre telefonsamtal, detta tror vi inte 

påverkade intervjun nämnvärt då deltagaren fortsatte där han avslutat utan att vi 

behövde påminna om vad vi pratat om. 

 

Under intervjuerna uppkom ytterligare frågor, följdfrågor som inte stod med i 

intervjuguiden eller spontana frågor som dök upp. Intervjuerna spelades in på ljudfil och 

transkriberades sedan in i ett textdokument 1-5 arbetsdagar efter att intervjun 

genomförts. Texten abstraherades sedan i 3-4 steg (Smith et al., 2009). Efter att 

resultatdelen genomförts och skrivits ner genomfördes en “Members Check” för att öka 

trovärdigheten på studien (Braun & Clarke, 2013). Detta för att undvika att tolkningar 

som gjorts helt har missat innebörden av vad deltagarna velat förmedla.  Members 

Check innebär att deltagarna läst igenom det färdiga resultatet av studien och har 

kommit med synpunkter och tagit ställning till om detta är något de kan ställa sig bakom 

(Braun & Clarke, 2013). Den 5:e maj besökte vi KRIS lokaler för att lämna 

resultatdelen till deltagarna, då bestämdes att vi skulle återkomma den 20:e maj för att 

få återkoppling av deltagarna. Ingen av deltagarna hade några synpunkter att komma 

med utan meddelade att resultatet såg bra ut.  

 

Etik och eventuella etiska problem 
Vi tog fasta på de fyra riktlinjerna informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

samt konfidentialitetskravet när etiska frågor betänktes (Davies & Hughes, 2014; Braun 

& Clarke, 2013). Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna blev grundligt 

informerade om intervjuerna en vecka innan intervjuerna ägde rum. Vidare 

informerades deltagarna om syftet med intervjuerna och uppsatsen samt att deras 

deltagande var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst (Braun & Clarke, 2013). 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att informera deltagarna om deras frivillighet att 

medverka och där ett samtycke insamlades (se Appendix C) från varje deltagare där 

betoning låg på frivilligheten att ställa upp på intervju samt rättigheten att när som helst 

avbryta sin medverkan (Braun & Clarke, 2013). Nyttjandekravet fastställdes genom att 

enbart använda uppgifter om deltagarna till uppsatsen och inget annat, samt informera 

deltagarna om detta (Ejlertsson, 2014).  

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Ejlertsson (2014) att deltagare som medverkade i 

studien inte skulle bli igenkända av läsare. Konfidenitialiteten säkrades därför genom att 

lösenordskydda material och ljudfiler. Data kodades på så vis att ingen individ skulle 

kunna spåras, genom att inte använda deltagarnas namn i materialet samt att inte 
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namnge städer deltagarna kom ifrån. Ljudfilerna raderades efter att studien var klar och 

betygsatt (Braun & Clarke, 2013).  

 

Studien stod därmed ej i konflikt med Personuppgiftslagen 21§. KRIS-föreningen som 

vi kontaktaktade tog själva ställning till om de ville ställa upp eftersom att 

organisationen inte stod under någon slags myndighetsutövning. Forskning som rör 

lagen gällande brott och straff bör gå genom etiklagen, att alltså ansöka om tillstånd hos 

etikprövningsnämnderna (Ejlertsson, 2014) men detta var inte aktuellt för vår studie 

eftersom att vi inte var intresserade av vad för slags brott deltagarna begått utan enbart 

intresserade oss för hur de upplevt återintegreringen. 

 

Förförståelse 
Med förförståelse menas den kunskap som finns redan innan tolkning påbörjas, tolkning 

föregås av förväntningar och är därför inte förutsättningslös (Nationalencyklopedin, 

u.å.).  Den kunskap vi bland annat samlat på oss genom livets upplevelser och vår 

utbildning har därför påverkat vårt sätt att tolka och förstå. Vår förförståelse om 

kriminalitet och dylikt har vi dels samlat in genom Kriminologprogrammet samt genom 

andra kanaler som tillhandahålls genom skola och praktik, även internet, TV och 

liknande. Detta kan ha satt vissa spår i tolkningsarbetet under analysen. Genom att 

försöka tänka utanför oss själva satte vi oss in i deltagarnas perspektiv för att inte 

komma för långt från ursprunget i texten.  

 

Analys 
Principen i IPA är enligt Smith et al. (2009) att förstå individen och dennes synsätt när 

tolkning görs samt förståelse för hur personen skapar sin egen mening och tolkning av 

kontexten som återberättas. Dessutom menar de att den tolkning som görs av varje 

intervjutext kan skilja sig från vad deltagaren menat på grund av att förförståelse är 

subjektiv. Denna dubbla tolkning behövde tas i beaktande när analysen genomfördes 

genom att vara medvetna om att vi inte i direkt mening kunnat förstå deltagarens 

tolkning av upplevelsen, vi har enbart kunnat tolka deltagarens tolkning av upplevelsen. 

Detta kunde ha medfört att vi kanske uppfattat intervjutexten annorlunda än vad 

deltagaren ursprungligen menat med sitt uttalande, vilket hade kunnat innebära att 

tolkningarna som gjorts inte överensstämde med den egentliga innebörden, därför 

genomfördes en Members Check efter att resultatet färdigställdes. Fortsättningsvis 

förklarade Smith et al. (2009) att när analysen stegvis går framåt kommer den att röra 

sig längre ifrån deltagaren och involvera mer av analyseraren. Detta innebar att vår 

förförståelse till viss del kommit att påverka analysen i tolkningsarbetet som beskrivits 

ovan. Processen i IPA följer 6 tydliga steg för en nybörjare och kan enkelt sammanfattas 

i att gå från det specifika till en slags helhetsbild (Smith et al., 2009). Processen börjar 

deskriptivt med deltagarens berättelse om fenomenet och sedan tolkas den deskriptiva 

texten för att skapa förståelse för hur fenomenet upplevts. 

 

I det första steget av analysen lyssnades inspelningen av, parallellt med att 

transkriberingen lästes igenom, detta gjordes av båda författarna på varsitt håll. I detta 

skede markerades även tillsynes viktiga textenheter som fångade upp vad deltagaren 

upplevde som bidragande för dennes återintegrering, samt olika lingvistiska noteringar 

så som röstläge, pauser, stakningar, osv. Efter detta infann sig en känsla av förtrogenhet 
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till texten, vilket underlättade för att i ett andra steg börja göra utforskande noteringar i 

sidan av texten (Smith et al., 2009). Noteringarna gjordes av båda författarna på varsitt 

håll för att sedan kunna jämföra likheter och skillnader mellan vad vardera författare 

identifierat. De utforskande noteringarna var deskriptiva, lingvistiska och/eller 

konceptuella. De deskriptiva noteringarna kunde vara noteringar som nyckelord, fraser 

eller förklaringar som deltagarna använt sig av och vilken mening det kan ha haft för 

individen (Smith et al., 2009). Vidare togs språkbruket i beaktande hur det använts av 

deltagaren och utgjorde lingvistiska noteringar, dessa kunde förklara hur händelsen var 

återberättad av deltagaren. Exempel på en lingvistisk notering kunde vara att några av 

deltagarna skiftade mellan att använda jag, man och du, detta tolkades som att 

deltagaren ville ta avstånd ifrån delar av det denne berättade om för stunden (Smith et 

al., 2009) därför noterades om deltagaren använde man eller talade i andra person. De 

lingvistiska noteringarna utgjordes också av pauser, skratt, repetitioner, tonläge etc. I de 

konceptuella noteringarna tolkades textenheterna friare, vilket innebar att vi använde 

vår egen förförståelse i dessa noteringar. Även om de konceptuella noteringarna gjordes 

utifrån vår egen tolkning så gjordes dessa med en länk till den ursprungliga texten. Att 

kontinuerligt gå tillbaka till ursprungstexten borgade för att inte glida alltför långt från 

den ursprungliga innebörden. Detta gjordes med en tanke på att vår förförståelse (se 

under förförståelse ovan) inte skulle få för stor påverkan på analysen. Steg ett och två 

gick på ett naturligt sätt in i varandra i och med att noteringar gjordes samtidigt som 

texten lästes. En tabell skapades för att underlätta detta och efterföljande steg (se tabell 

1).  

 

Tabell 1 - Exempelutdrag 

  

Originaltext Utforskande noteringar Teman 
I 1: Vad tror du skulle 
kunna bidra till att du hittar 
en ny identitet? 

D 5: Det är ju att fortsätta 
göra bra saker i samhället 
och så så kan det kanske 
bli en ny identitet i det, eh, 
ja. Jag vet inte, jag vet inte 
riktigt. Jag skulle vilja synas 
mer utåt och bara visa att 
jag har ändrat mig och så 
där så. 

Att fortsätta att göra bra saker 
i samhället kanske kan bidra 
till att hitta en ny identitet. Vill 
synas mer utåt och visa att 
han förändrats. 
Upprepningar/stakar sig 

osäkerhet 
Han har någonting att bygga 
på? Vet att han gör bra saker 
och bidrar till samhället? 
 

Inre förändring 

 Ny identitet 

 Sökande 

 Ambitioner 
 

Ambition 

 Vill bidra till samhället 
 

Notering: I kolumnen till vänster klistrades fullständig transkribering in. I den mittersta kolumnen skrev 

vi ner utforskande noteringar, deskriptiva noteringar i normal text, lingvistiska noteringar i kursiv text 

samt konceptuella noteringar i understruken text. I den högra kolumnen lades teman in utifrån de 

utforskande noteringarna. Teman slogs ihop i det fjärde steget och lades därmed i punktform under ett 

initialt huvudtema.  

 

Tabellen var indelad i tre kolumner med original transkriberingen i den första 

kolumnen, den andra kolumnen användes för de utforskande noteringarna och den tredje 

kolumnen skulle sedan utgöras av subteman som var abstraherade utifrån de 

utforskande noteringarna. De utforskande noteringarna diskuterades innan de lades in i 

tabellen. De visade sig för det mesta vara överensstämmande, de som skiljde sig mycket 

i tolkning diskuterades tills dess att vi kunde enas om tolkningen och denna slutgiltiga 

tolkning skrevs ner i tabellen. 
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När utforskande noteringar gjorts utifrån den deskriptiva texten dvs. transkriberingen 

bröts den ner i mindre bitar, detta gjordes genom att reducera detaljer i texten, samt i 

noteringarna. Den reducerade texten kunde sedan utgöra abstraktioner för vidare 

tematisering, vilket utgjorde det tredje steget i analysen. Noteringarna var vägledande i 

detta skede av den orsaken att mönster kunde ha börjat skönjas utifrån deskriptiva, 

lingvistiska och/eller konceptuella noteringar (Smith et al., 2009). Innebörden av de 

utforskande noteringarna tolkades och subteman skapades därefter utifrån innebörd och 

lades in i tabellen som beskrivits ovan. Flera utforskande noteringar kunde ha samma 

innebörd och hamnade då under samma beskrivande nyblivna subtema. 

 

Steg fyra i analysen innebar att hitta kopplingar mellan nyblivna subteman och hur de 

passade ihop med varandra för att kunna finna ett övergripande tema (Smith et al., 

2009). Det fanns en del olika metoder att välja på för att hitta dessa kopplingar, den som 

vi använde oss av i detta skede var abstraktion dvs. att finna lika subteman och 

sammankoppla dem till ett mer övergripande subtema. Vi listade därför subteman 

gemensamt i en kronologisk ordning i den tredje kolumnen i tabellen och gjorde det 

sedan lättare att sammankoppla de subteman som var lika genom att se på innebörden 

av temat (Smith et al., 2009). Alla subteman togs inte med pga. hur dess koppling till 

studiens syfte och den ställda frågan såg ut, detta granskades genom att backa tillbaka 

till den ursprungliga texten och de utforskande noteringarna för att avgöra hur viktigt 

och riktigt temat var. De subteman som uteslöts kunde handla om att deltagaren under 

intervjun kom bort ifrån ämnet och därför inte var relevant för studien. Vidare 

abstraktion som innebar att hitta mönster, dvs. subteman med liknande innebörd, mellan 

subteman och skapa en mening genom att två eller flera subteman slogs ihop och blev 

ett nytt subtema med ett nytt namn. Ett exempel på detta var att vi lade ihop inställning 

med värderingar eftersom att innebörden är densamma, deltagarna tyckte någonting om 

någonting, det nya namnet fick bli inställning. Fortsättningsvis så övergick analysen i 

steg fem som innebar att gå till nästa transkribering och hela processen med de fyra 

stegen ovan gjordes igen på samma sätt tills dess att alla åtta transkriberingar 

tematiserats (Smith et al., 2009). 

 

IPA definierades enligt Smith et al. (2009) av att hitta identifikationer av mönster i varje 

intervju samt identifikationer av mönster i alla tillsammans, det sista steget i analysen 

blev därmed att vi gemensamt jämförde mellan de olika transkriberingarna för att se om 

det fanns återkommande subteman mellan olika deltagare samt vilka likheter/skillnader 

som kunde hittas mellan deltagarna. En rekonstruering av subteman gjordes, vilket 

innebar att ursprungliga mindre subteman slogs ihop till ett större huvudtema. En 

modell skapades för att underlätta att urskilja vilka subteman och huvudteman som var 

så pass lika att de hade samma innebörd mellan intervjuerna och som därefter fick sina 

slutgiltiga namn. Modellen underlättade också att se kopplingar mellan huvudteman och 

subteman dvs. urskilja under vilket huvudtema varje subtema hörde hemma (se 

Appendix D). Ytterligare analysmetoder så som numeration - frekvensen av ett tema, 

kontextualisering - teman organiserades utifrån kontexten, polarisation - fokus på 

skillnader mellan teman, funktion - positiva och/eller negativa inställningar, 

subsumption - att utgå ifrån huvudtema och lägga in passande subteman (jämför med 

abstraktion som går andra hållet) användes i detta skede med hjälp av modellen. Genom 

subsumption vidareutvecklade vi den temamodell (se Appendix D) som utgjorde de 

slutliga huvud- och subteman som tagits upp i resultatet.  
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För att sammanfatta de mest framträdande bitarna av deltagarnas upplevelse av 

återintegrering utifrån den analys som gjorts identifierade vi två huvudteman - 

förändringsarbete samt anpassningsresurser. Förändringsarbetet består av de subteman 

som deltagarna upplevde varit bidragande för deras återintegrering. Förändringsarbetet 

tolkade vi utifrån den förändring som deltagarna upplevde sker inom sig själva, med 

förändrade tankemönster, motivation och att deltagaren till exempel kommit till insikt. 

Även den yttre förändringen så som att deltagaren blivit äldre samt att de ändrat 

handlingsmönster såg vi som en del av förändringsarbetet. Anpassningsresurser är vad 

vi tolkade att deltagarna upplevde som bidragande för den aktiva omställningen att gå 

från en kriminell livsstil till att återintegreras i samhället, subteman som identifierades 

var praktiskt stöd, socialt stöd samt tid. Några av dessa subteman hade kunnat fungera 

som bärande teman men var allt för sammankopplat med ett huvudtema för att inte stå 

för sig själva. Stöd till exempel var ett tema som hade kunnat fungera som ett bärande 

tema om inte stöd varit en mindre del av de huvudsakliga anpassningsresurserna 

tillsammans med tid.  

 

Resultat  
Återintegreringens essens tolkades som att det verkar finnas två parallella och nära 

sammanhängande huvudteman i upplevelsen hos deltagarna under återintegrering, vi 

valde att kalla dessa huvudteman förändringsarbete och anpassningsresurser. Analysen 

visade att förändringsarbetet är det arbete som gör att återintegrering blir aktuellt. 

Förändringsarbetet innefattar en förändring inom personen - så som ett beslut, insikt, 

motivation och vilja men även känslomässiga förändringar och ett förändrat 

tankemönster - samt yttre förändring hos personen - så som förändrat handlingsmönster 

och rutiner samt ålder. Anpassningsresurserna är de strategier deltagarna upplevde att de 

behöver för att kunna återintegreras och som leder till en återintegrering i samhället, det 

kan handla om stöd och tid. Dessa huvudteman förklaras ytterligare under varje rubrik. 

Essensen varierade parallellt med varandra på så sätt att deltagarna behöver 

anpassningsresurserna för förändringsarbetet samtidigt som förändringsarbetet också är 

av vikt för anpassningsresurserna. Dessa anpassningsstrategier för en återintegrering 

beskriver på så vis deltagarnas upplevelse av återintegrering samt vad deltagarna 

upplevt har varit bidragande för deras återintegrering i samhället. 

 

Förändringsarbete 
Förändringsarbete var ett av de större huvudteman vi identifierade. Detta tema speglar 

upplevelsen av den förändring som sker inom och utanpå deltagaren och som leder till 

att deltagaren börjar fundera på sitt tidigare kriminella liv. Huvudtemat 

förändringsarbete visade hur både inre och yttre förändring har varit en avgörande del 

för deltagarna till att kunna återintegreras och leva ett fortsatt liv utan att falla tillbaka i 

kriminalitet. Att ändra sin kriminella livsstil har enligt deltagarna kommit av ett beslut 

som måste komma inifrån. Förenat med detta har många deltagare upplevt att en vilja 

att förändra sin livsstil har varit viktigt för att återintegreras. Efter att viljan till att 

förändra sin livsstil uppkom var det även viktigt med motivation för att lyckas med 

förändringen. Motivationen har ofta kommit och bibehållits genom autonomt stöd. Det 
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autonoma stödet motiverar viljan och kan komma av yttre omständigheter som att vara 

förälder eller att arbeta för något bra i samhället. Förändringar som märks utåt var även 

något som deltagarna ansåg vara bidragande för en återintegrering, detta var till 

exempel att deltagarna upplevde att åldern påverkade dem fysiskt. Även förändrade 

handlingsmönster och nya rutiner var något som deltagarna ansåg bidra till 

återintegrering och som var märkbart utåt. Under huvudtemat förändring identifierade vi 

två subteman som går under namnen; inre förändring samt yttre förändring.  

 

Inre förändringar   
Samtliga deltagare upplevde att ett beslut som kom inifrån var början till att kunna 

förändra sina liv. En deltagare beskriver att beslutet varit bidragande för 

återintegreringen på detta sätt: 

 

D1: Ja jag tror att det största är mitt beslut tror jag. Till en personförändring 

för det är där i, det måste komma inifrån, allt, det mesta, nånstans. Visst sjutton 

ja men jag är ju så less på det men alltså jag har ju den turen idag mår inte bra 

på droger längre men jag vill inte sitta något mer, jag har suttit i 14 år av mitt 

liv på anstalt. 

 

Deltagaren upplevde att beslutet till personförändring var avgörande för deltagarens 

återintegrering. Viljan till förändring kunde finnas innan själva omställningen 

påbörjades, en utav deltagarna förklarade till exempel att han ville sluta tidigare men 

hade inte förutsättningarna för det:  

 

D7:...men dom sista tio åren av mitt missbruk så var jag ju less men jag kunde ju 

inte hantera det och jag fick inte något stöd från varken kriminalvård, 

socialtjänst eller frivård eller några myndigheter ehh som gjorde att jag klarade 

inte av det… 

 

Deltagaren upplevde att han ville sluta eftersom att han var less på sin livssituation men 

upplevde samtidigt att stödet, denne behövde för en förändring av livssituationen, inte 

fanns. En annan deltagare menade att han hade en vilja att förändras men vågade inte 

utav rädsla för en ny situation. Deltagaren beskrev rädslan så här: 

 

D3: ...äh, gör samma sak liksom för det kan man ja, man kan det där liksom den 

här rädslan för att inte kunna saker alltså jag har ju varit så jävla skraj i 

situationer som inne på soss till exempel men jag är inge bra där jag e jag kan 

inte det där. 

 

Här förklarade deltagaren betydelsen av att vilja måste komma inifrån och hur rädsla för 

nya situationer kan sätta stopp för något som denne egentligen vill. Deltagaren upplevde 

att möten med myndigheter var något denne inte behärskade så bra medan 

kriminaliteten var något denne kunde och behärskade och därför innan sin förändring 

valde kriminaliteten och drogerna. Samtliga deltagare var överens om att viljan var 

viktig för att kunna förändras och sträva efter en återintegrering, en av deltagarna 

beskrev betydelsen av viljan: 
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D8: Jag menar har du ingen vilja så kan du inte sluta.  

 

Den egna motivationen som kommer inifrån deltagarna själva har upplevts kunna vara 

ett stöd för deltagarna. Detta genom att känna motivation till att vilja återintegreras dvs. 

förändras och att komma vidare i återintegreringen och ansågs vara nära kopplat till 

viljan. Motivationen tycktes bero på yttre omständigheter så som att kunna bidra till 

samhället eller att finnas där för sina barn och sågs som ett autonomt stöd just för att 

motivationen inte automatiskt kommer med dessa omständigheter utan är något som 

deltagaren upplever vara givande för att ta sig vidare eller ha ett mål att sträva emot. En 

deltagare exemplifierar detta när han berättar om vad som varit bidragande för hans 

återintegrering:  

 

D 6: Och när man kan hjälpa folk att få..det, det är det som är driften för mig 

liksom. Se att det går, fortsätter, eller att de lyckas. 

 

Deltagaren upplevde att han motiverats av att hjälpa andra som kommit till KRIS efter 

honom och se att de kunnat ta sig dit de vill samtidigt som det bidragit till deltagarens 

egen återintegrering på så sätt att hans motivation stärkt hans vilja att bibehålla och även 

komma vidare i återintegreringen.  

 

Många utav deltagarna hade barn och kunde uppleva att de var ett stöd samt en 

motivation för dem till att återintegreras, majoriteten av dem som hade barn hade vuxna 

eller tonåriga barn som kunde stötta genom att till exempel se att en förändring skett, 

eller bara finnas där och hitta på saker att ägna sig åt på fritiden. Så här beskrev en 

deltagare hur familjen kunnat vara ett stöd i återintegreringen: 

 

D 6: Så att det är ju..det är väl så familjen har stöttat mig genom 

att..genomskåda mig och se att men vad fan han talar ju sanning, han är ju 

drogfri. Dom har sett på mig att jag har varit drogfri och det har jag inte 

behöva säga utan då har dom mig och sagt vad fan nu har du ju två år liksom, 

och jag har aldrig räknat år... 

 

Här beskrev deltagaren hur det upplevda stödet från sina barn och sin familj har varit 

betydande för återintegreringen. Stödet upplevdes av deltagaren komma genom att 

familjen sett förändringen och påtalat den och att denne motiverades av detta. Ett annat 

exempel som D3 bidrog med när deltagaren beskrev vad som gör att han inte agerar på 

sina kriminella tankemönster:  

 

D3: ...Jag vill inte att de ska ha en sådan farsa heller liksom som far in och ut 

på några jävla anstalter det är liksom att jag är där och inte där utan jag vill att 

dom ska ha nån sorts trygghet. Så där så att det är väl det som är det 

huvudsakliga faktorn till att jag vill förändras... 

 

Här beskrev deltagaren stödet av att vara förälder och hur det kunde ses vara en 

motivation till att hålla sig borta från kriminalitet och finna viljan till att förändras. 

Föräldraskapet stärkte därmed deltagarens motivation till att fortsätta återintegreras. 
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Nära relaterat till motivation, och som vi också såg som en del av den inre förändringen, 

var ambitioner som deltagarna upplevt som bidragande i återintegreringen. Ambitioner 

tolkade vi utifrån deltagarens drömmar, önskningar eller mål att uppnå och sågs som ett 

autonomt stöd eftersom att det är en strävan efter utveckling hos deltagaren, en önskan 

om att kunna återintegreras och visa att det skett en förändring. Ambitioner hos 

deltagarna kunde vara att få ett arbete, studera, ta körkort eller en ambition om att skapa 

en ny identitet dvs. något som bidragit till att komma närmare en återintegrering. En 

deltagare upplevde att denne för att återintegreras i samhället behövde släppa sin gamla 

identitet som var uppbyggd av kriminalitet, deltagaren hade därför ambitionen att hitta 

en ny identitet. Deltagaren beskrev det så här på frågan om vad som kunde vara 

bidragande för att hitta en ny identitet: 

 

D 5: Det är ju att fortsätta göra bra saker i samhället och så, så kan det kanske 

bli en ny identitet i det, eh, ja. Jag vet inte, jag vet inte riktigt. Jag skulle vilja 

synas mer utåt och bara visa att jag har ändrat mig och så där så. 

 

Deltagaren beskrev en ambition om att gottgöra till samhället för att samtidigt kunna bli 

en del av samhället genom att forma en ny identitet. Deltagaren upplevde att en ny 

identitet kunde vara ett sätt att visa att han förändrats samt att den nya identiteten kunde 

formas av att göra bra handlingar i samhället. 

 

Samtliga deltagare upplevde även i den inre förändringen mycket känslor som skuld och 

skam samt insikt om konsekvenserna av tidigare kriminalitet och drogbruk. Känslorna 

skuld och skam uppkom av en insikt om gärningar gentemot familjemedlemmar eller i 

vissa fall personer som fallit offer för deltagarnas kriminalitet och drogbruk. Dessa 

känslor samt insikten om konsekvenserna upplevdes stärka viljan att avstå från 

kriminalitet hos deltagarna. En deltagare tog upp detta spontant när denna berättade om 

vilken roll familjen har haft för återintegreringen: 

 

D3: Ja, alltså, ja hur fan ska man säga. Till min familj liksom så så var ju alltså, 

det blev jävligt tufft att leva när jag muckade och jag tände på och märkte 

att..eh, mitt dåvarande förhållande, alltså mamman till mina barn, hon hade 

lämnat mig och sa att “-Ja, men så länge du är påtänd så..” hon sa så här “-Du 

får inte träffa dina barn.” De..det blev ju jävligt jobbigt.  

 

Denna deltagare har exemplifierat insikten av att han blivit medveten om 

konsekvenserna av sin livsstil när mamman till barnen ställde ett ultimatum.  I samband 

med detta beskrev han även de känslor som dök upp i samband med insikten: 

 

D3: Ja, en jävla sorg så klart, men samtidigt så liksom de jag menar det var inte 

så att jag klandrade henne på nått sätt, jag förstod ju precis vad hon menade. 

Det hade ju varit, hade jag varit i hennes skor, sett ur hennes perspektiv då 

skulle jag väl sitta korsfästen någonstans upp och ner nånstans. Så att jag 

klandrar henne inte men det blev ju en jälva, ah, men nån blandning sorg och 

liksom skuld, skam, saknad, du vet allt liksom.  

 

Deltagaren visar på en insikt att han förstod situationen sett ur någon annans perspektiv 

och förmedlar med självdistans en känsla av skuld och skam samtidigt som han 
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upplevde sorg och saknad. Känslor som skuld, skam och sorg har varit återkommande 

hos flera av deltagarna, dessa känslor tolkar vi spela en viktig roll i förändringsarbetet 

utifrån insikt hos deltagarna. Vi tolkar att insikten har en stor del i förändringsarbetet 

och underlättar för deltagarna att kunna återintegreras. Insikten av konsekvenser från 

tidigare kriminella handlingar som drabbat personer i omgivningen. 

 

Flertalet av deltagarna uppvisade en medvetenhet om sina tankemönster gällande 

kriminalitet och samtliga upplevde att vidare arbete med dessa behövdes i sitt arbete 

med sig själva och i sin förändring. Dessa deltagare upplevde att tankar om att utföra 

kriminella handlingar fortfarande var återkommande men ingen av deltagarna agerade 

på dessa tankar eftersom att de var medvetna om tankarna och arbetade med dem. 

Kriminella tankemönster upplevdes ha varit en stor del av deltagarnas tidigare 

kriminella liv som var djupt rotade och därmed viktiga att arbeta med i 

återintegreringsprocessen. En deltagare beskrev sina kriminella tankemönster så här på 

frågan om deltagaren upplever att denne tagit sig bort från kriminaliteten:  

 

D7: Ja, det har varit en viktig bit att titta på sin kriminalitet. Jag kan tycka att 

jag än idag så sitter det i ryggmärgen, jag har ju växt upp med kriminaliteten. 

Kriminaliteten kommer ju före drogerna..som kommer in rätt tidigt i mitt liv 

ehhh.. och det sitter ju liksom i ryggmärgen och det där kan sitta kvar där än 

idag. Så kan jag se saker att det där kan jag stjäla, det där kan jag göra och det 

där men jag agerar inte på min tanke och det här handlar kanske bara om 

någon sekund sen är det borta.  

 

Här beskrev deltagaren vikten av att se närmare på sina kriminella tankemönster och hur 

djupt rotade dennes kriminella tankemönster är. Att deltagaren inte agerade på tankarna 

visade på en förändring i tankemönster även om kriminella tankemönster fanns kvar och 

fortfarande bearbetades.  

 

Samtliga deltagare har tagit upp vad de har och har haft för inställning till tidigare 

kriminalitet och omgivning samt sådant de kunnat relatera till dessa ämnen. Med 

inställning menar vi vad deltagarna haft för åsikter kring olika ämnen, värderingar som 

speglats i det deltagarna sagt och även vissa ordval. Inställning kan ha varit bidragande 

för återintegreringen på så sätt att deltagarnas inställning till kriminalitet och 

omgivningen har förändrats efter beslutet att ta avstånd från kriminalitet. Majoriteten av 

deltagarna har försökt ta eller har helt tagit avstånd ifrån sin tidigare kriminalitet och 

missbruk, en deltagare beskrev detta: 

 

D7: ...så har jag svårt att tänka mig att jag var en sådan människa idag ehh jag 

har ändrat jag alla mina värderingar, all min moral och allt det hära har 

förändrats så pass mycket att jag har svårt att se mig själv som den jag faktiskt 

var..idag. 

 

Här beskrev deltagaren hur dennes inställning till kriminalitet har förändrats så mycket 

att denne har svårt att känna igen värderingarna som fanns inom deltagaren som 

kriminell. Deltagaren upplevde att förändringen i inställning till kriminalitet har bidragit 

till dennes återintegrering. 
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Förändringen i inställning har varit genomgående hos samtliga deltagare, de flesta har 

uttryckt detta subtilt och underliggande, en deltagare beskriver exempelvis en förändrad 

inställning till sin egen kriminalitet på detta sätt:  

 

D2: ....jag tror på samhället och att det ska hålla...det går ju inte om alla börjar 

stjäla från varandra och varenda en blir som mig hur skulle det gå? Va? Det 

skulle ju bli anarki. 

 

Citatet ovan har på ett subtilt sätt fått spegla att deltagaren tagit avstånd ifrån det 

avvikande beteendet han tidigare haft genom att se det ur ett bredare samhälleligt 

perspektiv, om alla andra också ägnade sig åt kriminalitet skulle samhället inte fungera. 

Denna förändring i inställning har bidragit till deltagarens återintegrering eftersom att 

deltagaren inte vill ha ett samhälle fullt av kriminalitet. 

 

Yttre förändringar 
Majoriteten av deltagarna har beskrivit att åldern påverkar deras beslut att avhålla sig 

från kriminalitet på så sätt att de till exempel känner att de är för gamla, att det är för 

tröttsamt att fortsätta med den kriminella livsstilen eller att de tycker att det är en bra 

ålder för dem att sluta. När en deltagare funderade över vad som varit bidragande till 

återintegrering beskrev denne att ålder och trötthet påverkade deltagarens beslut: 

 

D8: Åsså sen man börjar ju bli gammal man orkar ju för fan inte. Det är fan 24-

timmars jobb….Ja, men nånstans måste du ändå ta valet, eftersom jag inte 

lyckas dö, så måste du ju nånstans ta valet för du orkar ju liksom inte och hålla 

på och stjäla..sälja knark och ja, det är, väldigt mycket jobb, hehe. 

 

Några av deltagarna hade tagit sig längre jämfört med andra deltagare i 

förändringsarbetet dvs. de var i princip helt etablerade i samhället med arbete, bostad 

och dylikt, de var ofta även äldre. Dessa deltagare beskrev att de ville hjälpa, gottgöra 

och bidra till samhället sedan de tagit sig bort ifrån kriminalitet. Deltagarna såg nyttan i 

att kunna använda sina tidigare erfarenheter till att kunna hjälpa andra att komma 

tillbaka till samhället och därmed gottgöra sina tidigare handlingar, vilket i sin tur 

hjälpte deltagarna i återintegreringen. Så här beskrev en deltagare upplevelsen av att 

kunna använda sina tidigare erfarenheter på frågan om vad som varit bidragande till 

dennes återintegrering: 

 

D 6: Ja, jo jag tror att just där är väl enda gången det är ett plus att jag har det 

jag har med mig i ryggsäcken som man säger. Det är ju när jag ska hjälpa 

andra att jag vet, det gör jag väl inte, alla känner kanske inte likadant men 

mycket vet jag hur dom tänker, jag vet hur dom känner, jag vet att jag har gjort 

samma sak, jag har.. ja men vad fan jag har ju suttit på den anstalten, ja men 

där har jag varit och vilken avdelning var du på liksom då ser man att det 

släpper. 

 

Här beskrev deltagaren hur denne upplevt att han genom sina tidigare erfarenheter 

snabbt skapat kontakt och tillit hos en person som velat förändra sitt liv. Deltagaren såg 
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sina erfarenheter och sitt nya handlande som hjälpande i arbetet med att stödja andra 

personer samtidigt som deltagaren såg arbetet som ett stöd i den egna återintegreringen.  

 

Anpassningsresurser 
Anpassningsresurser syftade till att beskriva vad deltagarna upplevt vara betydande i 

omställningen att ta sig ifrån en kriminell livsstil till att återintegreras i samhället. 

Resurser definierade vi som verktyg som var bidragande till anpassning för att kunna 

återintegreras. Samtliga deltagare har upplevt någon form av stöd som betydande för 

deras återintegrering och ses därför som en avgörande strategi för att anpassa sig till de 

förändringar ett liv fritt från kriminalitet medför. Några av deltagarna upplevde att tid 

har varit betydande, dvs. att inte stressa fram boende och sysselsättning utan att ge det 

tid och ha tålamod. Motgångar är också något som många av deltagarna upplevt 

antingen som en motivation att ta sig över hindret eller att de återfallit och börjat om. 

De subteman vi identifierat under detta huvudtema är: Praktiskt stöd, Socialt stöd, samt 

tid.  

 

Praktiskt stöd 
Samtliga deltagare beskrev att det var viktigt för återintegreringen med någon form av 

praktiskt stöd, det kunde vara att få ett arbete eller en sysselsättning i form av skola eller 

praktik och att detta skulle kunna vara bidragande för att anpassa sig till samhället och 

återintegreras. En deltagare beskrev detta på frågan om vad som kan vara bidragande för 

en återintegrering: 

 

D5: Alltså det kan ju vara studier, det kan vara en praktikplats eller eh, vad kan 

det vara mer? Ah, nån sysselsättning som man..ja, man är bland andra folk hela 

dagarna. Typ mellan ja 8-16 eller så.  

 

Drygt hälften av deltagarna beskrev även att egen bostad var ett stöd för deras 

återintegrering, en utav deltagarna beskrev att han upplevde ett stöd i utslussboendet 

han bor i. En utav deltagarna ansåg inte att egen bostad var något stöd, deltagaren 

upplevde inte att en lägenhet var vad han behövde, där kände han sig mest ensam.  

 

Det praktiska stödet kunde även vara att få hjälp med ekonomin under tiden deltagaren 

återintegreras, det upplevdes underlätta anpassningen. En deltagare beskrev det så här 

på frågan om vad som kunde vara ett stöd för återintegrering: 

 

D5: Eh, så man kan få, kanske få en sysselsättning eh, en bostad, kanske börja 

kolla på det här med skulder och sådana saker. Man har ingen aning om det, 

och få nån hjälp med det, så att det. Ja, det är just det här med bostad och 

skulderna som kan ställa till att man faller tillbaka...och så.  

 

Deltagaren upplevde att det var viktigt att få hjälp med ekonomin för att inte falla 

tillbaka i kriminalitet och missbruk dvs. för att återintegreras. Deltagaren menar att det 

är viktigt med hjälpen just för att de som kommer ut ifrån anstalt med skulder ofta inte 

har någon aning om hur de kan lösa sådana praktiska ärenden.   
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Några av deltagarna har beskrivit att det har varit viktigt för dem med rutiner på så sätt 

att de vet att de till exempel har någonstans att vara under dagarna. Så här beskriver en 

deltagare hur viktigt det var med rutiner och att ha någonstans att vara på dagarna: 

 

D7: Ehhh, för jag skaffade ju mig ett eget boende och jag hade en KRIS förening 

och gå till, jag hade kompisar jag kunde umgås med på min fritid osv. Jag, ehh, 

fick mer och mer ansvar inne på föreningen som gjorde att jag växte som 

människa och så....Den här gången vart det mer en mjuk övergång till samhället 

ehh som gjorde, för mig var det jättebra. Att jag fick den här tydligheten ehhh 

att sköta mina rutiner och struktur redan när jag satt inne. 

 

Här beskrev deltagaren hur rutiner och struktur som skapades redan på anstalt och under 

frigång gjorde att det fungerade bättre vid en övergång till frigivning. Deltagaren 

upplevde att ha någonstans att vara på dagarna och rutiner gjorde att anpassningen till 

samhället blev lättare och därmed bidrog till återintegreringen. 

 

Socialt stöd 
Socialt stöd handlar om att känna tillhörighet och gemenskap till en mindre grupp i 

samhället för att kunna återintegreras, en deltagare exemplifierade detta genom att 

beskriva interaktionen med sonen:  

 

D6: Pojken ringer väldigt ofta, vi ska fiska och vi ska byta grejer på bilen och 

han har fått liksom det han, jag känner ju liksom att det, han har ju fått det han 

behöver nu han, bättre sent än aldrig får man väl säga då. 

 

Att umgås med barnen, i detta fall sonen, på fritiden har upplevts vara ett stöd för 

deltagaren genom att kunna finnas till för barnen och därmed har han hittat en plats i 

familjegemenskapen.  

 

Majoriteten av deltagarna upplevde att stöd av personer med samma bakgrund men som 

ordnat upp sitt liv var viktigt. Deltagarna upplevde att personer med samma bakgrund 

och med en förståelse för vad de går igenom, kunde stödja deltagarna och det skapade 

en känsla av tillhörighet. Tillhörigheten upplevdes viktig för deltagarna innan en 

återintegrering påbörjats och blivit uppnådd. En deltagare beskrev tillhörigheten på en 

fråga om hur stödet sett ut: 

 

D5: Eh, KRIS har ju gett mig en möjlighet att göra något på dagarna. Eh, jag är 

ju med likasinnade så jag behö... jag känner ju inte att, jag känner mig ju inte 

något annorlunda här. Det skulle jag ju göra på en, vad ska man säga, normal 

arbetsplats eller sånt där, just nu. Det, jag vet inte om jag är riktigt redo att gå 

ut i det. Jag vet inte riktigt vad man pratar om å å sånna saker. 

 

Deltagaren beskrev att stödet han fått ifrån personer med samma bakgrund gjort att han 

känt sig bekväm och har en tillhörighet, samt att han i en annan miljö skulle känna sig 

mer obekväm och annorlunda. Deltagarna upplevde också att personer med samma 

bakgrund i vissa fall kunde fungera som bra förebilder för deltagarna i sin förändring. 

Några av deltagarna poängterade att det var bra i inledningsfasen av återintegreringen 
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att ha vänner som inte var aktivt kriminella och/eller missbrukande. Detta för att få 

stöttning från personer som kunnat agera som förebilder i återintegreringen. På en fråga 

om vad som kunnat vara ett stöd i återintegreringen svarade en deltagare: 

 

D4: ...Stöttning och vänner är ju bra, men då ska det ju vara normala vänner 

och inte aktiva. 

 

Deltagaren upplevde det som mindre fördelaktigt att ha aktivt kriminella eller 

missbrukande vänner omkring sig under återintegreringen. En utav deltagarna som tagit 

sig längre i återintegreringen upplevde att han idag kan interagera med gamla vänner 

som fortfarande är aktiva i kriminalitet och missbruk men påpekade att det är bra i 

inledningsfasen att söka annat umgänge eftersom att bra förebilder upplevdes som 

gynnsamt i återintegreringen.  

 

D3:...Jo men det är jävligt bra, det är det verkligen liksom att jag de det är fina 

gubbar allihop liksom och man får det stöd man behöver liksom, de stöd man 

behöver hur fan ska man säga det… 

 

Här beskrev deltagaren hur återintegrerade individer som arbetar på dennes 

utslussboende kunnat vara ett stöd i återintegreringen. Deltagaren menade att personalen 

är individer med prosociala värderingar och upplevde att dessa var ett bra stöd just för 

att de själva är tidigare kriminella som vet vad deltagaren går igenom eftersom 

personalen varit i dennes situation förut. 

 

Tid 
Majoriteten av deltagarna upplevde att tid var avgörande för att kunna bli accepterade 

av samhället genom att visa sin förändring och att det tar tid att bygga upp ett förtroende 

till omvärlden. Genomgående var att deltagarna upplevde att det krävs tid för att 

anpassa sig och återintegreras i samhället, att alla bitar ska falla på plats dvs. med 

bostad, sysselsättning mm. På frågan om vad som är viktigt vid en återintegrering 

beskrev en av deltagarna att tid är något som frigivna behöver för att kunna 

återintegreras:  

 

D 6: Ja, det är jätteviktigt att ha tid, sen får man börja jobba. Alltså, och det ska 

ju gå parallellt liksom med med med stötta och hjälp och framsteg, stötta, hjälp, 

framsteg så så försöker vi jobba här i alla fall. För att sen liksom kunna “Ja 

men jag söker vuxenutbildning, jag jag..” ja, eller vad dom nu vill då. 

 

Deltagaren upplevde att tid är en viktig aspekt att ta hänsyn till i arbetet mot en 

återintegrering och beskrev samtidigt att det är något de tagit hänsyn till på KRIS.  

 

Diskussion 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka tidigare dömdas upplevelser av återintegreringen 

samt vad som varit betydande för deltagarnas återintegrering och anses därmed ha 

besvarats. Upplevelsen av återintegreringen bland deltagarna kunde primärt beskrivas 

genom förändringsarbete och anpassningsresurser. Resultatet visade att det som 

upplevts vara bidragande för tidigare dömda individers återintegrering till samhället 

verkar handla om att fatta ett beslut om, och ha en vilja att ta sig ifrån den kriminella 

livsstilen, samtidigt som individen behöver något som motiverar dem att ta sig framåt i 

återintegreringen. Andra inre förändringar hos individen så som förändrade 

tankemönster och känslor av skuld och skam har kunnat bidra positivt till 

återintegrering enligt flera av de deltagare vi intervjuade. Förändringsarbetet stöds av 

tidigare forskning (Adorjan & Chui, 2014; Davies et al., 2012; Graffam et al., 2004; 

Taxman, 2004) och avser det som händer inom individen och som möjliggör en 

återintegrering. Olika slags stöd har upplevts av deltagarna vara bidragande för 

återintegreringen på så sätt att det har kunnat motivera eller ge deltagarna verktyg och 

resurser för att komma vidare i återintegreringsprocessen.  Anpassningsresurser är de 

resurser som behövs i form av stöd för individen till återintegrering. Dessa stöd har 

flertalet studier (Adorjan & Chui, 2014; Cherney & Fitzgerald, 2014; Davies et al., 

2012; Graffam et al., 2004; Visher et al., 2013) också funnit av vikt för en lyckad 

återintegrering.  

 

Förändringsarbete som upplevdes bidragande för återintegreringen  
 

Inre Förändring 
Resultatet i föreliggande studie visade att inre förändring var betydande för deltagarna i 

återintegreringen, utan det inre förändringsarbetet hade deltagarna inte arbetat mot en 

återintegrering. För att klara av att arbeta mot en inre förändring var framför allt den 

egna motivationen väsentlig. Detta resultat går i linje med flertalet studier (Graffam et 

al., 2004; Davies et al., 2012; Taxman, 2004) som menade att just den egna 

motivationen till att byta livsstil var relevant för en lyckad återintegrering dvs. fanns 

inte motivation, vilja eller beslut till livsstilsförändring så resulterade det inte i någon 

återintegrering. Den inre förändringen hos deltagarna är en del av att återintegreras i 

samhället genom att deltagarna tar ett beslut, har en vilja och blir motiverad, vilket kan 

förklaras av Healys (2014) beskrivning att inre psykologiska förändringar kan få 

tidigare kriminella att betänka sin identitet och börja jobba mot förändring. Deltagarna i 

föreliggande studie pratade om att början till förändring av livsstil var genom ett beslut 

och att viljan måste komma inifrån individen själv. Även Adorjan och Chui (2014) 

betonade att det egna beslutet och viljan var avgörande för att ta avstånd från en 

kriminell livsstil och återintegreras. Healy (2014) beskrev i likhet med resultatet i vår 

studie exempelvis att föredetta kriminella som ville ta avstånd från en kriminell livsstil 

behövde en form av övertygelse och mål till att avhålla sig från brott. Att kunna 

föreställa sig ett framtida möjligt “jag” dvs. att skapa en prosocial identitet kan vara av 

vikt för att bryta med sin kriminella livsstil (Aresti et al., 2010; Healy, 2014; King, 

2012). Vårt resultat visade även att ambitioner så som att arbeta med att hjälpa andra 

individer till återintegrering eller att finnas där för sina barn var relevant för motivation 

och vilja.  I likhet med detta talade Maruna, Lebel, Mitchell och Naples (2004) om 

ambitioner som ett “kall” och menade att detta kall kunde vara föräldraskap, 
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fritidsaktiviteter eller coachning. Resultatet i föreliggande studie kan därmed förklaras 

av Maruna, Lebel, et al. (2004) som menade att ett kall där individerna fann mening och 

ett syfte kunde motivera förändringsarbetet och gynna återintegreringen.  

 

Tidigare forskning (Adorjan & Chui, 2014; Adorjan & Chui, 2012; Braithwaite, 1989) 

har visat på att barn och familj har en motiverande effekt på tidigare dömda individers 

val och vilja att återintegreras, det kan handla om att individerna känt ekonomiskt och 

känslomässigt ansvar för sina familjemedlemmar. Deltagarna i föreliggande studies 

anknytning till sina barn eller familj har varit en motivation till en inre förändring på så 

vis att deltagarna beskrivit att de bryr sig om vad barnen och/eller familjen känner och 

tycker om deras kriminalitet. Detta har i många fall motiverat deltagarna till att vilja 

bryta med sin kriminella livsstil och bli återintegrerade i samhället. Motivation som en 

följd av ens relationer till familjemedlemmar och andra närstående kan förklaras utifrån 

Hirschis (1969) Teori om Sociala Band som beskrevs i boken Causes of Delinquency. 

Hirschi (1969) menade att anknytning till andra dvs. konventionella relationer till familj 

skapar band till samhällets normer och därför inte bryter mot lagen. Vidare förklaras att 

individer så som familjemedlemmar skapar förväntningar på konventionellt beteende 

och om individen går emot dessa dvs. agerar avvikande skapas en inre konflikt hos 

individen och det kan skapa en distans från familjemedlemmarna. Vidare kan detta 

förklara resultatet på så sätt att deltagarna kan ha mycket att förlora på att gå emot 

förväntningar och det skulle kunna vara en motivation till att återintegreras. Vi vill 

poängtera att Hirschis (1969) teori om Sociala Band utformades för att förklara varför 

människor avhåller sig från brott genom att integreras i samhället, det handlar alltså inte 

om att ta sig ifrån kriminalitet och återintegreras. Teorin har använts då vi ansett att 

integration och återintegration är nära besläktade fenomen (se: Oxfordsdictionaries.com, 

u.å.), därför kunde vi ta stöd i teorin för att förklara vårt resultat. 

 

Deltagarna i föreliggande studie har även sammankopplat motivation med känslor av 

skuld och skam då de har tagit upp dessa känslor i anslutning till att de talat om sina 

barn eller andra familjemedlemmar. Detta går i linje med Adorjan och Chui (2012) som 

redovisade att skam var vanligt hos individer vars barn upptäckt att de brukat droger 

vilket kunde bidra till att avsluta en kriminell livsstil. Nathanson (1994) beskrev att 

känslor ofta kan härledas till tankar. I likhet med andra studier (Graffam et al., 2004) har 

vårt resultat identifierat att deltagarna förändrat sina tankemönster och kommit till 

insikt, deltagarna antas vara mer känsliga för konventionella åsikter i samspel med 

andra, i linje med Hirschis (1969) antagande om anknytning. Detta kan förklaras av att 

deltagarna allt eftersom internaliserar konventionella normer och skapar en moral 

utefter dessa (Healy, 2014; Hirschi, 1969; King, 2012). Internaliserandet av de 

konventionella normerna skulle kunna göra att deltagarna upplever skuld och skam över 

tidigare avvikande beteenden. Bergström (2012) diskuterade i sin bok Kriminalitet som 

Livsstil att en tidigare kriminell behöver utveckla sitt samvete och att individen därför 

behöver betänka vad som är rätt och fel. Bergström (2012) menade att det inte räcker att 

förändra tankemönster att inte agera utan även att förstå kriminalitetens konsekvenser 

för sig själv och andra. Känslor av skuld och skam skulle därmed kunna förklaras 

utifrån att deltagarna i förändringsarbetet utvecklat sitt samvete utifrån internaliserandet 

av sociala normer (Hirschi, 1969) samt att tankar kring konsekvenser för sig själv och 

andra skapar skam- och skuldkänslor (Adorjan & Chui, 2014).  
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Anpassningsresurser som upplevdes bidragande till återintegrering  
Hos majoriteten av deltagarna i föreliggande studie var upplevelsen av återintegreringen 

att det fanns ett behov av olika slags stöd. Deltagarna talade om att sysselsättning, eget 

boende och gemenskap var viktiga stöd som också kunde bidra till återintegrering, detta 

i linje med tidigare studier som beskrivit att stöd av familj, vänner, arbete eller studier 

varit av vikt för återintegrering (Adorjan & Chui, 2014; Cherney & Fitzgerald, 2014; 

Davies et al., 2012; Graffam et al., 2004; Visher et al., 2013).  

 

Socialt stöd 
Socialt stöd sågs som bidragande för återintegreringen hos samtliga av deltagarna, 

tidigare forskning har även den visat på vikten av att ha stöttning av familj, vänner och 

arbetskamrater (Adorjan & Chui, 2012). Gemenskap och tillhörighet behövs för att 

skapa en känsla av att individen betyder något för någon, att denne har ett sammanhang 

där denne kan känna sig betydelsefull (Adorjan & Chui, 2012; Aresti et al., 2010; 

Healy, 2014). Detta skulle kunna förklaras genom vad Hirschi (1969) argumenterade för 

dvs. har en individ anknytningar till andra individer och ett åtagande så kan detta skapa 

andra värderingar och göra att individen har för mycket att förlora i och med den 

gemenskap som knyts med åtagandet. 

 

För deltagarna i vår studie var det viktigt att ha stöd från prosociala vänner och bekanta 

med konventionella värderingar vilket också styrks av tidigare forskning (Bahr et al., 

2010; Davies el al., 2012). Bahr et al. (2010) pekade på behovet av regelbundna 

aktiviteter med prosociala vänner hos tidigare dömda individer för att kunna 

återintegreras. Hirschi (1969) argumenterade för att alla människor vill bli accepterade 

av andra, för yngre individer är vänners godkännande särskilt viktigt för att skapa en 

anknytning. Individen kommer därmed att söka ett annat slags godkännande dvs. bli 

accepterade på andra villkor när de deltar i konventionella aktiviteter än i tidigare 

kriminellt umgänge. I relation till detta menade Bahr et al. (2010) att aktiviteter med 

prosociala vänner resulterade i att de tidigare dömda slutligen identifierade sig med de 

prosociala vännerna. Anknytning till prosociala vänner kan därför stödja 

identitetsskapandet (Aresti et al., 2010), samt förklara varför det fortsättningsvis bidrar 

för återintegreringen att deltagarna inte umgås med tidigare vänner som fortsatt med sin 

kriminalitet och därmed har antisociala värderingar.  

 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev samtidigt att det var bra att ha stöd av personer 

med liknande bakgrund, som kunde förstå och relatera till deltagarnas situation. 

Deltagarna upplevde att individer med samma bakgrund som tagit sig längre i 

återintegreringen gav goda förebilder och prosociala vänner vilket underlättade arbetet 

med att återintegreras. Detta går i linje med tidigare studier (Franzén, 2011; Lebel, 

Richie & Maruna, 2015) som visade på vikten av att individer som ska återintegreras 

behöver förebilder omkring sig.  Lebel et al. (2015) argumenterade för att tidigare 

kriminella som arbetade med att hjälpa nyligen frisläppta med att återintegreras 

fungerade som stödjande förebilder på grund av att de hade fått en mer prosocial attityd 

till lagar och regler. Detta kan kopplas till Hirschis (1969) beskrivning av att ju mer en 

individ integreras i samhället desto mer legitim kommer individen att uppfatta 

samhällsordningen, det vill säga att individen tror på att lagar fungerar. Därtill kunde vi 

märka bland deltagare i föreliggande studie att det fanns en större acceptans till 
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myndighetsutövning bland de som kommit längre i sin återintegrering. De individer 

som visar på en större acceptans till samhället i en vidare bemärkelse ser enligt Aresti et 

al. (2010) inte bara en större mening med sina åtaganden utan de ser även att de har ett 

sammanhang i samhället. Att många tidigare kriminella därför väljer att hjälpa individer 

som befinner sig i liknande situation som de själva gjort ska ses som en tillgång för 

samhället (Lebel et al., 2015).  

 

Praktiskt stöd 
Deltagarna i vår studie ansåg även att praktiskt stöd var bidragande till 

återintegreringen, sysselsättning, så som arbete, praktik eller studier samt bostad var 

återkommande exempel på vad som kunde bidra till återintegreringen. Flera av 

deltagarna har poängterat att det varit viktigt att få hjälp med att skaffa en sysselsättning 

eller en bostad och att de kunnat ta hjälp av exempelvis KRIS med att ordna detta. Även 

om bostad och sysselsättning kan vara ett stöd i sig för återintegreringen så kan det 

alltså också behövas stöd till att hitta bostad och sysselsättning. Forskning har nämligen 

visat att det är viktigt för återintegrering att till exempel ge stöd åt tidigare dömda 

individer att få ett arbete (Cherney & Fitzgerald, 2014; Davies et al., 2012; Graffam et 

al., 2004). Enligt Hirschi (1969) ses konventionell sysselsättning som ett åtagande som 

medför anknytning till andra samt delaktighet i konventionella aktiviteter. Att vara 

delaktig i samhället menade Hirschi (1969) i förlängningen skapar en övertygelse om 

samhällsordningens legitimitet hos tidigare kriminella individer. Vidare kan resultatet 

förklaras på så sätt att banden till samhället stärks genom åtagande, i detta fall en 

sysselsättning, som skapar en relation till en annan grupp individer i samhället (Hirschi, 

1969). Därmed kan sysselsättning vara ett steg mot anpassning till samhället på så sätt 

att en legal sysselsättning ses som en social norm och ett arbete eller utbildning skulle 

därför göra att återintegreringen upplevs gå framåt (Aresti et al., 2010). Sysselsättning 

så som arbete har visat sig vara svårt att få för en tidigare dömd individ (Adorjan & 

Chui, 2014; Terry, 2003). Detta kan bero på företagens ovilja att anställa individer med 

tidigare fängelsestraff (Lukies et al., 2011) och kan utgöra ett hinder för att tidigare 

dömda ges möjlighet att arbeta och därmed gör att individens känsla av att vara en 

medborgare som gör rätt för sig och därmed få en ökad självkänsla (Aresti et al., 2010; 

Olufemi Salaam, 2013; Terry, 2011). Maruna, Lebel, et al. (2004) argumenterade för att 

tidigare kriminella behöver känna att de gjort rätt för sig för att rättfärdiga sin 

återintegrering.  Utifrån ovanstående är det tydligt att praktiskt stöd är viktigt för 

återintegreringen men kan vara svårt för den enskilde att uppnå på egen hand, därför är 

det något som myndigheter och ideella kan hjälpa till med genom att tillgodose de 

praktiska stöd som är betydande för en återintegrering (Leverentz, 2011; Maruna, 

Immagerion, et al., 2004). 

 

Metoddiskussion  
Braun och Clarke (2013) hävdade att kvalitativ forskning alltid är subjektiv, att 

resultatet kommer att färgas av forskarens värderingar, förmodningar, förväntningar, 

perspektiv och dylikt. Subjektiviteten har också spelat en roll i vad vi valt att ta upp som 

relevant och vårt val av metod (Braun & Clarke, 2013; Davies & Hughes, 2014). Denna 

subjektivitet har lyfts till ytan genom att vi beskrivit vår förförståelse och hur den 

förförståelsen vi haft angående återintegrering utifrån tidigare forskning, praktik på 
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halvvägshus och inom kriminalvården har kunnat bidra till vår förståelse för och 

tolkning av deltagarnas berättelser. Utifrån tidigare forskning som beskrivits i vår 

introduktion har vi också kunnat visa vad vi väntat oss att finna (Davies & Hughes, 

2014). 

 

Smith et al. (2009) påpekade att det för en IPA studie är viktigt att ta kvalitet och 

trovärdighet på allvar. Kvalitet och trovärdighet har därför försökt styrkas genom att 

visa känslighet för kontexten, det vill säga, att: (1) Vi tagit hänsyn till socio-kulturell 

miljö genom att ställa öppna frågor (Braun & Clarke, 2013). Öppna frågor användes för 

att uppmuntra deltagarna att tala fritt om vad som varit viktigt för dem i 

återintegreringen. (2) Vi tog del av existerande forskning när vi utformade vår 

intervjuguide för att säkerställa att vårt syfte blev besvarat samt för att främja svar som 

var relaterade till återintegrering. (3) Vi har även tagit hänsyn till materialet vi samlat in 

ifrån deltagarna genom att vi i ett tidigt skede tagit fasta på att det var enskilda och 

individuella händelser vi ville studera och därför inte var ute efter att generalisera våra 

fynd samt att våra inklusionskriterier var tillräckligt begränsade för att kunna besvara 

syftet med studien (Davies & Hughes, 2014; Smith et al., 2009). Genom att i detalj 

förklara och beskriva tillvägagångssätt och tolkningar har vi försökt göra studien 

genomskinlig och sammanhållen för att ge läsaren insikt i hur resultatet uppnåtts och 

därmed skapat förutsättningar för överförbarhet (Braun & Clarke, 2013). Tillförlitlighet 

försökte erhållas genom exempelvis en Members Check (Braun & Clarke, 2013), som 

genomfördes för att styrka att resultatet verkligen speglade deltagarnas upplevelser av 

återintegreringen.  

 

Genom att intervjua medlemmar i KRIS som fått hjälp av organisationen i sin 

återintegreringsprocess, kan hjälpen och organisationens värderingar ha speglats i deras 

återgivning av återintegreringen. Därför skulle en nackdel med studien vara att inte 

övriga tidigare dömda individer, som inte har haft stöd av en organisation, fick 

möjlighet att vara en del av studien. Detta hade kunnat medföra ett annat perspektiv och 

andra upplevelser på så vis att de inte i samma utsträckning var influerade av en 

organisation som KRIS-medlemmarna kan ha varit (Braun & Clarke, 2013). Fördelen 

med att ha intervjuat deltagare från KRIS var att vi fick möjligheten att hitta samtliga 

deltagare med de rätta inklusionskriterierna på ett och samma ställe. En annan fördel 

med valet av deltagare var att medlemmarna tidigare varit kriminella och därav också 

tidigare dömda. Detta gjorde att urvalet bestod av deltagare med ett tidigare 

fängelsestraff och därmed befann sig eller hade befunnit sig i en återintegreringsprocess 

(Braun & Clarke, 2013; Davies & Hughes, 2014). Under den första intervjun märkte vi 

att de spontana följdfrågorna blev något ledande eller slutna. Detta tog vi med oss till de 

efterföljande sju intervjuerna för att minimera risken för att det skulle hända igen 

eftersom att poängen med intervjuerna var att genom öppna frågor erhålla ett på djupet 

rikare material, genom att deltagarna fritt återberättade sin upplevelse (Smith et al., 

2009). Nackdelen med detta var att intervjuerna inte blev exakt lika, men vägdes upp av 

fördelen att förändrade följdfrågor genererade fylligare svar och intervjuer är aldrig 

exakt lika därför anses detta inte ha påverkat resultatet nämnvärt.  

 

Vid två av intervjuerna satt vi inte avskilt med deltagaren utan intill vardagsrummet. Att 

inte sitta avskilt kan ha påverkat på så sätt att det stressade deltagarna att vilja skynda på 

intervjun, särskilt eftersom att det emellanåt var stor ruljangs på personerna i 
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vardagsrummet (Braun & Clarke, 2013). Dessa två intervjuer hade med fördel kunnat 

genomföras vid ett annat tillfälle och med ett lugnare avskilt rum för att minimera stress 

hos deltagarna (Braun & Clarke, 2013). Intervjuerna genererade dock bra information 

om deltagarnas upplevelser av återintegrering och har därför inte påverkat innehållet i 

stort. 

 

Slutsats  
Viljan till förändring, ett beslut om att sluta med kriminaliteten och påbörja en 

återintegrering är enligt majoriteten av de deltagare som ingick i denna studie inte 

påverkbar av omgivningen, medan andra deltagare beskrev att deras vilja till förändring 

eller motivation kom av yttre omständigheter. Med anledning av ett delat resultat i 

föreliggande studie gällande vad som påverkar viljan till förändring kan det vara viktigt 

att vidare studera vad som kan tänkas påverka viljan till en förändring. Om det går att 

påverka en individs vilja och motivation genom yttre sociala förhållanden kan det ha 

praktiska implikationer på programverksamhet inom kriminalvård och socialtjänst. Det 

vill säga om exempelvis familjemedlemmar eller frivilliga organisationer kan vara en 

stor del av det praktiska arbetet kring en individ efter avtjänat fängelsestraff. Hirschis 

(1969) teori om sociala band kunde förklara resultatet genom att anknytning som socialt 

stöd samt åtagande i form av sysselsättning skapade delaktighet och kunde bidra till 

återintegrering. Det blir därmed viktigt att till exempel utveckla riktlinjer och program 

som stöttar dömda individer som har barn och familj att ha kontakt och utveckla 

relationerna med både sina barn och/eller andra familjemedlemmar för en smidigare 

återintegrering (Visher et al., 2013; Visher & O´Connell, 2012). Att se över dömda 

individers nätverk utanför anstalten för att främja att de har prosociala förebilder kan 

också vara en viktig resurs för en smidigare återintegrering (Brå, 2012; Franzén, 2011; 

Lebel et al., 2015; Visher & O´Connell, 2012). Hirschis (1969) teori om sociala band 

dvs. övertygelse och åtagande kunde förklara hur resultatet från föreliggande studie 

visade på att prosociala förebilder och ett socialt nätverk i samband med ett åtagande 

dvs. en sysselsättning kan påverka tidigare dömda individer till att förändra attityd till 

samhällets legitimitet. Det kan därför vara viktigt att tillgodose individens behov av stöd 

till att finna ett arbete för att på så vis bli fullständigt återintegrerad i samhället efter ett 

avtjänat fängelsestraff (Cherney & Fitzgerald, 2014; Davies et al., 2012; Graffam et al., 

2004). Anpassningsresurser kan därmed ses i ljuset av att varje individ är unik och 

behöver olika mycket stöd och tid för en lyckad återintegrering (Gideon & Sung, 2011).  
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Appendix A 
 

Intervjuguide  
 

Fråga 1. Hur gammal är du?  

 

Fråga 2. Hur länge sedan var det du muckade?  

-Hur kändes det att mucka?  

 

Fråga 3. Hur upplevde du tiden närmast efter frigivning?  

-Vilken var den huvudsakliga omställningen mellan tiden i fängelset och efter 

frigivning?  

-Vilket tidsspann rör det sig om för dig? 

 

Fråga 4. Upplever du att du tagit dig bort ifrån kriminalitet?  

-Hur kommer det sig? 

-På vilket sätt? 

 

Fråga 5. Berätta om vad du tror kan vara bidragande till att återintegreras(åi) i 

samhället. 

-Utveckla gärna utifrån egna erfarenheter.  

(-Känner du att du själv tagit dig tillbaka in i samhället? Vad har i så fall varit 

bidragande för din åi?) 

 

Fråga 6. Berätta om vilken roll din familj har/haft för din åi?  

(Har du barn? Hur har du upplevt att de bidragit till din åi?)  

Finns det annat som varit ett stöd för dig gällande din åi? 

 

Fråga 7. Upplever du att dina värderingar gällande kriminalitet har förändrats?  

-Har det i så fall påverkat dig på något sätt? 

 

Fråga 8. Hur känner du att du blivit mottagen av samhället? 

-Kan du beskriva på vilket sätt? 

 

Tack för din medverkan! 

 

Definition av återintegrering: 

“Reintegration means more than just leaving prison and returning home. It means being 

connected to the community at a deeper social level.” (p.481) 
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Appendix B 
 

Informerande brev om studien 
 

Vi är två studenter Josefin och Karolina, från kriminologprogrammet som läser vid 

Mittuniversitetet. Vi går nu vår sista termin på programmet och ska nu göra vår C- 

uppsats. 

 

I det här brevet vill vi beskriva vad vår studie går ut på och vad vi vill uppnå med den. 

Vi har valt att undersöka hur personer med ett tidigare fängelsestraff har upplevt och 

upplever sin väg tillbaka till samhället. Detta kan exempelvis vara hur personen upplevt 

tiden efter frigivning. För att försöka svara på detta syfte har vi valt att intervjua åtta 

personer från KRIS. Detta eftersom att vi tror er besitta sådana upplevelser och kunskap 

i ämnet, ni kan därför ha mycket att bidra med till vår uppsats.  

 

Vi har valt att undersöka upplevelser och då blev det självklara valet att göra en 

kvalitativ studie med intervjuform.  Intervjuerna kommer att hållas i KRIS lokaler om 

detta är möjligt och varje intervju kommer att max ta 45 minuter av er tid. Deltagandet 

är självklart frivilligt och anonymt. Vi kommer enbart att använda era uppgifter till 

uppsatsen och inte på ett sätt som gör att era uppgifter går att spåra till er. Intervjuerna 

kommer att spelas in och sedan skrivas ner i textform som ska bearbetas av oss. Detta 

material kommer att lösenordskyddas och raderas när uppsatsen är betygsatt och klar. 

Vår avsikt är inte att på något vis utvärdera KRIS eller personer som är medlemmar 

utan vi vill enbart undersöka upplevelser mellan frigivning och en eventuell övergång 

till ett liv i samhället. 
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Appendix C 
 

Följebrev och medgivande 
Jag har mottagit informationen om studiens syfte och att informationen som insamlas 

till föreliggande uppsats kommer att hanteras konfidentiellt. Jag är medveten om att jag 

när som helst kan avsluta min medverkan i intervjun samt att mina personuppgifter och 

namn inte kommer att användas i studien. Jag godkänner att intervjun spelas in och är 

informerad om att mina svar kommer att raderas från ljudfilen samt textdokument efter 

att studien avslutats. 

 

 

Ort och datum 

 
Namn 

 
Underskrift 

 
 

 

Tack för din medverkan! 

 

Karolina Börlin  e-post: kabo1203@student.miun.se 

Josefin Magnusson  e-post: joma1209@student.miun.se 
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Appendix D 
Figur A 1 – Modell över huvudteman och subteman 


