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Förord 

 

Det har varit lärorikt och roligt att genomföra denna utvärdering och jag hoppas att den kommer 

kunna verka som underlag i vidare utvärdering av projektet. Jag skulle vilja tacka flera stycken för 

all hjälp och allt stöd. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till intervjupersonerna som ställde 

upp i denna studie och till min handledare som varit en stor hjälp. Till projektledarna som lät mig 

medverka på flera samtalsmöten och även varit ett psykiskt stöd samt roligt sällskap. Personalen 

som hade tålamod med mig och lät mig komma och gå lite som jag ville samt stödde mitt arbete 

och hjälpte till så gott de kunde. Norrtäljeanstaltens ledning som har varit stödjande och 

uppmuntrande. Jag vill också rikta ett tack till min familj och mina vänner som haft tålamod med 

mig, med mitt eviga prat om ämnet och för att jag inte hunnit med er i samma utsträckning. Sist 

men absolut inte minst vill jag tacka alla de interner som jag mött på samtalsmötena, TACK! 

Citatet nedan får beskriva min känsla.  

 

Alla interner som jag arbetat tillsammans med har mött mig med en varm respekt och stort förtroende. 

Vi har haft väldigt roligt tillsammans i allt arbete. De har visat en stor generositet, samarbetsvilja och 

ödmjukhet. Detta känner jag att jag vill berätta och föra ut på en bro över muren till människan ute i 

samhället. I hopp om att mötet senare, då frisläppandets stund är inne, ska vara lite lättare, att förståelsen 

då ska finnas där. (Agger, 2002, s. 8). 
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”Sitta inne med kunskap” – några interners utvärdering av ett brottsförebyggande projekt.  
En kvalitativ studie av ett fängelseprojekt. 

Författare: Annika Lundqvist 

 

 

ABSTRAKT 

 

Studiens syfte har varit att med hjälp av kvalitativ metod och ur internernas synvinkel utvärdera 

projektet ”Sitta inne med kunskap”, som riktar sig till interner på Norrtäljeanstalten. Målet är att 

belysa och analysera internernas egna upplevelser av och åsikter kring projektet. Ett delsyfte är 

också att genom tidigare forskning få en insikt i livet som intern. För att uppnå syftet formulerades 

tre forskningsfrågor: 1. Vad är projektets syfte enligt intervjupersonerna och hur upplever de att 

det uppnås? 2. Hur beskriver intervjupersonerna fängelsemiljön respektive samvaron i projektet? 

3. Av vilka anledningar medverkar intervjupersonerna i projektet? Projektets syfte är att i 

samarbete med skolelever utveckla ett brottsförebyggande material åt ungdomar. Intervjuer har 

genomförts med fem interner på Norrtäljeanstalten. Lösningsfokuserad teori och rollteori 

inkluderat stämplingsteorin har använts som analysverktyg. Studiens resultat har stöd i tidigare 

forskning vad gäller upplevelsen av att sitta i fängelse som präglas av en jargong och en egen typ 

av livsföring. Resultatet beskriver den känsla man kan få som kriminell, av att vara stämplad. 

Intervjupersonerna beskriver projektet som något helt unikt. Internerna blir behandlade som 

experter, med respekt. De känner att de kan göra skillnad i samhället och mår bättre av medverkan. 

Brukarutvärderingen visar att projektet varit lyckat och man hoppas det fortsätter.  

 

 

 

Sökord: kriminalvård, anstalt, brukarundersökning, brukare, samtalsgrupper, lösningsfokuserad  
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1. INTRODUKTION 

Under detta kapitel redogörs inledning, syfte och forskningsfrågor för att sätta in läsaren i 

utvärderingsarbetet.  

 

1.1   Inledning 

Hösten 2004 startade ett projekt som nu kallas ”Sitta inne med kunskap”. Två projektledare från 

Mansjouren (en verksamhet som har stödsamtal för män och kvinnor i svåra livssituationer) fick 

uppdraget att leda någon slags samtalsgrupper med frivilligt medverkande interner på 

Norrtäljeanstalten. Efter diskussioner mellan projektledarna och deras egna handledare kom man 

på hur man skulle kunna väcka internernas intresse. Internerna skulle fungera som expertgrupp och 

utforma brottsförebyggande material till skolungdomar som också skulle bli involverade. 

Samtalsgruppen skulle träffas en gång i veckan och genom brev skulle sedan internerna och 

skolelever utbyta tankar och material med varandra.  

 

Under våren 2005 tillfrågades en forskare om han kunde göra en utvärdering, men inga resurser 

fanns och utvärdering uteblev. Nu, höstterminen 2005, är projektet inne på sin tredje termin och 

min handledares förslag om att en c-uppsats kunde fungera som en del av en mindre utvärdering 

mottogs positivt. Hur upplägget skulle se ut och vad utvärderingen skulle fokusera på skulle vara 

helt upp till författaren och ingen press fanns från någon part. Intresse fanns på anstaltsledning och 

av projektledare, men utvärderingen skulle inte leda till förändringar vad gäller projektet. Efter att 

författaren till denna uppsats träffat projektledarna uppstod ett intresse för att närmare studera 

detta fängelseprojekt.  

 

1.2   Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ metod och ur internernas synvinkel 

utvärdera projektet ”Sitta inne med kunskap”, som riktar sig till interner på Norrtäljeanstalten. 

Målet är att belysa och analysera internernas egna upplevelser av och åsikter kring projektet. Ett 

delsyfte är också att genom tidigare forskning få en insikt i livet som intern. 

 

1.3   Forskningsfrågor 

• Vad är projektets syfte enligt intervjupersonerna och hur upplever de att det uppnås? 

• Hur beskriver intervjupersonerna fängelsemiljön respektive samvaron i projektet? 
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• Av vilka anledningar medverkar intervjupersonerna i projektet? 

 

1.4   Disposition 

Denna studie består av nio kapitel. Det inleds med en introduktion som innefattar inledning, 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Andra kapitlet om bakgrund redovisar sedan om 

kriminalvård i Sverige, utvärdering och projektet ”Sitta inne med kunskap” samt om min 

förförståelse. I det tredje kapitel beskrivs min metod och i fjärde vilka teorier jag använder mig av. 

Femte kapitlet presenterar resultatet av intervjuerna och sedan följer min analys av resultaten i 

kapitel sex. Kapitel sju består av en slutdiskussion och kapitel åtta av en referenslista. En bilaga 

med intervjuguide återfinns som kapitel nio i denna uppsats. 

 

2. BAKGRUND 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2004, s. 18) är det högst relevant att läsa och 

studera tidigare forskning kring den aktuella forskningsfrågan eller fenomenet. Vilka tidigare 

teorier, metoder samt vilka diskussioner och analyser som har tillämpats kring ämne och huruvida 

det finns luckor att forska vidare kring (s. 30). Eftersom projektet, som utvärderas i denna studie, 

är unikt i sitt slag så finns inga tidigare utvärderingar. Mot denna bakgrund har jag valt att 

fokusera på den svenska kriminalvården, definiering av utvärdering, andra utvärderingar samt om 

projektverksamheten.  

 

2.1 Kriminalvård i Sverige 

Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott. En grundtanke i svensk 

kriminalpolitik är samtidigt att undvika att låsa in människor /---/. Den som ändå döms till fängelse 

berövas sin frihet. Under denna tid är det Kriminalvårdens ansvar att främja den intagnes anpassning i 

samhället samt att motverka de skadliga följderna av inlåsningen. (Kriminalvården, www-dokument, 

2005). 

 

I Sverige finns 56 fängelser. Ett fängelsestraff är allt från 14 dagar till livstid. Runt 20 procent är 

dömda för narkotikabrott och nästan lika många för våldsbrott. Mord eller dråp-dömda utgör några 

procent. 93 procent av alla intagna är män och mer än hälften har suttit i fängelse tidigare 

(Kriminalvården, www-dokument, 2005). Lämplig sysselsättning måste ges alla som sitter i 

fängelse (SOU 2005:54, s. 238), 40 timmar per vecka (s. 379). 
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På senare år har kriminalvården försökt att arbeta med att utveckla målinriktat innehåll för 

verkställighet. Det var så programverksamheten fick sin start och den kan delas upp i arbete, 

utbildning, brotts- och missbruksrelaterade program och annan strukturerad verksamhet (SOU 

2005:54, s. 366). Arbetet kan vara verkstads- och monteringsarbeten, snickeri eller städning. 

Utbildningen är grundskole- och gymnasiestudier, men tillsammans med Arbetsmarknadsverket 

erbjuds intagna även arbetsmarknads- och yrkesutbildningar (Kriminalvården, www-dokument, 

2005). Program ska göra att färre intagna återgår till brott eller missbruk. Kända program som 

används på många fängelser är “Cognitive Skills” (CS), “One To One” och “Brottsbytet” (vad 

gäller brottsförebyggande) och 12-stegsprogrammet, “Våga Välja” och “PRISM” (vad gäller 

missbruk). Även många andra typer av program finns anpassade till olika målgrupper. Av 

ovanstående program påminner Cognitive Skills mest om projektet “Sitta inne med kunskap”. 

Cognitive Skills fungerar pedagogiskt och har tillämpats i Sverige över 10 år. Den handlar om att 

få internerna att lära sig att definiera problem och lösa dem, att utveckla sig själva i individuella 

kunskaper samt lära sig hantera känslor. (SOU 2005:54, s. 368). De program som går under 

namnet “annan strukturerad verksamhet” innefattar bland annat arbetsträning, social 

färdighetsträning, friskvård och skapande verksamhet (s. 370). Projektet ”Sitta inne med kunskap” 

tillhör denna kategori då det inte i första hand är brottsförebyggande för internerna själva. 

Ersättning ges till ovanstående sysselsättningar som på de flesta fängelser är på 9,70 kronor i 

timmen (s. 397).  

 

I Sverige stödde man rehabiliteringstanken på 1960-talet. Detta ändrades dock på 70-talet när 

Robert Martinson kom fram till att svaret på frågan ”what works” var ”nothing works”. Han ansåg 

att brottslingar inte kunde bli kvitt sin kriminalitet, att de var hopplösa fall. 1996 kom nya 

undersökningar som menade att interner visst kunde behandlas till att bli hederliga, men bara 

vissa. Den generella åsikten idag är att effektiva program bör präglas av struktur, fokusering och 

olika behandlingsmetoder. Effektiva program vill stärka deltagarens egenskaper och att de har en 

nära kontakt med behandlingspersonalen (BRÅ-rapport, 2002:11,s. 10, Rosengren &, Viredius, 

2005, s. 148). Fängelse kan dock ge en känsla av utanförskap och ett ”avlägsnande från samhället i 

stort” (SOU 2005:54, s. 13). För den som sitter i fängelse är deltagande i någon form av 

sysselsättning en skyldighet. (Kriminalvården, www-dokument, 2005, SOU 2005:54, s. 365). 

 

Personalen på fängelser utgörs av kriminalvårdare och kontaktmän och deras uppgift är att 

upprätthålla ordning och säkerhet på anstalten, visitera internerna, deras rum och besökande, 
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planera framtiden utanför murarna och bevaka när internerna får permission eller måste till 

sjukhus. En del kriminalvårdare är också programledare för olika program. På kriminalvårdens 

hemsida anges de principer alla medarbetare inom kriminalvården ska arbeta efter. Vid ”allt 

umgänge med intagna och klienter, deras familjer och med den breda allmänheten ska vi agera 

professionellt och respektfullt”. Bemötandet ska vara ”ärligt, öppet och humant”. Diskriminering 

ska fördömas och alla ska ges utvecklingsmöjligheter. (Kriminalvården, www-dokument, 2005). 

 

2.1.1   Norrtäljeanstalten 

Norrtäljeanstalten är en sluten anstalt med 214 platser. Anstalten byggdes 1959. Där arbetar runt 

187 personer exkluderat vikarier (Borgström, Johnsson, Lindevall, Pettersson, Ünver, 2005, s. 

13.). De intagna har olika långa straff och kommer från hela landet. Många är missbrukare 

(Kriminalvården, www-dokument, 2005). Norrtäljeanstalten består av nio typer av avdelningar: 

Normalavdelningen, motivationsavdelningen, behandlingsavdelningen, stödavdelningen, 

sexualbrottsavdelningen, psykiatrisk avdelningen, §18 Ro-avdelningen, isoleringsavdelning och 

mottagningen (Borgström et al. , 2005, s. 13.) 

 

På normalavdelningen sysselsätter sig man med studier eller i verkstad (Borgström et al. , 2005, s. 

15). På motivationsavdelningen (där intervjupersonerna fanns) är målet att klienternas vilja till 

förändring ökas. Avdelningen ska vara drogfri och man genomför slumpmässiga drogkontroller 

flera gånger i veckan. Alla intagna här ska delta i utredningar, program om missbruk och 

fritidsverksamhet. Innan man slussas vidare till öppnare avdelningar sitter man oftast på 

behandlingsavdelningen (s. 16). Ett problem på motivationsavdelningar är att oftast är internerna 

väldigt olika vad gäller motivation. Vissa vill väldigt mycket medan andra inte vill någonting. 

Detta kan medföra svårigheter i arbetet med att få de intagna att utvecklas (Rosengren, Viredius, 

2005, s. 174). 

 

2.1.2   ”Kriminell” 

Under denna rubrik kommer människor som begått brott och blivit dömda av rätten, benämnas 

“kriminella” för att beskriva den stämpling samhället gett dem. Samhällets uppfattning om 

kriminella skiljer sig dock väldigt mycket åt. Detta illustreras under denna rubrik. 

Det grundläggande problemet för våldsbrottslingar, som ofta har ett omfattande avvikande beteende av 

annat slag – främst missbruk av alkohol och narkotika – i sin personlighet, är att de som barn inte fått 
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sin lagstadgade rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran tillgodosedd. Dessa brottslingar saknar 

främst enhetliga levnadsregler och mänsklig värme och kärlek – och samhällets svåra uppgift är att 

genom straff och behandling ge dem som vuxna vad de behövt som barn där familj och det allmänna 

svikit sin uppgift. Därmed är de också offer för en tidigare generations försummelser. (Sundevall, 1995, 

s. 12). 

 

Medierna målar ofta ut kriminella som odjur. Även de som suttit av sin tid på fängelset och nu 

lever ett hederligt liv. Att någon har ändrat livsföring och blivit “som alla andra” borde välkomnas. 

Detta fenomen att samhället tycks behöva peka ut monster märks också när advokater gång på 

gång får frågan; Hur kan du försvara dessa kriminella? (Sundevall, 1995, s. 146). Att komma ut i 

samhället efter att ha suttit inlåst bakom höga murar och i små celler är inte lätt. Internerna är 

fyllda av skuld och att övertyga folk att man förändrat sig är en svår uppgift (Agger, 2002, s. 7). 

 

Rosengren och Viredius (2005) har forskat kring kriminella men talar främst om dem som även 

har missbruksproblem. De talar om de vanekriminella som dysfunktionella och antisociala 

personer, som notoriskt kriminella och som begår brott vanemässigt. De vanekriminella utgör 

långt över hälften av alla intagna på fängelserna i Sverige (s. 57). Kriminella tål ofta stress bra, har 

en låg impulskontroll och söker ”kickar” (s. 60). Den kriminella gör även allt för att behålla sin 

livsstil då det ”normala”, allt eftersom tiden går, känns allt mer otillgängligt (68). Kriminella har 

en låg moral men har ofta moraliska förväntningar på sina barn (s. 73). 

Kriminella personer ser sig ofta som fullständigt normala. De är misshandlade av omvärlden och i sin 

fulla rätt att göra det de gör. De ser sitt handlade som ett naturligt försvar mot en omgivning som inte 

förstår dem och inte tillåter dem att göra vad de vill när de vill. De beskriver sig själva som schysta, som 

offer för omständigheter de inte rår över. De upprätthåller bilden trots att allt mer och mer pekar på att 

de skadar både sig själva och andra. ” (Rosengren & Viredius, 2005, s. 143). 

 

Det kan krävas 4-6 år utan att begå brott eller ta droger för att bli rehabiliterad säger Rosengren 

och Viredius (2005, s. 162) och de menar att fängelserna är utmärkta platser för att uppnå detta. 

Här kan de komma ifrån sitt missbruk och öva sig i färdigheter som behövs för ett ”normalt” liv, 

men det kräver då en god vård på fängelserna (s. 164). 

 

2.1.3   Upplevelse av att sitta i fängelse 
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-Fan vad jag har legat här och tänkt på dom där tjejerna som dog, säger han igen. Att jag har dödat tre 

kvinnor. Vad straffet än blir så är ju det verkliga straffet att bära det, vetskapen om att jag dödade dom. 

Han återkommer ofta till det. Och till att hans mamma, barnen och hans sambo också blivit brottsoffer.   

- När hon skulle föda lillgrabben hoppades jag vid gud att det inte skulle bli en flicka. Skulle inte kunna 

ta det. (Sundevall, 1995, s. 40). 

 

Det är en egen värld säger Sundevall (1995). Allt eftersom tiden går i ett fängelse anpassar 

internerna sig till de ”tysta regler”, koder och språk som finns. De identifierar sig som “de intagna” 

och kriminalvårdarna får namnet “plit”. Det råder en “vi och dom”-mentalitet (s. 249). Det handlar 

om att kriminalvårdarna kontrollerar internerna, men även om att det är vice versa (Rosengren & 

Viredius, 2005, s. 17). Ett hat kan byggas upp för att hantera känslor. Att hitta objekt att rikta detta 

hat mot är inte så svårt i ett fängelse (s. 20). En stor del av tiden på slutna anstalter präglas av 

väntan. Dagarna ser väldigt lika ut och ett ytligt lugn är i grunden ett liv av kontroll, koder och 

regler (s. 17).  

Att veta om att nästa dag kommer att bli lika jävlig som dagen innan gör att man dör en liten bit för 

varje jävla ny dag. (Agger, 2002, s. 57) 

 

Fängelsernas “interna hederskod” är att aldrig skvallra på en annan intern, inte skapa nära 

kontakter med fängelsepersonal och att alltid ställa upp för varandra även om det innebär 

isoleringsbesök eller andra bestraffningar (Sundevall, 1995 s. 80). Denna “vi och dom”-mentalitet 

kan även komma att utvidgas till att ”dom” omfattar folk utifrån. Besökare kan ha svårt att förstå 

hur det upplevs vara att stängas ute från verkligheten och internernas nya sätt att tala och bete sig 

kan uppfattas skrämmande. Detta leder i sin tur till att internerna känner sig allt mer missförstådda 

(s. 251).  

 

Ingela Agger (2002) arbetade bland annat med ett teaterprojekt med interner på Kumla-anstalten. 

För att komma till lokalen de arbetade i behövde man passera ett nätstaket. Hon skriver; ”Killarna 

upplevde det nästan som att de var ute i friheten då de kommit så långt som till A-huset. Ja 

verkligheten och tiden är så olika för oss människor beroende på hur vår livssituation ser ut.” (s. 

6). Detta beskriver interners fängelseupplevelse bra. 

 

2.2   Utvärdering 

2.2.1   Allmänt om utvärdering 
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En utvärdering menar Olsson och Sörensen (2001) “beskriver, värderar och förklarar befintliga 

förhållanden, utvecklingsinsatser, måluppfyllelser och processer. Avsikten är att utifrån resultaten 

kunna bedöma insatsernas värde.” (s. 29). Denna bör vara noggrann, systematisk och ska vara 

betydelsefull i praktiska handlingssituationer (s. 37). Den kan behandla både pågående och 

avslutade åtgärder och kan verka som beslutsunderlag. En utvärdering får inte bli ett tyckande 

(Dahlberg & Vedung, 2001, s. 37). 

 

Utvärderingar görs ofta i samband med brottsförebyggande projekt och kan utföras av de 

involverade. Ibland är det dock nödvändigt att någon utomstående, till exempel en 

högskolestuderande, utför studien (BRÅ-rapport 2000:5, s. 8). Utvärdering av brottsförebyggande 

projekt kräver noggrann planering och det är viktigt att dokumentera det praktiska arbetet (s. 9). 

Innan en utvärdering görs bör man fundera över vad syftet med utvärderingen är, vem som har 

beställt den, utifrån vems perspektiv utvärderingen motiveras och utförs och hur den färdiga 

studien kommer att användas (Larsson, 2005, s. 370). Det kommer alltid att finnas olika beroenden 

och relationer mellan människor som kommer att påverka utvärderingen både medvetet och 

omedvetet. Människor kan ha en förmåga att förändras i samband med en utvärdering. ”Som 

socialarbetare är man vid en utvärdering av en verksamhet med att både nyskapa, påverka och 

omfördela människors handlingsutrymmen. Enbart att få formulera frågeställningarna vid 

utvärdering är en påverkan på maktbalansen.” (s. 371). En utvärdering ska dock utgå ifrån 

deltagarna och inte av författarens egna behov, känslor eller impulser (s. 375). Något man kan ta 

för givet, men inte är helt lätt. 

 

2.2.2 Brukarutvärdering 

I denna studie fungerar internerna som brukare av projektet.  

Brukarna bör ges inflytande över den service de nyttjar, eftersom brukarnas behov och önskningar anses 

vara verksamhetens själva existensberättigande.  

 

Brukare kan användas synonymt med klient, men är brett använt inom hela den offentliga sektorn. 

Ett exempel är att arbetslösa som besöker arbetsförmedlingen kan av personalen kallas brukare, 

likaså låntagare på bibliotek (Dahlberg & Vedung, 2001, s. 20). Att vara både brukare och 

medborgare kan innebära en konflikt då principen är att en god medborgare ska handla efter allas 

bästa. Medan man som brukare i första hand ser till det mest förmånligt för en själv och sitt eget 
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brukarkollektiv. (s. 31). Detta leder till att man inte kan förutsätta att ett brukarintresse är liktydigt 

med allmänintresset (s. 32), men en brukarutvärdering kan öka brukarens service och inflytande på 

förvaltningen (s. 43). En brukarutvärdering ska utgå från brukarens egna upplevelser av mål och 

önskemål (Dahlberg & Vedung, 2001, s. 73). Brukarna kan agera både individuellt eller som 

kollektiv i brukarutvärderingar. Då man fyller i enkäter eller blir intervjuad förutsätts man 

representera en större grupp medan deltagare i fallstudier oftast antas representera det unika fallet 

som studerats. När en brukarorganisation utser representanter i utvärderingen handlar det om att 

företräda kollektivet(s. 33). I denna studie benämns internerna som brukare. 

 

2.2.3   Tidigare utvärderingars resultat 

År 2002 genomfördes en utvärdering av kriminalvårdsprogrammet Cognitive Skills (CS) av 

Brottsmyndigheten (BRÅ-rapport, 2002:11). Studien undersöker programverksamheten under 

1995-2000 och syftet är att se hur programmet ”fungerar”. Vilka effekter behandlingen ger vad 

gäller återfall i brott och deltagarnas utveckling i frågor om livssyn, personlighetsdrag och 

attityder. Djupintervjuer av deltagare har gjorts och programledare beskriver hur de värderar 

programmet och övrig personal (kriminalvårdarna) om programmets förutsättningar.  

 

Man kom fram till att manliga deltagare på anstalt förbättrat sig socialt inom alla områden (BRÅ-

rapport 2002:11, s. 7). Deltagarna tyckte allmänt att samvaron på programmet varit bra. ”Vi var ett 

bra gäng, kände oss trygga med varandra”. Som negativt ansågs att främst deltagares avhopp varit 

störande eller att programmet varit för kort. Några ansåg att kunskapsnivån varit för varierande. 

”Bara för att man…begått ett brott…betyder ju inte att man är dum i huvudet…” (s. 27). 

Programledarna berättar att de förmedlar programmets innehåll till övrig personal, men endast 

dryga hälften anser sig ha fått den informationen (s. 35). Återfallen i brott är mindre hos dem som 

deltagit i CS än hos kontrollgrupperna, särskilt hos målgruppen mellan 25 och 39 år. Detta ger 

dock inget säkert svar på om det är en effekt av programmet eller av andra omständigheter såsom 

motivation och personlighet (s. 7). Som avslutning på utvärderingen ger man förslag till 

förbättringar (s. 42). Förslagen är att man ska se över antagningen av nya deltagare, ha bättre 

tillgång till vikarier och handledare för programledarna, att samarbetet blir bättre mellan program 

– deltagare och att programmet fortsätter att följas upp genom utvärderingar även internt (s. 43). 

 

Under hösten 2005 har ett projektarbete av programverksamheten på Norrtäljeanstalten 

genomförts av fem personer som går Kriminalvårdsutbildningen (Borgström et al. , 2005, s. 2). De 
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hade som syfte att undersöka Norrtäljeanstaltens program och vilka åsikter som finns om dem 

genom intervjuer med klienter, programledare och personal (s. 3). Resultatet visade att kunskapen 

om programmen hos personalen skilt sig åt på de olika avdelningarna. På motivations- och 

behandlingsavdelningarna var personalens kunskap som störst (80%) (s. 27), men mindre än 

hälften tyckte att programmen fungerade bra (s. 28). En klar majoritet tyckte dock att programmen 

förbättrade internernas agerande mot både personal och varandra vid konflikt (s. 29). Alla (utom 

ett fåtal av personalen på stödavdelningen) tyckte att programmen skulle fortsätta (s. 30). Nästan 

alla tycker att programmen fungerar bra eller mycket bra. Tjugotvå av tjugofyra tillfrågade interner 

tyckte att programmen gett dem något och över hälften hade tillämpat den nya kunskapen på 

avdelningen. Nästan lika många trodde de skulle använda den i framtiden också (s. 41)  

 

2.3   Projektet ”Sitta inne med kunskap” 

2.3.1   Bakgrundshistoria 

Projektet som man till en början kallade fängelseprojektet startade hösten 2004. Från början visste 

man inte hur upplägget skulle se ut så de två projektledarna bestämde sig för att använda sig av en 

handledare. Man skulle hålla samtalsgrupper på Norrtäljeanstalten med interner (Ekenstam & 

Bellander, 2005, s. 2) och målgruppen var unga män (s. 3). Man ville att internerna skulle känna 

sig delaktiga och det skulle inte vara moraliserade samtal om hur de bör bete sig (s. 5). “Killarna” 

skulle få utveckla ett studiematerial till skolelever för att få dem att hamna i rätt riktning i livet. 

Internerna skulle fungera som experter och genom det förhoppningsvis börja tänka igenom sina 

egna val (s. 2). 

 

Efter mycket förarbete av projektledarna tog man kontakt med internerna. Personalen frågade först 

om det fanns interner som var intresserade av eventuell medverkan i projektet. De intresserade 

ringdes upp och de blev inbjudna till individuella möten med projektledarna som berättade om 

syftet med projektet. Alla utom en tackade ja (Ekenstam & Bellander, 2005, s. 4). Allt eftersom 

tiden sedan gått har grupperna växt i takt med de positiva rykten internerna spridit. 

 

2.3.2   Verksamhet och målsättning 

 ”Projektets mål är att tillsammans med interner och skolelever skapa ett förebyggande material som ska 

hjälpa till att förhindra att fler ungdomar blir kriminella.” (Johansson, 2005, s. 3). 
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I uppdragsbeskrivningen står att man vill förstärka motivationen till förändring hos de intagna, 

lugna dem med en större målmedvetenhet, att personalen ska vara delaktig och att kunskap mellan 

intagna och personal utbyts. Effekter man förväntar sig är: 

- Att interner förändrar sin attityd/empati. 

- Öka interners motivation för förändring. 

- Att internerna tar större ansvar för sin egen och andras situation. 

- Att lära sig samverka, lyssna, vara uthållig i grupparbetet. 

- Att lära sig hjälpa andra och dela med dig av sina kunskaper. 

- Bättre frigivning (Johansson, 2005, s. 5). 

 

Samtalsgrupperna ses två till tre timmar en gång i veckan i en byggnad där internerna annars har 

skolundervisning (Ekenstam & Bellander, 2005, s. 4) och matkurser. De har kontakt med två 

skolklasser i Norrtälje, en sjua och en åtta. Internerna och eleverna utbyter frågor och svar med 

varandra. Tips och råd ges till eleverna. När projektet började var det mest nyfikna frågor från 

skoleleverna sida exempelvis om hur det var att sitta i fängelse, men så småningom utmynnade det 

i mer seriösa frågor (s. 19). Ett exempel är en pojke som skrev och berättade om att han och hans 

mamma misshandlades av pappan. Så här såg delar ut av en interns svar: 

Tjena grabben! 

/---/ Vi har fått ditt brev och jag måste säga att det har berört oss. Som jag ser det så är det en för jävlig 

situation som du befinner dig i. Du måste förstå att du är nog den enda riktiga mannen i huset. Dina 

föräldrar har uppenbarligen en konflikt med varandra men dom är vuxna och deras problem får dom ta 

hand om. du måste hitta ett tillfälle när allt är lugnt för att prata med dina föräldrar och förklara för dom 

hur du och din bror mår och känner när dom bråkar framför er /---/. (Ekenstam & Bellander, 2005, s. 21) 

 

Projektledarna använder sig av ett lösningsinriktat förhållningssätt som betyder att de inte letar 

efter att definiera problem. Målet är att alltid försöka se framåt, se möjligheter (Ekenstam & 

Bellander, 2005, s. 6). I sin blivande handbok berättar projektledarna om sin arbetsmetod i 

fängelset (s. 2). De är inte intresserade av att lära internerna något, vad de sitter inlåsta för (s. 16) 

eller vilka personliga problem de har och detta är viktigt att förmedla till internerna. Fokus ska 

hela tiden ligga på hur man ska hitta fler lösningar för skolelever och göra ett brottsförebyggande 

material och då är det internerna som är experter (s. 12). Dom ska själva hålla i gruppen så mycket 

som möjligt (s. 15) och allt som sägs i gruppen är det tystnadsplikt på, förutom de ”klokheter” som 

ska föras vidare till eleverna (s. 6). Projektledarna berättar om gruppens framgångar för 
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fängelsepersonalen men utan att identifiera någon och detta vet internerna om. Projektledarna har 

också en förhoppning om att motsättningen som finns mellan interner och kriminalvårdare ska 

minska (s.10). 

 

På mötena kommer man in på det egentliga syftet, skoleleverna, när internerna själva är redo 

(Ekenstam & Bellander, 2005, s. 11). Projektledarna börjar mötet med att fråga hur alla mår, 

inklusive dem själva. Ofta startar gruppträffarna med att alla behöver ”prata av sig” om saker som 

hänt (s. 17). En projektledare ska vara lyhörd och nyfiken, inte vara rädd för att ställa frågor eller 

att bekräfta någon (s. 2). Sammanfattningar av vad som sagts är viktigt för att visa intresse och 

engagemang (s. 13). Frågan är en central del i arbetet med internerna, men frågan ”varför” 

eftersom den inte anses fungera lösningsorienterat (s. 17). Internerna ska bemötas med respekt och 

med en positiv grundsyn om att alla människor har kunskap, empati och drömmar (s. 6). 

Personliga historier kommer ofta fram i diskussioner om och med andra personer vilket är helt 

okej, men det är inget som eftersträvas. Det betraktas som positiva bieffekter. Interner börjar tänka 

på sig själva och sin egen barndom. Andra positiva förändringar projektledarna skriver att de sett 

hos internerna är ökad förmåga att lyssna på andra, ansvarstagande för sig själv i gruppen, att ge 

uppskattning åt andra, släppa på sitt försvar och be om hjälp (s. 8).  

 

2.3.3   Framtidsvision 

Under höstens gång har det diskuterats huruvida man kan utvidga detta projekt till att komma att 

bli en sysselsättning på flera fängelser och hur man bäst skulle utbilda personal för detta ändamål. 

Detta resulterade i en handbok om hur projektledarna arbetar (Ekenstam & Bellander, 2005, s. 12). 

Den skall användas i rekryteringen av fler projektledare om projektet fortsätter, vilket beslutas av 

kriminalvården.  

 

2.4   Författarens förförståelse 

När jag blev tilldelad handledare och skulle välja ämne till C-uppsats sista terminen på 

Socialhögskolan berättade han om en utvärdering som han från början blivit tillfrågad om att göra. 

Ju mer information som gavs desto mer intressant lät det, men rädslan för att det skulle bli för 

svårt fanns i bakhuvudet. Möjligheten att läsa dagboksanteckningar skrivna av en av 

projektledarna gavs där hans syn och upplevelser av den första projektterminen stod nedskrivna. 

Jag kunde inte släppa ifrån mig papperna förrän jag läst färdigt och kände mig ännu mer inspirerad 

efter att jag talat med projektledarna. Jag fick information om projektet och om hur det var att 
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arbeta på fängelse och med interner. Att det är en viss jargong som används men att man inte 

behöver vara rädd. Internerna brukar behandla en med respekt om man ger dem samma, (som vem 

som helst). Det gällde att vara beredd på alla möjliga reaktioner i mitt möte med internerna. Att 

vara ung och kvinna skulle uppmärksammas av en grupp män som inte kommer i kontakt med så 

många kvinnor även om det finns kvinnliga fångvårdare. Av någon anledning blev jag dock 

lugnad efter att ha pratat med projektledarna som gav mig ett lugnt och positivt intryck. 

 

Från vad jag hört var detta ett mycket lyckat projekt som tilltalade både interner, skolelever och i 

viss utsträckning kriminalvårdspersonalen. Det tilltalade mig och projektledarna verkade mycket 

uppskattade. Fördomar utifrån mötte mig när jag berättade att jag skulle intervjua dömda 

brottslingar, men även nyfikenhet. Vissa tyckte det var modigt, andra förstod inte hur jag kunde 

vara så intresserad av att möta människor som begått grova brott. De negativa åsikterna stärkte 

mig än mer att jag ville genomföra detta. Jag ville bryta andras och till viss del mina egna 

fördomar om att det var farligt och såg det som en utmaning, möjlighet och merit. 

 

3. METOD 

Nedan följer en beskrivning av vetenskapsfilosofisk position, litteraturinsamling, urval av 

intervjupersoner, hur data insamlats, analyserats och tolkats. Studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet diskuteras samt studiens avgränsningar och etiska aspekt. 

 

3.1   Studiens vetenskapsfilosofiska position och design 

Då studien bygger på intervjuer och söker tolka intervjupersonernas resonemang i relation till det 

sociala sammanhang de befinner sig i så har ett hermeneutiskt synsätt tillämpats. 

 

Inom hermeneutiken betraktas alla fenomen som delar av en helhet och helheten förklaras utifrån 

alla delfenomen. ”Avsikten med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är att fånga upplevelser 

och utrycka, tolka och förstå sammanhang och möjligheten att förklara. I tolkningsarbetet försöker 

man nå en fördjupad förståelse.” (Olsson & Sörensen, 2001, s. 101). Vilken förförståelse man har 

betyder mycket då hermeneutiken vill förstå meningen bakom texten. När textens enskilda delar 

formas efter hur man förstår den helhetliga meningen sluts den så kallade hermeneutiska cirkeln 

där alla delar ingår i en process som slutligen blir meningen med texten (Larsson, 2005, s. 93). 

 

När man ska tolka data man insamlat från intervjuer kan man använda olika sätt. I denna studie 
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används tematisering vilket inom hermeneutiken innebär att varje tema betraktas som en del av 

den kommande helheten (Larsson, 2005, s. 93). Till följd av studiens syfte samt val av 

vetenskapsfilosofiskt perspektiv används en kvalitativt inriktad intervjumetod med en 

halvstrukturerad temainriktad intervjuguide bestående av ett antal teman (s. 121).  

 

3.2   Litteraturinsamling 

När ämne till uppsats bestämts påbörjades sökningen av relevant litteratur. Främst på 

Socialhögskolans bibliotek, Stockholms Universitets bibliotek, Stadsbiblioteket, databasen 

Criminal Justice Abstracts, Norrtäljeanstalten och på Kriminalvårdsverkets hemsida. De sökord 

jag använde i olika konstellationer var kriminalvård, fängelse, anstalt, brukarundersökning, 

brukare, kriminalvårdsanstalter, kriminalitet och deviant behaviour. Jag fick även tips och litteratur 

från min handledare och fängelsepersonal.  

 

Att hitta lämplig litteratur för ämnet var en utmaning. Inga tidigare utvärderingar om samma 

projekt har gjorts. Jag valde därför att ta reda på mer om utvärderingar, hitta tidigare genomförda 

brukarutvärderingar, litteratur om kriminalvården i Sverige och om upplevelsen av att vara 

kriminell och sitta i fängelset. All insamlad litteratur gicks igenom och avgränsades till den mest 

relevanta och intressanta litteraturen för brukarutvärdering av projekt inom fängelse. På inrådan av 

projektledarna valde jag bort att läsa litteratur om hur interner upplever fängelsevistelsen innan jag 

gjort intervjuerna så min förförståelse inte skulle prägla intervjuerna eller mitt agerande gentemot 

internerna.  

 

3.3   Urval av intervjupersoner 

Gruppen av interner som medverkar i projektet på motivationsavdelningen på Norrtäljeanstalten 

består av runt 15 män mellan 20 och 50 år. Alla fick möjlighet att träffa författaren vid två 

samtalsmöten innan intervjupersoner skulle bestämmas. Vid första mötet gavs information om 

uppsatsens uppkomst, syfte, metod och upplägg och möjligheten att ställa frågor gavs. Det 

klargjordes att uppsatsen kommer att bli en offentlig handling och att det är slutarbetet för att 

examineras som socionom. Det klargjordes att en bandinspelning är nödvändig, men att 

inspelningen kommer att förstöras efter transkribering och att intervjun skulle göras utan att vakt 

och projektledare är närvarande för att minska påverkan utifrån. Larsson (2004, s. 119) talar om 

hur etiskt viktigt det är med det informerade samtycket samt diskussionen om konfidentialitet. 

Diskussioner kring sekretess fördes bland annat kring vad gruppen ansåg om vilka som skulle få 
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uppsatsen i handen av författaren. Internerna var överrens om att gruppen samt projektledarna 

skulle få kopior på uppsatsen, men inte fängelseledningen. 

 

Precis som jag önskat var det fem frivilliga ur gruppen som efter andra mötet anmälde sig till att 

bli intervjuade. Om antalet frivilliga blivit fler än fem hade lott dragits och om det varit för få som 

ställt upp hade intervjupersoner sökts i samtalsgruppen på behandlingsavdelningen. Anledningen 

till att jag bara valde intervjupersoner från motivationsgruppen var att de varit med sen projektets 

början och för att studien skulle fokusera på utvärdering och inte på en jämförelse på de olika 

avdelningarna. I mån av tid skulle detta ha varit intressant. 

 

3.4   Datainsamlingen – intervjuernas upplägg och genomförande 

I diskussion med handledare valdes teman ut och frågor formulerades för utvärderingen. De teman 

som valdes var Samhället, Fängelset, Motivation, Utvärdering och Projektet. De innefattar många 

aspekter som skulle kunna belysa internernas upplevelse av projektet. Under varje tema fanns det 

tankar kring frågor jag ville ha svar på som alla kunde knytas till en brukarutvärdering. De valda 

temana var utgångspunkt för att utveckla passande intervjufrågor och begränsa studien.  

 

En halvstrukturerad intervju med ett deduktivt förhållningssätt har tillämpats, det vill säga att 

teorier till viss del har styrt min fokusering på vad som ska studeras och hur (Larsson, 2005, s. 96). 

Intervjuguiden avsågs innehålla frågor anpassade till den lösningsfokuserade teorin och roll- och 

stämplingsteorin. Vissa av frågorna kräver korta konkreta svar, andra är mer öppna så 

intervjupersonen kan tala fritt. Intervjuguiden har i intervjusituationerna använts som stöd och för 

att alla intervjuer skulle besvara temafrågorna.  

 

Innan intervjuerna hade jag blivit informerad om att internerna generellt inte vill ha frågor som är 

för personligt ställda. Det skulle kunna innebära knapphändig information. De informerades därför 

grundligt i förväg om vilken typ av frågor som skulle ställas, samt att de kunde välja att inte svara. 

Även syfte och upplägg, samt konfidentialiteten klargjordes än en gång. Varje intervju tog ca 45 

minuter. De gjordes enskilt i anstaltens skolbyggnader i två olika tilldelade rum. I och med att man 

håller till i en för internerna känd, vardagsmiljö får man möjlighet att komma in i den lokala 

jargongen, deras dagliga liv samt dess maktstrukturer (Kvale, 1997, s. 92). För de första två 

intervjuerna användes ett litet rum innanför ett klassrum. Återstående intervjuer gjordes i ett rum 

som kallades ”skrubben” då det första rummet inte var tillgängligt. Internerna verkade dock inte 
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reagera på att intervjuerna fick göras i dessa små, nästan klaustrofobiska rum, men jag bad ändå 

om ursäkt. Intervjuerna genomfördes under två dagar samma vecka.  

 

3.5   Analys och tolkningsförfarande 

Intervjun hade baserats på temana fängelset, motivation, utvärdering, samhället och projektet. 

Dessa teman gjorde intervjuerna mer fokuserade och gav därmed bättre förutsättningar för bra 

empiri. De teman som sedan uppstod för resultatkapitlet var Fängelset, Vad är projektet?, Vad är 

inte projektet?, Vilka är/blir vi? och Projektledarnas betydelse. Dessa ansågs sammanfatta 

intervjuerna bäst med tanke på syfte och forskningsfrågor. 

 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes av forskaren genom att skriva ner vad som sagts på 

intervjuerna från bandupptagningen så ordagrant som möjligt. Även pauser, suckar och 

kroppsspråk skrevs ut i viss mån för att kunna göra så bra tolkningar som möjligt. När all 

transkribering var färdig lästes texten igenom ett flertal gånger och citat klipptes ut för att så 

småningom kunna resultera i nya teman som sammanfattade allas upplevelser av projektet bäst. 

Dessa nya teman skulle i resultat och analys vara en hjälp i att försöka förklara händelsers och 

relationers koppling till forskningsfrågorna. Studien är alltså explorativ (Olsson & Sörensen, 2001, 

s. 33). Fokus lades på internernas egna upplevelser, vilka avsågs kunna ge en adekvat bild av deras 

beskrivning och värdering av projektet (s. 35). 

 

Resultatet analyserades genom viss meningskoncentrering för att hitta de viktigaste aspekterna av 

det omfattande materialet. Meningskoncentrering sammanfattar det värdefullaste ur 

intervjupersonens utlägg till korta meningar eller ord (2001, s. 99). Sammanfattningarna till varje 

tema kompletterades sedan med belysande citat, för att stärka tolkningen (Olsson & Sörensen, 

2001, s. 100). Slutligen görs analysen av temaresultaten under nya temarubriker. I analysen tolkas 

materialet för att förstå mänskliga erfarenheter och människors situationer (s. 63). Tolkningen 

kräver stöd i empiri för att kunna validera våra tankegångar. Analyser på enbart teori räcker inte 

(Larsson, 2005, s. 24). Under tolkningsförfarandet används även det hermeneutiska perspektivet 

för en bredare förståelse (Olsson & Sörensen, 2001, s. 101). 

 

3.6   Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att kunna avgöra om ett arbete är tillförlitligt krävs olika verktyg att mäta detta med. I 

innehållet under resultat och analys har jag strävat efter att bli så informationsrik som möjligt för 
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att styrka validiteten. Jag försöker även uppnå en bättre validitetsmätning genom öppna frågor 

under intervjun och genom ett kritiskt förhållningssätt till den egna studien (Larsson, 2005, s. 

117). Genom ständiga reflektioner och en medvetenhet av hur studiens upplägg samt 

genomförande sett ut.  

Validiteten i kvalitativ forskning hänför sig till om läsaren kan skapa sig en tydlig bild av det fenomen 

som studeras via de beskrivningar, kategoriseringar och analyser som forskaren presenterar (Larsson, 

2005, s. 117).  

 

Reliabiliteten behandlar resultatens konsistens och inre logik. (Larsson, 2005, s. 117, Kvale, 1997, 

s. 150). Om innehållet har alla kvalitéer som krävs för att kunna förstå ett fenomen blir 

reliabiliteten högre (Ruth, 1991, s. 284). Därför har denna studie försökt att hålla en tydlig struktur 

av vad forskningen syftar till att undersöka samt hur (s. 285). Forskaren har även försökt förhålla 

sig fördomsfri och öppen för att studera intervjupersonernas upplevelsevärld (s. 284) 

 

Eftersom detta är en mindre studie under begränsad tid på högskolenivå och med ett begränsat 

antal intervjuer kan den inte förutsättas resultera i generaliserbar kunskap. Den kan dock fungera 

som underlag, inspirationskälla och utgångspunkt för fler utvärderingar och forskning inom 

området. Särskilt om projektet som här utvärderas kommer att utvidgas till fler fängelser. 

 

Att göra en generalisering är enligt Larsson (22005, s. 118) omöjligt eller begränsat. Han kallar det 

hellre för ”extrapolering” som öppnar möjligheten att försiktigt uttala sig om resultatet kan vara 

tillämplig i liknande, men inte exakt samma förhållanden. För att öka trovärdighet och kvalitet i 

kvalitativ forskning kan man göra en designkontroll. Detta innebär att man studerar vilka 

urvalsproblem som funnits under forskningens gång och som kan ha påverkat resultatet. Det 

handlar om vilka man har intervjuat, hur de har valts ut och när och var man har utfört intervjuerna 

(Larsson, 2005, s. 113). Det bör nämnas att internerna har varit medvetna om forskningen under en 

tid, likaså projektledarna. Diskussioner kring utvärdering har gjorts och kan ha påverkat utgången 

av resultatet. Likaså bör beaktas fängelsemiljön som forskningen har gjorts i och vad det innebär. 

 

3.7   Studiens avgränsningar 

Projektet ”Att sitta inne med kunskap” involverar inte bara interner utan även skolelever i deras 

situation. Denna studie har dock enbart riktat sig mot det arbete som utförs på fängelset. Ingen tid 

har lagts på att utforska hur eleverna uppfattar projektet eller effekter där. Detta hade dock gjort 
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studien mer övergripande och hade varit intressant i mån av tid. 

 

Studien utelämnar alla uppgifter om vilka brott intervjupersonerna är dömda för eftersom det inte 

är relevant för syftet. Ett genusperspektiv har heller inte beaktats då studien endast omfattar män 

och än så länge existerar detta projekt endast på Norrtäljeanstalten. Frågor kring 

intervjupersonernas uppväxt har också medvetet undvikits då fokus ska ligga på internernas 

upplevelse av projektet. Denna information har dock indirekt kommit på tal, men frivilligt och i 

liten utsträckning.  

 

Tiden för denna studie är 10 veckor och fem intervjuer har genomförts. En bredare kunskap hade 

kunnat fås om de vore fler. En förhoppning är ändå att studien kan fungera som en utgångspunkt 

för framtida forskning och utvärdering av programverksamheten inom kriminalvården.  

 

3.8   Etisk diskussion 

Det är av stor vikt att fundera över etiska frågor och eventuellt integritetskränkande situationer 

som kan uppstå genom forskning. Innan intervjuerna genomfördes informerades 

intervjupersonerna om studiens syfte, tillvägagångssätt, risker och/eller fördelar som medförs, 

samt att deltagandet är frivilligt och att ett informerat samtycke krävs. En etiskt godtagbar 

undersökning beaktar konfidentialitet. Med detta menas att all information som är personlig och 

som kan identifiera intervjupersonen eller uppfattas som känslig utelämnas vilket också 

förklarades (Larsson, 2005, s. 119). Det gäller att fundera vilka konsekvenser information kan leda 

till, så att ingen intervjuperson skadas av det som redovisas (s. 118). Forskaren har inte heller varit 

dömande utan strävat efter att hålla en neutral inställning. 

 

Empati är även viktigt i intervjusituationen av flera anledningar. Resultatet påverkas av samspelet 

mellan intervjuperson och forskaren och även tolkningarna av det sagda (Larsson, 2005, s. 101). I 

och med den personliga närhet man har i en intervjusituation är det viktigt att forskaren har en 

känslighet för hur djupa frågor man kan ställa (Kvale, 1997, s. 110). Forskaren deltog i två 

samtalsmöten innan intervjuerna vilket gjorde att forskaren och intervjupersonerna hann få en 

känsla och trygghet inför varandra. Intervjupersonerna fick även veta vilken typ av frågor som 

skulle behandlas och att de inte behövde svara om de inte ville. 
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV  

Teorier ger bland annat förståelse för varför människor handlar som de gör och socialarbetare har 

enligt Payne (2002) med hjälp av teorier en större möjlighet att agera på rätt sätt för att hjälpa 

utsatta människor (s. 22). Socialarbetare sägs dock använda sig av en blandning av flera teorier i 

praktiken, ett gemensamt synsätt att betrakta världen på. Detta visar sig i deras likvärdiga agerande 

i arbetssituationer (s. 27). 

  

4.1   Lösningsfokuserad teori 

Eftersom projektledarna i sitt arbete som samtalsledarare arbetar med en lösningsfokuserad 

samtalsmodell ansågs det lämpligt även i denna studie. 

 

Lösningsfokuserad teori kan sägas kontrastera mot den så kallade problemlösande teorin, vilken är 

den mest använda metoden inom socialt arbete (Berg & Jong, 2004, s. 22). Problemlösning 

fokuserar på att definiera brukarens problem (s. 19). Socialarbetaren gör problembedömningar och 

behandlingsplanen görs ihop med brukaren för att förhoppningsvis lösa problemet. Brukaren 

genomgår behandling tills problemet är löst. (s. 20). Den lösningsfokuserade samtalsmodellen 

handlar däremot om att få brukaren att se sina egna styrkor för att lösa problemen, så kallad 

“empowerment” (s. 25). I samtalet gör brukaren kort sin egen beskrivning av sitt problem för att 

sedan genom behandlarens hjälp inrikta sig mer på tankar kring hur livet skulle te sig när 

problemen är lösta. Den lösningsfokuserade teorin frågar ofta brukaren om han/hon kan hitta 

stunder som inte varit problemfyllda, (s. 34). Om hur det gick till den gången och diskuterar sedan 

om dessa positiva undantag. Den som är experten i lösningsfokusering är alltså inte behandlaren 

utan klienten själv (s. 35).  

Till att börja med fokuserar de på sina problem och hur svårt deras liv är. När väl behandlaren uppmanar 

dem att i detalj prata om vad de vill skall vara annorlunda och hur det skall kunna hända, blir de mer 

hoppfulla och till och med säkra på sina möjligheter. (Berg & De Jong, 2004, s.72). 

 

Behandlare som arbetar lösningsfokuserat ska se sig själva som “icke-vetande” (Berg & De Jong, 

2004, s. 37). Man ska ta till sig vad klienten berättar, dennes uppfattningar och förklaringar. Denna 

inställning kräver att man övar. Berg och De Jong betonar att det gäller att kunna ta in klientens 

berättelse utan att filtrera den genom sina egna referensramar för om man tänker utifrån sig själv 

blir man lätt värderande och riskerar att hamna i att bli problemlösare (s. 38). 
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Att formulera frågor på ett lösningsfokuserat sätt är en konst och måste övas på (s. 39). Man ska 

gärna ställa frågor utifrån vad klienten senast uttryckte (s. 40) och se till att få detaljrik 

information om sådant som klienten säger som kan betraktas generaliserande. Inom 

lösningsfokuserat arbete frågar man aldrig varför-frågor eftersom det kan uppfattas konfrontativt 

eller värderande. Man använder sig av vem, vad, var, hur och när. Behandlaren är ute efter 

individens/klientens konkreta beskrivning av sin upplevelse (s. 41). Klientens nyckelord är av stor 

betydelse för dem själva och därför är det viktigt att behandlaren förstår nyckelorden rätt, det vill 

säga utifrån klientens upplevelse. Att upprepa klientens nyckelord är ett annat knep inom 

lösningsfokuserat arbete. Det kan också ge behandlaren dyrbara detaljer som är viktiga i 

förståelsen. Öppna frågor ska användas så svaren blir mer uttömmande. Ibland kan dock ja- och 

nej-frågor användas för att leda vidare samtalet mot fler öppna frågor (s. 45).  

 

Lösningsfokuserade behandlare bör sammanfatta klientens berättelser då och då för att visa att 

klientens känslor, tankar och handlingar uppmärksammas som unika (s. 45). Att sammanfatta 

hjälper även behandlaren att se om han eller hon har förstått klienten rätt (s. 46). Under ett samtal 

finns många beteenden som inte uttalas. Undersökningar säger att klienten tycker att det är viktigt 

med rätt tonfall, ögonkontakt, jakande nickar och olika ansiktsuttryck som svar på klientens 

berättelse (s. 48). Om inte en behandlare känner sig säker i det han eller hon gör kan tystnad bli ett 

problem. Att kunna vara tyst i samtalet är viktigt då klienten, om tillräcklig tid ges, ofta kommer 

med uttalanden som blir en positiv överraskning även för henne själv (s. 50). När behandlaren 

upptäcker styrkor såsom humor, omtänksamhet, en vilja att lyssna på andra, intresse att lära sig 

mer om livet med mer, samt om tidigare erfarenheter, så ska behandlaren premiera detta genom 

beröm (s. 53). Beröm ges i form av exempelvis; “du verkar anstränga dig”, “du är en bra mamma” 

och så vidare och kan få klienten att uppmärksamma sina egna positiva förändringar, styrkor och 

resurser (s. 55). 

 

Klienter behöver få frågor om de upplevelser som de berättar om för då sätter de sig själva i fokus 

vilket är ett av den lösningsfokuserade teorins mål (s. 56). De behöver normalisera sina problem 

(s. 62) genom att behandlaren naturligt och självklart visar på att beteendet inte är konstigt (s. 63), 

vilket i sin tur gör att problemet känns mindre (s. 64). Lösningsfokusering fungerar bra att tillämpa 

i samtalsgrupper. Behandlingen ska helst ske under begränsad tid på grund av att 

målmedvetenheten då höjs och för att man vet att förändringar kan komma snabbt (s. 319). Det är 

effektivt med samtalsgrupper då man kan få stöd och tips från de andra medverkande som lyssnat 

 24



vilket kan leda till att klienten blir mer positiv och hoppfull (s. 320). Utövare av lösningsfokuserad 

teori vill att klienten ska hitta sina egna möjligheter och släppa känslan av maktlöshet. Det gäller 

hela tiden att hålla fokus på klienten (s. 65). Lyssna, bekräfta och notera tecken på förändring samt 

fokusera på möjliga lösningar snarare än på varför problemet existerar (s. 325).  

 

4.2   Rollteori och stämpling 

Här beskrivs den andra valda teorin för studien. När jag under denna rubrik kommer att tala om 

stämpling använder jag även begreppet stigma för att beskriva samma sak.  

 

Rollteorin utgår från att den enskilda människan skapar sig egna roller. Rollteorin har sin grund i 

socialpsykologin. ”Socialpsykologin handlar om effekter av relationer inom och mellan grupper 

när det gäller att skapa och vidmakthålla sociala identiteter” (Payne, 2002, s. 218). Den har tydliga 

kopplingar till socialkonstruktivismen där språket har en central roll. Språket hjälper till att forma 

strukturer och tolkningar och hur vi beter oss i våra roller är socialt konstruerat av språket (s. 220). 

Rollteorin behandlar samspel mellan människor, förväntningar och tolkningar som människor har 

och som påverkar hur vi reagerar på olika saker (s. 221).  

 

Människan sätter sig in i olika roller och positioner vid olika situationer. Rollerna har 

förväntningar och alla roller vi intar hör ihop med vilken roll andra har. När vi intar en roll gör vi 

vad som förväntas av den rollen. Det finns både tillskrivna och förvärvade roller. Som barn 

förväntas man kanske vara dotter (tillskriven) och som psykolog förväntas man vara förstående 

(förvärvad). Man kan även inneha flera roller samtidigt. En man kan vara både pappa, invandrare 

och lärare. De olika rollerna har alla olika typer av förväntningar på sig. Inom rollteorin talar man 

även om rollkonflikter, när våra olika uppsättningar av roller inte alls kompletterar varandra (s. 

222). Som socionom kan konflikt uppstå om man inte kan skilja på den professionella rollen och 

den personliga (s. 223). Med hjälp av rollteorin kan beteenden förstås på ett annat sätt och att 

lägga skuld på andra undviks. Teorin är dock inte fullständig menar Payne (2002, s. 224) för 

människans handlande i olika situationer kräver fler förklaringar än vad rollteorin anger. Vissa 

menar att teorin saknar information om hur man kan förändra sitt beteende och då när man vet hur 

olika roller antas bete sig på kan man ”spela teater”. Vi kan anpassa situationer till det vi önskar att 

det ska vara, byta mellan roller för att sedan vara en annan bakom kulissen (s. 225). 
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Inom rollteorin ryms begreppet stämpling som även kan ses som en egen teori. Idén om stämpling 

har betytt mycket inom det sociala arbetet (Payne, 2002, s. 219). I samhället finns det 

uppfattningar om vad som är normalt och vad som är avvikande (s. 225). Om man skiljer sig från 

mängden, har en mindre önskad egenskap, blir man stämplad. (Goffman, 2003, s. 12). Människor 

som begår brott avviker ifrån det vanliga och blir tillskrivna rollen som kriminell, alltså han/hon 

blir stämplad. Att bli stämplad innebär att den kriminella då måste upprätthålla sin image, sin roll. 

Det bli svårt att komma tillbaka till det ”normala livet” för de stämplade släpps ogärna tillbaks. 

Stämplingen blir istället allt starkare och den kriminella allt mer avvikande (s. 225). Social 

påtryckning existerar och ett rykte kan vara svårt att sudda ut. Det är dock viktigt att försöka 

integrera stämplade så de kan bli accepterade igen. Många stigmatiserade grupper bildar 

föreningar så som AA (Alcoholics Anonymous) eller lokala självhjälpsgrupper för exempelvis 

ensamstående mödrar. Att kunna identifiera sig med andra, skapa en gemenskap och vara med 

människor som mött samma fördomar kan stärka många (Goffman, 2003, s. 30). Inom gruppen 

kan man hitta vänner som man tycker behandlar en på ett värdigt sätt och utesluter gärna alla som 

inte varit med om ”samma sak” och därmed inte kan förstå (s. 32). 

 

Den moderna stämplingsteorin uppstod på 1960-talet i USA (Goldberg, 2000, s. 109). Inom 

stämplingsteorin ryms åtta vedertagna uppfattningar: 

 
1. Processmodellen, som handlar om att man tänker och analyserar processer utifrån det förflutna och in i framtiden 

(Goldberg, 2001, s. 110). 

2. Begreppet karriär som baseras på processmodellen. Exempelvis, från att ha börjat med småbrott har man blivit en 

professionell kriminell.  

3. Vad som är avvikande beteende är inte självklart. Det beror på handlingen i förhållande till existerande regler 

samt människors reaktioner.  

4. Att bli stämplad utgörs (förutom av handlingar) av “vad man är”. Exempelvis om man är arbetslös, svensk eller 

kvinna.  

5. Makt är en väsentlig del av stämplingsteorin då grupper som eliten, chefer, män med flera skaffar sig respekt 

genom kontroll, hierarki (s. 111).  

6. Att bli upptäckt när man exempelvis gör ett brott och bli inlåst på institution ger samhället en bild av vem man är. 

Man blir offentligt stämplad (s. 112). 

7. Vi är alla delaktiga i ett samspel som kan upptäcka avvikelser. 

8. Alla har någon gång gjort något avvikande, men endast ett fåtal skapar sig avvikarkarriärer vilket 

stämplingsteorin förklarar (s. 114). 
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Olika roller har olika förväntningar på sig. Om man är kvinna ska man bete sig kvinnligt. Om detta 

oskrivna krav inte uppfylls finns risken att bli stigmatiserad (Goffman, 2003, s. 15). Människor har 

även förväntningar på stigmatiserade grupper. De ska följa stereotypen av sin roll. En ”kriminells” 

berättelse illustrerar detta i ett samtal med en utomstående: 

’Hörrö, det är verkligen förvånande att du läser såna här böcker. Jag är så häpen så det förslår. Jag hade 

trott att du skulle läsa billiga små thrillers med sexiga omslag eller nåt annat i den stilen. Men här sitter 

du och läser Cloud Cockburn, Hugh Clare, Simone de Beauvoir och Lawrence Durell!’. Det här menade 

han inte alls som någon oförskämdhet, förstår du; tvärtom tror jag att han var fullkomligt uppriktig när 

han talade om hur han tagit miste. Och det är just den där typen av nedlåtande behandling som man får 

sig till livs från rättskaffens folk som vet om att man är brottsling. ’Kan man tänka sig!’ säger dom. ’På 

sätt och vis är du ju precis som en vanlig människa!’ Jag skämtar inte; jag får god lust att strypa livet ur 

dom jävlarna. (Goffman, 2003, s. 23-24) 

 

5. RESULTAT 

Nedan följer en redovisning av resultat från intervjuerna som bygger på temana Fängelset, Vad är 

projektet?, Vad är inte projektet?, Vilka är vi/blir vi? och Projektledarnas betydelse. Dessa 

uppstod efter transkriberingen och ansågs sammanfatta resultatet bäst. 

 

5.1   Fängelset 

Internerna måste ha sysselsättning 40 timmar i veckan. Allas berättelser förmedlar mer eller 

mindre samma saker att göra på Norrtäljeanstalten: 

Man kan lära sig att svetsa, man kan gå byggkurs /---/. Sen finns det ju skola för dem som vill plugga in 

gymnasiebetyg. Du kan även plugga på högre nivå, men då får du använda dig av självstudier. Sen har 

du olika kursverksamheter och då är mansjouren (projektet) en av dom. Det är ju ingen kursverksamhet, 

men mansjouren är en typ av sysselsättning. Och sen finns det ju lika kursverksamheter som 

kriminalvården erbjuder. Och sen för vissa som har tuffa villkor är det ju rekommenderat att dom går, 

om dom nu vill ha sina villkor ändrade. 

 

En av internerna tyckte att fängelset var ”katastrof”. Han var besviken på att det fanns lite att göra.  

Jag mena.. det händer inte så mycket i fängelset så det här är guld om man jämför med andra projekt. 

Det händer ju ingenting på vår paviljong. Dom kallar det motivation, men va fan är motivation. Dom 

stänger dörrar, låser in oss. Dom har full koll och det är självklart, vi sitter ju i fängelset, det är inget 

snack om det, men det låter ju så fint liksom, motivationsavdelningen. Utsidan tänker ju mer på.. jag vet 
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inte vad dom tänker, men jag hade ju själv jättestora förväntningar när jag kom hit. /---/ det är ju helt 

katastrof. 

 

Att det finns lite att göra håller dock inte alla med om. Andra säger tvärtemot, men menar att om 

man vill ha vård måste man ta tag i det själv. Man får ingen hjälp. Men tiden i fängelset tycks flyta 

på, ”man hamnar i sån här daglig rutin, du har ju planerade dagar liksom.”. 

 

En intern säger på frågan, om projektet gjort någon skillnad i deras relation med kriminalvårdarna, 

att ingen säger något illa om vad de gör, varken kriminalvårdarna eller internerna. Stolt säger han 

att internerna inte kan säga annat än att ”Det är nobelt”. Allmänt verkar det vara en genomgående 

negativ syn på ”plitarna” (kriminalvårdarna) som jobbar på fängelset. Flera talar om ”vi och dom”. 

Att stämningen präglas av irritation och misstänksamhet. Kriminalvårdarna är avskärmade 

projektet och det tycker de är bra, man vill inte att de ska kunna vara med på mötena.  

Vi är ju trots allt fångar och dom är fångvaktare. 

Plitar e alltid plitar, och intagna är alltid intagna. 

Dom vill bara sätta dit en. 

Det går inte att bli kompis. 

Vi blir illa behandlade. 

 

Att lära känna andra på fängelserna kan vara svårt då omsättningen av interner är så stor. Det 

kommer någon ny ”/---/ och så blir det bråk så försvinner dom härifrån.. asså man hinner aldrig 

lära känna folk på det här sättet.” 

 

5.2   Vad är projektet? 

De intervjuade internerna har samma uppfattning som den så kallade uppdragsbeskrivningen har 

om vad som är målet med projektet. Det är att hjälpa ungdomar att inte bli kriminella eller “inte 

hamna i trubbel” som en uttryckte sig. Interna är noga med att förklara att projektet inte är för dem 

själva, men att det kan få dem att känna att de gör nytta.  

Jag tycker det är jättebra om jag kan hjälpa någon elev så att de inte hamnar i tråkigheter om han nu tar 

det till sig och lyssnar lite extra och inte bara avfärdar det /---/. Då tycker jag det känns bra, att man har 

tillfört något. 
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Om dom tycker att det vi gör hjälper dom så tycker jag bara att det är kul. Om det inte var till någon 

hjälp skulle jag inte tycka om det. Så det är ju för att försöka hjälpa dom. 

 

Man har möten en gång i veckan tillsammans med två projektledare från Mansjouren (som 

projektet än så länge kallas på fängelset). Gruppen har kontakt med två skolklasser. ”Vi har ju 

specifika klasser. En sjua och en åtta och dom får ställa lite frågor till oss och vi brukar ställa lite 

frågor till dom.”. Materialutbyte mellan ungdomarna och internerna sker via projektledarna.  

Ett typiskt möte beskrivs också väldigt lika. Det börjar med att projektledarna frågar hur dagen 

varit och om det hänt något speciellt. Sedan gör internerna en dagordning.  

Vi skriver upp på tavlan olika grejer som vi ska diskutera under dagen till exempel barnen, föräldrarna, 

fröknarna, socialen eller olika grejer vi ska diskutera. Sen går vi igenom varenda grej, varenda punkt 

under hela dan. Vi kan börja var som helst liksom, kanske börjar vi med barnen, hur vi ska fixa med 

barnen. Dom har frågor. Då svarar vi på deras frågor och kanske ställer några till dom och sen går vi 

vidare /---/. det e inte säkert att vi kommer fram till ett svar just den dan, kanske gången efter /---/ men 

svarar dock på alla frågor dom frågat oss. 

 

Ibland kan det vara flamsigt, men när frågor från barnen diskuterats blir det oftast mer seriöst. 

Mötena avlutas alltid med att man hamnar i spontana diskussioner och som alla menar är viktiga. 

Där kan man känna att man kan delta och ”det betyder ganska mycket, just den grejen.” säger en 

intern.  

 

Internernas uppgift med eleverna är att få dem att förstå konsekvenserna med sitt handlande. De 

försöker ”visa den negativa sidan av kriminalitet, inte den positiva. Så dom inte ska hamna här.”. 

Samarbetet med skoleleverna flyter dock inte alltid på. Ibland får internerna inga frågor på några 

veckor och då får de se till att hitta på annat som kan vara till hjälp. De har bland annat skrivit 

”goda råd” till lärare om hur de ska förebygga att elever hamnar i kriminalitet.  

 

En intern berättar om det positiva gensvar de fått av lärare och av föräldrar. Föräldrarna undrade 

vad som hänt eftersom deras stökiga pojkar hade blivit så lugna. Det sägs med stolthet samtidigt 

som internerna inte vill framhäva sig själva, ”vi gör vårt bästa och ser om det hjälper.. Det är alltid 

något liksom.”. Alla är dock överens om att det är kul när eleverna lyssnar och om det hjälper.  

Det är kul och speciellt just det här om man får ungdomarna att lyssna. För ibland är det ju som jag sa 

tidigare att föräldrarna säger någonting och.. ja, dom lyssnar inte /---/. Men om det är någon som sitter 
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på kåken (i fängelse) så tänker vissa ungdomar wow, fast man egentligen säger samma sak, men dom tar 

till sig det mycket mer. Och då är det jättebra att vi finns, att en sån här grupp finns.  

 

Alla intervjuade vill att projektet ska fortsätta och alla ser gärna en inriktning mot problemskolor 

eftersom de tror sig kunna göra mer nytta där. ”Men det är bra till vilken skola som helst, men jag 

tycker man kan inrikta sig på problemskolor enbart.” 

 

5.3   Vad är inte projektet? 

Ingen tycker att detta projekt är jämförbart med de andra sysselsättningarna som finns på 

fängelset. Det är inte påtvingat på något sätt. Det är helt frivilligt att medverka i projektet vilket 

alla anser vara bra och ett krav för att det ska fungera på det sättet det gör. Programmen som finns 

på anstalten kan ses som påtvingade då dessa kan leda till bättre villkor som till exempel kan 

innebära chans till fler permissioner. Därför är många med.  

Det är många som kanske går till snickeriet, men dom är ju inte där för att dom älskar att snickra eller 

spika eller skruva ihop stolar. Dom känner sig mer eller mindre tvungna för att dom inte ska få rapporter 

eller i värsta fall få dagar (fängelsetiden förlängs) om de inte kommer till jobbet. 

Men Mansjouren, om du inte går dit händer ingenting utan det är helt frivilligt /---/ då har du ju en helt 

annan inställning. 

Man måste gå kurser för att visa att man skött sig och då när det väl handlar om dina villkor som det 

heter så kan man ju försöka få dom förbättrade och det är målet med de flesta kurser. Eller jag skulle 

vilja säga alla kurser här inne. Medan det här.. Jag tycker att det ska fortsätta som att man inte tjänar 

något på det själv. Det enda man tjänar det är någonting inuti, att man mår bra.  

 

Det handlar inte om en själv, därför “sticker det ut” jämfört med de andra programmen. Projektet 

riktar sig till ungdomar. “Jag går ju inte bara dit för min egen skull utan jag går dit kanske 80 

procent för dom här eleverna och 20 procent för min egen skull liksom”. Det är inga läxor eller 

något nytt man ska lära sig. Projektet baseras på erfarenheterna som internerna redan har. Det 

finns ingen press att prestera. Projektledarna har ett lugnt beteende och kräver inte internerna på 

svar vilket är uppskattat. Flera talar om hur lärarna för övriga kurser är stränga. De ber internerna 

tala om sina problem och behandlar dom enligt flera som barn. Genom den avslappnade 

inställningen projektgruppen har så känns det mindre påtvingat. 

 

Det är inte formellt. Här kan internerna säga vad de vill. Man kan prata om känsliga saker. Inga 
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facit för rätt och fel finns och man behöver inte ändra sig. Det finns inga kriminalvårdare med på 

mötena. När kriminalvårdare är med blir stämningen annorlunda säger alla bestämt. Det är okej att 

dom blir upplysta om vad projektet handlar om menar en intern ”Fast sitta med och delta på 

lektionerna, det tror jag inte är en bra idé./---/ Det skulle bli annorlunda. Då skulle folk bli mer 

slutna /---/”.  

Man vill ju egentligen ha så lite som möjligt att göra med personalen /---/ så jag hoppas verkligen inte 

de blir delaktiga för då kommer dom förstöra helt. /---/ Det e vi och dom /---/ då skulle halva gruppen 

sluta direkt. Och det skulle förstöra stämningen liksom för då kan man inte vara så där öppen om saker, 

för man kan ju inte lita på dom. 

 

5.4   Vilka är vi/blir vi? 

Alla har kommit med i gruppen genom kompisar som varit med. Vem som helst kan vara med, 

men man ska visa respekt säger en intern. Man får inte håna varandra, man har tystnadsplikt och 

man ska ha ett visst intresse säger han. Det är blandat med unga och gamla vilket alla tycker är 

bra. De unga är närmare skolungdomarnas ålder och kanske förstår vissa saker bättre och de äldre 

har varit med om mer.  

Bara för att man är ung betyder ju inte att man har mer att tillföra än äldre. Det är ju snarare tvärtom i 

såna fall. Fast det e ju inte alltid så heller. Så att det är blandade åldrar och erfarenheter det är bara ett 

plus.  

 

De flesta säger att de tycker att de är som vem som helst. Några nämner pengar som det avvikande 

jämfört med resten av samhället . ”Jag tjänar mina pengar på andra sätt bara”. Flera nämner att de 

hamnat på fängelse på grund av olika ”omständigheter”. På grund av misstag eller för att de gjorde 

något omedvetet. Ibland gör man ”impulsiva grejer utan att egentligen tänka till.. och det ju lätt 

hänt.” ”Alla är vi i samma båt eller har gjort några misstag och man håller på att avtjäna 

misstagen”. Vissa säger att de är kriminella, men vill inte förknippas som ”kriminell”. Flera tror 

dock att samhället ser på dom som kriminella.  

Samhället ser inte så bra på mig tror jag. /---/ när man suttit inne har man svårt att få jobb och svårare att 

bli accepterad som en vanlig person. /---/ folk ser värre på en liksom.  

 

Alla interner talar om att det är viktigt för dom att visa att de är normala människor. Att utsidan 

borde få veta det. Att eleverna ska veta att de i fängelset har varit precis som dem förut. 
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Kriminaliteten började ofta i liten skala som barn och trappades sedan upp.  

/---/ började när jag var femton med att röka hasch och snatta. /---/ jag försöker liksom… så att dom 

förstår att man är människa liksom. Att dom lika gärna kan sitta här också om dom inte tänker sig för. 

 

Även om de anser att de är som vem som helst så säger flera att det dock finns de på fängelset som 

ska vara inlåsta, som är farliga för allmänheten. Att det är för snällt på svenska fängelser som man 

ibland uttrycker i media är dock inte sant.  

 

Om de förväntade effekter som uppdragsbeskrivningen hoppas se, fanns det olika åsikter, men 

oftast var svaret att projektet säkert gav effekt på någon i gruppen, men själva hade de redan bra 

attityd, empati och var ansvarsfulla. En intern säger dock på frågan om ansvarstagande: 

Ja, i och med att du försöker lära en femtonåring att han måste tänka på vad han gör.. ta ansvar för sina 

handlingar.. I och med det tror jag det automatiskt får dig själv att tänka. Tycker inte du det låter vettigt? 

Det tycker jag.  

 

På frågan om detta projekt kommer att förändra internerna när de blir frisläppta var nästan alla 

överens om att det inte skulle göra det. När de kommer ut så menar de flesta att de måste ta tag i 

sig själva först. Att projektet kunde ge en tankeställare men att projektet inte är till för deras skull.  

Nej.. eh det har ingenting med mig att göra alls. Inget sånt där. Jag tycker bara att det är kul. Det som 

hjälper mig det är jag tycker det är kul att vara där och kunna bidra med något, men för min egen del 

kommer det inte hjälpa mig, nej. Men det hade jag inte tänkt heller.  

 

5.5   Projektledarnas betydelse 

Alla interner anser att projektledarna är mycket bra och talar om deras beteende. Om deras 

avslappnade inställning och att dom behandlar internerna som vuxna. Stämningen blir inte 

ansträngd och ett förtroende finns som saknas för kriminalvårdarna. 

Det är ju en viss jargong här inne, det kan ingen ändra på. Den har dom liksom anammat på något sätt 

eller vad jag ska säga. Dom är intresserade av hur vi tycker och tänker om saker och sen följer dom det. 

Asså, dom märks inte, /---/. dom känns ju som två i gänget när man sitter där och pratar. Och det är inte 

så lätt att göra det här. Till exempel om de jobbade på anstalten skulle det aldrig funka, inte på det här 

sättet.  
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Tack vare den avslappnade stämningen finns utrymme för skämt och alla verkar tycka om att 

komma till mötena. Det känns inte påtvingat och man väljer själv om man vill prata om sina 

problem eller inte. ”Dom har ingenting som en plit, en vakt. Vi tar bort allt sånt där och det är just 

för att det ska bli öppet.”. Öppenheten gör att internerna känner att utrymme att uttrycka sig fritt 

och de tycker om att alla kan skoja. Att de har vana att prata med män nämner två som viktigt. 

Dom betyder mycket alltså. Att det är just dom. Sättet dom är och att dom jobbar med det här dagligen, 

pratar med män /---/ dom kan prata med folk. Man glömmer ibland av att dom är från utsidan, dom 

skojar och dom har kul. Man kan prata om vad som helst. 

 

Den lösningsfokuserade metoden som projektledarna använder tyckte de fungerade bra “Dom är ju 

omtyckta av alla, så då måste det vara rätt metod” menade en intern en andra sa att det var skönt 

att prata om lösningar och att projektledarna alltid tycktes hitta lösningar på allt. En intern talade 

om att det är viktigt att projektledarna inte ska göra detta för pengarnas skull. 

 

6. ANALYS 

Här relateras anförda teoretiska perspektiv och tidigare forskning till resultatet. 

 

6.1   Projektet – en fristad från fängelsemiljön 

Min tolkning av intervjuresultatet är att internerna ser projektet som något unikt i fängelset, något 

som de saknat och som får dem att känna sig mer fria. Projektet ”Sitta inne med kunskap” beskrivs 

inte vara som någon annan sysselsättning på fängelset. Det går enligt intervjupersonerna inte ens 

att jämföra detta projekt med anstaltens andra sysselsättningar. Andra program handlar om att de 

ska förändra sig och programledarna har bestämda uppfattningar om hur det ska ske, medan man i 

projektet inte har några mallar alls att följa. Det påpekades många gånger av internerna att man är 

med i projektet frivilligt och det ansågs vara av stor vikt. Att inte behöva känna en press att vara 

med för att få förmåner utan helt enkelt för att de vill vara med. Internerna kan tala öppet inför 

varandra och i och med tystnadsplikten och frånvaron av kriminalvårdare gör att ingen behöver 

känna rädsla för att någon ska straffas för saker som sägs om exempelvis tidigare brott. I gruppen 

delar många med sig av sina personliga minnen, något som varje individ själv får avgöra om de 

vill. Att det är ett eget val är viktigt enligt Uddén (2000) eftersom öppenheten ökar risken för att 

bli sårad eller missförstådd (s.73). 

 

Mötenas upplägg är mycket upp till internerna själva till skillnad från andra program som finns. 
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De diskuterar kring vad de vill tala om och sedan skriver de tillsammans en dagordning som de 

försöker hålla. Sedan går samtalen igång och man går igenom varje punkt. Den lösningsfokuserade 

teorin vill att deltagarna ska ta ansvar och genom stöd från samtalsledarna finna egna lösningar på 

problem som finns. Idén om dagordning har enligt vad samtalsledarna berättat varit på internernas 

egna initiativ och fungerat väldigt bra. Internerna verkar uppskatta ansvaret de ges och att det inte 

finns någon press att prestera.  

 

Internernas relation till kriminalvårdarna är dålig. ”Vi och dom”-mentaliteten medför en brist på 

förtroende för varandra. Kriminalvårdarna vet vilka brott internerna dömts för och internerna sitter 

inlåsta medan kriminalvårdarna efter dagens slut är fria att göra vad de vill. Internerna intar rollen 

som kriminell och kan i det hitta en gemenskap tillsammans med de andra ”kriminella”. Man kan 

även gissa att en liknande gemenskap finns mellan kriminalvårdarna, som för att inte bli 

kontrollerade av internerna, går ihop och skapar sig ett förhållningssätt, en roll. Både interner och 

kriminalvårdare har sedan troligen olika roller i olika situationer. Den avspända stämning som 

råder på samtalsmötena, som enligt intervjupersonerna inte skulle kunna bestå om kriminalvårdare 

fanns med, tolkar jag betyder att internerna intar en särskild roll på mötena. Kanske kan de närma 

sig den mjuka sidan som de besitter och vara mer sig själva i goda vänners sällskap. När de senare 

befinner sig bland kriminalvårdare igen tar de tillbaks den hårdare rollen som kriminell och den 

attityd som det innebär. Man kan anta att kriminalvårdarna intar en roll tillsammans med 

internerna och sedan intar en annan när det bara är personal närvarande. Bara beroende på vilket 

hus internerna befinner sig i intar de olika roller. På paviljongen där de har sina celler tycks 

internerna vara mer styrande än i skolhuset. I skolhuset kunde både interner och kriminalvårdarna 

röra sig ”fritt” även om de inte talade så mycket med varandra, men på paviljongen satt 

kriminalvårdarna i ett eget rum och där ”tilläts” inte gå omkring på samma sätt. Uppfattningen, 

efter författarens observationer, är att rollteorins beskrivning om rollskiften är korrekt. Att kunna 

inta den mer avslappnade rollen måste kännas befriande. Den stämning som finns på 

samtalsmötena blir som ett lufthål och något som uppskattas hos internerna. Mitt eget intryck var 

just denna avslappnande stämning som de själva pratar om. De lyste upp och mötet inleddes alltid 

med kramar, handskakningar och skämt.  

 

Projektledarna har en avslappnad attityd och ett förhållningssätt som tycks uppskattas hos 

intervjupersonerna. De sätter ingen press och de sägs alltid ha lösningar på olika problem. Enligt 

lösningsfokuserad teori är det inte projektledarna som ska ha lösningar på problemen det är 
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klienten själv som ska hitta dem. Projektledarna ska ställa frågor som ska locka fram lösningar 

från internerna själva. Projektledarna nämner dock att de försöker få internerna själva att ta så 

mycket ansvar som möjligt. Min iakttagelse är också att internerna många gånger skapar sina egna 

lösningar med hjälp av projektledarnas ständiga ifrågasättande. Ibland tror jag dock att 

projektledarna, utan att tänka på det, hjälper till att få tankegångarna i vissa riktningar. Detta tror 

jag dock kan vara svårt att helt undvika och det kanske behövs ibland. Den respekt som internerna 

bemöts med av både projektledare och de andra medverkande internerna på mötena tolkar jag 

betyda mycket och den öppenhet som råder i det lilla rummet är tillräckligt för att komma ifrån 

fängelsemiljön för en stund.  

 

En av intervjupersonerna på Norrtälje berättade hur han blivit besviken på att motivations-

avdelningen inte alls var som namnet fick det att låta. Andra tycker att man får för lite hjälp. Vill 

man ha behandling får man själv be om det. Programmen som finns verkar vara något som många 

ser som påtvingat för att få bättre villkor. Projektledarna för ”Sitta inne med kunskap” menar att de 

inte har som mål att ändra eller behandla internerna som medverkar. Däremot kan man fråga sig 

om inte de positiva bieffekter som kommer ut av det kan ses som en typ av behandling. I en 

rapport där man intervjuat interner om fängelse som rehabilitering säger de att fängelser är mer 

som universitet för kriminella (Kolstad, 1996, s. 323). Här lär de sig nya brott och behandling 

uteblir. De förespråkar istället samhällsarbete som bästa behandlingsmetod istället för fängelse. 

Min tolkning är också att inlåsning är hämmande på många sätt, speciellt eftersom man utifrån 

behandlingsresultat kan ifrågasätta om det finns tillräckligt bra vård, men också för att det är svårt 

att vårda någon i en fängelsemiljö. Projektet är dock något som får interner att tänka till och om 

det får internerna att leva upp och må bra så kan det bara ses som positivt. Det är ju, som sagts i 

tidigare forskning, att dessa människor ska komma ut i samhället så småningom och då är det inte 

en hjälp att de mår sämre än tidigare. De behöver stärka sig själva och det tycks lösningsfokuserad 

teori och eget ansvar göra.  

 

6.2   Om att få vara någon annan 

Att inte längre vara ett problem, inte vara en last för samhället. Att vara någon som hjälper till, 

någon som gör nytta. Att få vara en expert! Detta borde stärka vem som helst. Min tolkning är att 

projektet får internerna att känna precis så. Projektledarna är inte heller rädda att säga det till de 

medverkande internerna. Det är de som ska komma med råden och hjälpen till ungdomar ute i 

samhället för att få dem att avhålla sig från brott. Fokus är inte, som i andra program, på internerna 
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själva eller på dem som problem. Att vara stämplad, bli betraktad som kriminell och för vissa som 

hopplös, måste vara psykiskt svårt och gör enligt stämplingsteorin stämplingen ännu starkare. 

Under projektets samtalsmöten som de har en gång i veckan får internerna vara någon annan, en 

som inte är stämplad som obotlig brottsling utan som en människa som arbetar för något gott. Att 

få deltagarna att känna sig som experter är en viktig del inom lösningsfokuserad teori där målet är 

att få deltagarna att se möjligheter och lösningar. Även för stämplingsteorin gör 

expertinställningen en skillnad då internerna inte är stämplade som kriminella inom projektet, 

internerna tillåts inta en annan roll. Projektledarna tolkas inta den ”icke-vetande” position som 

lösningsfokuserad teori eftersträvar. De ställer gärna mycket frågor till internerna och de tycker 

också att det är internerna som besitter kunskapen.  

 

På flera program tyckte inte intervjupersonerna att de blev behandlade som vuxna. Programledarna 

verkade inte tro på att man som kriminell kan vara smart. Detta kan bindas ihop med 

stämplingstänkandet om att man som kriminell måste ha problem med det mesta och antas behöva 

hjälp från grunden. Intervjupersonerna tog illa upp av denna stämpling. Detta ledde i sin tur till att 

de inte engagerade sig på samma sätt på dessa möten. De orkar inte försöka visa hur kunniga de är 

för att det känns lönlöst. Ansträngningen att övertyga allmänheten om att man faktiskt kan känns 

för stor. Detta leder då till att de intar rollen som allmänt okunnig och programledaren tycker sig få 

rätt. Att uppdragsbeskrivningen har effektförhoppningar på internerna kan också ses ur detta 

stämplingsperspektiv. Internerna antas inte besitta egenskaper som ”normala” människor, det tycks 

inte finnas höga förväntningar på kunnande. Intervjupersonerna påstår att de är ansvarsfulla, 

empatiska och har en bra attityd. De tror att vissa kan utveckla dessa egenskaper genom 

medverkan i projektet, men många besitter dem redan. Min tolkning är att alla människor vill 

framhålla sig besitta empati, ansvar och god attityd. Vem vill inte visa sig från sin bästa sida? Men 

med det sägs inte att internerna hittar på, inte mer än andra kan göra. Däremot kan man ifrågasätta 

egenskaperna i förhållande till brotten de begått, men det är inget som behandlas i denna uppsats. 

Att få vara med på mötena som vem som helst, inte som en kriminell som jag tolkar vara givande 

och kanske kan det få dem att sudda ut den kriminella stämplingen lite för varje gång. 

 

Man avviker från samhället om man upptäcks begå brott vilket dessa intervjupersoner tros ha 

gjort. De dömdes och hamnade i fängelse vilket ledde till deras offentliga stämpling. I fängelset 

verkar det vara väldigt svårt att ha en annan roll, som dömd, än som intern eller kriminell. 

Intervjupersonerna talar om en ”vi och dom”-mentalitet som jag tolkar måste följas för att man ska 
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få vara med i gemenskapen som råder på fängelserna, i fängelsevärlden. Av intervjuerna 

framkommer en bild som beskrivits i tidigare forskning om hur det är en egen värld innanför 

murarna, med en egen jargong. Alla offentligt stämplade går ihop till en gemenskap. Genom det 

slipper dom ta den svåra vägen som bland annat innebär att försöka övertyga folk om att man vill 

leva hederlig. Man väljer istället gruppen som förstår hur det är att inte passa in som också 

stämplats. Livet i fängelse och livet utanför skiljer sig mycket åt. Fängelset tycks verkligen vara en 

egen värld och internernas egna uttalande om ”vi och dom ” överrensstämmer med tidigare  

forskningsresultat. Livet som stämplad kriminell i fängelset innebär att man lever under strikt 

kontroll då man inte tros kunna kontrollera sig själv och för att det är en del av straffet. Det är både 

en fysisk och psykisk bestraffning i form av att man utestängs från samhället och blir sedd som 

mindre värd och mindre kunnig. Sundevall (1995) ifrågasätter behandlingen av kriminella. Att de 

ska kunna få en vårdande behandling i den otrevlig miljö som fängelserna kan innebära, där man 

lever avstängd från verkligheten och istället för vård lär sig allt mer om brott av sina medinterner. 

Tror samhället verkligen det kommer att bli en bättre människa när han frigivs därifrån? frågar han 

i sin bok (s. 19).  

 

Det var nog en fördel i denna studie att inte ha insikt om vilka brott som respektive intern var 

dömda för. Många har begått grova brott vilket jag tror kan medföra en rädsla eller ogillande som i 

sin tur kan påverka hur man behandlar individen. I och med detta tror jag det kan finnas en 

problematik i att kriminalvårdare ska hantera denna rädsla eller ogillande samtidigt som de ska 

vårda. Man kan inte undgå att undra hur vården skulle se ut om de inte visste om vilka brott 

internerna var dömda för. Intervjupersonerna hade känslan av att kriminalvårdarna ville sätta dit 

dem och får man höra att någon kallblodigt mördat en människa så kanske det är svårt att hålla en 

neutral roll. Hur arbetar man med det? Den egna jargongen som jag tror används av 

kriminalvårdarna gör att de kan känna en social påtryckning av sina medarbetare och då kan all 

behandling också bli sämre för de tillåts inte känna empati för internerna. Internerna vill bli 

betraktade som vanliga människor även om de är medvetna om att de begått brott. I och med 

projektledarnas bekräftelse på att de är kapabla människor med resurser som kan göra skillnad 

möts de med den respekten de söker. 

 

Intervjupersoner berättar att de inte vill jämföra sig med vissa andra interner. Att det ändå finns de 

som är farliga för allmänheten till skillnad mot dem själva. Dessa vill man gärna avskärma sig från 

och författarens observationer visade på internernas ogillande av de brottslingar som begått brott 
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av sexuell art, kvinnomisshandel eller som skadat barn. Det är då dom som i sin tur stämplar 

andra. Då är de inte på botten själva utan högre upp i hierarkin som stämplingsteorin talar om. De 

intar en högre maktposition på fängelset jämfört med andra fångar.  

 

På juldagen 2005 sändes en verklighetsbaserad film på teve som hette ”Within these walls” och 

handlade om ett fängelseprojekt. Några interner fick möjligheten att ta hand om hundar och utbilda 

dem till att kunna sköta om handikappade i deras vardag. Projektet mötte mycket motstånd utifrån, 

men det visade sig vara ett lyckat projekt. Ansvaret internerna gavs ledde till större självförtroende 

och förändrad syn på vad som var viktigt. De fick visa att de kunde något och blev uppskattade av 

både hundar, fängelsepersonal och av de blivande ägarna. Jag tyckte detta hade en likhet i detta 

projekt. Internerna fick arbeta med något som inte hade något med dem själva att göra. De 

arbetade för en god sak och för andra ute i samhället och de kände sig behövda. Denna känsla 

verkar internerna i ”Sitta inne med kunskap” också ha. De är någon, någon viktig.  

- Vad skulle du behöva för hjälpmedel för att få det att gå bra? - Förtroende. Att visa att jag kan 

klara mig. För får man inte visa att man kan klara av någonting, då kan man ju bara en sak. (Uddén, 

2000, s. 66) 

 

6.3   Intervjupersonernas värdering av projektet 

Intervjupersonerna tror inte att projektet kommer att förändra dem så mycket. De nämner att det 

däremot kan leda till tankeställare för många. Min tolkning av det är att man genom projektet 

tänker kring problem som ungdomarna har, hur man bör lösa dem och hur de själv hanterat 

situationer. Detta är något som får dem att må bra och de får känna att de gör något bra för någon 

annan. Medverkan i projektet baseras på erfarenheter internerna har och många kan tänkas ha 

mycket att tillföra ungdomarna. Flera började med kriminella handlingar i tidig ålder och i liten 

skala och det verkar viktigt för internerna att moralen hos ungdomarna är hög. Just detta beskriver 

även den litteraturen om ”kriminella”, är av stor vikt. När de blir frigivna är målet dock att ta tag i 

sina egna liv, men att projektet finns medan de sitter där verkar alla överens om är viktigt. Det är 

något som de kan se fram emot och ett möte där de kan släppa lite på sin mur. De kan prata mer 

fritt vilket speciellt en talade om var så skönt och bra.  

 

För internerna är dock inte fokus på dem själva vilket upprepas många gånger under samtalen. De 

är där för ungdomarna och det är där de hoppas att effekterna ska synas, inte på dem själva. De 

hoppas kunna hjälpa ungdomar att inte hamna i brottets bana, finnas som stöd och säger att vore 
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det inte för att de trodde det skulle hjälpa så skulle de inte fortsätta. 

 

7. SLUTDISKUSSION 

Nedan besvaras mer konkret de olika forskningsfrågorna. 

 

7.1   Besvarandet av forskningsfrågor 

Vad är projektets syfte enligt intervjupersonerna och hur upplever de att det uppnås? 

Enligt intervjupersonerna är projektets syfte precis som uppdragsbeskrivningen formulerar sitt 

mål; ”att tillsammans med interner och skolelever skapa ett förebyggande material som ska hjälpa 

till att förhindra att fler ungdomar blir kriminella.” (Johansson, 2005, s. 3). Internerna är överens 

om att detta projekt är något bra och att det borde fortsätta. Att bara om det hjälper någon är det 

värt att fortsätta med det. Så länge eleverna tycker att projektet tillför dem något så är internerna 

nöjda med vad de gör. Vilka effekter projektet gett är svårt att säga men ett bevis för framgång är 

exemplet om hur föräldrar och lärare hört av sig till internerna om hur deras barn blivit lugnare sen 

kontakten med internerna började. Projektet kanske inte hjälper alla, men om det hjälper någon 

enstaka eller får någon ungdom att tänka till så säger sig intervjupersonerna vara nöjda med det. 

Alla hoppas och tror att det gör skillnad för någon, men har nu förhoppningar om att, genom att 

rikta in sig på problemskolor, kunna hjälpa desto fler ungdomar att inte hamna fel. 

 

Hur beskriver intervjupersonerna fängelsemiljön respektive samvaron i projektet? 

När internerna beskriver fängelsemiljön talar de främst om kriminalvårdarna. Om att relationen 

dem emellan inte är så bra. Det upplevs vara en ”vi och dom”-stämning och det finns ingen tillit 

till kriminalvårdarna. Man kan inte tala öppet om saker då kriminalvårdare är med och stämningen 

kan inte vara lika avslappnad och lättsam som i samtalsgruppen. Att ha med kriminalvårdare i 

gruppen skulle vara omöjligt om man vill behålla dagens öppenhet och spontanitet. 

 

Dagarna i fängelset flyter på då de har schema att gå efter, men missnöje uttrycks även. Att det 

inte finns tillräckligt att göra och att om de vill ha hjälp med vård måste de ta tag i det själva.  

 

Av vilka anledningar medverkar intervjupersonerna i projektet? 

Samvaron på projektets samtalsmöten gör att man mår bra, säger en intervjuperson. Projektet kan 

liknas vid en fristad från fängelsemiljön då det inte kan jämföras med några av de andra 

sysselsättningarna som finns på fängelset. Istället för att fokusera på sig själva och sina egna 
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problem ska internerna fokusera på någon annan. Det är dem som är experterna och de har själva 

ansvaret för att hjälpa andra. De tycker om upplägget på projektet och känner delaktighet. 

Eftersom inga direkta förmåner utgår eller något tvång finns så är även engagemanget högre och 

internerna upplever att det är kul att komma och de upplever en bra och avslappnad stämning som 

de annars saknar på fängelset. 

 

Alla intervjupersoner tycker sig ha en god attityd och beskriver sig själva som vem som helst, men 

som människor som begått misstag. Detta är också något man vill att skoleleverna ska förstå. De 

tar ett moraliskt ställningstagande och vill, precis som vem som helst, hjälpa ungdomar och hindra 

dem att hamna i fängelse. Det är inte monster som sitter innanför murarna, de är normala och har 

samma typ av känslor som alla andra i samhället har. Empirin talar om hur intervjupersonerna ser 

sig själva som vem som helst och de ser inte projektet som något som ska hjälpa dem. Själva 

behöver de inte så mycket hjälp och denna inställning präglar självklart även hur denna 

brukarutvärdering blir. 

 

7.2   Utvärdering 

Genom kvalitativ metod har författaren strävat efter att forskningsfrågorna blivit besvarade i så 

hög utsträckning som möjligt. Här görs en sammanfattande utvärdering av projektet utifrån vad 

resultatet och analysen säger. 

 

Enligt vad alla intervjupersoner säger och enligt iakttagelser framstår projektet ”Sitta inne med 

kunskap” vara mycket lyckat och omtyckt. Syftet att framställa brottsförebyggande material till 

ungdomar verkar vara något som internerna uppskattar. Hur effektivt det är kan inte besvaras i 

denna studie, men pekar mot ett positivt håll. Hoppet som projektet inger och de positiva 

bieffekter som följer är i sig självt tillräckligt för att projektet bör fortgå. Studien visar att projektet 

uppskattas av alla olika parter, av både interner, elever, projektledare och fängelsepersonal. 

Dessutom är min uppfattning att projektet inte är speciellt kostsamt vilket bara ökar min, 

internernas och projektledarnas uppfattning, om att detta projekt bör fortgå och utvidgas.  

 

7.3   Metoddiskussion 

Att göra en kvalitativ studie innebär både för- och nackdelar. En nackdel är att jag inte kunde 

intervjua alla som medverkar i projektet utan fick begränsa urvalet. Hur resultatet skulle sätt ur om 

jag intervjuade alla eller andra interner vet jag inte. Det tåls även att nämnas att eftersom de som 
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medverkar i projektet är frivilliga och de intervjuade i sin tur också är frivilliga skulle resultatet 

kanske inte ha sett ut på samma sätt i intervjuer med interner utanför projektet. Som frivillig tror 

jag att man ofta har större motivation. Därmed blir generalisering inte helt möjligt. Däremot så kan 

man få beskrivningar i en kvalitativ studie som man inte kan få i en kvantitativ på samma sätt. 

Man får höra hela berättelser verbalt, kan ställa frågor som kommer upp i situationen och se 

kroppsspråket. Sedan har avgränsningen i form av forskningsfrågorna gjort att allt resultat inte 

används konkret, men de delar som valts bort är enligt hermeneutisk synsätt en del av helheten. 

Jag har till exempel valt att inte ta med historier om intervjupersonernas familjemedlemmar eller 

namngett uppväxtområden. Detta kanske har gett mig en bild av intervjupersonernas hela 

berättelse, men är inte relevant att omnämna i denna rapport och skulle bryta den sekretess jag 

lovat ge dem. 

  

Något som kan tolkas vara både en för- och nackdel är att intervjupersonerna en kort tid innan 

intervjuerna och min medverkan i gruppen talade i gruppen om vad de ansåg om projektet 

tillsammans med projektledarna. Det kan göra att internerna känner att de sviker projektledarnas 

förtroende om de säger något negativt om projektet. Genom att vara tydlig med att denna 

utvärdering görs helt fristående försökte detta dock undvikas. Vissa frågor som ställdes under 

intervjuerna fick nästan samma svar från intervjupersonerna vilket kan ha att göra med att man 

diskuterats dem i gruppen tillsammans med projektledarna. Att de talade kring vad man tycker är 

bra respektive dåligt medför att internerna fått tid att fundera över vad de gett dem vilket kanske 

de inte gjort innan. Detta kan dock ha gjort att resultatet blivit mer utförligt. 

  

7.4   Fortsatt forskning 

Som vanligt verkade problemet för projektet vara att ständigt söka pengar hos kriminalvården som 

ville se framstegen för att kunna fortsätta stödja projektet. Även anstaltsledningen och 

kriminalvårdarna verkade vara lite aviga när projektledarna kom och ”rörde upp i grytan” och fick 

god kontakt med internerna till skillnad mot dem själva. Med tiden har anstaltsledningen verkat bli 

mer och mer positiva till projektet och i och med denna studie hoppas författaren göra denna 

positiva bild allt starkare. Det finns dock mer att studera vad gäller detta projekt. En 

brukarutvärdering av eleverna skulle vara intressant och denna utvärdering hoppas kunna ligga 

som en grund för vidare studier. Det skulle även vara intressant att studera mer systematiskt om 

projekt av denna typ kan ge positiva terapeutiska effekter på deltagarna. 
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9. BILAGA 

9.1   Intervjuguide 

Projekt 

• Kan du beskriva vad du anser att målet och syftet med projektet är? 

• I uppdragsbeskrivningen står mål och syfte formulerat: Projektets mål är att tillsammans 

med interner och skolelever skapa ett förebyggande material som ska hjälpa till att 

förhindra att fler ungdomar blir kriminella. Tycker du denna stämmer? 

• Vilka deltar i projektet? 

• Vad betyder projektledarna för projektet och för dig? 

• Märks det att man arbetar efter en lösningsfokuserad metod? 

• Kan du beskriva ett typiskt möte? 

 

Samhälle 

• Hur är det att arbeta ihop med skolelever/personer utanför fängelset? 

• Vilken roll anser du att du har i samhället?  

- enligt samhället? 

• Vad tycker du att du har att tillföra till ungdomar i samhället? 

• Har din syn på samhället förändrats genom medverkan i projektet? 

 

Fängelse 

• Vilken sysselsättning finns i fängelset? 

- hur skiljer sig den från projektet? 

• Hur påverkas ditt engagemang av att man måste vara med i program? 

- Känner du tvång att medverka i projektet? 

- Var för valde du att delta i detta projekt? 

• Gör projektet någon skillnad för dig i fängelset? 

- I relation till personalen? 

 

Motivering/utvärdering 

• Vad ger projektet dig personligen? 

- Nu? 

 45



- I framtiden? 

• Uppdragsbeskrivningen skriver om förväntade effekter. Stämmer dessa? 

- Förändrad empati och attityd? 

- Större ansvarstagande för sig själv och för andra? 

- Träna sig i att lyssna och samverka i grupp? 

- Hjälpa andra och dela med sig av sin kunskap? 

- Bättre ut/frigivning? 

• I sin helhet, tycker du att projektet är givande? 

- bör det fortsätta och utvidgas? 

• Finns det något du vill tillägga som du anser vara relevant för en utvärdering av projektet? 
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