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Abstract 
 

 

Hur upplever före detta intagna i kriminalvårdsanstalt vikten av studier i anstalt för deras 

återanpassning i samhället? För att försöka besvara denna frågeställning har vi i vår studie 

sammanställt datamaterial ifrån en kvantitativ studie. Syftet med studien är att utifrån ett 

sociologiskt perspektiv undersöka den upplevda nyttan av studier hos före detta intagna i 

kriminalvårdsanstalt. Underliggande frågeställningar är: 

 

Vad är den upplevda betydelsen av studier för återfall i brottslighet? 

Vad är den upplevda betydelsen av studier för anställning efter frigivning ifrån anstalt? 

 

En deskriptiv analys uppvisar att respondenterna i vår studie i hög majoritet upplever att vare sig 

sysselsättningen i sig i anstalt eller studier i anstalt har betydelse för möjligheten att erhålla 

anställning eller för att återanpassas efter frigivning ifrån anstalt. Vi kunde i vår studie dock tyda 

uppmätta mönster som påvisar att studier i anstalt i högre grad leder till att respondenter erhåller 

arbete efter frigivning ifrån anstalt. Det föreligger således en åtskillnad i upplevd förväntan och 

uppmätta resultat. Uppmätta mönster kan även påvisa att respondenternas verkställighetstid i 

anstalt kan förklara höga värden bland respondenter som har återfallit i brott efter sin första 

frigivning. Respondenterna skattar även relativt höga uppmätta värden i vår studie av upplevt 

utanförskap ifrån samhället och upplevelsen att de döms av samhället för sin bakgrund som 

intagna i anstalt.  

 

Studien påvisar resultat att endast två av 25 respondenter enligt vår egen första 

kriteriebedömning har lyckats återanpassas till samhället, enligt vår egen fyr skaliga variabel 

bedömning. I vår andra kriteriebedömning har sju av 25 respondenter lyckats att återanpassa sig 

till samhället enligt vår egen tre skaliga variabel bedömning. Vår studie har inte kunnat skatta 

styrkan i effekten eller ett statistiskt samband, inte heller signifikansen då vi inte har formulerat 

en nollhypotes. De mätresultat som dataunderlaget har gett är för oprecisa och osäkra med 

anledning av det låga antalet observationer i vår studie.  

 

Studien behandlar den upplevda vikten av utbildning och tar avstamp hos Anthony Giddens och 

dennes samlade sociologiska verk “sociologi” med sociologiskt perspektiv och teorier om 

utbildningens inflytande för social mobilitet samt social klasstillhörighet och utanförskap. 

Flertalet sociologiska tänkare som Bourdieu, Illich, Durkheim och Talcott- Parson redovisas av 

Giddens, sett från ett sociologiskt perspektiv till vår studies områden som kriminalitet som 

avvikande beteende, återanpassning i samhället, utestängning, utbildningens ojämlikheter. Vi 

behandlar teoretiska begrepp som stämpling, stigma och sociologiskt perspektiv. 
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Förord 

 

 

Först vill vi tacka de två organisationerna KRIS, Kriminellas revansch i samhället och X-Cons 

samt dess lokalföreningar över hela Sverige som har varit oss väldigt behjälpliga med att hitta 

respondenter som velat besvara våra enkäter som är studiens primärdata underlag. Ett extra tack 

till de respondenter som tagit sig tid att besvara vår enkät och bidra med underlag till vår studie. 

Dessutom vill vi även tacka Dr. Wieland Wermke vid institutionen för pedagogik och didaktik 

på Stockholms Universitet för dennes hjälp med statistikdelen inför sammanställningen av 

dataresultaten. Vi vill även tacka vår handledare Pär Larsson vid Institutionen för pedagogik och 

didaktik för värdefulla tips och synpunkter under uppsatsens gång. 
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1. Inledning 

Denna studie handlar om hur före detta frihetsberövade i kriminalvårdsanstalt upplever 

betydelsen av studier i anstalt för sin egen och andras återanpassning. Vi vill undersöka den 

upplevda betydelsen av vikten av utbildning och den mätbara vikten av utbildning för 

återanpassning i samhället. Vår studies bedömning av återanpassning bygger på två olika nivåer 

av att inte återfalla i brott, att erhålla anställning och en egen bostad efter frigivning. För vikten 

av utbildning har Giddens samlade verk “sociologi” (2007) med sociologiska teorier av 

sociologer varit utgångspunkt för oss. Giddens redovisar Durkheims syn på industrialiseringen 

som brytpunkt för vikten av utbildning ur samhällelig kontext. Illich och dennes syn på den 

dolda läroplanen som grund för framtida samhällskrav på disciplin och hierarki. Giddens 

redovisar även Talcott-Parsons syn på utbildning som status förvärvande och meritokratiserande 

efter examina. Giddens tar även med Bourdieus syn tycks sammanfatta samtliga syner på vikten 

av utbildning, om specialisering, segregering och elitskapande. Om utbildning som klasskapande 

faktor. Studien bygger på respondenters värderingar och uppskattningar om upplevelser från 

deras tid i anstalt där respondenterna utgör före detta intagna på anstalt. Det är deras upplevda 

betydelse av studier för återanpassning som ligger till grund för denna studie. 

Bakgrund 

Ämnet återanpassning till samhället för kriminalvårdsklienter (kriminella) är aktuellt och 

ständigt återkommande ämne för debatt i media och samhället nu och framöver. Vi har i vårt 

researcharbete inte funnit att det i en svensk kontext hittills finns någon dokumentation eller 

undersökning som synliggör en skillnad i återanpassning av före detta intagna som studerat 

kontra de som inte studerat under sin verkställighetstid. Detta är en av faktorerna som väckte vårt 

intresse till att genomföra denna studie. Vår förförståelse för kriminalvården och intagna i anstalt 

har gett oss en grundläggande förståelse för villkoren i anstalt och villkoren för studier och 

utbildning. Filmer och tv-serier kan ge en annan hårddragen och tämligen onyanserad bild av hur 

villkoren i anstalt kan se ut, då vi inte kommer undersöka annat än hur det ter sig efter frigivning 

ifrån anstalt har vi inte koncentrerat oss på anstalt som institution eller miljö. Vårt fokus ligger 

på tiden efter frigivning och villkoren för återanpassning. Detta är ju det till synes största 

problemet för kriminalvården och för den frigivne, att återanpassas. Få bostad och arbete och bli 

välkomnad in i samhället igen. Denna problematik ha en flerbottnad relevans, politiskt om straff 

och brottsförebyggande åtgärder speciellt som nu i valår. Samhällelig om kostnadsmässiga 

effekter för såväl samhälle och individ, brottsoffer som förövare. Alla områden berörs och har ett 

intresse i denna frågeställning. Inför studien tänkte vi på återanpassning som en process där 

motståndet inte enbart beror på den frigivne utan även på det omgivande samhället, vår 

förförståelse fick oss att utgå från en allmän syn på återanpassning i samhället där sysselsättning, 

socialt kontaktnät, boende och fritid brukar innefattas. Vår egen tolkning av återanpassning 

redovisar vi i olika nivåer. 
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att få en ögonblicklig bild av den upplevda betydelsen av studier i anstalt, 

hos före detta frihetsberövade i kriminalvårdsanstalt och deras återanpassning i samhället. Vi vill 

undersöka den upplevda nyttan av en del i klientutbildningen gällande studier hos före detta 

frihetsberövade i anstalt. Vi skall försöka identifiera den sammantagna upplevelsen som före 

detta intagna i anstalt upplever av vad studier i anstalt haft för betydelse/inverkan på deras 

återanpassning i samhället. Undersökningen kommer beröra hur de intagna upplever att studier 

och annan sysselsättning har haft för nytta för sin återanpassning i samhället. Detta för att ta 

tillvara på de före detta intagnas åsikter och erfarenheter kring vald sysselsättning under sin tid 

på anstalt. Vi kommer därefter fokusera på hur respondenternas upplevelser efter frigivning från 

anstalt beskrivs. Om hur arbete, bostad och återfall i brottslighet ser ut och om hur 

respondenterna upplever återanpassningen i samhället. Med respondenter avses i denna studie 

vår studies målgrupp, före detta intagna i kriminalvårdanstalt. Det är ur dessa individers 

perspektiv vår studie grundas. Vår övergripande frågeställning lyder:  

Hur upplever f.d. intagna i kriminalvårdsanstalt betydelsen av studier i anstalt för sin 

återanpassning i samhället? 

 

De underliggande frågeställningarna i vår studie formuleras:  

- Vad är den upplevda betydelsen av studier för återfall i brottslighet. 

- Vad är den upplevda betydelsen av studier för anställning efter frigivning ifrån anstalt.  

Disposition 

Vi kommer utgå ifrån tre teoretiska perspektiv i vår analys i av resultaten. Teorin om stigma, ur 

Goffmans perspektiv. Teorin om “outsiders” som vi beskriver utanförskap enligt Elias & Scotson 

(1994) . Samt det sociologiska perspektivet enligt Anthony Giddens (2007). Dessa perspektiv 

kommer att förklaras i kapitlet teoretiskt ramverk.  

Uppsatsens struktur är uppbyggd som följande: i kapitel 2 går vi igenom studiens syfte och 

frågeställningar och därefter i kapitel 3 så går vi igenom kriminalvården och dess struktur. 

Kapitel 4 redogör för tidigare forskning och kapitel 5 behandlar uppsatsens teoretiska ramverk. 

Därefter så förklaras de metoder som använts i studien och i kapitel 7 börjar resultatdelen där vi 

går igenom vad vår insamlade data visar. I kapitel 8 så påbörjas analysen av datan och i kapitel 8 

kommer vår slutsats som sedan följs av kapitel 9 med diskussion och slutligen kapitel 10 om 

framtida forskning. 
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3. Kriminalvården 

Som fjärde största myndighet i Sverige förfogar kriminalvården, enligt sin hemsida 

www.kriminalvarden.se, över cirka 9 000 anställda varav de flesta är kriminalvårdare. 

Verksamheten bedrivs vid 31 häkten, 47 anstalter av olika säkerhetsklasser från 1-3 samt 34 

frivårdskontor. En kriminalvårdschef har ansvaret för ett verksamhetsområde som kan innefatta 

ett eller flera häkten, anstalter eller frivårdskontor. Ett häkte är stället där individer som gripna 

och anhållna personer misstänkta för brott placeras, alltså de som inte blivit frikända eller dömda 

för brott, eller de som dömts och väntar på anstaltsplacering. Anstalt är vad vi ofta kallar för 

fängelse, platsen dit de som döms till påföljden fängelse skickas. Frivården är den instans som 

ansvarar för påföljder i frihet, där arbetet till stor del handlar om övervakning av de som är 

villkorligt frigivna och de som döms till skyddstillsyn. Underställda till kriminalvårdschefen 

finns kriminalvårdsinspektörer som är överordnad samordnare och därunder finns baspersonal 

som är kriminalvårdare. Organisatoriskt är kriminalvården idag indelad i sex (6) geografiska 

regioner, Varje region leds av en regionchef. Huvudkontoret ligger i Norrköping som leds av en 

generaldirektör (GD). Huvudkontoret är indelat i en verksledning och nio (9) enheter bestående 

av ekonomi och planering, information, IT, klient, säkerhet, personal, juridisk, lokalförsörjning 

samt utvecklingsenhet. Därtill kommer även en internrevision. Slutligen finns även en nationell 

transporttjänst. I november 2013 meddelar GD:n att en utredning om ett moderniseringsprojekt 

skall leda till en omorganisation för att förbättra de brister som den senaste GD:n såg i styrningen 

av organisationen Det saknades enligt GD strategier och långsiktighet. Det nya förslaget innebär 

stora förändringar av såväl styrning och ledning som organisationens grundläggande struktur 

enligt kriminalvårdens hemsida (kriminalvarden.se hämtat 2013-12-22). 

Kriminalvårdens uppdrag 

Kriminalvården ansvarar, som sagt, för landets häkten, fängelser och frivård. Enligt 

informationen på deras hemsida så är deras övergripande uppgift är att i samarbete med övriga 

rättsvårdande myndigheter minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom att i sin 

verksamhet försöka påverka den dömde att inte återfalla i brott eller fortsätta brottslig 

verksamhet under frihetsberövning samt att åtskilja den kriminelle genom frihetsberövning ifrån 

den laglydige allmänheten. Uppdraget skall verka för en human människosyn och präglas av 

respekt för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Kriminalvårdens hemsida 

(www.krimialvarden.se) uppger att den som är frihetsberövad under kriminalvårdens försorg ska 

vara det på ett säkert sätt och förberedelsen för frigivningen sker successivt från första dagen av 

straffet. Att antalet återfall i brott ska minska är det viktigaste målet för kriminalvården. Detta 

uppdrag genomförs genom ett aktivt påverkansarbete med behandlingsprogram, övrig 

sysselsättning och möjlighet för de intagna att studera för att förbättra bristande skolgång, detta 

för att öka möjligheten till att erhålla ett jobb efter frigivning. Kriminalvården beskriver på sin 

http://www.kriminalvarden.se/
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hemsida (2013) att visionen är att de dömda ska vara bättre rustade att klara ett liv utan 

kriminalitet och droger när de lämnar Kriminalvården än de var tidigare.  

Klientutbildning inom kriminalvården 

Utbildningsmöjligheterna för de som är intagna på anstalt är enligt kriminalvårdens hemsida 

samma som finns utanför anstalter, detta för att man inte vill begränsa de intagnas möjligheter till 

att utbilda sig. Det går att läsa på alla nivåer från grundskola till högskola, det går även att läsa 

kurser i Sfi (svenska för invandrare) samt läs- och skrivkurser. Yrkesutbildningar finns också 

med som möjligt val för de intagna. Precis som på utsidan i samhället så är all utbildning frivillig 

och de intagna ansöker om att få en plats i önskad kurs (www.kriminalvarden.se hämtat 2013-12-

05). 

Formell vuxenutbildning 

I den mer formella vuxenutbildningen såsom Sfi, läs- och skriv, tillsammans med 

grundskolekurser och gymnasiala kurser finns det utbildade lärare på varje anstalt och en rektor 

som har ansvar över sin region, som då kan innefatta flera anstalter. Skolinspektionens hemsida, 

www.skolinspektionen.se, uppger att det erbjuds 100-tals kurser till de intagna som vill studera 

inom detta område. Alla kurser som erbjuds på anstalterna följer de nationella kursplanerna från 

Skolinspektionen och betyg ges på samma villkor som i övriga skolor i samhället.  

Högskola/Universitet 

Vid eftergymnasiala studier så finns det bara tillgängligt i mån av resurser inom anstalterna. 

Vilket innebär att det inte alltid är möjligt för de intagna att läsa akademiska kurser på denna 

nivå. Till skillnad från den formella vuxenutbildningen och yrkesutbildningen så finns det inga 

behöriga lärare vid anstalterna för dessa studier. Studierna av dessa kurser sker på distans till den 

högskola/universitet som kursen ges från.  

Yrkesutbildning inom kriminalvården 

Kriminalvården erbjuder inte bara studier av akademiskt slag utan det finns även möjligheter att 

gå yrkesutbildningar på ett antal anstalter. Dessa yrkesutbildningar ges i samverkan med 

Arbetsförmedlingen och utbildningarna kan vara inom plåt- och svets, industri, bygg eller 

fastighet bland annat. Detta för att förbereda de intagna inför frigivning och förhoppningsvis kan 

det leda till ett arbete inom området som den intagne utbildade sig inom. Kriminalvården 

erbjuder även yrkesutbildningar fristående från arbetsförmedlingen på vissa anstalter, det kan 

vara utbildning inom plattsättning- och truckförare exempelvis. Lärare för dessa utbildningar 

finns där utbildningarna ges. 
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Lärcentrumsmodellen inom kriminalvården 

Platsen som utbildningen sker på i anstalterna kallas för lärcentrum. Kriminalvårdens egna skrift 

från kriminalvårdens klientutbildning - Lärcentrummodellen (2007), anger att lärcentrum är 

bemannade med lärare och anställda på anstalterna och fungerar som en plats dit de intagna går 

för att studera och prata med lärare. Där erbjuds det en lugn studiemiljö och tillgång till datorer. 

Tanken med lärcentrum är att det skall erbjudas samma utbildningar och förutsättningar som 

kommunens vuxenutbildningar, där det är en individuell inriktning på de studerande och därtill 

görs en individuell studieplan för att till största del möta de intagnas behov. På lärcentrum 

bedrivs både när- och distansutbildning. Närutbildning utgörs av intagnas studier med 

handledning av befintlig lärare på anstalten. Distansutbildningar utgörs av självstudier med stöd 

av lärare via nätcentrum. enligt kriminalvårdens riktlinjer för klientutbildning (kriminalvården: 

2007) hanteras utbildning på grundläggande och gymnasial nivå organisatoriskt, liksom i Sfi, 

helt inom Lärcentrum och det är för denna verksamhet lärarna är anställda.  

Lärcentrumsmodellen är relativt ny sedan 2008 och har förändrats gradvis från att vara något 

lokalt som varje anstalt har enskilt till att vara mer som ett stort nätverk, där de olika lärcentrum 

på olika anstalter tar hjälp och utnyttjar varandra. Detta för att utnyttja att alla lärare har 

kompetens att lära ut till och med gymnasiala studier inom en rad olika ämnen. Det är en 

omöjlighet för lärare att vara lika bra på alla ämnen och därför har det skapats ett nätcentrum 

med. Nätcentrum fungerar som ett nätverk emellan de olika anstalternas lärcentrum som gör att 

lärare kan undervisa på olika anstalter, detta på distans. Denna möjlighet att för lärare undervisa 

på olika anstalter underlättar för ett av de primära målen för lärcentrum, vilket är att samtliga 

anstalter ska erbjuda likvärdiga utbildningar för de intagna. 

Man kan sammanfatta Lärcentrumsmodellen till att vara ett verktyg för att samtliga intagna som 

vill studera skall ges samma möjligheter till det. Detta genom lärcentrum, nätcentrum, 

kompetenta lärare och individuella studieplaner. (Kriminalvården: 2007) 
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4. Tidigare forskning 

Den forskning vi har hittat i vår litteratursökning har för kvantitativ forskningsdesign i svenska 

förhållanden varit tillsynes koncentrerad på rapportserier. För utbildningsdelen har vi funnit 

Brottsförebyggande rådets Rapport om ”effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i 

fängelse ” (Brottsförebyggande rådet rapport 2010:14) samt för studiedelen har vi funnit på 

Skolinspektionens tillsynsrapport (kvalitetsgranskning Rapport 2012:6). Med studiedel avser vi 

forskning gällande akademiska studier som SFI, grundskola, gymnasium, Komvux, högskola 

eller universitet under vistelse i kriminalvårdsanstalt. Med utbildningsdel avser vi 

yrkesförberedande/arbetsmarknadsutbildning (KY -eller AMU utbildning). Kriminalvårdens 

klientutbildnings ansvarige (muntlig källa 2013) anger att kriminalvården själva inte har tillgång 

till forskningsresultat i svenska förhållanden med variablerna utbildning och/eller studier och 

återanpassning eller återfall efter frigivning. I ett internationellt perspektiv har vi dock funnit en 

amerikansk metaanalys, av RAND Corporation, som tar sikte på yrkesutbildning och studier i en 

amerikansk kontext på olika nivåer inom det amerikanska kriminalvårdssystemet i förhållande 

till återanpassning och återfall. 

Svensk forskning 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en statlig myndighet som, enligt deras hemsida www.bra.se, 

tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets 

reaktioner på brott. Dess arbete med att sprida kunskap om brottslighet ses som en viktig 

utgångspunkt för svensk kriminalpolitiken och för att arbeta för att förhindra att brott sker. Brå 

producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att 

ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete ( www.bra.se hämtat 

20131111).  

Brås rapport (2010:14) om effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse visar, i 

den enda studie vi funnit med kvalitativ data på området om utbildning i anstalt och dess 

effekter, att de intagna som hade deltagit i arbetsmarknadsutbildning (AMU) under sin vistelse i 

anstalt erhåller anställning i något större utsträckning än den kontrollgrupp som Brå jämförde 

med. Av dem som hade deltagit i AMU hade 39 % arbete inom ett år efter frigivning. I Brå:s 

kontrollgrupp var det 32 % som hade arbete inom ett år efter frigivning. Skillnaden är således 

endast 7 % som Brå anger vara marginell. Inom respektive grupp var skillnaden före och efter 

anstaltsvistelse svagt ökad, för AMU gruppen var det en ökning på 13 % högre som hade 

anställning efter frigivning än före strafftiden. För gruppen som inte hade AMU var ökningen 4 

% som hade anställning efter frigivning än innan. En delförklaring som Brå anger var att 

arbetsmarknaden såg bättre ut vid tidpunkten året efter frigivning än tiden innan. När det gäller 

återfall för de båda grupperna AMU och ingen AMU så är skillnaderna för små för att kunna 
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mätas enligt Brå:s rapport. Båda grupperna återfaller totalt sett i den på förhand förväntade 

utsträckningen.  

I vår uppsats har vi även funnit Skolinspektionens tillsynsrapport (skolinspektionen Rapport 

2012:6) användbar som beskriver och sammanfattar förbättringspunkter i kriminalvårdens 

klientutbildning i fem punkter som bör tillägnas uppmärksamhet för fortsatt förbättring och 

utveckling av klientutbildning inom kriminalvården. Skolinspektionen anger i sin rapport att 

syftet utöver tillsynplikten handlar om att ge kriminalvården en tydlig riktning i arbetet med att 

vidareutveckla klientutbildningen för att på sikt nå en högre måluppfyllning. 

 Behovet att bättre rikta sitt motivationsarbete, att få rätt intagna att bli intresserade av 

studier. Skolinspektionen påpekar i sin rapport att den grupp av klienter som är 

underrepresenterade bland intagna i anstalt som studerar är just korttidsdömda med låg 

utbildningsnivå sen tidigare. Dessutom menar Skolinspektionen att lågutbildade klienter 

är överrepresenterade bland de 40 % av urvalsgruppen långtidsdömda som enligt 

forskning har obehandlad ADHD.  

 

 Vidare förbättringsområden som Skolinspektionen tar upp är mer resultatinriktade studier 

för den enskilde. Det fanns ingen tillfredsställande enhetlig och tydlig rutin för en 

individuell studieomfattning, eller för att identifiera och kartlägga den enskildes behov 

och förutsättningar innan studierna företas. Dokumentation av studietakt och 

måluppfyllese saknas likaså i det stora hela.  

 

 Som tredje punkt tar Skolinspektionen upp lärarnas roll, att den måste bli mer aktiv och 

engagerad. Att läraren måste bli mer medveten om sin betydelse för såväl inlärning, 

motivation och resultat av studier för den enskilde studenten. Även rektorernas 

medvetenhet om lärarnas undervisning och tydlighet till lärarna om förväntningar 

gällande sin lärarroll efterfrågas. 

 

 Punkt fyra i tillsynsrapporten handlar om att ge studenterna en reell möjlighet till att 

använda olika arbetssätt och arbetsformer och att ge studentinflytande som idag saknas 

helt gällande arbetssätt och arbetsform för studenter inom klientutbildningen. Utökad 

tillgång till teknikstöd samt medieburet material, datorer och internettillgång anpassade 

till intagna (InIt). 

 

 Femte punkten i sammanfattningen handlar m ett utökat och förbättrat kvalitetsarbete 

som innebär ökat samarbete mellan lärare i det nationella lärarnätverket inom 

kriminalvårdens klientutbildning. Utvärderingar, uppföljningar av studieresultat och 

analyser måste förbättras för att åstadkomma en kvalitativt förbättrad klientutbildning 

fastslår Skolinspektionens tillsynsrapport. 
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Med detta sammanfattar Skolinspektionen (2010 sid 41) att utbildning under verkställigheten kan 

leda till att klienter kommer ”Bättre ut” och att detta är otvivelaktigt. Nästa sida i rapporten är 

Skolinspektionen ännu tydligare med sin slutsats och anger att utbildning är viktigt för den 

enskilde men också betydelsefullt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom utbildning 

minskar risken för återfall i brottslighet och ökar möjligheten till arbete. Skolinspektionens 

rapport är en tillsynsrapport om hur klientutbildningen efterföljer kraven för intagnas 

individuella förutsättningar och behov och om utbildningen genomförs med hänsyn till detta. 

Samt om systematiskt arbete genomförs för att motivera frihetsberövade i anstalt att studera. 

Tillsynsrapporten redovisar om granskningens resultat (2010).  

Det finns även en forskningsrapport som kriminalvården beställt som producerades vid 

Göteborgs universitet av Claesson & Dahlgren (2002) vid institutionen för pedagogik och 

didaktik, som ses som ett komplement till kriminalvårdens egna interna rapport om 

klientutbildningen (kriminalvårdens klientutbildning – kartläggning, problembeskrivning och 

förslag till åtgärder, kriminalvårdsstyrelsen 2002) bägge dessa koncentrerar mer på 

klientutbildningen som den var då och som den skulle behöva se ut i framtiden. Dess perspektiv 

var inte samstämmiga med denna studies perspektiv och vi har därför valt att inte använda dem i 

vår referenslitteratur. 

Internationell forskning 

Den forskning som vi har undersökt och som närmast kan beröra vårat område är en metaanalys 

genomförd av organisationen Rand Corporation med stöd av rättshjälpsbyrån hos det 

amerikanska justitiedepartementet i USA. Deras rapport publicerad 2013”Evaluating the 

Effectiveness of Correctional Education A Meta-Analysis of Programs That Provide Education 

to Incarcerated Adults”(RAND corporation 2013) handlar om yrkesutbildningar och studier för 

intagna i amerikanska kriminalvården. Där de har tittat på snarlika variabler i sin rapport om 

studier/utbildningar för intagna i anstalt i förhållande till återfall och möjligheten att erhålla 

anställning efter frigivning. Studien är en metaanalys av publicerade och opublicerade 

vetenskapsrapporter mellan 1980 till 2011. Deras slutsatser sammanfattas i följande: 

Intagna som deltagit i någon form av utbildning under sin tid i anstalt har 13 % lägre risk att 

återfalla i brottslighet efter frigivning än de som inte studerar under sin tid i anstalt. 

Metaanalysen kom även fram till att om man endast tittade på urvalsgruppen intagna som 

studerade in gymnasiebehörighet löpte den gruppen 30 % mindre risk att återfalla i brottslighet 

efter frigivning än de intagna som inte hade studerat gymnasiebehörighet. De som deltagit i 

någon form av utbildning i anstalt hade 13 % större chans att erhålla en anställning efter 

frigivning från anstalt än dem som inte hade deltagit i någon form av utbildning under sin tid i 

anstalt. När rapporten analyserade endast förhållandet mellan arbetsmarknadsutbildningar steg 

procentandelen för dem som deltagit i arbetsmarknadsutbildningar och deras chans att erhålla 

anställning efter frigivning från anstalt till 28 % högre chans att erhålla anställning efter 
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frigivning än för dem som inte hade deltagit i arbetsmarknadsutbildningar under sin tid i anstalt. 

Detta trots att analysen även fastslår att stigman av att ha en dom i brottsregistret är en huvud 

orsak till anställningshinder efter frigivning från kriminalvårdsanstalt. 

Skolinspektionen hänvisar till internationell forskning som enligt dem visar att klientutbildning 

har positiva effekter, dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, dels ur ett personligt och socialt 

perspektiv. Den forskning de hänvisar till som vi även funnit är Lochner & Moretti (2004) och 

Steurer & Smith (2003). Annan internationell forskning som skolinspektionen refererar till och 

som vi funnit menar att utbildning minskar risken för återfall i brottslighet enligt Bazos & 

Hausman (2004). 

Steurer & Smith (2003) undersöker skillnaderna emellan dem som studerat i anstalt och dem som 

inte studerat i anstalt. De hämtar sin studies underlag från tre stater i USA. Dock visade studien 

att de som inte deltagit i studier hade högre procentuell del av individer som erhållit anställning 

(81 %) än dem som deltagit i studier, och hade erhållit anställning efter frigivning (77 %). 

Gällande återfall i brott var skillnaden emellan grupperna, de som har studerat och inte har 

studerat i avseende av återfall skilde endast mellan 8-10 % mellan misstanke för brott och 

återintagen i anstalt. Med lägre återfallsprocent för dem som har studerat. 

Lochner & Moretti (2004) genomför en empirisk undersökning för att undersöka relationen 

mellan utbildning och kriminalitet genom att undersöka tre olika datakällor, självskattnings 

rapporter insamlade av staten för ungdomsbrottslighet, statlig data gällande gripande och 

frihetsberövanden samt statlig statistik för anstaltsbeläggning. Samhällsmässigt och 

kostnadsmässigt anger Lochner & Moretti att de sociala vidarespridda ekonomiska vinsterna från 

reducerad brottslighet är stora. Redan vid 1 % ökning av slutförda gymnasieexamen för alla män 

mellan 20-60 år skulle generera en besparing på 1.4 billioner dollar per år i reducerade kostnader 

orsakade av brottslighet för brottsoffer och samhället i stort. 

Bazoz & Hausman (2004) analyserar datamaterial från flertalet statliga studier som uppfyllde 

kriterier med jämförande kontrollgrupper och andra variabler om återfall i brottslighet. Samtliga 

var statistiska och kvantitativa studier. Analysen utgjorde en studie om kostnadseffektiviteten 

mellan två brottsbekämpande metoder, utbildning av intagna eller utbyggnad av fängelseplatser. 

Genom att kalkylera kostnaden för förhindrade brott genom utbildning mot kostnaden för att 

förhindra brott genom att endast placera brottslingar i anstalt. Analyserna visade på att det var 

mer kostnadseffektivt med utbildning både ur ett individ och ur ett samhällsperspektiv. Intagna 

som har deltagit i utbildning återfaller i brott upp till 20 % mindre än den genomsnittlige intagne.  

Sammanfattning 

Sammanfattande för svensk forskning på området visar enligt Brås slutsats som kan tyckas vara 

något självmotsägande, att det finns ett samband mellan en förbättrad arbetssituation och minskat 

återfall. Men att andelen i AMU gruppen vars arbetssituation förbättras är för liten, för att det 
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enligt deras rapport skall ge mätbara effekter på återfall. Skolinspektionens sammanfattning ger 

kritik till klientutbildningen i sig på flertalet punkter men betonar även att det är en första tillsyn 

någonsin samt att verksamheten tycks vara under uppbyggnad och utveckling. 

Sammanfattningsvis visar internationell forskning på att utbildning har en positiv effekt på före 

detta intagnas effekter till återanpassning i samhället. Både ur individsynpunkt samt ur 

samhällsekonomiskt perspektiv. Den amerikanska metastudien angav att studier i anstalt ökade 

chansen till anställning efter frigivning och fastslog att det finns ett positivt samband om än 

endast en statistiskt signifikant skillnad mellan de som deltagit i någon form av studier i anstalt 

och de som inte har deltagit i någon form av studier i anstalt. 

Steurer & Smith (2006) sammanfattar sin studie med resultat som handlar om sociodemografiska 

effekter samt återfall i brott och anställningsbarheten efter frigivning. Även här kommer man 

fram till en likande slutsats som i svenska förhållanden. Att resultaten i sig inte är statistiskt 

signifikanta även om den procentuella fördelningen här är omvänt än den svenska slutsatsen.  

Lochner & Moretti (2004) samtliga datakällor påvisar liknande slutsatser: utbildning minskar 

signifikant kriminalitet I sin argumentation redogör författarna att det utöver de positiva 

kostnadseffektiva samhällseffekterna även ger positiva effekter på individnivå gällande 

individers sociala träning, de blir mindre otåliga och mer medvetna om risker som bidrar till 

mindre benägenhet att begå brott.  

Bazos & Hausman (2004), anger i sin sammanfattning att utbildning i anstalt är mer 

kostnadseffektivt än att utöka antalet anstaltsplatser i ett amerikanskt perspektiv. Där utbildning 

för 1 million dollar förebygger 600 brott. Samma summa som investeras i anstaltsplatser utan 

utbildning förebygger 350 brott. Dessutom menar studien att intagna som deltar i 

utbildningsprogram är mindre benägna att återfalla i brott. 
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5. Teoretiskt ramverk 

De teoretiska grunderna vi kommer analysera studiens data genom är det sociologiska 

perspektivet (Giddens 2007), teorin om stigmatiseringen (Goffman 2003) och teorin om 

utanförskap (Elias & Scotson 1994). Genom dessa tre teoretiska perspektiv anser vi att en bra 

bild på studiens data kan förmedlas och förstås, samtidigt våra frågeställningar kan förstås.  

Sociologiskt perspektiv 

Vår studie har ett sociologiskt perspektiv där vi utgår ifrån Giddens (2007) sammanfattande verk. 

Ur det sociologiska perspektivet kan studiens data ses ur ett bredare perspektiv, frigöra sig från 

personliga erfarenheter och sättas in saker och ting i ett mer generellt perspektiv. Den 

sociologiska fantasin som Mills (1970) nämner i Giddens (2007) är att tänka sig bort från 

vardagliga rutiner och betrakta dem i ett nytt ljus, vilket vi tror kommer vara oss till nytta i 

studien. Giddens skriver vidare att sociologins uppgift är att studera sambandet mellan vad 

samhället gör med oss och vad vi gör med oss själva. Om hur vi påverkas av människor i vår 

omgivning samt hur vi påverkar människor i vår omgivning. Giddens menar att sociala strukturer 

är ett viktigt begrepp inom sociologin, att vi människor i våra sociala sammanhang handlar och 

agerar enligt en struktur som uppvisar ett mönster, och regelbundenheter om hur vi beter oss och 

vilka relationer vi har till andra människor. Sociala strukturer är dock under ständig förändring 

och inte fasta strukturer utan föränderliga beroende på just människor och miljö (Giddens 2007).  

I vår studie ser vi på den specifika samhällskontexten som kan förklara sociologiskt beteende hos 

vår urvalsgrupp före detta intagna i kriminalvårdsanstalt. Studier eller inte studier är det vi utgår 

ifrån i vår analys. Vi bortser inte helt från man och kvinna då vi kan ana en skillnad i 

analysresultaten som förklarat av bakgrundsvariabeln Kön. En annan bakgrundsvariabel är 

verkställighetstidens längd som förklarande bakgrundsvariabel till återfall i brott efter frigivning 

ifrån anstalt. 

Vi försöker tillämpa ett sociologiskt perspektiv i förhållande till vår studie för att se om studier 

leder till framgång och i vår undersökning så skulle det då betyda att studier kan leda till en 

lyckad återanpassning i samhället. Detta samtidigt som att den individ som inte väljer att studera 

då kan ha sämre chans till en lyckad återanpassning som Giddens hävdar i sin bok sociologi 

(2007). Vi vill med stöd av våra angivna teorier pröva om det stämmer in på vår 

respondentgrupp, före detta intagna på anstalt, både socialt och ekonomiskt för att se till hur det 

faktiskt har gått för dem efter frigivning och sedan se vad för aktivitet som dom valde på 

anstalten.  
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Vikten av utbildning ur ett sociologiskt perspektiv. 

Grundläggande skolutbildning och den skolpliktiga verksamhetens dolda läroplan enligt Ivan 

Illich. Den socialiserande och fostrande funktionen som skolan har som uppdrag utöver det rent 

kunskapsmässiga uppdraget att överföra och förmedla kunskap. Den moderna utbildningen som 

Illich ser som ett passivt mottagande och skolan som en förmyndarorganisation, är en numera 

allmänt känd om inte allmänt accepterad teori bortom pedagogernas och skolvärldens domäner. 

Anthony Giddens skriver i sin bok sociologi (2007) att vikten av utbildning definierats av såväl 

Illich (1973) och Durkheim (1925) och dennes syn på utbildning som socialiseringsverktyg för 

samhällets gemensamma värdegrund. I de industrialiserade länderna fyllde utbildningen enligt 

Durkheim ytterligare en funktion som socialisationsverktyg gällande skolning till ett specifikt 

yrkesområde eller hantverk för sin försörjning. I de industrialiserade länderna blir utbildning och 

särskilda kvalifikationer ett viktigt medel och verktyg att använda i sin karriär och sitt yrke för 

att kunna använda för social mobilitet, klassvandring (Durkheim i Giddens 2007). 

Talcott Parsons (1952) syn på vikten av utbildning som status förvärvande och meritokratiskt 

skapande, beskrivs av Giddens (2007) handla om, att barnet får sin status efter studiemeriter och 

där kön, etnicitet eller klass inte skulle spela någon roll. Akademisk status ansåg Talcott Parson 

enligt Giddens, vara universella normer som behövs i ett modernt och vuxet samhälle. (Tacott 

Parsons i Giddens 2007). Giddens beskriver att i moderns tid har Bourdieus syn på utbildning 

som exkluderande och klass segregerande variabel, varit en sociologisk teori som vi har tagit 

med i vår uppsats som perspektiv. Bourdieu menade enligt Giddens att utbildningen var 

reserverad de redan välutbildade och att utbildningen verkade som en vattendelare i samhället för 

de redan socialt privilegierade. Högst upp i samhällsklasserna var de redan välutbildade som 

kunde dra fördel av högre utbildning som ett socialt kapital som i sin tur gav tillträde till andra 

kapital som kulturellt och ekonomiskt kapital vilket gav dem en ännu starka ställning i den 

sociala hierarkin.(Bourdieu i Giddens 2007). Giddens tar även upp Bourdieus begrepp kulturell 

reproduktion, där skolan enligt Bourdieu tillsammans med andra sociala institutioner bidrar till 

att upprätthålla sociala och ekonomiska orättvisor över generationer (Bourdieu i Giddens 2007). 

Stigma  

stigmatisering- I Goffmans (2003) teori om effekterna på individer som varit intagna, nämner 

denne förändringen för individens proaktiva status, som innebär att individen upplever en 

radikalt olik social status som intagen, som frigiven kommer hans tidigare sociala position på 

utsidan, aldrig bli densamma som den var före intagningen. En oförmånlig proaktiv ställning och 

dess bieffekter som det innebär för fängelsedömda, sammanfattar Goffman i begreppet 

stigmatisering, med detta menas att den intagne stämplas som en andra klassens medborgare 

eller lägsta klassens medborgare i förhållande till övriga samhällsmedlemmar. Detta bidrar till att 

fängelsedömda tenderar att vilja dölja att de varit intagna för att inte stämplas negativt av 

samhället och dess övriga medlemmar och för att kunna börja om på nytt. Goffman anger tre 
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olika artskilda typer av stigman. Kroppsliga stigman, som ett fysiskt handikapp. 

Karaktärsstigman även kallat biografiska, som är aktuellt för denna uppsats, kan vara ett 

missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa. Gruppstigman även kallade kontextuella/tribala, som 

etnicitet, kön, nation. Giddens tolkar även Goffman som att stigmatisering handlar om social 

kontroll, att det är ett sätt för samhället att få kontroll över den stigmatiserade grupperna. Det 

finns personer som aldrig blir av med sina stigman och därmed heller inte till fullo någonsin blir 

fullt accepterad i samhället menar Giddens i sin tolkning av Goffman (Giddens 2007). 

Utanförskap 

Gemenskap i ett samhälle skapas utifrån samhörigheten som upplevs individer emellan. Det kan 

vara att gemenskapen kommer utav vetskapen att man går upp samtidigt för att gå till jobbet, är i 

samma situation och bidrar till samhället på samma sätt eller utför någon annan sysselsättning 

som stärker gruppsamhörighet exempelvis (Elias & Scotson 1994). Det kan också vara att man 

delar religion, skola, intresse med varandra och att det då skapar gemenskapen. Återanpassning i 

samhället är en process för att föra tillbaka de före detta fångarna in i ett vardagligt liv igen, ge 

dem chansen att åter kliva in i samhället och därmed agera utefter rådande normer och regler. 

Det finns många olika områden inom samhället som man kan vara utanför i och vi har valt att se 

fängelsen som ett samhälle och världen utanför fängelset som ett samhälle, detta för att på ett 

tydligt sätt definiera vad ex-fångarna skall återanpassas till. Alltså har vi skiljt på att vara 

instängd på anstalt och friheten på utsidan. På samma sätt som att samhörigheten ligger i 

gemenskapen i samhället utanför anstalterna så fungerar det på samma sätt inom anstalterna, 

individerna är i samma situation, har liknande sysselsättningar, regler och så vidare. (Elias & 

Scotson 1994). Att sedan kliva in i gemenskapen i ett nytt samhälle kan vara problematiskt både 

för individen, som vill in i samhället, och för samhället i sig. Varje samhälle har regler, normer 

och strukturer som ett slags fundament för att det hela ska kunna fungera, vilket då leder till att 

det i vissa fall är en naturlig reaktion att motverka förändringar (Elias & Scotson 1994). Detta 

perspektiv utgår från samhället och ser till individers sätt att anpassas i det, detta på ett sätt som 

fokuserar på utanförskapet. Vi fokuserar på begreppet “outsider” som är ett nyckeltema i boken 

(Elias & Scotson 1994), och översätter det till utanförskap där vi menar att det uttrycket betyder 

att befinna sig utanför samhället, i vårt fall så menas samhället det som är utanför anstalterna. 

 

 

 



14 

 

6. Kvantitativ metod  

Studiens metod har varit en kohortsstudie och kvantitativ enkätmetod. Därutöver har vår 

litteratursökning på området klientutbildning, återanpassning samt kriminalvården gett oss 

underlag för enkätens utformning och fokus. 

Datainsamling och tillvägagångssätt  

Datainsamlingsmetoden vi använde oss utav var webbaserade enkäter. Det har visat sig vara 

extremt svårt att på så kort tid som vår uppsats har att anpassa sig efter att få svar på enkäterna. 

Vår webbaserade enkät låg ute i 1 månad mellan 7 november till 7 december 2013. Under den 

tiden med aktiv spridning bland två stora organisationer som KRIS 19 lokalföreningar och X-

Cons 14 lokalföreningar utgör eller vill ge bilden av att utgöra, enligt deras respektive hemsidor. 

Responsen vi fick på vår uppsats sida på facebook var inte så märkbar, sidan fick endast 9 likes 

och 2 kommentarer under den månad som facebooksidan var aktiv. Utöver det mailades samtliga 

av de 33 lokalföreningar som kunde kontaktas där vi informerade om vår enkät och frågade om 

de ville vara med och svara och sprida den. Vi hade dessutom muntlig kontakt med respektive 

förenings ordförande för godkännande att bedriva vårt arbete. Enkäten bestod av 27 frågor med 

flertalet flervalsfrågor, faktafrågor beståendes av JA och NEJ alternativ, samt 

gradering/värderingsfrågor bestående av en fyrskalig gradering med valen Stämmer helt och 

hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls.   

Urval 

Målgruppen som underlaget hämtas ifrån är före detta intagna i kriminalvårdsanstalt i Sverige. 

Samtliga kommer att vara anonyma i vår redovisning av data och vi har heller inte möjlighet att 

ta reda på namnen på våra respondenter. Detta då vi tror att respondenterna kommer att känna sig 

tryggare med att vara anonyma och mer benägna att vara genuina i sina svar. En webbaserad 

enkät konstruerades och publicerades med hjälp från vår projektsida på facebook som vi skapat. 

Enkäten spreds till KRIS (kriminellas revansch i samhället) och X-Cons lokalföreningars 

facebooksidor för att få in datamaterial ifrån före detta intagna och underlag till frågeställningen. 

Båda dessa organisationer beskriver sig själva på sina hemsidor (http://kris.a.se/ 

samt http://snowmedia.se/xcons/) som ideella stödföreningar för frigivna från landets anstalter, 

de finns även i viss mån utomlands men vi fokuserar på deras organisation här i Sverige. 

Föreningarna fungerar genom att frigivna hjälper varandra tillbaka till samhället. Detta genom att 

ses och prata om erfarenheter, ge råd till varandra och finnas tillgängliga för de som behöver 

hjälp. Utöver detta bedriver de olika former av mentorprogram, utbildningar, utslussboenden och 

annan pro-social verksamhet för att bryta kriminellt beteende och negativa nätverk.  (KRIS och 

X-Cons hemsidor december 2013). Eftersom att enkäten är tillgänglig för alla i, och med att den 

ligger på internet, så har vi valt att ha två kontrollfrågor som vi bedömt att dem som har avtjänat 

http://kris.a.se/
http://snowmedia.se/xcons/
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tid i anstalt i Sverige ska klara. De som inte avtjänat tid i anstalt ska sållas bort i och med att dem 

inte kommer kunna svara korrekt på kontrollfrågorna.  

Avgränsning 

Vi har avgränsat vår undersökning till att endast söka svar från före detta intagna. Vi har valt att 

ta tillvara på denna grupps perspektiv på vald aktivitet inom anstalten och hur personerna känner 

att det gynnar dem i dagsläget. Vidare avgränsar vi även oss från dem som sitter på anstalt just 

nu, detta eftersom att de möjligen inte har en klar bild på vilken nytta i framtiden de faktiskt 

kommer ha av sin valda aktivitet och att det kan vara en lång och svår process att få den 

tillgången vi skulle behöva ha med dessa individer. Även personal och lärare på anstalter som 

arbetar med utbildningen har vi inte haft för avsikt att intervjua, detta på grund av att det inte 

ingår i det perspektiv vi har på uppsatsen, att undersöka vad de före detta intagna tycker. 

Under vår litteratursökning har vi träffat på många studentuppsatser och även 

forskningsrapporter som berör återanpassning och återfall, eller klientutbildningen som 

organisation, och att studera i anstalt gällande motivation och villkor för lärandet i sig. Då vårt 

fokus ligger på den sammanfattande upplevelsen för kollektivet före detta intagna i anstalt och 

den upplevda nyttan av genomförd eller icke genomförd klientutbildning oavsett Dom, 

säkerhetsklass på anstalt, eventuella inlärningssvårigheter, tidigare studier, så har vi valt att 

endast ytligt behandla dessa bakgrundsfaktorer i vår enkät och inte som teoretisk bakgrund eller 

perspektiv. Under vårt förarbete med studien fick vi även uppfattningen att just denna 

frågeställning inte tidigare hade undersökts enligt kriminalvården själva, i en svensk kontext och 

med samma variabler. Detta eftersom att vi inte funnit tidigare studier med liknande infallsvinkel 

som vår. 

Analysmetod - Deskriptiv statistisk analys 

För att analysera vår insamlade data som vi fått via enkät så tar vi hjälp av statistikprogramet 

IBM SPSS Statistics, detta för att det programmet ger oss möjlighet att gå in på detalj i varje 

variabel men kan även jämföra variablerna med varandra. Svaren från enkäterna kodades till 

siffror för att kunna analyseras i statistikprogrammet. Alla frågor fördes in som enskilda 

variabler i SPSS. Alla enkätsvar (n=25) överfördes manuellt till SPSS för dataanalys. En av 

respondenterna visade sig ha avtjänat verkställighet i anstalt i Danmark, därför togs den 

respondentens svar inte med i vår studie. Enkäten räknas om internt bortfall. För att få fram 

resultat av enkäterna användes frekvens- och korstabeller för aggregerad data.  

För att få materialet läsvänligt och överskådligt har resultatet presenterats i tabeller, korstabeller 

och stapeldiagram. Längden på verkställigheten och ålder vid påbörjan av verkställighetstiden 

beräknades för att se om dessa kunde påverka resultatet, om studier har betydelse för återfall i 

brottslighet betydelsen för att erhålla anställning. Öppna frågor som besvarats i enkäten har 
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presenterats i textform. Det test som skulle ha använts för att undersöka samband, om 

skillnaderna var signifikanta är Chi två test. Detta test är lämpligt då individer är indelade i olika 

grupper. För att kunna använda Chi två test finns kraven att stickprovet inte får understiga 30 

individer. Då vår studie inte uppfyller detta krav har vi inte kunnat tillämpa chi två test i vår 

analys.  

När vi analyserar studiens data använder vi oss utav både univariata och bivariata analyser av 

våra variabler. Detta för att synliggöra studiens data ur olika perspektiv och jämföra variabler för 

att synliggöra mönster och tendenser som respondenterna svarat i för att sedan kunna dra 

slutsatser från resultatet (Harboe 2013).   

Univariat analys 

Univariat analys är en analys med enbart en variabel och begränsar redovisningen till en 

deskriptiv (beskrivande) framställning av variabelns fördelning. Vanligtvis sker benämningen av 

fördelning i procent och/eller absoluta tal. Då studiens datamaterial är litet bör fördelningen inte 

anges i procent utan endast i absoluta tal. Dock har vi vid tillfällen använt oss av procentuell 

redovisning för tydlighetens skull. Vi kan även med univariat analys få ut ett medelvärde, som 

beskriver genomsnittet av antalet observationer i variabeln. Median, som beskriver 

observationens mittvärde och som delar observationerna så att hälften har ett större värde och 

andra hälften ett mindre värde än medianen. Typvärde som beskriver de mest frekvent 

förekommande värdet i fördelningen (Harboe 2013). Vi har dock inte använt oss av dessa 

spridningsmått med anledning av studiens begränsade underlag. I analysprogrammet SPSS kan 

man även redovisa resultaten genom grafiska illustrationer, stapeldiagram är lättöverskådliga och 

enkla att utläsa. Detta är diagramet vi använt oss av i studien för den univariata analysen. 

Bivariat analys 

En bivariat analys är en analys mellan två variabler. Denna metod analyserar korrelationerna 

mellan variablerna. Korrelation betyder samband och ger möjlighet att analysera kausala 

samband mellan två variabler. Kausala samband innebär att det finns orsaksmässiga samband 

variablerna emellan. Att en variabel orsakar den andra variabelns utfall. I det fall att man hittar 

ett direkt samband mellan variablerna kan man även beräkna riktningskoefficienten, som betyder 

riktningen i sambandet om det är positivt eller negativt. Vidare kan man med en bivariat analys 

signifikanstesta sambandet mellan variablerna. Detta betyder hur sannolikt det är att man kan 

generalisera sambandet till en större population, i studiens fall samtliga före detta intagna i 

Sverige (Harboe 2013). Detta kallas även för Pearson Chi2 test i SPSS där man även kan mäta 

styrkan i sambandet med olika mått beroende på variabelns skalnivå. En signifikansanalys är inte 

möjlig på studiens data då antalet respondenter inte är tillräckligt många för att resultatet ska 

kunna vara generaliserbart. Vill man illustrera sambandet (korrelationen) grafisk kan man göra 

ett spridningsdiagram grafiskt. I Vår studie har vi dock inte kunnat tillämpa en statistisk analys 

av samband eller dess styrka samt signifikans med anledning av att dataunderlaget har 



17 

 

understigit det möjliga antalet för mätbara värden. Vår studies redovisning sker med korstabeller 

i den bivariata analysen. 

Etiska överväganden 

Enkäten distribueras åtföljt av ett inledande informationsblad som beskriver studiens bakgrund 

och syfte. Vidare informerades (informationskravet) även potentiella deltagare att det handlade 

om en studie av universitetsstudenter samt att resultaten gick att ta del av på samma forum som 

enkäten spridits på. Vidare har vi förklarat att det är frivilligt att delta i studien likväl som det är 

frivilligt att avbryta ett påbörjat deltagande utifall de skulle ändra sig om att delta 

(samtyckekrav). Att deltagarna garanteras anonymitet då enkäten inte är konstruerad att 

identifiera någon respondent på något sätt genom frågornas utformning eller innehåll garanterar 

deltagarna total anonymitet (Konfidentialitetskravet). Slutligen har vi i informationsbladet även 

angett att datamaterialet inte kommer användas i annat än vetenskapligt syfte (nyttjandekravet). 

Ur forskningsetisk synpunkt har vi varit noga med att efterfölja de principer och 

rekommendationer som vetenskapsrådet beskriver rörande informationskravet, samtyckekrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(www.codex.vr.se ). Där informationskravet är att respondenterna skall veta syftet med 

undersökningen, samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma 

själva över sin medverkan i undersökningen, konfidentialitetskravet som innebär att uppgifterna 

som respondenterna lämnar inte ska kunna hamna i andras eller fel händer och slutligen 

nyttjandekravet där insamlade data om enskilda personer endast får användas i forsknings syfte. 

Vi har tagit tillvara på dessa punkter kring våra respondenter.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta och att det finns en viss röd tråd som går 

igenom arbetet. Validitet förutsätter att data du har är sådan, att den verkligen svarar på de frågor 

du ställer. Ungefär ”som du frågar får du svar”. Därutöver skall alla moment hänga ihop och ha 

en logisk koppling till varandra så att det blir en naturlig följd i arbetet (Harboe 2010). Intern 

validitet handlar om sammanhanget inom arbetets olika delar. Det finns två kontrollfrågor som 

synliggör om arbetet har en intern validitet eller inte. Den första är om undersökningen gett svar 

på vad som undersökningen ursprungligen velat ha svar på och den andra är om det finns ett 

samband emellan slutsats och tidigare problemformulering. Extern validitet ser till hur 

undersökningen är giltig till verkligheteten, hur sanningsenlig mätningen är.  

Med reliabilitet menas hur väl man lyckas mäta det som avses att mäta, hur noggrann och 

tillförlitlig mätningen är och att rätt metod använts. Reliabilitet avser därmed att en mätning är 

stabil och med det vill man säga att allt sker utifrån samma förutsättningar och vid exakt 

liknande förhållande (Harboe 2013), vilket då menas att om man skulle utföra en liknande studie 

igen så skulle resultatet i stort sett bli det samma. Data kan antingen vara stabil eller labil. Stabil 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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menas det att data är tillförlitlig, eller reliabel, och labil data är föränderlig vilket innebär att den 

inte är reliabel.  

Kritisk reflektion  

Vi fick in 26 svar på vår enkät, med ett bortfall på en (1) enkät, vilket vi anser gör datan till labil 

(Harboe 2013), eller föränderlig, då den inte kan ses som generaliserbar, eftersom att så pass få 

respondenter inte kan representera populationen “före detta intagna”. Urvalet kommer inte kunna 

vara representativt, då antalet respondenter inte heller gav tillräckligt underlag för en analys som 

kan överföras på hela populationen före detta intagna. Tillförlitligheten är för låg för att kunna 

uppfylla önskad nivå i vår insamlade data, vilket gör att reliabiliteten inte uppfylls. Vi har haft 

ambitionen att få ett underlag om 50 st. besvarade enkäter för att kunna uttala oss om korrelation 

och samband emellan två variabler (Harboe 2013). Även fast vi bara fick in 25 korrekta stycken 

svar på vår enkät så anser vi att vi ändå kan se åsikts-och upplevelsemönster angående deras tid i 

anstalt, med det menar vi att vi kan se tendenser, om än svaga, från respondenterna där många i 

populationen tyckt samma sak och varit med om liknande upplevelser. Däremot så är 

urvalspopulation för liten för att vi ska kunna uttala oss generellt om ursprungspopulationen, det 

går alltså inte att generalisera utifrån vår insamlade data. Vi kommer analysera datan och 

redovisa resultaten utifrån vetskapen om detta. 

Validitet i förhållande till vår studie anser vi att det finns. Då validitet innebär att delarna i 

studien är relevanta för varandra och bildar en slags “röd tråd” emellan alla delar. Vi anser att 

vårt arbetes olika delar hänger ihop och tillför sin del till vår uppsats.  

En webbenkät kan även besvaras felaktig med vilja, vilket kan ses som en motvilja till 

forskningsfrågan, eller att fel personer besvarar enkäten (Harboe 2013). Vi försökte motverka 

detta genom att ha två kontrollfrågor, dessa ska styrka att personen tillhör gruppen vi avser att 

undersöka innan tillgång ges till enkäten. Vi misstänkte även när vi påbörjade studien att det 

kunde finnas en svårighet att få in önskat antal respondenter till vår enkät, vilket visade sig vara 

sant. Det vi tror var en av anledningarna till det relativt låga antalet respondenter är att det var 

svårt att nå ut till populationen, före detta intagna, med information om vår enkät. Vi har försökt 

nå dem via X-Cons och KRIS facebooksidor, vilket visade sig att det var en för låg aktivitet på 

dessa sidor och det kan vara en av anledningarna till så få svarat. Det visade sig även att det var 

svårt att få vissa av de ideellt arbetande inom organisationerna att samarbeta och sprida vidare 

informationen till lokalgruppsidor eller liknande, lokalgrupper är olika avdelningar inom 

organisationen så som kris-08 exempelvis.  

En möjlighet för att få ökad spridning för vår enkät var också att närvara på diverse samlingar 

inom X-Cons och KRIS såsom morgonmöten eller dylikt. Vi förde en dialog med 

organisationerna angående detta och vi närvarade med enkäterna i pappersform vid ett tillfälle. 

Vid det tillfället så var det 7 stycken närvarande som ingick i vår målgrupp som potentiella 

respondenter. Vid det tillfället var de flesta positiva till att svara på enkäten men hade inte tid just 
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då att göra det och vi skulle återkomma, när vi återkom så hade dock ingen svarat på enkäten. 

Detta kan vara för att enkäter i sig kanske inte är så tilltalande som metod för respondenter. En 

presumtiv respondent beskrev det på plats, att det var ett förflutet som han inte ville prata om. 

Denne menade inte att han inte ville prata om sina studier i anstalt i sig utan han ville inte prata 

om sin tid på anstalt. En annan tilltänkt respondent ville inte delta för att det var en enkät med 

förbestämda svarsalternativ, han ville i så fall ha en ensam intervju så att han kunde vara säker på 

att få berätta allt han ville, han var orolig över att en enkät inte kunde täcka alla hans upplevelser. 

Vilket den säkerligen inte hade gjort, men vi var inte ute efter just hans upplevelser utan vi ville 

få in så många svar som möjligt för att förhoppningsvis kunnat bilda en generell uppfattning av 

vad studier i anstalt betyder för återanpassningen i samhället.  

Eftersom vi ville göra en studie som skulle kunna ge en bra helhetsbild av intrycket och 

upplevelser från deras tid i anstalt så var det bästa alternativet att göra en kvantitativ studie i 

enkätform. Detta för att få en bra mängd data som skulle kunna säga något om hur populationen 

före detta intagna upplevde att deras sysselsättning på anstalt betyder för dem idag. Vi 

diskuterade alternativet att utföra ett antal intervjuer men vi ansåg att vi inte skulle kunna få svar 

på våra frågeställningar då. Detta för att vi var ute efter en slags generell åsikt och upplevelse av 

utbildningens betydelse för återanpassningen i samhället. 
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7. Resultat 

Vår redovisning kommer begränsa sig till en deskriptiv analys då dataunderlaget endast består av 

25 respondenter. Två respondenter föll bort då en fastnade i kontrollfrågorna och den andra 

tillhörde inte vår målgrupp, före detta intagna i Sverige, utan hade varit intagen i anstalt i 

Danmark. Därför kunde personen svara rätt på vår kontrollfråga men svaren som gavs baserades 

då inte på den svenska kriminalvården. Resultatkapitlet kommer först behandla bakgrundsdata 

där vi går igenom vilka variabler vi har använt i studien. Sedan följer en del om själva 

variablerna som visar hur vi klassificerar variablerna som oberoende och beroende variabel. 

Bakgrundsdata 

Tabell 1 ger en översikt över de variabler som vi tar med i vår analys. Syftet med tabellen är ge 

en överblick över de aktuella variablerna i våra analyser. Vi har utifrån materialet kodad fram 46 

variabler och tar i denna översikt med åtta (8) variabler.  

Tabell 1 - Variabler. 

Respondentens kön 25 Män 
19st 

Kvinnor 
6st 

 

 

 

 

 

 

Har erhållit arbete efter frigivning 25 Ja 
13st 

Nej 
11st 

Ej svar 
1st 

 

 

 

 

Har återfallit i brott efter första frigivning 25 Ja 
13st 

Nej 
10st 

 

 

 

 

 

 

Ålder vid anstaltsvistelsens start 25 18-29 
år  
6st 

30-39 år 
9 st 

40-49 
år 
8st 

50-59 
år 
1st 

60-69 år 
1st 

verkställighetstidens längd 25 1-6 
mån 
7st 

7-12 
mån 
2st 

1-3 år 
8st 

4-6 år 
7st 

11år 
< 
1st 

Har annan verksamhet under 
anstaltsvistelse 

25 Ja 
12st 

Nej 
13st 

 

 

 

 

 

 

Har eget boende idag 25 Ja 
23st 

Nej 
2st 

 

 

 

 

 

 

Har studerat under anstaltsvistelse 25 Ja 
7st 

Nej 
18st 
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Variabler 

Våra angivna variabler som vi använder oss av i vår analys härstammar från frågor i enkäten om 

deltagande i studier, utbildning eller annan verksamhet. I vår analys delade vi in variablerna i 

beroende och oberoende. En beroende variabel är den som påverkas och en oberoende påverkar. 

(Edling & Hedström 2003). Detta hade relevans när vi skapade korstabeller i SPSS. 

Definition av variabler  

Beroende variabler 

 

 Har studerat i anstalt - Betyder att respondenten endast har studerat i anstalt. 

 Har annan verksamhet under anstaltsvistelse - Betyder att respondenten inte har studerat 

under sin tid i anstalt. 

 

De två variablerna ovan kunde vi urskilja efter frågan “Vilken sysselsättning hade du under din 

tid på anstalt?” från enkäten. 

 

Oberoende variabler 

 

 Har återfallit i brott efter första frigivning - Betyder att respondenten har eller har inte 

återfallit i brott sen sin första frigivning.  

 Har erhållit arbete efter frigivning - Betyder att respondenten har eller har inte erhållit 

anställning efter sin senaste frigivning. 

 Har eget boende idag - Betyder att respondenten har eller har inte en egen bostad idag. 

 

De tre variablerna ovan kunde vi urskilja efter respektive frågas direkta utformning. Det var JA 

eller NEJ samt Avstår svar som val på dessa frågor. 

Bakgrundsvariabler 

 Kön - Respondentens kön efterfrågas. 

 Ålder - Åldern då respondenten blev intagen på anstalt för första gången. 

 Strafftidens längd - Hur länge respondenten senast satt intagen på anstalt. 

 

I analyserna har vi beaktat variablerna ålder vid påbörjan av senaste verkställighet i anstalt och 

verkställighetstidens längd som bakgrundsvariabler. En bakgrundsvariabel bidrar till att ge en 

allmän bild av de personer som en undersökning gäller. De två variablerna kommer vara centrala 

i våra jämförelser av variabler i studien. Variabeln ålder är indelat i sex ålderskategorier i 

enkäten som täcker in åldersspannet 18-69. Även strafftidens längd kan ha inverkan på de 

variabler som vi undersöker, därav finns strafftidens längd med som enskild variabel. I enkäten 

och som variabel indelas strafftidens längd i sju kategorier från under 6 månader till 11 år och 

över.  
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Bakgrundsvariabeln ålder vid påbörjan av anstaltsvistelsens start (Diagram 1) - Tittar vi närmare 

på variabeln ålder, indelat efter vilken ålderskategori respondenterna tillhör, ser vi att antalet 

individer i den största gruppen 30-39 är nio stycken. 40-49 år innehåller åtta respondenter och 

18-29 år innehåller sex respondenter.(diagram 4). Grupperna 50-59 år och 60-69 år har båda en 

respondent vardera. Fördelningen i procent för de fem åldersgrupperna ser då ut som följande: 

18-29 - 24 %, 30-39 - 36 %, 40-49 - 32 %, 50-59 - 4 % och 60-69 - 4 %. Det är alltså en 

majoritet av respondenterna som befann sig i åldersgruppen 30-39 när de hamnade på anstalt 

första gången. Den deskriptiva analysen visar på att 19 av 25 respondenter utgörs av män 

resterande sex utgörs således av kvinnor. med detta sagt är det över tre gånger fler män än 

kvinnor i studien (diagram 1). Vi har dock valt att inte anta ett genusperspektiv i denna studie.  

    Diagram 1.Ålder vid anstaltsvistelsens start. 

Bakgrundsvariabeln verkställighetstidens längd (Diagram 2) - Tittar vi närmare på variabeln 

verkställighetstidens längd efter första frigivning, indelat efter respondenternas verkställighetstid 

i anstalt, ser vi att antalet respondenter som avtjänat verkställighetstid på mellan 1-3 år är åtta 

stycken. I gruppen avtjänad verkställighetstid 4-6 år är antalet respondenter sju (7) stycken. Den 

gruppen är lika stor som antalet respondenter som avtjänat en verkställighetstid mellan 1-6 

månader med sju respondenter. Två respondenter anger att de avtjänat en verkställighetstid på 

mellan 7-12 månader. Sist är det en respondent som avtjänat en verkställighetstid på över elva år. 
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Majoriteten av vår studies respondenter, 32 % har därmed avtjänat en verkställighetstid på 

mellan ett till tre år. Majoriteten av vår studies respondenter är således korttidsdömda med en 

verkställighetstid på under fyra år. Detta innefattar 68 % av vår studies respondenter. Sett ur ett 

annat perspektiv är även 32 % i vår studie långtidsdömda som avtjänat en verkställighetstid på 

över fyra år. Detta innefattar sju st. respondenter med verkställighetstid på fyra till sex år samt en 

st. med verkställighetstid på över elva år. Definitionen av långtidsdömda hämtades från 

kriminalvårdens rapport Långtidsdömdas verkställighet (kriminalvården 2003). 

Diagram 2.Respondenternas verkställighetstids längd. 

Respondenternas upplevelser 

I vår studie redovisar vi resultaten av respondenternas egna upplevelser av studier i anstalt i 

förhållande till deras situation idag efter frigivning ifrån anstalt. De upplevelser som vi har 

efterfrågat handlar om hur de upplever att deras sysselsättning i anstalt har haft betydelse för 

deras återanpassning i samhället efter frigivning ifrån anstalt. Med återanpassning avser vi i detta 

stadie, erhållit arbete, återfallit i brott, har egen bostad samt hur de bemöts av samhället efter 

frigivning ifrån anstalt.  
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Upplevelsen att samhället dömer och upplevelsen av utanförskap ifrån samhället. 

I tabell 2 visar resultaten för respondenternas svar om hur de upplever att samhället är dömande 

på grund av att de avtjänat verkställighet i anstalt. 19 respondenter svarade jakande på det 

påståendet, vilket betyder att de upplever att samhället dömer dem för att de avtjänat 

verkställighet i anstalt. Elva respondenter uppgav att påståendet stämmer helt och hållet. Den 

sammanlagda procenten som då var jakande är 76 %. Sex respondenter svarade nekande, vilket 

betyder att de inte höll med i påståendet, och inte upplever att samhället dömer dem för att de har 

avtjänat verkställighet i anstalt. Ingen av respondenterna valde det mest nekande alternativet 24 

% utgör således den nekande gruppen respondenter.  

Tabell 2.Respondenternas upplevelse att samhället är dömande mot före detta intagna i anstalt. 

 

I tabell 3 visar resultaten respondenternas svar på om de upplever en utanförskapskänsla från 

samhället efter frigivning. 22 respondenter har svarat jakande på att de upplever en känsla av 

utanförskap från samhället efter frigivning ifrån anstalt. Vilket betyder att dem i någon grad 

själva upplever ett utanförskap från samhället. Den sammanlagda procenten som anger att de 

upplever en utanförskapskänsla av någon grad utgör i vår studie 88 %. Tre respondenter svarade 

nekande vilket betyder att dem inte upplever någon grad av utanförskap från samhället. En 

respondent valde det mest nekande alternativet och två respondenter valde det mindre nekande 

alternativet och utgör i vår studie 12 % som inte upplever någon grad av utanförskap från 

samhället. 

Tabell 3.Respondenternas svar om upplevd utanförskapskänsla ifrån samhället. 

 

Tabell 4 visar resultaten på respondenternas svar till påståendet “upplever att samhället dömer 

för att man varit i anstalt” i förhållande till “ upplever utanförskapskänsla från samhället efter 

frigivning”. 18 av respondenternas svar är jakande på båda påståenden, vilket motsvarar 72 % av 

gruppen med respondenter. Resterande 28 %, (sju respondenter), har svarat nekande till 

påståendena.  
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Tabell 4. Korstabell variabler: upplever att samhället dömer – upplever utanförskapskänsla. 

Efterfrågan om registerutdrag och att ha nekats jobb på grund av ett brottsregister.  

I tabell 5 visar resultaten av respondenternas svar på om de har efterfrågats utdrag ur 

brottsregistret vid ansökan av arbete. Tolv respondenter i vår studie svarade att de har 

efterfrågats registerutdrag vid ansökan av arbete genom att svara ja på frågan. Gruppen som har 

efterfrågats utdrag ur brottsregistret vid ansökan av arbete utgör 48 % i vår studie.  Tolv 

respondenter svarade att de inte har efterfrågats registerutdrag vid ansökan av arbete genom att 

svara nej på frågan. Gruppen som inte har efterfrågats utdrag ur belastningsregistret vid ansökan 

av arbete utgör 48 % i vår studie. En respondenter avstod från att svara på frågan antingen för att 

uppgav att de inte visste eller för att de valde att inte besvara frågan. Denna grupp utgör därmed 

4 % i vår studie. 

Tabell 5.Respondenternas svar på om de efterfrågats registerutdrag vid ansökan av arbete. 

 

I tabell 6 visar resultaten av respondenternas svar på om de har nekats arbete med anledning av 

sitt brottsregister. Tolv respondenter svarade att de har nekats arbete med anledning av sitt 

brottsregister genom att svara ja på frågan. Gruppen respondenter i vår studie som har nekats 

arbete med anledning av sitt brottsregister utgör således 48 %. Elva respondenter svarade att de 

inte har nekats arbete med anledning av sitt brottsregister genom att svara nej på frågan. Gruppen 

respondenter i vår studie som inte har nekats arbete med anledning av sitt brottsregister utgör då 

44 %. Två respondenter avstod från att svara på frågan antingen för att uppgav att de inte visste 

eller för att de valde att inte besvara frågan. Gruppen respondenter i vår studie som inte vet eller 

väljer att inte svara på frågan om de har nekats arbete med anledning av sitt brottsregister utgör 

endast åtta procent i vår studie. 

 

 



26 

 

Tabell 6. Respondenternas svar om de har nekats arbete på grund av brottsregister. 

 

Tabell 7 visar resultaten av respondenternas svar till påståendet “efterfrågats utdrag ur 

belastningsregistret” i förhållande till “ nekats arbete med anledning av brottsregister”. Av 25 

respondenter så uppgav tolv stycken att de hade nekats arbete på grund av sitt brottsregister, 

vilket motsvarar 48 % av respondenterna. Av resterande 13 respondenter så hade elva utav dem 

inte nekats arbete på grund av sitt brottsregister, vilket motsvarar 44 %. Det är alltså en marginell 

skillnad på fyra procentenheter. 

Tabell 7. Korstabell variabler: Efterfrågats utdrag – Nekats arbete på grund av brottsregister. 

 

Sysselsättning i anstalt och om Studier i anstalt. 

I tabell 8 visar resultaten respondenterna upplevelser om deras valda sysselsättning i anstalt har 

påverkat om de erhållit arbete efter sin frigivning. Sex respondenter svarade jakande att de 

upplever att deras sysselsättning i anstalt har påverkat om dem erhållit arbete efter frigivning. 

Gruppen som upplever att deras sysselsättning i anstalt har påverkat om de har erhållit arbete 

efter frigivning utgör 24 % i vår studie. En respondent höll med i påståendet helt och hållet. 

Medans fem ansåg att påståendet stämde ganska bra. 19 respondenter i vår studie svarade 

nekande att de inte upplever att deras sysselsättning i anstalt har påverkat om de erhållit arbete 

efter frigivning. Gruppen som upplever att sysselsättningen i anstalt inte har påverkat om de har 

erhållit arbete utgör i vår studie 76 % varav tolv respondenter valde det mest nekande 

alternativet, stämmer inte alls och sju respondenter angav att påståendet stämde ganska dåligt 

med deras upplevelse. 
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Tabell 8. Respondenternas svar om sysselsättning i anstalt påverkar att de erhållit arbete. 

 

I tabell 9 visar resultaten av respondenternas upplevelser om studier i anstalt har betydelse för 

återanpassning i samhället. Fem respondenter svarade jakande att de upplever att studier har 

betydelse för återanpassning i samhället. Ingen valde det mest jakande svarsalternativet, 

“stämmer helt och hållet”. Gruppen jakande som upplever att studier har betydelse för 

återanpassning i samhället utgör 20 % av respondenterna i vår studie. 20 respondenter i vår 

studie svarade nekande att de inte upplever att studier har betydelse för återanpassning i 

samhället. Elva respondenter valde det mest nekande alternativet, “stämmer inte alls”. Gruppen 

som upplever att studier inte har betydelse för återanpassning i samhället utgör således 80 % av 

respondenterna i vår studie. 

Tabell 9. Respondenternas svar om studier har betydelse för återanpassning i samhället. 

 

Tabell 10 visar resultaten av respondenternas svar till påståendet om “sysselsättning i anstalt har 

påverkat om respondenten erhållit arbete” i förhållande till påståendet “ har studier betydelse för 

återanpassning i samhället”. En respondent håller med i båda påståenden genom att svarat 

“stämmer ganska bra” på de två. 15 respondenter, motsvarande 60 % svarar nekandes på båda 

alternativen, alltså att dem inte anser att studier eller sysselsättning på anstalt påverkat om dem 

erhållit arbete eller att det hade någon betydelse för återanpassningen. Fyra respondenter uppger 

att studier har en betydelse samtidigt som sysselsättning inte har det. 

Tabell 10. Korstabell variabler: sysselsättning i anstalt, betydels för arbete – studies betydelse för återanpassning. 
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Betydelsen av studier i anstalt för återfall i brottslighet 

Studiens resultat om betydelsen av studier i anstalt för återfall i brottslighet i förhållande till vår 

urvalsgrupp visar först hur många av respondenterna som har återfallit i brott efter sin första 

frigivning och hur många av respondenterna som inte har återfallit i brott efter sin första 

frigivning. Därefter hur många av respondenternas som har studerat och som har återfallit i brott 

efter sin första frigivning samt hur många av respondenterna som har studerat och som inte har 

återfallit i brott efter sin första frigivning. 

Den univariata analysen (Diagram 3) visar att antalet respondenter som har återfallit i brott efter 

sin första frigivning är 13 stycken och att tio stycken av respondenterna inte har återfallit i brott 

efter sin första frigivning. Bland de 25 respondenterna är det två som avstår från att svara. 13 

återfall av 25 respondenter utgör i procentsats 52 % av respondenterna i urvalsgruppen som har 

återfallit i brott efter sin första frigivning. Det ger ett resultat som pekar på att 40 % av 

respondenterna inte har återfallit i brott efter sin första frigivning. Strax över hälften av 

respondenterna har alltså återfallit i brottslighet efter sin första frigivning.  

Diagram 3. Respondenternas fördelning på återfall i brott. 

Bivariat analys (Tabell 11) - När vi analyserar variabeln “har studerat under anstaltsvistelse” 

med variabeln “har återfallit i brott efter första frigivning” i en bivariat analys med en korstabell 

ser vi att av sju respondenter som anger att de har studerat under sin anstaltsvistelse så har tre 
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stycken återfallit i brott efter frigivning. Av 18 respondenter som har angivit att de inte har 

studerat under anstaltsvistelse så har tio återfallit i brott efter sin första frigivning. Alltså har 43 

% av de som studerat återfallit i brottslighet och motsvarande siffra för de som inte studerat är 56 

%. 

Tabell 11. Korstabell variabler: Har återfallit i brott – har studerat under anstaltsvistelse. 

 

Betydelsen av studier i anstalt för anställning efter frigivning. 

Här kommer vi redovisa hur många av respondenterna som har erhållit arbete efter sin senaste 

frigivning ifrån anstalt och hur många av respondenterna som inte har erhållit arbete efter sin 

senaste frigivning från anstalt. Därefter kommer vi att redovisa vår studies resultat av hur många 

av respondenterna som har studerat och som har erhållit arbete efter sin senaste frigivning ifrån 

anstalt. Samt hur många av respondenterna som uppger att de har studerat under anstaltsvistelsen 

och som inte har erhållit arbete efter frigivning ifrån anstalt. 

Den univariata analysen visar att i vår studies urvalsgrupp av 25 respondenter har 13 stycken 

uppgett att de har erhållit arbete efter sin första frigivning. I urvalsgruppen anger elva stycken av 

respondenterna att de inte har erhållit arbete efter sin första frigivning. En av respondenterna 

avstår från att besvara frågan. Alltså så har 52 % av respondenterna erhållit arbete efter sin 

senaste frigivning (diagram 4). 
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Diagram 4 Respondenternas fördelning på erhållit arbete efter frigivning. 
 

Bivariat analys (Tabell 12) - När vi analyserar variabeln “har studerat under anstaltsvistelse” 

med variabeln “har erhållit arbete efter frigivning” i en bivariat analys med en korstabell så ser vi 

att av sju respondenter, som anger att de har studerat under sin anstaltsvistelse, så har tre inte 

erhållit arbete efter frigivning samtidigt som resterande fyra då har erhållit ett arbete efter 

frigivningen. Av 18 respondenter som har angivit att de inte har studerat under anstaltsvistelse så 

har åtta uppgett att de inte erhållit arbete efter frigivning och nio att de har erhållit arbete. Alltså 

så har 57 % av de som studerat erhållit anställning efter senaste frigivningen och motsvarande 

siffra för de som inte har studerat 50 %, en procentuell skillnad på sju procentenheter. En 

marginell skillnad som säger att utbildning i högre positiv grad ger större chans till anställning. 

Tabell 12. Korstabell variabler: arbete efter frigivning – studerat under anstaltsvistelse. 
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8. Analys 

I vår analys har vi utgått från de upplevelser som påvisar hur många av respondenterna som inte 

har återfallit i brott, hur många av studiens respondenter som har erhållit arbete efter frigivning 

ifrån anstalt och hur många av respondenterna som anger att de inte upplever ett utanförskap 

ifrån samhället. I vår bedömning och definition på att återanpassas i samhället har vi utgått från 

två nivåer. Första nivån utgör en uppfyllnad av fyra variabler, studerat under anstalt, återfall i 

brott, erhållit arbete och har eget boende. I andra nivån utgör återanpassning en uppfyllnad av tre 

variabler, återfall i brott, erhållit arbete och har eget boende. För att anses ha återanpassats i 

samhället skall samtliga variabler ha uppfyllts positivt i respektive nivå. Vi vill var för sig och 

tillsamman analysera studiers enskilda och samverkande mönster på variablerna återfall i 

brottslighet och anställning efter frigivning. Våra övergripande frågeställningar är således:  

 Har studier i anstalt betydelse för återfall i brott efter frigivning? 

 Har studier i anstalt betydelse för erhållet arbete efter frigivning?  

Respondenternas upplevelser 

Respondentens upplevelse av att samhället dömer - Utanförskap 

I Tabell 4 redovisas respondenternas svar till påståendet “upplever att samhället dömer för att 

man varit i anstalt” i förhållande till “ upplever utanförskapskänsla från samhället efter 

frigivning”. Analysen visar en hög koncentration av jakande respondentsvar i båda påståendena. 

18 av de 25 respondenternas svar är jakande till att de upplever att “samhället dömer dem för att 

de har avtjänat verkställighet i anstalt” samt att de “upplever en utanförskapskänsla från 

samhället efter frigivning ifrån anstalt”. Gruppen med denna höga skattning motsvarar 72 % av 

respondent gruppen. Dessa 18 individer känner sig alltså utanför ifrån samhället och känner 

samtidigt att samhället dömer dem på grund av deras förflutna som intagen. Resterande 28 %, 

(sju respondenter), procent har svarat nekande till minst ett av påståendena.  

Vår studies resultat ger liknande resultat som tidigare forskning anger, att utanförskapet formas 

av att individen döms ut av samhället för dennes bakgrund som intagen i anstalt. Utanförskap 

och “outsiders” är ett begrepp som Elias & Scotson (1994) använder. Vi kan förstå resultaten i 

studien utifrån dessa begrepp. Fördömandet har vi identifierat som varandes en samhällelig 

exkludering (Elias & Scotson 1994). Att kliva in i gemenskapen i ett nytt samhälle kan vara 

problematiskt både för individen som vill in i samhället, och för samhället i sig som ska släppa in 

en ny. Varje samhälle har regler, normer och strukturer som i sin helhet representerar samhället, 

vilket då leder till att det i vissa fall är en naturlig reaktion att motverka förändringar som kanske 

är obekväma (Elias, Scotson 1994). Förändringen här skulle vara att släppa in nya individer med 

ett kanske brottsligt förflutet när man ser till samhällets regler. I och med att personerna brutit 

någon regel till den grad att de har blivit frihetsberövade så visar det på att samhället inte tillät 
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individens handlingar. Detta perspektiv utgår från samhället och ser till individers sätt att 

anpassas i det, detta på ett sätt som fokuserar på utanförskapet. Vi har tillämpat begreppet 

“outsider” och menar på att det fokuserar på utanförskap ur samhällets perspektiv, hur ett 

samhälle tar emot nya individer eller grupper. Vi ser här de före detta intagna som en ny grupp 

som ska in i samhället. Som vi ovan nämnde så upplevde 18 av 25 respondenter att de var både 

utanför och att samhället var dömande (Tabell 4). Detta kan kopplas till att de som är etablerade i 

samhället kan se negativt eller motverka individer som skall etablera sig, detta för att det kan 

rubba en trygghet eller balans som finns i samhället (Elias, Scotson, 1994). 18 av respondenterna 

känner sig båda utanför och att samhället dömer dem vilket tyder på att samhället motverkar 

återanpassningen av dessa individer.    

Efterfrågat utdrag och nekats arbete med anledning av sitt brottsregister -stigma. 

I tabell 7 påvisar vår studie ett mönster där respondenter som uppger att de har efterfrågats 

utdrag ur belastningsregistret även har nekats arbete med anledning av sitt brottsregister. Vår 

analys visar att respondenternas Ja-svar till påståendet om de har “efterfrågats utdrag ur 

belastningsregistret” ger en hög koncentration av respondentsvaren även på variabeln som har 

uppger att de har nekats arbete med anledning av sitt brottsregister, hela 75 % av respondenterna, 

nio respondenter av tolv svarande Ja på båda påståenden. Svårigheten att återinträda på 

arbetsmarknaden efter ett fängelsestraff är ett vardagligt problem som före detta intagna i anstalt 

upplever enligt tidigare forskning som vi har tagit upp. Bland annat uppger RAND meta-

analysen (Rand 2013) att ett brottsregister är ett av de största hindren, stigman, för frigivna 

personer att återinträda på arbetsmarknaden. 

Att respondenterna och andra arbetssökande i dag efterfrågas utdrag ur belastningsregistret är en 

ökande företeelse på rekryteringsmarknaden idag. Förekomsten har ökat med fem gånger inom 

de senaste tio åren uppger arbetsgivarorganisationen TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) 

och enligt Rikspolisstyrelsen anger jusektidnigens nätupplaga (15 mars 2013) att det i ren 

statistik handlar om från 41 000 utdrag år 2003 till 177 000 utdrag 2011. En ökning med över 

400 % på åtta år. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström har under 2013 tillsatt en 

utredning, som skall vara klar i april 2014, för att utreda huruvida förekomsten av utdrag ur 

belastningsregistret skall tillåtas för de yrken som inte är skyddade och enligt lag belagda med 

krav på registerkontroll. Av respondenterna så uppger tolv stycken att dem fått visa utdrag ur 

brottsregistret när dem sökt arbete och lika många uppgav att dem inte behövt göra det (Tabell 

5). Arbetsmarknadsministern menar enligt TCO-tidningen (27 maj 2013) att “ett felaktigt 

nyttjande riskerar att förpassa människor till ett långvarigt utanförskap utan en andra chans att 

komma in på arbetsmarknaden”. Enligt SVT (nyheter den 22 maj 2013) ska utredningen syfta till 

att se över möjligheten att begränsa arbetsgivares rätt att begära utdrag ur belastningsregistret när 

det inte finns godtagbara skäl. Nio av de tolv som uppgav att dem fått lämna utdrag ur 

brottsregistret uppger även att de sedan nekats arbete på grund av det med (Tabell 7) Detta kan vi 

återkoppla till teorin om etablerade och utanförskap (Elias, Scotson 1994) där samhället aktivt 
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kunde motverka att släppa in individer som inte var en del av samhället, i detta fall de med ett 

belastat brottsregister. 

Vi kan även förstå resultatet att respondenterna upplever en känsla av att dömas av samhället, 

genom att tillämpa Goffmans begrepp stigmatisering, med detta menas att den intagne stämplas 

som en andra klassens medborgare eller lägsta klassens medborgare i förhållande till övriga 

samhällsmedlemmar. Stigma innebär alltså en egenskap som inte går att bortse från. Det betyder 

att de som möter en person refuserar och bortser från de egenskaper som personen gör anspråk 

på, och som motiverar till en gemenskap i ett socialt sammanhang. Goffman beskriver i stigma 

(Goffman 2003) att när vi interagerar med en person och denne befinner sig i vår närvaro, sätter 

vi etikett på personen och tillskriver denne egenskaper vi förväntar oss av personen. Den före 

detta intagna stämplas då som annorlunda och blir då stigmatiserad och utstött. vilket kan 

kopplas till Goffmans teori om stigma och därmed stämpling (Goffman 2003).  

Sysselsättning i anstalt och arbete samt om Studiers betydelse för återanpassning. 

Tabell 10 visar att majoriteten av respondenterna inte ansåg att sysselsättning i anstalt har 

påverkat om respondenten erhållit arbete och inte heller att studier skulle ha betydelse för 

återanpassning i samhället. Vår analys visar en fördelning med 15 av 25 respondenter som svarat 

nekandes på bägge påståendena, vilket utgör 60 % av respondenterna i vår studie. Vår studie 

visar i denna del ett värderande ställningstagande. Respondenternas värderande i denna del 

skiljer sig något ifrån vad tidigare forskning påvisar i sina studier. Upplevelsen i vår studie är här 

att själva sysselsättningen i sig oavsett sysselsättning, inte har påverkat huruvida respondenter 

som har erhållit arbete efter anstalt, verkligen har erhållit arbetet med anledning av sin 

sysselsättning. Samma fördelning gäller att studier inte upplevs som betydelsefulla för 

återanpassningen i samhället efter frigivning. Vi har ingen jämförande studie eller forskning som 

påvisar resultat gällande den upplevda nyttan men vi kan jämföra med tidigare studiers statistiska 

resultat och där visar både svensk forskning enligt Brå (2010) och skolinspektionen (2012) samt 

internationell forskning enligt RAND Corporation (2013), att studier har betydelse för såväl 

återanpassning såväl som möjligheten till att erhålla arbete efter frigivning. Vilket då går emot en 

del av vår studies resultat då respondenterna i vår studie inte upplevde att studier eller 

sysselsättning i anstalt påverkade återanpassningen eller möjligheter till arbete efter tiden i 

anstalten. Utan att det istället föreligger andra orsaker till varför individer återanpassas eller 

återfaller efter frigivning. En annan orsak till varför vår studies data säger annorlunda än den 

tidigare forskningen kan vara att vi har för litet underlag, vilket kan göra att datan inte är pålitlig. 

Vi kan förstå vår studies resultat med att just upplevelse -och värderande frågor omkring sin 

egen situation tenderar till att återspegla respondenternas övriga livssituation med utbredd känsla 

av utanförskap och stigmatisering ifrån samhället och detta manifesterar sig i en upplevd 

besvikelse över nyttan av sysselsättning under sin tid i anstalt. Vi kan även förstå denna del av 

studien genom att återkoppla den till vår studies resultat om fördelningen för antalet 

respondenter som har erhållit arbete efter frigivning oavsett sysselsättning i anstalt (Diagram 4). 
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Där 13 av 25 respondenter erhöll arbete oavsett sysselsättning i anstalt,11 respondenter har inte 

erhållit arbete. Grupperna emellan, de som erhållit arbete och dem som inte erhållit arbete, är 

tämligen snarlika i antal. Skillnaden är således minimal. Vi kan även förstå vår studies resultat 

med att Skolinspektionen uttryckte sig tydligt med sin slutsats och angav att utbildning är viktigt 

för den enskilde men också betydelsefullt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom 

utbildning minskar risken för återfall i brottslighet och ökar möjligheten till arbete 

I denna studies analysdel har vi definierat en lyckad återanpassning i samhället i två nivåer. 

Varje nivå bedömer vi efter graden av uppfyllnad av fyra av våra variabler. Vår studie utgår ifrån 

de respondenter som har studerat. Därav ser vi återanpassning främst för dem som har studerat i 

anstalt och har erhållit arbete efter frigivning ifrån anstalt, återfallit i brott efter frigivning samt 

har eget boende efter frigivning ifrån anstalt. För att ha en lyckad återanpassning i samhället 

enligt nivå ett skall respondenten ha studerat under anstalt och erhållit arbete efter frigivning i 

anstalt, inte ha återfallit i brott efter första frigivning ifrån anstalt samt ha eget boende i dag. 

I första analysen med de sju respondenter som har studerat i anstalt av totalt 25 respondenter var 

det endast två stycken (28 %) som har uppfyllt graden av återanpassning enligt vår studies nivå 

ett. Dock skall det anmärkas på frågeställningen och formuleringen på frågan återfall i brott. 

Frågan har ställts som gällandes återfall efter första frigivning ifrån anstalt. Vilket kan innebära 

att återfallsdömda respondenter som efter första frigivning från anstalt har återintagits i anstalt 

och därefter studerat i anstalt för att sedan frigivits på nytt med en lyckad återanpassning inte 

syns i vår studies statistik då respondenten svarar att denne återfallit i brott innan. Därmed 

uppfyller respondenten inte vår nivå ett på lyckad återanpassning.  

Därför har vi en andra nivå där vi bortser från studiebakgrund och därmed även bortser ifrån 

sysselsättningen under anstalt. Här gäller samma grad av uppfyllnad, men med tre av variablerna. 

Återfall i brott, arbete efter frigivning samt bostad efter frigivning.  För att ha en lyckad 

återanpassning i samhället enligt nivå två, skall respondenten inte ha återfallit i brott efter första 

frigivning ifrån anstalt samt ha erhållit arbete efter frigivning i anstalt och ha eget boende i dag. 

I vår studie var det sju av 25 respondenter (28 %) som uppfyllde nivå två i vår tolkning av lyckad 

återanpassning i samhället grundat på att respondenten inte har återfallit i brott och har erhållit 

arbete efter frigivning samt har egen bostad efter frigivning ifrån anstalt. 

Studiers betydelse för återfall i brottslighet 

Våra resultat visade i tabell 11 att av de sju respondenter som har studerat så hade tre 

respondenter återfallit i brott. Det utgjorde 42 % i den gruppen. Av de som inte hade studerat 

hade tio återfallit i brott vilket utgör 55 % i gruppen som inte har studerat och återfallit. Vår 

studie kan endast uttala sig om frekvensen, om fördelningen, inte om bakgrunden eller styrkan i 

ett möjligt samband. Vi kan endast i analysen tolka det som att majoriteten av respondenterna 

inte har studerat och majoriteten av dem som inte har studerat har även återfallit i brott. 
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Skolverkets tidigare omnämnda rapport ger en kort beskrivning om ett presumtivt samband 

mellan bristen på utbildning och återfall i brottslighet. Dock handlar det sambandet om 

inberäknandet av ytterligare en bakgrundsvariabel. Psykisk funktionsnedsättning som enligt 

forskning kan leda till misslyckande i studier. Studien anger att denna problembild leder till ett 

antagande att bland de klienter som inte studerar finns mot förmodan de som har lägst utbildning, 

olika inlärningssvårigheter och i förlängningen utgör dem som löper störst risk att återfalla i 

brottslighet (skolverket 2012).  

Vi kan förstå studiens resultat som pekar på att respondenter med utbildning har en lägre 

frekvens av återfall i brott efter frigivning. Bazos & Hausman (2004), påvisade i sin 

sammanfattning att intagna som deltar i utbildningsprogram är mindre benägna att återfalla i 

brott. Även Lochner & Moretti (2004) påvisar liknande slutsatser: utbildning minskar signifikant 

kriminalitet. I sin argumentation redogör författarna att studier ger positiva effekter på 

individnivå gällande individers sociala träning, de blir mindre otåliga och mer medvetna om 

risker som bidrar till mindre benägenhet att begå brott.  Detta sammanfaller med slutsatsen i vår 

studie baserat på fördelningen av förekomsterna av återfall i förhållande till studier. 

Studiers betydelse för anställning efter frigivning 

Diagram 4 och tabell 12 påvisade att oavsett sysselsättning så har majoriteten erhållit anställning, 

om ändå marginell med endast två procent, efter frigivning. Vid en närmare granskning på vilken 

typ av arbete som respondenterna har erhållit så är de i majoritet hantverksyrken (sex st) som 

definieras som låg eller lägre medelinkomst arbeten enligt världsbanken. Yrken som städare, 

byggarbetare, vaktmästare, snickare och bilmekaniker. Den andra största yrkesgruppen återfinns 

inom frivilligorganisationer (fem st) som de organisationer vi har efterfrågat respondenter ifrån 

för studien. Det kan vara fler då ytterligare fem respondenter angivet yrkesroller som behandlare, 

handledare, motivatör och utbildningsansvarig. Yrkesroller som är vanligen förekommande 

omnämnda på detta sätt i dessa frivilligorganisationer. Resterande angivna yrkesval spretade från 

säljare till grafisk designer och behandlingsassistent. Dessa yrken tillhör enligt vår tolkning 

medelinkomsttagare. Ingen av respondenterna identifierades som höginkomsttagare En av 

respondenterna hade erhållit en praktikplats. 

Analysen visar av resultaten (Tabell 12) att det är en större andel respondenter som har erhållit 

arbete som har studerat under anstaltsvistelse, fyra stycken av sju (vilket utgör 57 %) i den 

gruppen. En av respondenterna i gruppen som inte har studerat i anstalt, har inte velat svara på 

frågan om denne har erhållit arbete. Det är således procentuellt sett en mindre andel respondenter 

som erhåller arbete efter frigivning och som inte har studerat under anstalt, nio stycken av 17 

vilket utgör 52 % i den gruppen. Men i relativa tal är det fler respondenter som har erhållit arbete 

(nio st) trots att de inte har studerat mot de respondenter som har erhållit arbete och studerat (fyra 

st). Utifrån de svar vi har fått blir analysen att det föreligger ytterst marginell skillnad i huruvida 

man erhåller anställning efter frigivning och att det i vår studie påvisar att studier i anstalt inte 
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har någon signifikant betydelse för anställning efter frigivning ifrån anstalt. Skillnaden emellan 

de båda grupperna ligger på fem procent i frågan om de har erhållit arbete efter frigivning. Då 

antalet respondenter är såpass låg i vår studie så gör det att studiens analys och jämförelse inte 

kan påvisa att studier har någon större betydelse för anställning efter frigivning. Däremot så går 

vår studies resultat i tidigare studiers fotspår resultatmässigt, vilket ändå påvisar att ett visst 

mönster kan urskiljas ur vårt resultat. 

Vi kan förstå analysresultaten i förhållande till internationell forskning och svensk forskning som 

kommer fram till liknande resultat. Att skillnaden utgörs av en marginell och inte statistisk 

signifikant åtskillnad. Den amerikanska metastudien (RAND 2013) angav att studier i anstalt 

ökade chansen till anställning efter frigivning och fastslog att det finns ett positivt samband om 

än endast en statistiskt signifikant skillnad mellan de som deltagit i någon form av studier i 

anstalt och de som inte har deltagit i någon form av studier i anstalt. Steurer & Smith (2006) 

sammanfattar sin studie med resultat som handlar om sociodemografiska effekter samt återfall i 

brott och anställningsbarheten efter frigivning. Även här kommer man fram till en likande 

slutsats som i svenska förhållanden. Av dem som hade deltagit i AMU hade 39 % arbete inom ett 

år efter frigivning. I Brå:s kontrollgrupp var det 32 % som hade arbete inom ett år efter 

frigivning. Skillnaden är således endast sju procent som Brå anger vara marginell. Som ovan 

nämnts följer även skolinspektionens slutsatser samma mönster att utbildning minskar risken för 

återfall i brottslighet. 

Vi kan även förstå analysresultaten genom bägge våra tidigare angivna teorier om utanförskap 

och stigmatisering. Utestängningen från arbetsmarknaden kan vi förstå utifrån Goffman (2003) 

som att en okänd person i vår närhet, på arbetsmarknaden, visar sig ha något mindre önskvärt 

drag som utmärker honom/henne. I detta fall en fängelsedom. Genom detta förminskas 

personen i arbetsgivarens ögon från att vara en vanlig människa till att bli en utstött människa. 

Förminskningen innebär att personen stämplas, det vill säga en stigmatisering sker och en 

exkludering ifrån arbetsmarknaden inträffar. 

Goffman benämner det för den virtuella sociala identiteten som skiljer sig från den faktiskt 

sociala identiteten. När en person i sin närvaro med andra människor besitter egenskaper som 

skiljer denne ifrån andra, menar Goffman att personen transformeras från vanlig människa till 

utstött människa. I den processen sker stämplingen och stigman har skapats. Detta stigma föds 

alltså i åtskillnaden mellan den virtuella sociala identiteten och den faktiska sociala identiteten. 

Det uppstår en brist på överenskommelse mellan dessa bägge identiteter. En egenskap som kan 

vara skiljande från andra människor kan vara det faktum att personen suttit i anstalt, vilket då 

kan leda till att individen blir stigmatiserad och utstött.  
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Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis visar internationell forskning på att utbildning har en positiv effekt på före 

detta intagnas effekter till återanpassning i samhället. Både ur individsynpunkt samt ur 

samhällsekonomiskt perspektiv.  

Vår studie visar att av dem som har studerat under anstalt oavsett på vilken studienivå så ser vi 

mönster och tendenser att de respondenterna har högre mätvärden bland dem som inte återfaller i 

brott, bland dem som erhåller anställning efter frigivning och bland dem som inte känner 

utanförskap ifrån samhället. Detta sammanfattar vi som att studier i anstalt har betydelse för 

återanpassning i samhället om vi med återanpassning avser att erhålla anställning efter frigivning 

och att inte återfalla i brott samt att känna sig som en del utav resterande samhälle. 

Metaanalysen (RAND) kom även fram till att om man endast tittade på urvalsgruppen intagna 

som studerade in gymnasiebehörighet löpte den gruppen 30 % mindre risk att återfalla i 

brottslighet efter frigivning än de intagna som inte hade studerat gymnasiebehörighet. De som 

deltagit i någon form av utbildning i anstalt hade större chans att erhålla en anställning efter 

frigivning från anstalt än dem som inte hade deltagit i någon form av utbildning under sin tid i 

anstalt. Detta trots att analysen även fastslår att stigman av att ha en dom i brottsregistret är en 

huvud orsak till anställningshinder efter frigivning från kriminalvårdsanstalt (RAND Corporation 

2013) 

Vår studies syfte, att besvara frågan hur intagna upplever nyttan av studier under anstalt för sin 

återanpassning i samhället visar på en åtskillnad mellan upplevd nytta och uppmätt nytta från 

datamaterialet. Den angivna upplevda nyttan påvisar höga värden av nekande svar att 

sysselsättning oavsett innehåll skulle ha betydelse för möjligheten att erhålla arbete efter 

frigivning. Även höga värden av nekande svar på skattningar huruvida studier i anstalt har 

betydelse för återanpassning i samhället uppmättes vilket vi tolkat som att den upplevda nyttan 

hos respondenterna i vår studie står i gäll kontrast till såväl tidigare forskning och vår egen 

studies uppmätta resultat. Respondenternas uppfattning är således att sysselsättningen i sig under 

anstalt inte har betydelse för huruvida de erhåller arbete efter frigivning. Inte heller upplever 

respondenterna i vår studie, före detta intagna att studier i sig har betydelse eller nytta för deras 

återanpassning i samhället. Bland de svar som inhämtats ifrån enkäten som efterfrågar vad 

respondenterna anser har betydelse för deras återanpassning anger endast två av 25 respondenter 

att studier har betydelse för återanpassning i samhället. Medans 15 av 25 anger att annan orsak 

utöver studier eller yrkesutbildning har betydelse för återanpassning i samhället. Med annan 

orsak anges exempelvis behandling, bostad, arbete, motivationsprogram, frivilligorganisationer.  

Vår studies övergripande frågeställning om den upplevda nyttan av studier för återanpassning 

som helhet har vi besvarat utifrån just den upplevda nyttan men även den uppmätta nyttan av vår 

studies data. 
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De underliggande frågeställningarna om betydelsen av studier för återfall i brottslighet och 

anställning efter frigivning ifrån anstalt har vi kunnat påvisa tendenser och frekvensnivåer i form 

av förhöjda värden eller majoritetsfördelning bland respondentsvaren. Där en minoritet av 

respondenterna i vår studie som har studerat under anstalt har återfallit i brott, 42 % medans en 

majoritet av dem som inte har studerat i anstalt har återfallit i brott vilket utgjorde 55 %. Då vår 

urvalsgrupp (n=25) var för få i vår studie kan vi endast uttala oss om frekvensen, om 

fördelningen, inte om bakgrunden eller styrkan i ett möjligt samband. Vi kan endast tolka det 

som att majoriteten av respondenterna har inte studerat och majoriteten av dem som inte har 

studerat har även återfallit i brott. 

Utifrån detta kan vi möjligen utan statistisk säkerhet tolka det som att studier kan ha betydelse 

för återfall i brott, men att det endast går att uttala sig om det i vår studie och inte generalisera för 

andra före detta frihetsberövade från anstalt. 

Vår studie påvisade att en större andel respondenter som har erhållit arbete också har studerat 

under anstaltsvistelse, fyra stycken av sju, vilket utgör 57 % i den gruppen. Det är således 

procentuellt sett en mindre andel respondenter som i vår studie erhållit arbete efter frigivning och 

som inte har studerat under anstalt, nio stycken av 17 vilket utgör 53 % i den gruppen. Det 

föreligger en ytterst marginell skillnad i huruvida man erhåller anställning efter frigivning i 

förhållande till om man studerat under anstalt eller inte. I vår studie kan vi tolka, utan statistisk 

säkerhet att studier i anstalt inte har någon signifikant upplevd betydelse för anställning efter 

frigivning ifrån anstalt. Skillnaden emellan de båda grupperna ligger på fyra procent i frågan om 

de har erhållit arbete efter frigivning. Det kan således vara andra faktorer som ligger bakom 

huruvida anställning efter frigivning erhålls. Vid förfrågan i enkäten efter vad som 

respondenterna tror ha mest betydelse för att erhålla arbete efter frigivning anger 16 av 25 

respondenter att socialt kontaktnät har störst betydelse. Endast 4 respondenter anger studier som 

mest betydelsefullt för att erhålla anställning efter frigivning ifrån anstalt. 
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9. Diskussion 

Att studier påvisar vikten av studier, för att förbättra chanserna för att inte återfalla i brott samt 

förbättrade möjligheter till anställning efter frigivning ifrån anstalt tolkar vi talar sitt tydliga 

språk. Men det är teoretiska antaganden även om de visserligen härstammar ifrån empirisk 

forskning. Både svensk och internationell forskning tycks vara överens om resultaten men skiljer 

sig i styrkan hos mätningarna. Brå och RAND menar på att skillnaderna mellan dem som 

studerar och inte studerar och inte återfaller är för små, för att det skall kunna leda till statistiskt 

signifikanta slutsatser. Skolinspektionen menar att kriminalvården är på god väg i sin utformning 

av klientutbildning. Men att det i linje med Bourdieu fortsätter gynna dem som redan har 

skolintresse eller den sociala och psykologiska fördelen av att kunna och orkar studera. Att 

studier, även i anstalt fortsätter att vara en fördel för dem som redan har ett akademiskt 

försprång. De som bäst behöver studera är dem som klientutbildningen enligt skolverket missar, 

de som är unga, skoltrötta och avtjänar kortare strafftider. Dem som kan inneha någon 

koncentrationssvårighet eller rent av utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder. Dessa 

missar kriminalvården i alltför hög utsträckning (skolverket 2012).  

Är det då samhällets fel att det går illa för vissa? Vad kan samhället då göra för att förebygga 

dessa problem? Att utbildning har en betydelse tycks merparten av studier kunna påvisa. Att 

skola och utbildning därmed måste få en mer central roll för barn och unga och även för unga 

vuxna, där högre utbildning måste göras mer attraktivt. Att de utvecklingsrelaterade kognitiva 

funktionshinder som en del individer diagnostiseras med, skall uppmärksammas i skolans värld, 

som något mer än bara koncentrationssvårigheter eller “myror i byxor” hos yngre barn och 

ungdomar. Uppmärksammas för att kunna erbjuda dem som drabbas, rätt skolgång och 

behandling. Att förebygga och vara tidigt ute med att uppmärksamma ungdomsbrottslighet och 

bryta negativa mönster. För att ge ungdomen insyn om sitt eget ansvar och framtida utveckling är 

ett stort område och förändringsbehov, såväl för den enskilde individen som för samhället i stort. 

Det är dock dessa redan självklara uppgifter som vi som samhälle måste arbeta för att driva 

vidare och tydliggöra vikten av. I detta ingår föräldrarnas uppfostransansvar, skolans 

utbildningsplikt och vid behov socialtjänst, polis och ungdomsvård alternativt kriminalvård.  

Om kriminalvården skall lyckas med sitt uppdrag, att antalet återfall i brott ska minska genom ett 

aktivt påverkansarbete med behandlingsprogram. Med möjlighet för de intagna att studera för att 

förbättra bristande skolgång. Detta för att öka möjligheten till att erhålla ett jobb efter frigivning 

(kriminalvarden.se 2013). Så måste klientutbildningen inom kriminalvården riktas mot dem som 

bäst behöver det. De som identifieras som återfallsförbrytare eller livsstilskriminella, de unga 

och de som ingen eller endast lite utbildning har. Annars riskerar Bourdieus teori om utbildning 

som varandes reserverad de redan utbildade och att utbildningen verkade som en vattendelare, 

även inom kriminalvården för de intagna som är mest socialt privilegierade. Risken att 

klientutbildningen också bidrar till en kulturell reproduktion, där skolan enligt Bourdieu 

tillsammans med andra sociala institutioner bidrar till att upprätthålla sociala och akademiska 
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ojämlikheter (Bourdieu i Giddens 2007). 

Att förlåta och acceptera är säkerligen olika innebörder för olika människor, att förlåta eller 

acceptera en brottslig gärning får bli föremål för en mer filosofisk uppsats. Det vi vill påvisa som 

varandes av vikt för återanpassningen i samhället och som skall ses som en samhällelig och 

individuell vinst.  Är att tillåta före detta intagna i anstalt, en större möjlighet att kunna 

återanpassas i samhället. Vi har tagit upp registerkontroll som en del i stigmatiseringsprocessen 

(Goffman 2003). Att hängas ut som före detta intagen genom att tvingas visa upp brottsregister 

utdrag för alla typer av arbetsbefattningar i dag. Har blivit ett sådant stort problem att regeringen 

nu har tillsatt en utredning (SVT nyheter den 22 maj 2013). Det skall finnas och finns lagstadgat, 

vilka yrkesroller som skall vara skyddade med registerkontroll och det motsätter nog ingen i 

samhället idag. Men att rent slentrianmässigt, oavsett arbete, begära utdrag exkluderar 

populationen före detta intagna i anstalt för all framtid. Det bidrar till ett livslångt utanförskap 

med social utslagenhet som följd (Hillevi Engström i TCO-tidningen 27 maj 2013). Detta är 

ingen vinst för någon part, samhälle eller individ. 

Utbildning torde ha relevans för möjligheten till återanpassning i form av erhållen anställning. 

Som enligt vår föreställning är grunden till möjligheten att erhålla en egen bostad, få ett nytt 

socialt kontaktnät i form av nya arbetskollegor. Utbildning borde ha betydelse för en minskad 

risk att återfalla i brott då utbildning ger en förstärkt självbild av att lära sig nya kunskaper och 

lära sig att tänka framåt och inte bara här och nu för stunden som forskning menar. 

Medvetenheten att risken faktiskt oftast överstiger den tillfälliga ekonomiska eller biokemiska 

vinsten i att begå brottsliga handlingar (Lochner & Moretti 2004). Våra resultat ligger i linje med 

större undersökningars resultat, både i slutsats och i procentuella åtskillnader mellan de 

undersökta grupperna, studerande och icke studerande.  

Vår studie har inte kunnat behandla tidigare angivna studiers ekonomiska aspekter. Vi kan dock 

försöka oss på en möjlig ekonomisk tolkning av att inte återanpassas på arbetsmarknaden med 

bidragsberoende, att ha stigmatiserats och utestängts från arbetslivet med anledning av sitt 

förflutna. Med följd av ett bidragsberoende som kostar samhället, skulder och skuldsaldo hos 

inkassobolag och kronofogdemyndigheter som kostar individen och försätter denne i livslång 

ekonomisk skuld. Ytterligare ett hinder för den frigivne att förhålla sig till, ytterligare ett område 

som det krävs mer samhälleligt förståelse för. Inte för att tycka synd om den frigivne utan för att 

kunna ge möjligheten till att kunna förändras. 

Det kan vara så att vår studie inte kunde mäta styrkan, signifikansen eller riktningen i samband 

mellan variablerna. Vi kunde inte påverka så kallad kausalitet. Men våra mönster talar sitt tydliga 

språk. Studier är kunskap och kunskap är makt. Makt att förändra sitt liv, förändra till det bättre. 

Till återanpassning. 
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10. Framtida forskning  

Framtida forskning som kan vara aktuellt för vår frågeställning skulle kunna vara att efterfråga 

de före detta intagnas uppfattningar i större utsträckning. En longitudinell forsknings studie 

skulle vara önskvärd där man följer intagna i anstalt och efter frigivning under en tre års period 

för att kunna återkoppla till de frigivna individerna för att efterforska utfall och se skillnader 

emellan dem som har studerat eller utbildat sig kontra dem som valt att inte studera eller utbilda 

sig. 

För att om möjligt försöka påvisa samband och kausalitet omkring olika variabler såsom studier 

och utbildning och återanpassning. Kunna fastställa bakomliggande orsaker med statistisk 

säkerhet, om vad som orsakar svårigheterna till anställning eller underlättar möjligheterna till 

återinträde i samhället. Hur man kan förhindra utanförskap och stigmatisering och underlätta det 

som ligger till grund för resterande delar av återanpassningen - Att få ett arbete och bostad, som 

några av våra respondenter svarade på frågan, vad som har betydelse för deras återanpassning i 

samhället. Dessa frågeställningar skulle framtida forskning kunna handla om i ett större urval. 

Ett annat forskningsområde berör själva villkoren och förutsättningarna för utbildning och 

studier inom kriminalvården. Det finns forskning av kriminalvården och för kriminalvården. Vi 

skulle vilja se mer oberoende forskning inom området klientutbildning inom kriminalvården. En 

tillsynsrapport är alltid en bra början men har ett annat syfte. Vi efterlyser forskning om hur 

motivation för omotiverade kan utvecklas och forskning om IT baserade utbildningsmöjligheter 

för intagan i anstalt som inte tillåts hantera IT-utrustning som kan missbrukas. Det finns mycket 

att önska på dessa områden. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Medverkande i enkät om studier/utbildning under 

frihetsberövning i kriminalvårdsanstalt. 

kandidat uppsats, studentarbete från studenter vid Stockholms Universitet. 

  

Vi söker dig som tillhör studiens målgrupp som är före detta frihetsberövade i 

kriminalvårdsanstalt. Du som har deltagit i studier/utbildning under din anstaltsvistelse eller du 

som varit frihetsberövad i kriminalvårdsanstalt och inte har deltagit i någon form av 

utbildning/studier. Enkäten är konstruerad att anpassa samtliga som har varit intagna i 

kriminalvårdsanstalt för att undersöka sysselsättning innan, under och efter den senaste 

anstaltsvistelsen. 

Hejsan! 

 

Vi heter Oliver Andersson och Kim Stockhaus och studerar Pedagogik III på Stockholms 

universitet. Vi ska nu genomföra en forskningsstudie som en del av vårat examensarbete och C-

uppsats. 

Vi har valt att studera klientutbildning inom kriminalvården, och vår frågeställning kommer att 

försöka identifiera och utreda hur före detta frihetsberövade klienter inom kriminalvården har 

motiverats och getts möjlighet till utbildning under sin tid som frihetsberövade. Genom denna 

enkät som vänder sig till före detta intagna i anstalt vill vi försöka utreda hur ni som deltagare 

och studerande inom någon form av klientutbildning motiverats och getts möjlighet till att 

studera eller utbilda er. Vi är även intresserade av att se huruvida era studier lett till examen eller 

annan form av mätbart eller dokumenterat resultat. Vi är även intresserade av att få svar från er 

som INTE har studerat under er tid i anstalt. Det finns frågor i enkäten som vänder sig till er 

med. 

Slutligen är vi intresserade av att veta hur du upplever egennyttan av att ha studerat inom 

kriminalvårdens klientutbildning. Har det lett till anställning? eller har det underlättat för dig att 

kunna få fortsätta studera? Finns det någon annan aspekt som utbildningen har lett till i positiv 

mening? Eller för er som inte studerat, hur har återanpassningen sett ut för er? varför valde ni att 

inte studera? 

Du blir tillfrågad att deltaga i denna undersökning genom att fylla i en enkät som berör dina egna 

upplevelser som frihetsberövad om just utbildning på olika nivåer som grundskolebehörighet 
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men även högskoleexamina. Denna enkät är helt anonym och de enda uppgifter som efterfrågas 

om dig som person är ålder och kön samt kulturell bakgrund. 

Det kan vara bra för dig att veta: 

 Det är helt frivilligt att delta i denna studie 

 Skulle du vilja, har du rätt till att avbryta deltagandet när som helst. 

 Alla som är med i denna studie kommer att vara anonyma för att man ska kunna uttrycka sig fritt 

utan att någon annan ska veta vem som har angett vad i studien. 

 Studiens material måste enligt lag sparas men kommer endast att användas i vetenskapliga syften 

och kommer då således inte att nyttjas i politiska eller kommersiella syften eller övriga icke 

direkt kopplade forskningssyften. 

Enkäten tar ca 15 minuter att besvara och vårt mål är att ni som deltar i studien skall få feedback 

i form av den färdiga uppsatsen. Vi kommer även delge kriminalvårdens klientutbildnings 

ansvarige våra resultat. Detta är således en möjlighet om än så liten, att lämna era synpunkter och 

medverka till att era upplevelser om klientutbildningen hos kriminalvården uppmärksammas. 

Den färdiga uppsatsen samt respons på resultaten kommer att lämnas på KRIS och X-Cons 

facebook kanaler. 

Har du några frågor eller kommer på något du vill tillägga är ni välkomna att mejla till oss 

olan1482@student.su.se 

kim.stockhaus@hotmail.se 

För att komma vidare i enkäten behöver du svara på två filterfrågor, detta för att kunna försäkra 

oss om att det är rätt personer som besvarar enkäten, tillhör du inte målgruppen före detta 

frihetsberövade i anstalt ber vi dig att inte svara på denna enkät. 

Exempelfråga vid bedömnings skala 

En del frågor har svarsalternativen i en graderingsskala. Där graderingen går från vänster 

till höger enligt följande: 

Stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls. 

Där menas att om du håller med helt och hållet i påståendet eller om påståendet inte 

stämmer alls. Som ett exempel: 

Jag finner kriminalvårdens mat vara god 

Stämmer helt och hållet – du anser att maten smakar bra och håller med helt och hållet i 

påståendet.  

Du klickar i ”stämmer helt och hållet”. 

Stämmer ganska bra- du anser att maten är ganska bra, och anser att påståendet m att maten är 

god stämmer ganska bra.  

Du klickar i ”stämmer ganska bra”. 

mailto:olan1482@student.su.se
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Stämmer ganska dåligt – du anser inte att maten är god, påståendet att maten skulle vara god 

stämmer ganska dåligt.  

Du klickar i ”stämmer ganska dåligt”. 

Stämmer inte alls – Du anser att maten är direkt oätlig och äcklig och påståendet att maten är 

god stämmer inte alls.  

Du klickar i ”stämmer inte alls”. 

Vad kallas det telefonsystem som används för att ringa med i anstalt/häkte? 

 INTEL 

 KRIMTIK 

 INTIK 

 TELAK 

 KRIMTEL 

  

Vad heter det unika nummer som man tilldelas vid inskrivning i anstalt/häkte? 

 Personnummer 

 Kriminalvårdsnummer 

 Vårdnummer 

 anstalts id 

 Intagningsnummer 

  

Kön 

 Man 

 Kvinna 

  

Ålder 

 

Med ålder avses din ålder vid tillfället när du påbörjade din senaste verkställighet i anstalt. 

 18-29 

 30-39 

 40-49 
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 50-59 

 60-69 

 70-99 

  

  

  

   Under vilken tidsperiod blev du senast intagen i anstalt? 

 1970- talet 

 1980-talet 

 1990-talet 

 2000-talet 

 2010-talet 

  

Hur lång tid var din senaste verkställighetstid? 

 >1 månad 

 1-6 månader 

 7-12 månader 

 1-3 år 

 4-6 år 

 7-10 år 

 < 11 år  

 

Denna fråga handlar om återfall. 

Med återfall menar vi här, om du har dömts för andra lagakraftvunna brott efter din frigivning 

från din första vistelse i kriminalvårdsanstalt. 

Har du återfallit i brott någon gång efter din första vistelse i anstalt ? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
  



48 

 

Vilken är den högsta utbildningen du fullföljt innan din senaste frihetsberövning i anstalt? 

? 

 Grundskola 1-9 

 Gymnasieutbildning 

 Högskole/universitets 

 Annan utbildning 

 Ingen utbildning 

  

  

  

Anstaltsbakgrund 

 

Vilken kategori av anstalt har du varit intagen på under din verkställighet? 

 Sluten anstalt 

 Öppen anstalt 

 Bägge två 

  

Denna fråga handlar om din sysselsättning under din senaste  tid i anstalt.  

 

Med studerat avser vi akademiska studier som SFI, grundskola, gymnasium, Komvux, högskola 

eller universitet. Med utbildat avser vi KY (yrkesförberedande) eller AMU utbildning 

(arbetsmarknadsutbildning) av mer praktisk form och med begränsad teoretisk yrkesinriktning. 

Med annan verksamhet avses behandling och påverkansprogram, arbete eller annan 

strukturerad verksamhet som inte innehåller studier eller utbildning. 

Har du studerat/utbildat dig eller ägnat dig åt annan verksamhet under din senaste 

anstaltsvistelse?  

oavsett omfattning. 

 Studerat 

 utbildat 

 annan verksamhet 

 Studerat och utbildats 

 studerat och annan verksamhet 

 Utbildats och annan verksamhet 
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Här vill vi veta mer om din KY/AMU utbildning som du har erhållit. 

 

Vilken typ av utbildning har du erhållit under din tid i anstalt? 

 Plattsättare 

 Snickarutbildning 

 Svetsutbildning 

 verkstadsmekaniker 

 Om annat, specificera  

 

 

Studier i anstalt 

 

Frågorna 12-14 berör dig som har deltagit i akademiska studier under din tid i anstalt.  

Med akademiska studier avser vi SFI,grundskola, gymnasium, Komvux, högskola eller 

universitet. 

Här kan du markera så många val som du anser stämmer in, fler än ett val är således tillåtet. 
 

På vilken nivå har du studerat under din anstaltsvistelse?  

 Grundskolebehörighet - högstadiet upp till årskurs 9 

 Gymnasiebehörighet - komvux 

 Högskole-/universitets nivå - fristående kurs 

 Högskole-/universitets nivå  - filosofie kandidat examen 

 Högskolenivå - Filosofie magister examen 

 SFI - svenska för invandrare 

 Om annat, specificera  

  

Vad har dina studier gett för typ av examen/betyg? 

du kan ange fler val om så är aktuellt. 

 Gymnasiebetyg - enstaka ämne 

 Allmän Gymnasiebehörighet 
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 Särskild gymnasiebehörighet 

 Kursintyg/kursbetyg Högskola-universitet 

 kandidat examen högskola-universitet  

 Magisterexamen högskola-universitet 

 Om annat, specificera:  

  

Hur lång tid tog det innan du började studera på anstalten/häktet efter att du ansökt om 

studier? 

 Inom 1 vecka 

 2-4 veckor 

 1-3 månader 

 3-6 månder 

 7-12 månader 

 mer än 1 år 

 Vet ej 

  

 

Fråga 15-16 riktar sig till dig som har studerat eller gått en utbildning under din tid på 

anstalt. 

  Ja  Nej 

Har du bytt anstalt under din tid som deltagare i klientutbildningen?   

Har du kunnat fortsätta delta på precis samma kurser/utbildning på den nya 

anstalten?   

  

Hur väl instämmer du i följande påstående? 

  

Stämmer 

helt och 

hållet 

stämmer 

ganska 

bra 

stämmer 

ganska 

dåligt 

stämmer 

inte alls 

Lärare på lärcentrum/ lärare på utbildningen     
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Stämmer 

helt och 

hållet 

stämmer 

ganska 

bra 

stämmer 

ganska 

dåligt 

stämmer 

inte alls 

försökte få dig att börja studera/utbilda dig. 

Du upplevde dina studier/utbildning som 

betydelsefulla inför din frigivning?     

Kontaktpersonen på anstalten bidrog till att få 

dig att börja studera/utbildas.     

Lärare på lärcentrum/Lärare på utbildningen 

stöttade dig att fortsätta studera/utbilda dig om 

det tog emot att studera/utbilda dig. 
    

Du fick tillräckligt med stöd för att klara dina 

studier/utbildning.     

Undervisningen på lärcentrum/utbildningen 

passade dina förutsättningar och behov.     

Lärare på lärcentrum/Lärare på utbildningen 

uppmuntrade dig i dina studier/utbildning.     

Du har kunnat studera/utbilda dig inom de 

kurser du önskat och har behövt.     

Du kunde själv bestämma över hur många 

timmar du studerade/utbildade dig varje vecka.     

  

 

 

Frågorna 17-18 riktar sig till dig som inte har studerat eller gått en utbildning under din 

tid på anstalt.  

Vad var din främsta anledning till att du valde att inte studera/utbilda dig? 

 Inte intresserad 

 Upplevdes inte som betydelsefullt 
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 Ekonomiska skäl 

 Inte informerad om studie/utbildningsmöjlighet 

 Om annat, specificera  

  

Vad har annan verksamhet inneburit för dig under din tid i anstalt? 

 Programverksamhet 

 Behandlingsverksamhet 

 Avdelningstjänst (städ, kök etc) 

 Om annat, specificera  

  

Din situation idag 

Här efterfrågar vi hur din situation ser ut idag efter frigivningen. Har du erhållit bostad, ägnar 

du dig åt studier eller arbete? Resterande frågor är riktade till samtliga. 

  Ja Nej 
Vet 

ej 

Har du erhållit anställning efter frigivning?    

Har du nekats arbete med anledning av att du dömts för brott?    

Har du efterfrågats utdrag ur belastningsregistret i samband med att du 

sökt anställning?    

Har du eget boende idag?    

Har du kvar samma sociala kontaktnät som innan din senaste 

anstaltsvistelse?    

Har du börjat studera vidare efter din senaste anstaltsvistelse?    

Har din senaste vistelse i anstalt lett till en positiv förändring i ditt liv?    

Har utbildning/studier i anstalt haft betydelse för din återanpassning efter 

frigivning?    
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Hur väl instämmer du i följande påstående? 

  

Stämmer 

helt och 

hållet 

stämmer 

ganska 

bra 

stämmer 

ganska 

dåligt 

stämmer 

inte alls 

Min yrkesutbildning i anstalt har haft 

betydelse för min återanpassning i samhället.     

Jag känner mig utanför samhället efter att jag 

frigetts från kriminalvårdsanstalt.     

Mina studier i anstalt har haft betydelse för 

min återanpassning i samhället.     

Jag tror att negativ särbehandling inträffar  

hos möjliga arbetsgivare som blir medvetna 

om straffregister. 
    

Mitt val av sysselsättning på anstalten har 

enligt mig haft direkt inverkan på om jag inte 

har erhållit anställning? 
    

Jag upplever att andra människor dömer mig 

för min bakgrund som intagen i anstalt.     

Jag upplever att jag bestraffas på nytt i 

kontakter med myndigheter efter min 

frigivning. 
    

Jag har nekats bostadskontrakt med anledning 

av mitt brottsregister.     

Jag upplever min återanpassning i samhället 

vara en svårhanterlig situation.     

Mitt val av sysselsättning på anstalten har 

enligt mig haft direkt inverkan på om jag har 
    



54 

 

  

Stämmer 

helt och 

hållet 

stämmer 

ganska 

bra 

stämmer 

ganska 

dåligt 

stämmer 

inte alls 

erhållit anställning? 

 Vad har enligt dig varit mest avgörande orsak till om du har fått anställning? 

 yrkesutbildning 

 studier 

 socialt kontaktnät 

 myndighetskontakter 

 Om annat, specificera   

 

 

Om du har fått jobb, Vilket ty av jobb har du fått? 

 

Det räcker med att skriva inom vilket yrkesområde, vi är inte ute efter vilken arbetsgivare. 

Ange tex: snickare, Säljare, kock eller vad för typ av yrke det är. 

 

  Vad har enligt dig mest betydelse för återanpassning i samhället? 

 Studier 

 Yrkesutbildning 

 Annan verksamhet (behandlings- motivationsprogram, arbete, etc) 

 Vet ej 

 Om annat, specificera  

  

Vilken annan orsak har enligt dig betydelse för återanpassning i samhället? 

(Flera svarsalternativ möjliga att välja) 

 Bostad 

 socialt kontaktnät 

 Drogfrihet 

https://sunet.artologik.net/su/Admin/Survey/Questions.aspx
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 Familj 

 Arbete 

 studier 

 Vet ej 

 Om annat, specificera  

  

Här slutar enkäten. Du har här möjlighet att lämna egen fundering/synpunkt på enkätens 

innehåll. Har du något att tillägga eller anmärka på om utbildning/studier/annan verksamhet i 

anstalt eller återanpassning och återfall. 

 

Egen kommentar 

 

Tack för visat intresse. Du tillhör inte den målgrupp som vi vänder oss till i denna 

undersökning. Vänligen stäng ner enkäten. Ha en fortsatt trevlig dag. 

 


