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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund/problemformulering 
Återfallsfrekvensen är hög bland tidigare kriminella. Kriminalvårdens verksamhet kostar 

cirka sju miljarder kronor årligen, bland annat används pengarna till att bedriva program som 

minskar återfall i kriminalitet. Gemensamt för alla återfallsförbrytare är att de minst har en 

fängelsedom bakom sig, och de flesta har även en uppväxt präglad av problem. I slutet av 

sextiotalet diskuterades kriminalvården mycket i samhället, detta skriver Ekbom, Engström 

och Göransson (2010). Människor engagerade sig och de diskuterade skadeverkningar av det 

inhumana i att låsa in människor som redan från början var samhällets olycksbarn. I mitten av 

sextiotalet bildades KRUM (riksförbundet för kriminalvårdens humanisering) och det fick 

flera intagna att ta till åtgärder och det var oroligt på flera anstalter, med hungerstrejker, krav 

på bättre besöksmöjligheter och flera permissioner. Året 1971 tillsattes en 

kriminalvårdsutredning och den kom att ligga till grund för en ny kriminalvård där grunderna 

består i att det ska vara minsta möjliga ingripande och frivården ska vara den naturliga delen 

av kriminalvård, då inlåsning i regel är skadlig. De som döms till fängelse ska placeras så nära 

hemmet det går om inte samhällsskyddet kräver något annat (närhetsprincipen). Slutligen 

skulle kriminalvårdens lokala delar samverka, frivård, häkte och anstalt ska samverka i 

enskilda ärenden. År 1974 genomfördes kriminalvårdsreformen där intagnas krav i delar 

tillgodosetts och det rådde stor politisk enighet. Målparagrafen (§4) för kriminalvård i anstalt 

(SFS 1981:213) är utformad så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga 

följder av frihetsberövandet motverkas. Paragrafen brukar vanligtvis delas in i tre funktioner 

och dessa är: Samhällsskyddsfunktionen vilken begränsar klientens frihet. 

Omvårdnadsfunktionen som ska motverka skadliga följder av anstaltsvistelsen. 

Rehabiliteringsfunktionen som ska hjälpa klienten att anpassas tillbaka till samhället.  

 Var gång som fångpopulationen ökat drastiskt har det stiftats lagar som gjort det möjligt att 

begränsa antalet intagna i fängelse. I början av 2000-talet och framåt har ändå beläggningen 

på svenska fängelser ökat. År 2008 var antalet intagna nästan femtusen individer. 

Kriminalvårdens beläggningsprognos ger ingen positiv syn utan ger istället en bild av att 

beläggningen ökar med tjugo procent till år 2012. Kriminalvården är den del av rättsväsendet 

som har till uppgift att påföljder i anstalt ska ske på ett rättsäkert och humant sätt. 

Kriminalvården skall också verka för att återfall i brott förhindras. De människor som är 

intagna på anstalt är mycket olika, men om man ska beskriva ”genomsnittsklienten” som 
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återfaller kan denne karaktäriseras på detta sätt, han är man, från en storstad, har bristfällig 

skolgång, är ofta sjuk, har missbruksproblem och saknar både arbete och bostad. 

Samhället har under lång tid försökt att stävja kriminaliteten och återfallsproblematiken 

genom olika behandlingsprogram- påverkansprogram och olika riktade insatser till 

predisponerade grupper i samhället går att läsa i Danielsson, Fora och Frei (2009). 

Kriminalvårdens innehåll bygger på vetenskap beträffande god teoretisk grund och 

omsättning i praktik. 

I dagsläget enligt kriminalvårdens hemsida finns det information om att tretton ackrediterade 

program inom kriminalvården, som sägs ha goda förutsättningar för att ge färre återfall och 

minskning i brott om de blivit rätt genomförda. Kriminalvården valde att ta bort ett av sina 

program 17 november 2010 då utvärderingen visade att programmet inte gav någon effekt och 

i vissa fall en ökad risk för återfall. Kriminalvården har en långsiktig syn gällande 

programmen som de intagna får ta del av inom dess regi, dvs. att det skall så småningom 

finnas så mycket bra och beprövade program så att brottsligheten och återfallen blir mindre. 

Målgrupperna för dessa program är de som är dömda för kriminella gärningar, för våldsbrott, 

för de som missbrukar droger eller är dömda för sexualbrott.  

 Krantz och Lindsten (2008) skriver att i kriminalvården i dag är återfallen många och det 

finns grupper som har en återfallsfrekvens på 87 procent inom en treårs - period. Individerna 

med högst andel återfall är de som är dömda för tillgreppsbrott, är tidigare belastade av 

fängelsevistelser samt de som frigivits från ett medellångt fängelsestraff. Medellångt 

fängelsestraff räknas i denna undersökning två månader - två år. Kriminalvårdens mål är att 

minska återfallen och Krantz, Lindsten (2008) skriver att återfallsstatistiken är central att 

utvärdera för att se hur långt kriminalvårdens måluppfyllelse sträcker sig. Ekbom m.fl.(2010) 

påstår att ju mer socioekonomiska problem som finns i bakgrunden desto större är risken att 

individen begår kriminella handlingar och i förlängningen återfalla i kriminalitet, 

återfallsfrekvensen bland klienter dömda tio gånger eller fler är 96 procent inom tre år. 

 Forskning om sambanden mellan välfärdskomponenter och återfall i kriminalitet har i 

tidigare forskning efterlysts av Nilsson (2002). Ekbom m.fl.(2010) påtalar att klienter i anstalt 

ökar och att de måste till en samhällsvård som inte försöker lösa klienters problem skilda från 

varandra utan istället försöka lösa problemen ur ett helhetsperspektiv. Återfallen är många och 

detta gör att det utifrån både ekonomiskt och personligt lidande är ett stort problem i 

samhället. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna C-uppsats är att beskriva och analysera möjliga orsaker till återfall i 

kriminalitet hos tre klienter som intervjuats under en permission. I anslutning till syftet kan vi 

fråga oss följande:  

Kan man förebygga eller förhindra att återfall i kriminalitet sker? 

Vilken inverkan har barndom och uppväxtförhållanden på återfall i kriminalitet? 

Vad är orsaken/orsakerna till att den före detta intagne återfaller i kriminalitet? 

Hur ser levnadsvillkoren ut efter villkorlig frigivning? 

 

1.3 Begreppsförklaringar 
Återfall: Bergström (2006) skriver att återfall i kriminalitet är när någon som varit kriminell 

arbetar med sig själv och inte begår brott men efter ett tag återupptar sitt gamla beteende och 

begår kriminella handlingar. Återfall är enligt Krantz och Lindsten (2008) att en klient 

återigen blivit dömd till en påföljd inom kriminalvården inom ett visst givet tidsintervall. 

Klienten kan också återfalla genom att begå brott under tiden han avtjänar straff. 

Villkorlig frigivning: är enligt Ekbom m.fl. (2010) att efter avtjänat, i regel två tredjedelar av 

klientens straff sker en villkorlig frigivning. För en villkorligt frigiven gäller en prövotid som 

motsvarar den strafftid som återstår av strafftiden, dock minst ett år. Vid villkorlig frigivning 

har klienten en återstod av straffet klienten inte avtjänat i anstalt och han kan ställas under 

övervakning och vid misskötsamhet kan denne tas in i anstalt igen. I många fall hinner 

klienten begå brott innan prövotiden gått ut och då döms man för de nya brotten samt den 

återstoden som inte gjorts i anstalt. 

Brott: är en avvikande handling från de normer som finns i samhället och strider mot 

samhällets lagar menar Ekbom m.fl. (2010). Enligt lagen är brott beroende på värderingar 

som är dominerande i samhällsstrukturen och genom politiska beslut gett lagstiftning.  

Frivården: är kriminalvårdens största del, detta skriver Ekbom m.fl. (2010). Frivården 

ansvarar för skyddstillsyn, villkorligt frigivna, kontraktsvård, samhällstjänst och 

intensivövervakning (fotboja). Under 2008 var medelantalet frivårdsklienter 13634 och detta 

var den högsta siffran på tjugofem år. I januari 2009 fanns fyrtiotvå frivårdskontor i Sverige.   

I frivårdens uppdrag ingår även att göra personutredningar, vilken ligger till grund för 
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domstolens påföljdsval. Frivårdens mål är att genom tillsyn och stöd verka för att inte den 

dömde återfaller i brott. 

Häkte: är det ställe den misstänkte blir placerad i under utredningstiden av brottet denne 

misstänks för. Individen kan vara gripen, anhållen eller häktad och häktestiden är inte 

begränsad men utredningen skall ske skyndsamt, skriver Ekbom m.fl. (2010). 

 Anstalt: Ekbom m.fl. (2010) skriver att det finns olika typer av anstalter, de har olika 

säkerhetsklassificeringar bland annat beroende på hur väl de kan motstå rymningar, hur väl de 

kan motstå fritagningar samt vilken förmåga de har att hantera ett svårhanterligt klientel. 

Klassificeringen är från A-F, där Hall, Saltvik och Kumla är de med högst klassificering och 

exempelvis Gruvberget och Sörbyn är de med lägst klassificering.  I anstalt råder arbetsplikt 

och du kan arbeta med diverse monteringsjobb, tvätteri, städning och kök, detta för att nämna 

några. På vissa anstalter ges även marknadsutbildningar, vilka ges tillsammans med 

arbetsförmedlingen. För att klienterna skall vara utrustade för livet efter ”muck” (frigivning) 

så arbetar kriminalvården med dem för att minska återfall och förändra deras tankemönster. 

Klienterna kan även studera och läsa in betyg eller läsa på distans på högre nivå. Invandrare 

har även möjlighet att läsa svenska för invandrare. Kriminalvården har femtiofem anstalter 

och de drivs alla i statlig regi, det finns cirka fem tusen klienter i svenska fängelser. 

Klienterna blir inlåsta i sina bostadsrum (celler) klockan åtta varje dag och de väcks klockan 

sju på morgonen. Det finns olika anstalter för män och kvinnor och det finns också speciella 

anstalter som specialiserat sig på unga människor i anstalt.  

Ackrediterad: är enligt kriminalvårdens hemsida program som på vetenskaplig grund kan 

påvisa att de har en positiv effekt på risken för återfall i brott. Oberoende forskarpaneler 

granskar och gör ett kvalitetstest på programmets innehåll och på sättet som det genomförs på. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsens disposition börjar med ett inledande kapitel där bakgrund, syfte och 

forskningsfrågor beskrivs. I den första delen finns även en begreppsförklaring. Den andra 

delen är metoddelen och den innehåller redogörelser för den kvalitativa metoden, intervjuer, 

etiska ställningstaganden, pålitlighet och generaliserbarhet och diskussion om urval och 

bortfall. I kapitlet efter beskrivs kortfattat de olika ackrediterade programmen som används 

inom kriminalvården, samt det program som nyligen tagits bort. Därefter följer redovisningen 

av den tidigare forskningen som används i studien, den följs av ett kapitel med 
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återfallsstatistik som beskriver återfall i procent samt vad kriminalvården kostar. I teoridelen 

beskrivs de teorier som kan appliceras på vår studie, dessa är stämplingsteorin, kontrollteori 

sociala band samt social kontrollteori. Uppsatsförfattarna kommer därefter att redogöra för de 

intervjuer som genomförts genom meningskoncentrering i det kapitlet som döpts till 

verkligheten: Ragnar, Rolf och Staffan. Den sista delen är slutdiskussion och 

uppsatsförfattarnas förslag på vidare forskning. 

 

2. METOD 
Följande avsnitt belyser vilka metoder som använts och hur uppsatsen genomförts. Genom en 

kvalitativ metod var avsikten att undersöka levnadsförhållanden och återfall i kriminalitet hos 

de tre personer på permission från anstalt. Den kvalitativa forskningsintervjun valdes för att 

det fanns ett begränsat urval och metoden tilltalade uppsatsförfattarna på grund av den närhet 

och djup som ges möjlighet i en intervjusituation. 

2.1Urval/bortfall och intervju genomförande 
Till en början togs kontakt med en anstalt som lovade att ställa upp och hjälpa 

uppsatsförfattarna så långt de ansåg möjligt, vidare kontakt togs då en intervjusituation skulle 

komma till stånd. Anstalten sade i det läget nej till intervjuer med klienter med anledning av 

den korta tid de ansåg att de hade till sitt förfogande, anstaltschefen sa att klienterna har 

planeringar att följa och de skulle aldrig hinna med intervjuer inom den tid uppsatsförfattarna 

ansåg vara rimlig (fjorton dagar). Kriminalvårdens beslut gjorde att intervjuerna inte kom till 

stånd vilket resulterade i att de tre tilltänkta intervjupersonerna ströks ur uppsatsen. 

Uppsatsförfattarna löste detta bortfall genom privata kontakter som användes för att få till 

stånd intervjuer med personer som överensstämde med uppsatsens syfte.  

Då intervjuerna inte kom till stånd på anstalt som planerat fick uppsatsförfattarna genom 

privat kännedom kontakt med en klient på permission och som var villig till att medverka i en 

intervju. Genom ett snöbollsurval kom tre personer att tillfrågas om en intervju medverkan. 

Snöbollsurval innebär att man tar kontakt med någon eller några individer och sedan låter 

man dem förmedla vidare kontakter enligt Kvale och Brinkman (2009). Urvalet bestod av tre 

klienter som alla tidigare återfallit i brott och minst hade en tidigare fängelsedom. Urvalet 

uppsatsförfattarna hade till sitt förfogande var alla män, i åldern 20-40. De är dömda för olika 

typer av brott men har alla tidigare varit dömda för tillgreppsbrott och misshandel. 



 

7 
 

Intervjupersonerna har eller har haft problem med droger. De tre klienter som intervjuats 

planerades att bli villkorligt frigivna inom fyra månader.  

Den första intervjun genomfördes i intervjupersonens tillfälliga bostad. Uppsatsförfattarna 

fick telefonnummer till ytterligare två intervjupersoner genom den första kontakten. Dessa 

personer skulle ha permission och de hade båda tidigare återfallit i kriminalitet. Kontakt togs 

och det bestämdes att intervjupersonerna skulle höra av sig via telefon när möjligheten till 

intervju fanns. I det första telefonsamtalet redogjordes för hur det var tänkt att intervjuerna 

skulle genomföras. Information angående frivillighet och möjlighet till att avbryta när helst 

intervjupersonerna ansåg att de inte längre ville medverka redogjordes. I samtalet via telefon 

diskuterades plats och tid, uppsatsförfattarna ville inte ta längre tid i anspråk än nödvändigt, 

då intervjupersonernas permissioner inte var så långa, samtidigt var det av största vikt att inte 

få klienterna att känna sig stressade. Intervjupersonerna tyckte inte att det var ett problem att 

ses på universitetet trots att andra platser föreslogs. Uppsatsförfattarna hade i förväg bokat ett 

grupprum som låg avskilt, diktafon och övrig utrustning hade kontrollerats. Kaffe och bullar 

hade inhandlats och uppsatsförfattarna var i god tid för att verka avspända och förberedda. 

Vid intervjuns start redogjordes ytterligare en gång till att intervjupersonerna skulle vara 

anonyma och de skulle ges möjlighet att läsa igenom uppsatsen innan den skickades till 

examinatorn samt att de kunde avbryta intervjun när de önskade och att allt skulle bygga på 

frivillighet från dennes sida. Precis innan intervjun startades satte sig en av uppsatsförfattarna 

bredvid intervjupersonen och vägen ut lämnades öppen i det fall det skulle bli så känsligt att 

intervjupersonen ville avsluta snabbt. Intervjuerna avlöpte som planerat och när den sista 

intervjun var klar sammanfattade uppsatsförfattarna det digra materialet. 

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
 Intervjuerna har genomförts individuellt och har efter medgivande bandats. Efter genomförda 

intervjuer har dessa transkriberats till texter som uppsatsförfattarna därefter har läst i sin 

helhet. Dessa långa texter minskades därefter ner genom meningskoncentrering till kortare 

meningar. Meningskoncentrering beskrivs av Kvale och Brinkman (2009) som ett sätt att 

spara och minska ner textutrymmet. Genom att leta efter naturliga meningsenheter för att 

därefter utveckla deras huvudtema ges forskarna möjligheter att kunna analysera omfattande 

intervjumaterial. Dessa teman kan senare användas till att göra mera djupgående teoretiska 

analyser. 
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2.3 Giltighet/pålitlighet och generaliserbarhet 

Författarna hade frågor nedskrivna inför intervjuerna för att på så sätt kunna kontrollera 

giltigheten och mäta det vi avsåg att mäta. Pålitligheten vid kvalitativa intervjuer som gjorts 

på sådant urval som i denna undersökning kan bara gälla för dessa tre klienter som vi gjort 

undersökningen på. Resultatet gäller bara för dessa tre individer. Uppsatsförfattarna hittade 

mönster i intervjuerna, kanske speglar dessa även problematiken för fler som återfallit men 

det går inte att uttala sig om då undersökningen är för liten för det. Uppsatsförfattarna avser 

alltså att kunna uttala sig om dessa tre klienters situation här och nu och avsikten är inte att 

generalisera.  

2.4 Etiska ställningstaganden 
Uppsatsförfattarna har diskuterat och övervägt frågan om det är etiskt riktigt och rätt att 

intervjua människor som är avvikande från rådande samhällsnormer och i en utsatt position. 

Diskussionerna blev många och långa angående hur, var och när intervjuerna skulle göras. 

Vad kunde vara bekvämast för dem vi skulle intervjua? Uppsatsförfattarna ställde sig tidigt 

frågan om meningen med att göra intervjuer med klienter. Kunde undersökningen göras på 

något annat sätt, utan risken att föda ännu mer skuld och skam hos intervjupersonerna? Är det 

etiskt riktigt att två intervjuar en person, eller hamnar personen i underläge? Nilsson (2002) 

skriver att forskaren alltid skall vara medveten om att dennes frågor kan väcka starka känslor 

av skuld, skam och maktlöshet. Kanske startas det en process och finns då resurser att hjälpa 

till att avsluta den? Det valdes, efter noga överväganden att genomföra intervjuerna. 

Nyttoaspekten övervägde det negativa, som eventuellt kunde uppstå vid intervjusituationerna. 

De forskningsetiska principerna är av stor vikt för att de sätter upp ramar för hur samarbetet 

mellan forskare och intervjupersonerna bör gå till.  

 Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud (2003) skriver att forskningsrådet 

rekommenderar att intervjupersoner får läsa igenom uppsatsen innan den publiceras så att 

eventuella missuppfattningar kan korrigeras. Forskningsrådet har fyra huvudkrav gällande 

forskningsetik, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.    
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 Informationskravet 

Det är viktigt att forskaren informerar om vad dennes forsknings syfte är till för. 

Viktigt att informera om att respondenten alltid ställer upp frivilligt samt kan avbryta 

deltagandet närhelst den vill.  

 Samtyckeskravet 

Forskaren skall alltid inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör även samtycke från vårdnadshavare inhämtas, detta gäller då 

undersökningspersonen är under femton år och gäller forskning som är av etisk 

känslig karaktär.  

 Konfidentialitetskravet 

Forskaren har tystnadsplikt och skall förvara all information otillgängligt för 

obehöriga. Informationen skall kodas och förvaras säkert.    

 Nyttjandekravet 

Det material som samlats in är enbart till för forskning. 

2.5 Avgränsningar 
Det finns mycket litteratur gällande kriminalitet och återfall, av både äldre och nyare karaktär 

och det finns både svensk och internationell forskning om fenomenet återfall. Kriminalitet 

kommer alla i kontakt med på ett eller annat sätt genom livet och alla har en tanke om hur 

kriminalitet ska behandlas av samhället. Störst antal klienter på anstalt är män och eftersom de 

är fler än kvinnorna var det också lättare för uppsatsförfattarna att få tag i manliga 

intervjupersoner. Tanken var också att inte behöva åka så långt för intervjuer men detta visade 

sig svårt och det geografiska sökområdet gällande intervjupersoner kom att vara mellan 

Östersund och Stockholm. Dock bör målgruppens tankar och värderingar kring kriminalitet 

och livssituation inte skilja sig nämnvärt var i Sverige man än befinner sig. Uppsatsförfattarna 

skriver inte om vad socialtjänsten eller andra samhällsfunktioner tillhandahåller för hjälp och 

stöd service till klienter som blivit villkorligt frigivna. 

3. ACKREDITERADE PROGRAM INOM KRIMINALVÅRDEN 
Det finns idag tretton ackrediterade program, enligt kriminalvårdens hemsida, som vänder sig 

till olika målgrupper och dessa är: 

 Dömda med kriminella värderingar 

 Dömda för våldsbrott 
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 Dömda som missbrukar droger 

 Dömda för sexualbrott 

3.1 Program som vänder sig mot allmän kriminalitet 
Brotts-Brytet är ett allmänt kriminalitetsprogram för både män och kvinnor. Programmet är 

utvecklat av svensk kriminalvård och började användas 1994. Brotts-Brytet bygger på 

inlärningsteoretisk och kognitiv teoribildning och fokuserar på sambandet mellan tanke, 

känsla, kroppsreaktion och handling. Programmet består av 25 gruppsessioner á två timmar 

två till tre gånger i veckan samt minst tre enskilda möten per klient. 

BSF programmets främsta syfte är att öka motivationen, beteende, samtal, förändring. Tanken 

är att klienterna själva skall fatta beslut om förändring. Den innehåller bland annat mycket 

öppna frågor, reflekterande, lyssnande och en betoning av varje individs personliga ansvar. 

Det är endast programledaren och den deltagande som samtalar tillsammans i fem veckor en 

gång i veckan. 

Enhanced Thinking Skills (ETS) (på svenska ungefär ”förbättrad tankeförmåga”) är ett 

program för de som är dömda i anstalt och frivård och de med kriminellt beteende. 

Programmet består av övningar som rollspel och övningar att lösa på egen hand, kursen består 

av 50 timmar. 

One-to-one är ett manualstyrt, kognitivt och beteendebaserat program inom ramen för 

relationen handläggare och klient för både män och kvinnor som är dömda. Programmet 

består av 20 möten i ända upp till fem månader. De dömda får arbeta med problemlösningar 

och sina sociala färdigheter. 

VINN är ett motivationsprogram som bygger på tekniken motiverande samtal. Vinn riktar sig 

till kvinnor som missbrukar alkohol, narkotika, som blivit misshandlade eller är kriminella. 

Programmet genomförs i grupp och handlar om människans förmåga att bearbeta information, 

minnas, förmedla och förstå. Grupperna består av 5-8 deltagare och kvinnorna träffas 2-3 

gånger i veckan under en period på 12-16 veckor. 

3.2 Program som vänder sig mot våld 
Integrated Domestic Abuse Programe (IDAP) är ett behandlingsprogram för män som är 

dömda för att ha misshandlat eller utövat andra kontrollerande beteende mot sin nuvarande 

eller före detta partner. Det är ett kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på 
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social inlärningsteori. Programmet är uppdelat i nio avsnitt där männen bland annat får hjälp 

att lära sig känna igen tecken på ilska och hur de kan motverka impulsen till att använda våld. 

VPP är ett våldspreventivt program som försöker hjälpa de intagna att inte använda våld eller 

återfalla i kriminalitet. Målgruppen för detta program är intagna som begått mord eller 

våldsbrott och som bedöms att ha hög risk för framtida återfall.  Programmet består av 94 

lektioner om 2 – 2½ timme plus ett antal individuella samtal, grupperna består av åtta 

deltagare. 

Borttaget program inom kriminalvården 

 Aggression, Replacement, Training(ART) togs ur bruk meddelade kriminalvården 2010-11-

17. Det är ett program som riktar sig till de klienter som är dömda för våldsbrott. Ny 

utvärdering har visat att programmet inte ger önskad effekt och att det i vissa fall ökar risken. 

3.3 Program som vänder sig mot missbruk 
Våga välja är ett program där man utgår från att alla våra beteenden är inlärda och att de 

därför går att lära om.  Programmet består av 63 timmar som är fördelade på 25 träffar, under 

dessa träffar får deltagarna arbeta med sådant de tycker är svårt och göra upp en plan på hur 

de kan leva drogfritt även efter frigivning. 

Prism-programmet används sedan 2003 och riktar sig till missbrukare av alkohol, narkotika 

eller tabletter. Programmet har som mål att klienten ska bli helt drogfri och vill visa att det 

inte är möjligt att droga kontrollerat. Sammanlagt 32 timmar/klient uppdelat på arton olika 

möten. 

Prime for life programmet är ett riskreduceringsprogram som vänder sig till 

högriskkonsumenter som dömts för någon alkoholrelaterad brottslighet. Programmet vänder 

sig till de som missbrukar alkohol i första hand men det finns även avsnitt om narkotika. 

Programmet är sammanlagt tjugofyra timmar och ungefär sju träffar. 

Tolvstegsprogrammet är ett program med målgrupp som missbrukar narkotika eller alkohol. 

Gruppdeltagarna ska hjälpa, stötta och påverka varandra genom de tolv stegen till ett liv utan 

droger. Programmet används på behandlingsavdelningar. 

Återfallsprevention programmet består av åtta träffar och riktar sig mot de med 

drogmissbruk. Bland annat genom rollspel arbetar de intagna med tilltron till den egna 

förmågan. 
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3.4 Program som vänder sig mot sexualbrott  
Ros är ett behandlingsprogram för sexualbrottsdömda män, det är kognitivt program som är 

såväl psykodynamiskt som beteendeterapeutiskt. Programmet används i kriminalvården sedan 

2002 och kommer ursprungligen från Kanada. Målgruppen för detta program är män som är 

dömda för sexualbrott. Programmet är uppbyggt på det som forskning visat är riskfaktorer för 

sexuellt våld. Längden på programmet är 18 veckor, 56-60 tillfällen, sammanlagt 108 timmar 

i grupper om 6-8 deltagare. 

4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Datainsamling 
Uppsatsförfattarna har sökt artiklar och litteratur i bibliotekets databas CSA (social sciences). 

Ordet criminal* rehabilitation gav 1037 träffar och när uppsatsförfattarna lade till ordet 

prisoner* blev det 266 träffar tillsammans med ordet repeat* blev resultatet fyra peer 

reviewed artiklar kvar och av dessa valdes ”social advertities in first time and repeat 

prisoners” vilken används i arbetet. Ur ovan nämnda artikels litteraturförteckning fann 

uppsatsförfattarna en Norsk forskningsrapport ”Levekår blant insatte” som också var relevant 

för denna C-uppsats. ”Living Conditions, Social Exclusion and Recidivism Among Prison 

Inmates” fann uppsatsförfattarna genom att första sökordet var social exclusion vilket gav 

2652 träffar, sökningen utökades med inmates* vilket ger tre träffar och av dessa valdes 

ovanstående artikel. Uppsatsförfattarna har även använt svensk litteratur som ”Fånge i 

marginalen” Libris, ordet Fång* gav 4474 träffar utökad sökning med ordet 

levnadsförhållande* gav 17, av dessa används ovanstående. Uppsatsförfattarna har ringt 

kriminalvården och därigenom fått material hemskickat samt besökt deras hemsida och där 

tagit del av deras aktuella information.  

Uppsatsförfattarna har valt att ta del av Friestad och Skog Hansens Faforapport (2004). 

Rapporten är på uppdrag av norska Sosial, helsedirektoratet och Justisedepartementet i Norge. 

I rapporten blev 260 klienter intagna på anstalt personligt intervjuade, och det framkom att 75 

procent av klienterna hade en uppväxt präglad av ett eller flera allvarliga problem. Tre av tio 

klienter hade redan innan de fyllt sexton år haft kontakt med barnavårdsmyndigheten, lika 

många hade haft familjemedlemmar intagna i fängelse. Klienterna hade i regel låg utbildning 

och fyra av tio hade grundskola som högsta utbildning. Tre av tio hade arbete vid tidpunkten 

då de dömdes. Många av klienterna hade skulder vilket berodde på deras kriminella 

levnadssätt, fyra av tio levde under fattigdomsstrecket. Många av klienterna var missbrukare 
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av något slag och kvinnorna var överrepresenterade gällande missbruk. Artikeln visade att 

följdskadorna blev större då missbruket var tyngre. Klienterna saknade i stor utsträckning 

bostad och många av dessa hade en eller flera kroniska sjukdomar. Klienternas barndom hade 

en avgörande betydelse för hur livet blev för individerna i vuxen ålder.  Rapporten slog fast 

att det inte går att lösa dessa problem genom enkla insatser utan det måste sökas en helhet av 

denna marginaliserade grupps socioekonomiska problem. I rapporten stod också att dåliga 

levnadsvillkor var en viktig medverkande faktor till kriminalitet och då även återfall i 

kriminalitet.  

 Nilssons artikel (2003) är relevant för ämnet återfall i kriminalitet. Den bygger på 346 

klienter, som följts i tre år efter att de frigivits. Klienterna som återföll i kriminalitet i 

undersökningen hade alla gemensamt att de haft dåliga uppväxtförhållanden och fått ett sämre 

socioekonomiskt liv som vuxen. De som återföll sa att en av orsakerna var behovet av 

försörjning samt den sociala gemenskapen som fanns att få i den marginaliserade gruppen.  

Vid påföljden fängelsestraff ökade risken markant för att återfalla i kriminalitet, att bli socialt 

utesluten, marginaliserad och ges färre valmöjligheter i socioekonomiska frågor. I början 

väger de sociala riskfaktorerna tyngst om ett återfall sker. Detta förändras över tid och vid 

långvariga fängelsestraff eller kriminalvårdspåföljder i anstalt leder det till en större 

återfallsrisk än alla andra riskfaktorerna tillsammans. Artikeln gav en tydlig bild av att det var 

en korrelation mellan resursbrister och återfall.  I jämförelse med övrig befolkning hade 

klienterna små resurser gällande arbete, ekonomi och boende vilket i sin tur medförde att de 

hade mindre handlingsutrymme. Artikeln visade tydligt att arbete och utbildning minskade 

risken för återfall. Nilsson skriver vidare i artikeln att det skulle vara ett holistiskt synsätt, det 

vill säga att problemen klienten hade inte skulle lösas ett och ett, utan en helhetssyn var 

nödvändig då flera problem ofta hängde samman. Det är tveksamt menar Nilsson, om påföljd 

i anstalt är ett effektivt sätt att motverka återfall då han visar att påföljden i anstalt ökar risken 

för att återfalla.  

 Kjelsberg och Friestad (2008) har i sin studie påvisat hur manliga återfallsförbrytare i sin 

uppväxt hade upplevt högre nivå av sociala motgångar än förstagångsförbrytare. De 

motgångar under uppväxten som uppmättes bland de manliga förbrytarna var, fattigdom 

(fattigare än sin omgivning), allvarlig eller långvarig sjukdom i familjen, missbruk hos 

föräldrar, våldsamhet mellan föräldrar, att de utsatts för övergrepp (fysiskt, sexuellt eller 

verbalt), ingripande av socialtjänst i familjen samt nära familjemedlem som suttit i fängelse, 
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låg utbildning, inget arbete, bostadslösa, ensamstående, få sociala kontakter. Antalet 

situationer med motgångar var nästan dubbelt så hög för återfallsförbrytare. Om en manlig 

klient upplevt ett av följande kriterier, familjemedlem fängslad under uppväxten, erhållit 

socialvård under uppväxten, pågående missbruk, ingen bostad, så ökade risken för 

återfallsbrottslighet två – tre gånger. Om samhället inte underlättade denna sociala situation 

för återfallsförbrytarna, så ökade risken för återfall varje gång brottslingen dömdes, vilket kan 

liknas vid en negativ förstärkningscykel. Studien belyste vikten av tidigare socioekonomiska 

insatser för att minska risken för kriminalitet och återfall i kriminalitet. Den låga 

socioekonomiska statusen var en faktor som starkt förutsäger återfallsbrottslighet med 

påföljande fängelsevistelse. Orsaken till att kvinnorna återföll korrelerar starkt med 

drogmissbruk. Studien visade att fyrtiofyra procent av förstagångsförbrytande kvinnor var 

missbrukare medan nittio procent av återfallsförbrytande kvinnor var missbrukare. Risken att 

återfalla i brottslighet ökade elva gånger för de kvinnor som hade pågående 

missbruksproblem.  

4.1 Återfallsstatistik 
Riskgrupper kan, enligt information från kriminalvårdens hemsida, konstrueras på en mängd 

olika sätt. Uppsatsförfattarna väljer att visa riskgrupper med högst återfall, sjuttiofem procent 

eller mer samt grupper med lägst återfall. I den riskgrupp med högst återfallsfrekvens fanns 

personer mellan tjugofem och fyrtiofyra år med tillgreppsbrott som huvudbrott, där återföll 

åttiosju procent inom tre år. Tillgreppsbrott är vanliga och ligger mycket högt i 

återfallsfrekvensen. Brott som narkotikabrott/varusmuggling, rån och rattfylleri är också brott 

med höga risker till återfall inom en treårsperiod, alla brott med hög återfallsfrekvens ligger 

mellan sjuttiofem och åttiosju procent risk att klienten återfaller inom en tre års period. 

Kontraktsvårdklienter är också en delgrupp som ligger mycket högt i återfallsfrekvensen. Den 

grupp av unga som återfaller mest är de som tidigare haft påföljder i fängelse, dömda för 

tillgreppsbrott samt frigivits från ett medellångt eller långt fängelsestraff. Medellångt 

fängelsestraff är mellan två månader och två år och ett långt fängelsestraff är över två år.  

De klienter som återfaller minst är medelålders icke tidigare straffade personer, då gäller det 

brott som narkotikabrott/varusmuggling, sexualbrott, rattfylleri, även grovt och våldsbrott. 

Gemensamt för dessa är att de inte tidigare har någon tidigare belastning, att de blivit dömda 

till samhällstjänst eller verkställt intensivövervakning (fotboja), att de är medelålders eller 

äldre. Påföljden i denna grupp ligger mellan villkorlig dom och fängelse över två år. De lägsta 

återfallen bland unga är de som tidigare är helt obelastade av kriminalvård, dömda för 
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rattfylleri samt blivit dömda till villkorlig dom med samhällstjänst eller verkställt 

intensivövervakning (fotboja). All information hittades på kriminalvårdens hemsida. 

Uppsatsförfattarna har läst återfallsstatistiken för kriminalvården från åren 2000 – 2008 och 

återfallen har inte påverkats nämnvärt i någon riktning, det är samma grupper med högst 

återfallsfrekvens samt samma grupper med lägst återfall. Året 2009 var den totala kostnaden 

för svensk kriminalvård cirka 7 miljarder kronor och detta var en ökning med nio procent från 

2008, år 2010 beräknas kostnaden för kriminalvården vara närmare 8 miljarder kronor. Åren 

fram till 2013 ökar kostnaderna till att slutligen 2013 stanna på ungefär 8,5 miljarder kronor. 

Kriminalvården startade ”bättre ut” för att påverka klienters återfallsfrekvens. På 

kriminalvårdens hemsida finns att läsa om kriminalvårdens vision ”bättre ut” vilket enligt 

generaldirektören Lars Nyhlén är ett bra sätt att sammanfatta deras arbete. Visionen ska vara 

brottsförebyggande, öka människors trygghet samt bidra till ett tryggare samhälle. 

Kriminalvården har fyra nollvisioner, inga rymningar, inga droger, inga kriminella aktiviteter 

samt inget hot, våld eller trakasserier. Arbetet inom kriminalvården ska innebära en positiv 

skillnad för klienten. Kriminalvården främsta mål är att förhindra återfall i brott.   

5. TEORETISKA ANSATSER 

5.1 Stämplingsteori 
Stämplingsteorin, som bygger på symbolisk interaktionism fick sitt genomslag under 1960 

och 70-talet i USA säger Sarnecki (2003). Enligt Jonsson och Angelöw (1990) fokuserar 

stämplingsteoretikerna på betydelsen av omgivningens reaktioner på en avvikande handling. 

Inom stämplingsteorin diskuteras inte varför enskilda individer gör saker som är avvikande 

utan varför vissa handlingar ses som avvikande.  Stämplingsteoretikerna ser avvikelsen som 

en process där en människa som kanske inte avviker från början blir det gradvis. Det kan 

liknas vid att den avvikande genomgår en karriär som slutar i en upplevelse om avvikelse från 

omgivningen och av den avvikande själv. Maktlösa grupper har en tendens att bli stämplade 

då de inte har en maktposition i samhället. Den generella tendensen är att individer och 

grupper med stor makt är de som själva avgör vad som är avvikande eller inte avvikande. I 

boken Becker (1963) skrivit kan man läsa om att han utgår från att avvikande beteende inte är 

en egenskap som vissa människor har utan att det istället är reaktionerna från omgivningen på 

ett beteende som individen har. En människa som inte har gjort sig skyldig till några brott kan 

uppfattas som brottsling trots att denne inte gjort sig skyldig. Precis tvärtom så kan en 

människa begå brott men ändå inte ses som avvikande så länge ingen upptäcker att detta skett. 
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Avvikelse och avvikare är någonting som uppstår genom omgivningens reaktioner. Becker 

tycker att samhället inte är jämlikt eftersom olika människor har olika status som 

omgivningen tillskrivit människan. En individ med låg status har enligt det 

stämplingsteoretiska synsättet begränsade möjligheter att lyckas i livet. Det kan vara en 

individ som har varit kriminell och ”fängelsekund”, den människan har en negativ stämpel 

med sig under resten av sitt liv. Becker anser att det är reaktionen från samhället på den 

negativt stämplade människan som är den verkliga orsaken till brottsligheten. I Jonssons och 

Angelöw bok (1990) kan man vidare läsa att när en människa tillräckligt länge och 

konsekvent blivit definierad som avvikare kan det så småningom leda till att det blir så, som 

ett slags självuppfyllande profetia. 

 Individen utför vissa handlingar som denne känner att andra förväntar sig av honom. Det 

handlar inte bara om att göra vissa handlingar som avvikare utan att man till slut också 

uppfattar sig själv som en avvikande person. Det finns individer som är avvikare, skriver 

Jonsson (1990), som anser att det är något positivt att tillhöra den kategorin, då det ger status i 

den subkultur man tillhör. I ett system där det onormala är det normala, ges en vinst av 

gruppens uppsatta normer och värderingar. De kan få en plats i grupper som inte anser att 

avvikelse är något dåligt eller har en negativ klang.  Det kan vara en av orsakerna till att det 

kan vara svårt att få avvikare in på den av samhället uppgjorda normala banan. Enligt Payne 

(2002) kan individen som ses som avvikare komma att leva upp till det förväntade då han 

uppmuntras till det och detta gör att det utlöses en ännu starkare stämplingsprocess vilket i sin 

tur ger ett större avvikande beteende. 

 Goldberg (2005) delar in stämplingsprocessen i fyra olika delar vilka är; föräldrarnas 

stämpling, samhällelig stämpling, sekundär avvikelse och avvikelsespiralen. Föräldrarnas 

stämpling där utgår Goldberg från att individerna föds helt utan självbild och att de föds med 

ett primärt avvikande beteende. Det handlar om ett beteende som strider mot kulturella 

normer men helt utan dåliga avsikter och är ett resultat av att barnets inte förstår vilka 

konsekvenser som kan bli följden av en viss handling. För att barnet skall kunna förstå vad 

som är rätt eller fel måste omgivningen reagera på det spontana beteendet. Alla barn börjar 

enligt teorin sina liv som primärt avvikande och endast ett fåtal får stämplingsreaktioner från 

viktiga personer i dess närhet. De flesta barn förstår av reaktionerna att jag inte är fel men det 

jag håller på med för stunden är fel. Om däremot barnet får många olämpliga reaktioner från 

viktiga människor i dess närhet kan det dock komma att tro att det är fel på den som 

människa. Samhällelig stämpling allt eftersom barnet växer kommer det att mötas av ett 
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ökande antal viktiga människor i samhället utanför det egna hemmet. På förskola, skola och 

fritidshem möter de allra flesta barn många nya signifikanta vuxna som ger respons på barnets 

beteende och hjälper denne att lära sig förstå de kulturella normerna. I början har barnet ett 

primärt avvikande beteende när denne möter samhället och de rådande normerna, genom 

erfarenheter och mognad får barnet ett beteende som är mer socialt styrt. Det är viktigt för 

utvecklingen för barnet att förstå vilka reaktioner det får på sitt beteende. Vissa barn lär sig att 

de som person är okej, men beteendet i vissa situationer är dåligt. Andra barn lär sig istället att 

de inte duger som person. Barn som blivit stämplade av sina föräldrar riskerar att utsättas för 

samhällelig stämpling eftersom de redan har utvecklat en negativ självbild. Goldberg skriver 

att resurser som skall motverka stämpling bör sättas in tidigt eftersom det är svårare och mer 

tidskrävande att hjälpa individen som hunnit etablera en mer negativ självbild. Sekundär 

avvikelse: individen är då medveten om reglerna denne bryter mot. Barnet är tillräckligt 

moget för att ha en viss förståelse för samhällets normer och regler. Självbilden styrs mer och 

mer av den negativa självbilden. Sekundär avvikelse är ett sätt att försvara sig, angripa eller 

anpassa sig till problem orsakade av stämpling. Det här stadiet inträffar ofta under puberteten 

men kan variera beroende på graden av stämpling under tidigare stadier. Det är svårt för en 

ung människa att se omgivningens reaktioner som ett rättesnöre, då denne redan har dålig 

självbild samt inte har erfarenhet av att bli accepterad. Individen forsätter därför att bete sig 

på ett sådant sätt att hon får bekräftelse på sin redan dåliga självbild. Avvikelsespiralen är det 

sista stadiet och det stadiet kan liknas vid en spiral där individens beteende och omgivningens 

reaktioner bekräftar och förstärker den negativa självbilden. Detta leder i sin tur till att 

individen hamnar allt längre ner i spiralen. Varje nytt misslyckande är delvis skapat av 

tidigare motgångar som individen upplevt och det bidrar i sin tur till nästa bakslag.  

5.2 Hirschis kontrollteori sociala band 

 Enligt Hirsch (1969) är utgångspunkten för kontrollteorin frågan, varför människor inte begår 

brott. Människors vilja att följa de allmänna värderingarna i samhället beror enligt teorin på 

vilka sociala band man har, dessa band kan vara av olika grad beroende på hur individen 

engagerar sig och håller de samhälleliga normerna. Han menar att individens svaga sociala 

band eller konventionella bindningar till samhället gör så att den enskilde människan har en 

större tendens att utföra kriminella handlingar. När man har svaga band har man enligt teorin 

lite att förlora och tenderar därför att utföra brott, starka band innebär tvärtom att man mycket 

att förlora vid brottsliga handlingar. Hirsch kontrollteori har fyra olika sociala band: 
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1. Attachment: En individ som har bra relationer till sin familj, vänner och samhället i 

övrigt vill inte riskera att förlora eller skada dessa förhållanden, det kan tolkas som en 

människas samvete.  

2. Commitment. åtagande: Det är när individen gör kostsamma investeringar genom tid 

och energi som läggs på utbildning, arbete eller livsstil. När individen överväger att 

börja med kriminella handlingar vägs det in att individen kan komma att mista dessa 

investeringar och eventuella framtida kostnader det kan innebära. Individer som har 

lagt ner tid på investeringar är mindre benägen att bryta mot normerna som finns 

eftersom de har mer att förlora. 

3. Involvement, delaktighet: En hög grad av engagemang i arbete och fritidsaktiviteter 

anser man i den här teorin kunna begränsa utrymmet för avvikande handlingar. 

4. Belief, övertygelse: Individens känsla av respekt att följa samhällets normer, 

värderingar och lagar samt en känsla av ansvar att följa dem. Hur individens moral 

stämmer överrens med den moralen som råder i samhället. 

 

5.3 Hirschis social kontrollteori 
Tillsammans med Michael Gottfridsson har Hirschi återkommit med en delvis ny teoretisk 

ansats enligt Sarnecki (2003). Social kontrollteori belyser laglydigheten bland mänskligheten 

snarare än att försöka förklara brottsligheten. Personer som beräknar de sociala förlusterna 

lågt kan enligt teorin förväntas vara mer brottsbenägen än personer som beräknar de sociala 

förlusterna högt. 

 Utifrån teorin går att se att låg självkontroll är kausalt relaterad till hög brottsbenägenhet. 

Orsakerna till den låga självkontrollen kan variera men det som ges en central betydelse är 

brister i individens uppfostran samt tidiga störningar i uppväxten. Låg självkontroll är en 

individuell egenskap som kan göra innehavaren impulsiv, okänslig, fysisk, risktagande, 

kortsiktig och icke verbal. Individen brister i förmåga att överväga handlingarnas 

konsekvenser och kan därför enligt kontrollteorin komma att utföra kriminella handlingar. 

Låg självkontroll förklaras av både biologiska och psykologiska faktorer samt ses som att den 

kommer att vara livslång. Orsaker till brottslighet ligger i individens oförmåga att kontrollera 

sin impulsivitet som i sin tur kan leda till oförmåga att överväga och vid behov avbryta 

handlingar som kan ge negativa konsekvenser långsiktligt. 
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5.4 Teoriernas relevans för uppsatsen 
De båda teorierna har enligt uppsatsförfattarna stor relevans för att förklara återfall i 

kriminalitet. Stämplingen börjar redan i ett tidigt skede i livet och utvecklas till att bli det 

Goldberg (2005) beskriver som avvikelsespiralen och det sista stadiet där individens beteende 

och omgivningens reaktioner bekräftar och förstärker den negativa självbilden. Enligt Jonsson 

och Angelöw (1990) visar stämplingsteorin att maktlösa grupper inte har någon status och att 

de tenderar att bli stämplade. Den generella bilden av samhället är att människor med mycket 

makt och hög status är de som avgör vilka eller vad som är avvikande.  

Gruppens normer och regler prioriteras även då dessa inte är accepterade av samhället för att 

de ger status i den subkultur man befinner sig i. Plats kan tas i grupper som inte ser avvikande 

beteende som något onormalt eller dåligt. Goldberg (2005) delar in stämplingsprocessen i fyra 

olika delar och den första delen är föräldrarnas stämpling där omgivningen (föräldrarna) 

reagerar på barnens spontana beteende för att barnen ska förstå vad som är rätt eller fel. 

Barnen ska av reaktionerna som den får av omgivningen förstå att det är handlingen som 

barnet gjort och inte barnet som person som är fel. Om omgivningen ger många och 

olämpliga reaktioner på barnets beteende så kan det tro att det är fel på den som människa. 

Resurser ska sättas in på ett tidigt stadium innan individen hunnit etablera en negativ 

självbild, detta för att det blir svårare och mer tidskrävande att förändra en självbild som 

redan förankrats som negativ. 

Hirschi (1969) skriver att kontrollteorin förklarar hur individer som har svaga band enligt 

teorin har lite att förlora och därför begår kriminella handlingar. Starka band fungerar som ett 

skydd mot att begå kriminella handlingar eftersom individerna riskerar att förlora mycket. 

Åtaganden kan förklaras som att individen gjort investeringar som varit kostsamma för denne, 

det kan röra sig om utbildning eller arbete. Vid tankar om kriminalitet har de investeringar 

som individen gjort avgörande betydelse för att kunna stå emot kriminalitet. Engagemang och 

en hög grad av delaktighet i arbete och på fritiden begränsar enligt teorin utrymmet för 

avvikande handlingar. Sarnecki (2003) förklarar utifrån social kontrollteori att låg 

självkontroll gör individer mer brottsbenägna än de med god självkontroll. Brister i 

uppfostran och tidiga störningar i uppväxten ges en central betydelse när låg självkontroll 

förklaras. Individerna kan bli impulsiva, fysiska, kortsiktiga och brista i att se långsiktiga 

konsekvenser av sitt handlande.   
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6. VERKLIGHETEN: Ragnar, Rolf och Staffan 
Redovisningen från intervjuerna är uppdelade i fem teman, de analyseras löpande genom 

meningskoncentrering och följer intervjuguiden, socialt skyddsnät/familj, utbildning, 

ekonomi, bostad och återfall. Intervjuguiden medskickas som bilaga 1. 

6.1 Skyddsnät/familj  

Enligt Hirschs kontrollteori är föräldrarna väldigt viktiga under barn och ungdomstiden och 

har individen en stark relation med familj och vänner så har personen ”investerat” i 

relationerna och vill inte löpa risk att förlora dem. Teorin förklarar intervjupersonernas liv 

genom att de inte haft en bra relation med sin familj och samhället, detta kallas attachment 

(anknytning) i kontrollteorin. Ingen av våra intervjupersoner tyckte att de hade haft en trygg 

anknytning eller lycklig uppväxt. Samtliga ansåg också att de redan från första klass i 

grundskolan kände sig udda och missanpassade till systemet. 

”Staffan” växte upp i en familj bestående av far, mor och en syster. Uppväxten präglades av 

faderns obalanserade och aggressiva beteende och moderns tillbakadragna sätt. Systerns 

uppväxt var på samma sätt, men hon klarade sig från faderns fysiska misshandel. ”Staffan” 

säger att det inte fanns något missbruk av något slag i hemmet. ”Staffan säger att han i dag 

uteslutande har kriminella vänner och säger att han varit kriminell för länge för att umgås med 

”vanliga” Svenssons. 

”Farsan var oberäknelig och kunde bli sne för vad som helst och då fick man en smäll”  

”Ragnar” adopterades som treåring och växte upp med mor och far samt en syster, i hemmet 

fanns ingen kriminalitet eller droger. Trots att uppväxtmiljön hemma var stabil säger han att 

det inte var någon lycklig barndom han hade. ”Ragnar” påstår att hans mor ofta påpekade att 

det var något fel på honom redan när han adopterades, han var rastlös och ”bråkig”. 

”Mamma sa ofta att det var nått fel på mig redan när jag kom” 

”Ragnar” säger sig vara en social kille med många vänner, de allra flesta är kriminella och har 

drogproblematik. Han tror att de få vänner som är vanliga Svenssons kommer att försvinna ur 

hans liv eftersom de håller på att skaffa familjer och kommer att prioritera umgänget med 

dem. ”Ragnar” säger att om tio år så har han förmodligen bara kriminella vänner kvar. 

”de är väl klart att det inte kommer att finnas kvar några kompisar som inte håller pundar eller 

sysslar med kriminalitet om tio år det fattar jag, dom har väl sina familjer och jobb då…”  
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Uppsatsförfattarna ser samma mönster i intervjupersonernas uppväxt som den som beskrivs 

av Friestad och Skog Hansen (2004). I den framkom att 75 procent av de intervjuade hade en 

uppväxt som var präglad av ett eller flera svåra problem. Även Nilssons (2003) artikel visar 

på att en problemfylld uppväxt ger en ökad risk för kriminalitet och återfall. 

”Rolf” växte upp med en mor och en syster, hans mor var ”svag” och arbetade jämt. Hans far 

fanns inte med i hans uppväxt och ”Rolf” säger att han saknade en manlig förebild genom 

hela uppväxten. 

”Jag kommer ihåg vad jag kunde bli förbannad och avundsjuk på alla kompisar som sa att dom varit 

med sin farsa och fiskat eller något sånt, tänk om jag hade fått känna en sån trygghet” ”… Jag och 

syrran fick klara oss själva bäst vi kunde för morsan va ju jämt på jobbet…” 

När individer har svaga sociala band så är risken mer påtaglig att person skall begå kriminella 

handlingar. Intervjupersonerna visar enligt det stämplingsteoretiska perspektivet att de redan 

från tidig ålder var på väg in i ett avvikande beteende då de ”lärde” sig att lösa sina konflikter 

med andra barn genom att vara aggressiv och slåss. Jonsson (1990) ser avvikelse som en 

process vilken sker gradvis. Intervjupersonerna kom så småningom att få samma syn på sig 

själv som de fått höra under uppväxten, det blev en självuppfyllande profetia. Om individen 

tillräckligt ofta och konsekvent blir definierad som avvikare är det troligt att personen 

kommer utvecklas till en ”avvikare”. De socioekonomiska förutsättningarna under uppväxten 

har stor betydelse för ett liv som vuxen. 

6.2 Utbildning. 
 Skolgången gick dåligt och ”Staffan” var ofta inblandad i slagsmål med både andra elever 

och personal, det var speciallösningar som gjorde att han lyckades fullfölja grundskolan. 

Gymnasiet fungerade aldrig för att det inte fanns samma skyddsnät kring honom. Staffan 

säger att han aldrig passade in i skolans värld. Han har heller inte skaffat sig någon utbildning 

i vuxen ålder. Ragnar utreddes aldrig under skoltiden för sitt beteende och berättar att redan 

på lågstadiet fick höra av vuxna han kommer att bli kriminell och hamna i fängelse. Han hade 

relativt lätt för sig i skolan men sa att han aldrig passade in i skolans värld, ”Ragnar” blev ofta 

missförstådd och bråken och slagsmålen var många.  

”Det gick åt helvete redan första dan och sen har jag slagits genom hela skoltiden” 

”skolan var inte min grej, det hände alltid grejer runt mig och lärarna sa att jag va en bråkstake och 

att jag skulle hamna i fängelse om jag inte skärpte mig” 
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I skolan var ”Rolf” den store bråkstaken och det förväntades att det skulle bli slagsmål så fort 

han kom och han gjorde ingen besviken, han gavs en vinst och fick uppmärksamhet när han 

ställde till problem. ”Rolf” fick ofta höra i skolan att hans attityd och humör skulle leda till att 

han hamnade i fängelse. Han säger att han slogs genom hela skoltiden och kände att han 

aldrig fick en möjlighet att passa in. Lärarna förväntade sig att han skulle bråka och han fick 

ofta skulden för saker och det spelade inte någon roll om han hade gjort något eller inte, till 

slut brydde han sig inte heller om att försvara sig de gånger han var oskyldig. Han tillhörde 

tidigt det gäng som alla såg som förlorare men alla ville känna då det blev bråk, droger kom 

tidigt in i hans liv och blev en del av hans vardag. 

”… polarna blev ju viktigare än skolan, jag sket ju i vad dom tyckte, det var ju bättre att kompisarna 

tyckte jag var schysst” 

Skolan stämplar Staffan genom att de ordnar speciallösningar (Jonsson, 1990) och enligt 

stämplingsteorin så genomgår han en avvikare karriär som resulterar i upplevelse av att vara 

avvikande av sin omgivning och sig själv.  

”Ragnar” får höra att han alltid bråkar och detta leder enligt stämplingsteorin till att han utför 

handlingar som omgivningen förväntar av honom, till slut uppfattar han sig själv som 

avvikare enligt Jonsson (1990).  

”Rolf” har inte gjort några kostsamma investeringar när det gäller utbildning och har enligt 

Hirschis (1969) kontrollteori inte heller något att förlora i det avseendet och kan inte heller se 

kostnaderna i hans framtid. Individer som lagt ner tid på investeringar är enligt kontrollteorin 

mindre benägna att bryta mot normerna för de har mer att förlora. Stämplingsteorin, Jonsson 

(1990) säger att ”Rolf” ges positiv bekräftelse i den subkultur han befinner sig och han ingår i 

ett grupp system där det onormala är normalt och han ges en vinst av gruppen då han gör 

något som gruppen anser vara rätt. ”Rolf” ges ”vinster” av att agera på ett för gruppen 

godkänt sätt vilket strider mot samhällets normer och värderingar, detta bortser ”Rolf” från då 

det är viktigare att vara någon oavsett om det strider mot uppgjorda samhällsnormer.  

6.3 Ekonomi/arbete 
Enligt stämplingsteorin så startade ”Staffans” stämpling till att betraktas som avvikare redan i 

unga år, till slut såg han sig själv som en avvikare, detta visas även då ”Staffan” haft jobb och 

han säger sig inte riktigt passa in med arbetskamrater, de var ibland rädda för honom då han 

kunde upplevas som ”bullrig” och hade mycket tatueringar. I arbetslivet har ”Staffan” inte 

haft ett stadigvarande arbete, han återföll i kriminalitet och chans till snabba pengar och säger  
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” jag försökte sköta mig för min sons skull men det höll inte länge”. 

Han poängterar att han är utan utbildning och har mött människor som inte velat anställa 

honom på grund av hans problematik. ”Staffan” säger att han har stora skulder på grund av sin 

kriminalitet och var gång han hamnat i fängelse så har dessa ökat. Han ser ingen möjlighet att 

betala dessa skulder utan säger att han tjänar sina pengar uteslutande genom kriminell 

verksamhet och vill egentligen inte ha med samhället att göra. Till en början så slogs 

”Staffan” men märkte efter en tid att han var bra på det och fick en vinst av att alla tyckte han 

var tuff. Detta resulterade i att han så småningom blev flitigt använd för att driva in skulder.  

”När jag var yngre så ville jag ha en hederlig sysselsättning och ordnad ekonomi och skulle 

förmodligen ha slutat med kriminalitet om jag fått de möjligheterna då men i dag ser jag min 

kriminalitet som mitt arbete och tjänar mina pengar enbart genom kriminell verksamhet. 

-”jag ser till att skaffa mig pengar på ett eller annat sätt, i och för sig kan jag torska ibland och få 

sitta på kåken men det skiter jag i” 

”när jag var yngre var man ju motiverad att ha familj och trygghet men nu skiter jag i det, jag lever 

ju ganska bra den tid jag är ute”. 

Att ha låg självkontroll är en individuell egenskap enligt Sarnecki (2003) det gör innehavaren 

impulsiv, okänslig, fysisk, risktagande, kortsiktig och icke verbal. Individer som har låg 

självkontroll brister ofta i förmåga att överväga handlingarnas konsekvenser. Detta mönster 

kan man se hos alla tre intervjupersonerna, de fortsätter att leva kriminellt för att tjäna pengar, 

trots risken för att de skall åka fast. De har svårt att se de långsiktiga negativa konsekvenserna 

av sitt handlande. Låg självkontroll förklaras av både biologiska och psykologiska faktorer 

samt ses som att den kommer att vara livslång.  Intervjupersonerna visar tydligt i olika 

situationer när de haft arbete att de inte följer de normer som råder på arbetsplatsen och 

människor kan uppfatta dem som skrämmande och svåra att samarbeta med då de inte har 

utvecklat en god social kompetens. Stämplingsteorin Becker (1963) visar att 

intervjupersonerna stämplas av både samhället och sig själva och detta ger stora svårigheter 

då det gäller att skaffa och behålla ett arbete. Samtliga intervjupersoner har haft en vilja till att 

arbeta men varken de eller samhället har någon tro på att de skulle fungera på en arbetsplats. 

 Ragnar menar att hans kriminella karriär började ta fart efter gymnasiet eftersom han hade för 

lite pengar att röra sig med och fick se till att tjäna dessa på annat sätt, genom 

kriminalitet.”Ragnar” är övertygad om att om han hade fått hjälp med arbete eller en 
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sysselsättning som han trivdes med och han ansåg som meningsfull när han var yngre då hade 

han inte varit kriminell idag 

”Jag tänkte ofta att jag inte hade något att förlora och jag såg ofta att det var äldre kriminella som 

tjänade skitmycket pengar… jag kommer ut från anstalten med 600 kronor i fickan och de skall räcka 

tills jag får en tid på socialtjänsten och får ekonomisk hjälp den vägen. Det finns ingen planerad 

sysselsättning eller arbete tills jag kommer ut det är precis som alla andra gånger…”. 

”jag skulle vilja ha ett arbete som ger mig trygghet och möjlighet till att köpa saker jag vill utan att 

behöva stjäla det men jag ställer mig undrande över vem som skulle anställa mig och i staden jag 

kommer från vet alla vem jag är och det rykte jag dras med, jag drog tidigt på mig stora skulder 

genom mitt sätt att leva. Seriöst, vem fan skulle anställa mig, alla vet ju hur strulig jag är?!…”. 

När ”Ragnar” blir villkorligt frigiven med sexhundra kronor så har han enligt det 

stämplingsteoretiska synsättet, Becker (1963) begränsade möjligheter att klara sig i 

samhället. Teorin påvisar att han har låg status och en negativ stämpel med sig i livet.  

”Rolf” visar också med uttrycket att alla i staden han kommer från vet vem han är och det 

rykte han dras med att han är stämplad av eventuella arbetsgivare och arbetskamrater. 

Enligt stämplingsspiralen som Goldberg (2005) nämner så visar ”Rolf” att han redan 

befinner sig i den då han frågar sig vem som skulle vilja anställa honom och han 

bekräftas av samhället och sin omgivning genom att han inte får ett arbete. 

6.4 Bostad 
Forskningen visar att de socioekonomiska problemen hör samman och det går inte att lösa 

dessa problem skilda från varandra, det måste till en helhetssyn gällande de socioekonomiska 

problemen dessa människor har enligt Friestad och Skog Hansen (2004). Att inte ges 

möjlighet till varken arbete eller bostad är risker till att återfalla i kriminalitet. 

Stämplingsteorin talar om att klienterna redan är stämplade när de suttit i fängelse och 

människor inte är avvikare men andra med stor makt gett dem en avvikande stämpel, påstår 

Becker (1963). Alla intervjupersoner säger att de inte haft sysselsättning eller bostad när det 

blivit dags för frigivning och enligt kontrollteorin så om du inget har och inte haft något så har 

du heller inget att förlora på att göra brott. 

Vid de tillfällen ”Staffan” varit intagen på anstalt och väntat på att friges så säger han att 

varken sysselsättning eller bostad planerats för honom och detta ser han som störst orsak till 

att han återfallit i kriminalitet.  

”jag har aldrig haft en lägenhet med mitt namn på hyreskontraktet” …”hade jag inte haft min sambo 

hade jag bott på gatan…” 
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Stämplingsteorin säger att maktlösa grupper tenderar att bli stämplade av grupper med stor 

makt och Becker (1963) skriver att individerna får olika mycket status beroende på vilken 

grupp de tillhör och samhället inte är jämlikt. En individ med låg status har enligt teorin 

begränsade möjligheter att lyckas i livet. 

Snart släpps ”Ragnar” ut från fängelset och han säger att som alla andra gånger så vet han inte 

var han skall bo, om han har tur få han ligga på en soffa hos någon kompis. Varje gång han 

åker in i fängelse hamnar han sist i bostadskön och eftersom återfallen är många så har han 

aldrig någon möjlighet att få ett eget boende menar han. 

”Jag känner mig ofta på dåligt humör när det börjar bli dags för muck, jag har ju inget ordnat den 

här gången heller”. 

”Rolf” efterlyser en bättre start efter frigivningen och han har ingenstans att bo utan får bo hos 

olika kvinnliga bekanta eller andra kriminella som ordnat boende tillfälligt. Han säger att han 

inte får någon bostad då han har skulder och inget arbete för hans rykte, och dessa saker 

tillsammans ser ”Rolf” som centrala då det gäller att klara sig från att återfalla. ”Rolf” säger 

att han aldrig skulle vara kriminell om han hade arbete eller boende samt inte haft skulder 

som gör att han skulle få leva på existensminimum under lång tid. Han säger att det är för sent 

för honom att ta sig tillbaka till samhället, han har försökt att sköta sig några gånger men det 

har bara varit en tidsfråga innan han återfallit igen på grund av tristess och att ständigt bli 

ifrågasatt av myndigheter.  

”det är kört för min del att ta mig tillbaka till samhället”, 

                                   Vidare säger ”Rolf” jag har försökt många gånger men ser ingen mening 

                                   eller utsikt till att lyckas” 

Becker (1963) visar genom stämplingsteorin att samhället hjälper till att stämpla dessa 

personer som friges under dessa förutsättningar. De tillhör en subgrupp och i denna grupp är 

det andra värderingar och normer som skiljer sig från samhällsnormer som ger en vinst. Dessa 

tre människor blir frigivna ut i samhället utan någonstans att bo och inget att göra med väldigt 

lite pengar. I den situationen de befinner sig i så är de stämplade både av samhället och sig 

själva. Enligt Hirschi (1969) visar kontrollteorin att individerna inte har något att förlora på att 

begå kriminella handlingar, då de inte investerat eller getts möjlighet till att investera i 

samhället som gör det värt att vara i samhället och inte klient på en anstalt.   
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6.5 Återfall 
Att återfalla i kriminalitet ser kontrollteorin, Sarnecki (2003) som en konsekvens på att 

individen inte har något att förlora. Att inte ha investerat i varken relationen mellan individen 

och samhället, att inte löpa risk att förlora de relationer som byggts upp och ”investerats” i, att 

inte vara engagerad i varken arbete eller fritidsintressen, vilka enligt kontrollteorin begränsar 

utrymmet för att begå kriminella handlingar, individens känsla av respekt att följa samhällets 

normer, värderingar och lagar samt en känsla av ansvar att följa dem. Hur individens moral 

stämmer överens med den moralen som råder i samhället samt att man är fäst vid människor 

som finns i ens närhet när man är barn och ungdom. Brister i individens uppfostran och andra 

tidiga störningar i uppväxtförhållanden anses ha en central betydelse och orsak till den låga 

självkontrollen hos en individ enligt självkontrollteorin.  

  ”Staffan” har använt droger av och till under hela sin kriminella karriär, i huvudsak för att 

slappna av och för att det hör det livet till, när han var yngre var det ofta pengar till droger 

som gjorde att han återföll i kriminalitet. I fängelse har han genomgått brottsbrytet och ART, 

program som han finner verkningslösa. 

-”varje gång dom pratar om återfallsprogrammen så garvar alla…” 

” jag är redan trött på livet, spelar fan ingen roll om jag är inne eller ute….” 

 Finns det en chans att göra riktigt mycket pengar skulle han inte tveka trots att det skulle 

innebära att han skulle löpa risk att åka fast. 

”Det är klart vem drömmer inte om att göra det stora klippet?” … jag vet att sättet jag lever på leder 

till flera år på kåken men vad har jag att välja på…?” 

”Ragnar har åkt in och ut på anstalt de senaste tio åren och det har blivit hans sätt att leva, han 

har genomgått brottsbrytet och en del andra program på anstalt men han finner dem 

verkningslösa. Nu menar han att det inte spelar så stor roll, han säger att det är kört för hans 

del. Han ser arbete och sysselsättning som en förutsättning om han ska lyckas att inte återfalla 

i kriminalitet.  

”Jag vågar inte ens tro att jag aldrig mer kommer att sitta i fängelse” 

”Rolf” har genomgått brottsbrytet och ART, vilka är program som ges på anstalt men han 

skrattar när de blir nämnda. Programmen har inte gett honom någonting och känner inte heller 

någon som ser positivt på programmen. Var gång han väntat på att bli frigiven säger han att 

det inte funnits något planerat för honom så han har knappt hunnit bli frigiven innan han 
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börjat med kriminalitet igen. Han säger att det här inte är sista gången han sitter i fängelse 

men han tänker inte be om ursäkt för sitt sätt att leva då han anser att samhället aldrig gett 

honom en möjlighet att passa in och bli en medborgare som betalar skatt och sköter sig. 

”… egentligen är det ju helt otroligt jag är ju inte gammal men jag ser inte att jag aldrig skulle 

återfalla igen. Samhället borde ju egentligen försöka få mig att se en vinst av att sköta mig men det 

egentliga straffet börjar när du står utanför muren” ”… många gånger känns det hopplöst, vad är 

det för mening att ens försöka sköta sig…?” 

Forskning och statistik inom kriminalvården visar på det svåra arbetet att få människor att inte 

återfalla i kriminalitet. Återfallsfrekvensen är 96 procent om individen är dömd tio gånger 

eller fler inom en tidsperiod på tre år. I forskning är det tydligt att återfall i kriminalitet är ett 

fenomen med en mängd olika problemområden och detta går inte att påverka enskilt utan 

skall påverkas inom flera av de problemområden som ligger till grund för att individen blivit 

kriminell från början. Stämplingsteorin visar också på bilden av marginaliserade människor i 

en subkultur stämplade av samhället liksom sig själva. Stämplingsteorin talar om den spiral 

som slutligen leder till fullständigt utanförskap och stämpling bort från samhället. 

Kontrollteorin beskriver att dessa personer som blivit villkorligt frigivna utan något att 

förlora, troligen kommer att begå brott just för att de inte har något att förlora, detta visas 

tydligt i analysdelen där intervjupersonerna frigivits utan varken sysselsättning eller bostad.  

6.6 Mönster i kvalitativ intervju 
Inom kvalitativ forskning eftersträvar man enligt Kvale och Brinkman (2009)  att se mönster 

och i ovanstående intervjuer är det en slående likhet i det som intervjupersonerna talar om när 

det gäller socialt skyddsnät/familj, utbildning, ekonomi, bostad och återfall. De har alla en 

dålig anknytning till samhället och ser det som en omöjlighet att ta sig tillbaka till samhället. 

7. DISKUSSION/FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
En negativ självbild gör att man har lättare att stämpla sig själv, och det ska sättas in resurser 

för att motverka den negativa självbilden och stämplingen tidigt eftersom det är svårare att 

hjälpa människor med en redan utvecklad dålig självbild. Samtliga intervjupersoner har haft 

en låg socioekonomisk status redan under uppväxten och detta är en del och början på 

stämplingsprocessen. Människor måste ges möjlighet till att vara delaktiga och känna 

samhörighet med samhället om det ska till en förändring. Kriminalvårdens främsta syfte är att 

minska återfallen i kriminalitet, men görs verkligen det med tanke på den höga 

återfallsfrekvensen? Hur kan det vara möjligt att kriminalvården spenderar över sju miljarder 
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kronor årligen och ingen av intervjupersonerna anser att de fått någon som helst hjälp av 

samhället? Vad får skattebetalarna för dessa pengar som ”investeras” i kriminalvården och 

vad ska de användas till för att de optimalt ska tjäna sitt syfte? Programmen som presenterats i 

uppsatsen är de som kriminalvården erbjuder sina klienter för att få ordning på sina liv. Inte 

ett enda program sträcker sig mellan olika myndigheter utan tar slut den dag en villkorlig 

frigivning nalkas. De tre som intervjuades tyckte att programmen var verkningslösa och 

skrattade när de kom på tal. De ville se praktisk hjälp i form av sysselsättning och bostad, det 

spelar inte någon roll hur mycket vilja till förändring som finns om man aldrig får chansen. 

Samhället kan naturligtvis inte dela ut sysselsättning och bostäder, men om samhället vill 

återintegrera dessa människor måste något annat till än detta kriminalvårdssystem som slukar 

enorma skatteresurser.  Vinsten är att hålla människor borta från samhället när de brutit mot 

de gemensamt uppsatta samhällsreglerna och så långt är tanken bra men de som släpps ut efter 

avtjänat straff och är ännu mer brottsbenägna än tidigare och detta i sin tur ger att de gör mer 

brott i samhället vilket i sin tur gör att de återfaller i kriminalitet och så vidare. Är det så att 

samhället hjälper till att skapa människor utanför samhället med enormt liten chans att ta sig 

tillbaka då samhällsreglerna brutits och vill man verkligen ge dessa människor en chans att 

”komma tillbaka”?  

 Kriminalvårdens vision ”bättre ut” handlar om att kriminalvården ska släppa ut människor 

som, efter avtjänat straff är i bättre skick än när de började avtjäna straffet. I det fallet ställer 

sig uppsatsförfattarna frågande till hur kriminalvården menar. Är det rent fysiskt bättre de 

menar eller att de skall få klienten närmare samhället, om det är det senare måste det nämnas 

att kriminalvården brister i sitt arbete. I vissa delgrupper är återfallsfrekvensen 96 % och 

kriminalvården påstår sig prioritera grupper med hög återfallsrisk. Uppsatsförfattarna ställer 

sig frågande om hur det skulle se ut om de inte prioriterades? 

 Bland kriminella är det lika viktigt som för alla andra att vara någon och kan individen inte få 

bekräftelse på något den gör som är accepterat i samhället så hittar den acceptans och får 

bekräftelse i något som är värt något i den subgrupp den blivit hänvisad till. Detta visas tydligt 

av såväl stämplingsteorin som kontrollteorin. Intervjupersonerna säger att det inte funnits 

någon planering för dem då de skulle friges och det är lätt att förstå att om du inte har 

någonting så har du heller inget att förlora. Kombination med ett litet hårt belastat nätverk, 

ingenstans att bo, ingen sysselsättning, kriminella vänner, stora skulder, ekonomi som inte 

tillåter några aktiviteter men ett stort överskott på tid och kriminella vänner gör det lätt att 

återfalla i kriminalitet. Ges kriminella verkligen chansen att välja om de ska fortsätta vara 
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kriminella eller inte? Alla ska ha sina val men för att kunna göra val så måste man ha två 

saker att välja mellan och de ska vara saker som är positiva, till exempel välja mellan två 

arbeten man är kvalificerad till eller välja mellan två lägenheter man blivit anvisad. Att välja 

mellan pest och kolera är det verkligen att välja? I uppsatsen intervjuas tre personer som alla 

anser att de inte har något annat än kriminalitet att välja på.  Intervjupersonerna ser sig inte ha 

någon möjlighet till att leva ett hederligt liv. De anser att de inte blir insläppta i samhället.  

Tankemönster är viktiga att förändra för att sluta med kriminalitet. När tankarna är förändrade 

återstår en hel del praktiska problem som individerna oftast inte orkar ta tag i. Det kan röra sig 

för att nämna några, att de har dålig utbildning, är bostadslösa och har stora skulder. Att 

förebygga kriminalitet och återfall är svårt men om samhället verkligen vill försöka förändra 

dessa människors förutsättningar måste en samsyn på deras problem till. I förebyggande 

arbete måste samhället gripa in med adekvat hjälp i ett tidigt stadium för problematiken inte 

skall eskalera.  

Låg självkontroll är kausalt relaterat till hög brottslighet och orsakerna till låg självkontroll 

uppstår i barndomen antingen som tidiga störningar eller som brister i individens uppfostran. 

Samhället borde ta ansvar redan då det kommer orosanmälningar från dagis eller skolan, det 

är oftast problem redan i tidig barndom. I skolan borde samhället gå in med hjälp när 

problemen startar, intervjupersonerna visar tydligt att de aldrig passade in i skolans värld. 

Stämplingsteorin talar om att stämplingen börjar beroende på föräldrarnas status och om de 

har låg status med socioekonomiska problem är det stor risk att barnen ”ärver” detta och då 

startar stämplingen. Om samhället reagerar i ett tidigt stadium och går in med hjälp som 

fungerar skulle det innebära att människor ges en större möjlighet till ett liv utan kriminalitet. 

I uppsatsen visas att intervjupersonerna har dålig anknytning till samhället och känner sig mer 

stämplat av samhället och längre ifrån att ta en plats i det än innan de avtjänat tid i anstalt, 

detta går enligt uppsatsförfattarna helt emot vad kriminalvårdens vision ”bättre ut” säger.  

Skyddsfaktorer för att inte återfalla i kriminalitet är ett starkare band och en större tillhörighet 

till samhället genom arbete, utbildning och boende. Att människor ges valmöjligheter med 

vinster kopplade till skötsamhet borde vara en självklarhet för kriminalvården och vidare i 

utslussning i samhället. Uppsatsförfattarna anser att kriminalitet är ett stort och komplext 

samhällsproblem men har inte kriminalvården gett upp när det gäller att rehabilitera klienter, 

återfallsstatistiken talar för detta. När det är dags att bli villkorligt frigiven kan klienten inte 

bli aktuell för en bostad för att det finns obetalade skulder, individen kan inte heller få ta lån, 
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öppna telefon abonnemang eller annat nödvändigt som anses som självklarheter. De 

ekonomiska skulderna har ökat medan klienten avtjänade tiden i anstalt. De tre 

intervjupersonerna talar alla om sysselsättning och bostad som en del i att inte återfalla i 

kriminalitet. Att investera i samhället och löpa risk att mista det som uppnåtts genom att begå 

kriminella handlingar blir svårare, än om man inte har något att förlora. Intervjupersonerna 

saknar helt egen tro på att de ska klara ett liv utan kriminalitet, att som trettio åring säga att 

livet är kört för är en fruktansvärd tanke, har personen så lite tilltro till sig själv och samhället 

att vid endast trettio år inte se någon annan utväg än kriminalitet som livsstil? 

De tre intervjupersonerna varken har eller har någonsin haft sysselsättning eller boende då de 

blivit frigivna. Alla intervjupersoner har skulder och dessa har ökat medan de varit intagna i 

anstalt. De har inte getts möjlighet till att ta en plats i samhället och det syns tydligt att 

samhället brister i sina försök till att återanpassa individer som tidigare suttit i fängelse. Vid 

villkorlig frigivning från kriminalvården blir klienterna i många fall tillhörande socialtjänsten 

och det är mellan dessa myndighetssystem uppsatsförfattarna anser stora brister föreligger. 

Att bli frigiven utan någonting gör det heller inte möjligt att förlora något. Man kan ställa 

frågan till sig själv, har jag inget så vad har jag förlora och varför ska jag inte begå brott? 

Levnadsvillkoren för människor i situationen att nyligen blivit frigiven med så små 

förutsättningar, måste ses som ett misslyckande eller är samhällsmedborgarna så dömande att 

man bara väntar på att få låsa in människor igen utan att ha gett dem en chans eller 

valmöjligheter? Ska människor aldrig ges möjlighet till att förändra sina liv och leva liv utan 

förnedring och otrygghet och varför ska det kosta skattebetalarna sju miljarder att ge dessa 

ingenting? Det är dags att kriminalvården gör vad den säger sig förespråka, nämligen minska 

återfallen och låta människor vara bättre rustade för ett liv utanför murarna. De tre 

intervjupersonerna visar i intervjun att de saknar grundläggande trygghet i form av 

sysselsättning och bostad då de blivit villkorligt frigivna. Enligt intervjupersonerna och 

tidigare forskning är detta stora orsaker till återfall i kriminalitet. Uppsatsförfattarna har 

genom sin undersökning belyst ett antal vanligt förekommande problem för individer som 

återfallit i kriminalitet. Samtliga intervjupersoner har påtalat bristen på det stöd som samhället 

tillhandahållit i samband med transitionen från fånge till fri man och fullvärdig 

samhällsmedborgare ånyo. Beforskning av detta område är av nöden för att hjälpa dessa 

individer och i slutänden samhället självt. Om inte en förändring sker avseende detta, lär 

problemet fortgå i all överskådlig framtid. För detta talar i denna skrift åberopad statistik sitt 

tydliga och enhälliga språk varvid detta lämnas som förslag till vidare forskning. 
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Bilaga 1Intervjufrågor 
 

Socialt skyddsnät/familj: 

1. Hur såg din familjebild ut under uppväxten? 

2. Fanns missbruk och kriminalitet i ditt närmsta nätverk? 

3. Hade du en lycklig barndom? 

4. Hur ser familjebilden ut idag? 

5. Hur många kan du vända dig till idag om du får problem? 

6. Vilka vänner hade du innan du åkte in på anstalt (kriminella eller hederliga ex)? 

7. Vilka vänner hade du att vända dig till när du kom ut från anstalt? 

8. Vilka vänner har du idag? 

Utbildning: 

1.  Hur såg din skolgång ut? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Trivdes du i skolan? 

4. Vilken roll hade du i skolan? (Clownen, tapetblomman, rebellen, duktiga barnet mm) 

Ekonomi: 

1. Vad var din huvudsakliga inkomstkälla före att du hamnade på anstalt? 

2. Hur såg försörjningen ut när du blivit frigiven? 

3. Har du eller har haft ett fast arbete? 

4. Din längsta tid på ett arbete? 

5. Vad tror du är orsak till att du inte får ett arbete/ kan behålla ett arbete? 

6. Har du eller har haft skulder? 

Bostad: 

1. Hur såg bostadssituationen ut före att du hamnade på anstalt? 

2. Hur såg bostadssituationen ut när du blev frigiven? 

3. Har du fått den hjälp du behövt när det gäller bostad? 

 Återfall: 

1. Vad är dina personliga erfarenheter och tankar kring vad som är orsak till dina/ditt 

återfall? 

2. Vad har du fått för hjälp av samhället för att inte återfalla i kriminalitet? 

3. Vilka program har du fått genomgå under din vistelse på anstalten? 

4. Har de varit till någon hjälp sedan du blev frigiven? 

 


