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Abstract 

An individual that is discharged from a penal institution often releases to a controversial 

social subsistence. The discharged might be subjected to the experience of being excluded in 

society that can potentially trigger a relapse in crime. The prime purpose of this Bachelor 

thesis is to examine the significance of social bond between the inmate and society outside the 

penal institution to generate establishment in society and to prevent relapse in crime of the 

individual after he or she is discharged. The research questions of this Bachelor thesis have 

mainly been researched by interviews with five members of the union KRIS and by using the 

information from the homepage of Kriminalvården.  

On the basis of Literature review, Theoretical Framework and interviews, our findings of this 

Bachelor thesis support the theory of essential significance of social bond for generating 

social inclusion in society and for preventing relapse in crime of the individual. Therefore our 

argument is to consider the necessity of establishing social bond between the inmate and 

society outside of penal institution in all methods of treatment of Kriminalvården as a social 

imperative. The consideration of social bond needs to begin in an early stage of the inmate´s 

imprisonment and be characterized by a long-term view. 
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Antal ord: 15 459 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Inledande ord 

Genomförandet av denna forskningsstudie har för oss varit lärorikt och intressant. Vi hoppas 

att du som läsare ska finna ett liknande intresse för ämnet som vi har utvecklat. Vi har fått ta 

del av fem individers berättelser om deras tidigare kriminella livsstilar och om deras väg ut ur 

kriminaliteten. Vi är tacksamma över att ha fått ta del av deras berättelser och vi upplever att 

deras utsagor har tillfört mer liv och autenticitet i vår forskningsstudie. Vi vill därmed rikta ett 

stort tack till Lars, Anton, Mats, Ronny och Hannes för ert deltagande och engagemang i 

studien. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Eva Schömer som med entusiasm 

har stöttat och väglett oss under arbetets gång. Denna forskningsstudie hade inte varit möjlig 

att genomföra utan ert deltagande. 

 

Lund den 10 maj 2013 

Elin Abrahamsson och Hanna Andersson Ljus 
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1. Forskningsstudiens byggstenar 

”När man kommer ut så – vad fan gör jag nu? Så vänder man tillbaka till de gamla mönstren 

liksom” (Anton
1
). När en individ friges från anstalt, friges han eller hon många gånger till en 

svår social tillvaro. En tillvaro där upplevelsen av exkludering i samhället riskerar att 

förorsaka individens återvändande i gamla mönster och i brottslighet. På samma vis illustrerar 

statistik att risken för återfall i brott är som mest påtaglig precis efter en frigivning och av de 

individer som lagfördes eller frigavs från anstalt i Sverige år 2005, återföll omkring 41 

procent i brottslighet inom tre år (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2003-2005: 2). 

Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska antalet återfall i brott samt att eftersträva att 

intagna ska vara bättre rustade att klara av ett liv utan brottslighet efter frigivning från anstalt 

(Kriminalvårdens hemsida, 6 maj 2013). Hur kan Kriminalvården vidareutveckla sitt 

arbetssätt för att i högre utsträckning minska antalet återfall i brott? Att minska antalet 

återfall i brott har under hela vår studieperiod på kandidatprogrammet i kriminologi varit ett 

centralt tema och vårt intresse av att förebygga återfall i brott har växt sig allt större med 

tiden. Vi har under studieperioden även utvecklat ett intresse för hur sociala band kan påverka 

individer att inte återfalla i brottslighet samt hur goda sociala relationer kan öka individers 

inkludering i det etablerade samhället. För vår forskningsstudie har vi valt att undersöka hur 

Kriminalvården, som en del av rättsväsendet, kan utveckla sitt arbete med sociala band för att 

minska antalet återfall i brott. Vår inriktning på rättsväsendet är rättssociologisk relevant då 

Kriminalvården har verktyg och som främsta uppgift att minska antalet återfall i brott 

samtidigt som Kriminalvården ska eftersträva att intagna på anstalt ska vara bättre rustade att, 

efter frigivning, inkluderas i det etablerade samhället. Detta faktum medför att 

Kriminalvården har verktyg och möjlighet att påverka samhället i den riktning där individer, 

med hjälp av goda sociala relationer, väljer att inte återfalla i brott och upplever sig delaktiga i 

det etablerade samhället (Mathiesen, 2005: 29f). 

1.1 Syftesformulering och forskningsfrågor 

Syftet med vår forskningsstudie har varit att undersöka vilka möjligheter Kriminalvården ger 

intagna att, under anstaltsvistelse, skapa och upprätthålla sociala band till samhället och till 

individer utanför anstalt. Syftet har även varit att undersöka vilken betydelse sociala band har 

för att Kriminalvårdens intagna ska inkluderas i samhället och inte återfalla i brottslighet efter 

                                                             
1 Se rubrik 7.1.2. 
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frigivning. Slutligen har syftet med forskningsstudien varit att generera utvecklingsförslag för 

Kriminalvården som syftar till att förebygga återfall i brott. 

Vilken betydelse har sociala band för att Kriminalvårdens intagna ska etableras i samhället 

och inte återfalla i brottslighet efter frigivning? 

Vilka möjligheter ger Kriminalvården intagna att, under anstaltsvistelse, skapa och 

upprätthålla sociala band till samhället och till individer utanför anstalt? 

1.2 Forskningsstudiens avgränsningar 

Kriminalvården är en statlig myndighet och består av häkte, fängelse och frivård 

(Kriminalvårdens hemsida, 6 maj 2013). För vår forskningsstudie har vi valt att avgränsa oss 

till att fokusera på Kriminalvårdens fängelser, dock har vi i studien även valt att använda 

begreppet anstalt för denna avgränsning. Vi har för insamling av empiriskt material valt att 

avgränsa oss till manliga individer. Forskningsstudien skulle säkerligen kunna genomföras 

även med kvinnliga individer, men för att öka tillgång till och för att underlätta insamling av 

empiriskt material, har vi valt att enbart genomföra intervjuer med manliga individer
2
. När vi i 

studien använder begreppet intagna, åsyftar vi dock både män och kvinnor. Forskningsstudien 

fokuserar därmed inte enbart på manliga individer, då vi inte tror att studiens resultat är 

könsbundet. Tidigare forskning inom området, Kriminalvården samt KRIS åsyftar för det 

mesta i sina redogörelser på samma vis både manliga och kvinnliga individer. Vidare har vi 

avgränsat vårt urval av intervjupersoner till de individer som tidigare har varit intagna på 

anstalt. Detta då vi inte har haft möjlighet att genomföra intervjuer med individer som idag är 

intagna på anstalt
3
. Vi har därmed genomfört intervjuer med medlemmar i föreningen 

Kriminellas Revansch I Samhället [KRIS], vilket även har föranlett vårt fokus på KRIS i 

forskningsstudien. Vår ambition var från början att avgränsa oss till individer som har varit 

intagna på anstalt i Sverige, men vi har ändå valt att inbegripa vår intervju med Anton, som 

enbart har vistats på anstalt i Danmark. Detta då forskningsstudiens fokus främst har varit 

riktat mot intervjupersonernas erfarenheter av sociala band under anstaltsvistelse. Med hänsyn 

till etiska aspekter har vi även avgränsat vårt urval av intervjupersoner till de som är 18 år 

eller äldre, då individer i Sverige blir myndiga vid 18 års ålder. Detta har även medfört att vi 

inte har behövt kontakta intervjupersonernas målsmän. 

                                                             
2 Då endast 5,6 procent av det totala antalet intagna den 1 oktober 2012 var kvinnor (Kriminalvårdens hemsida, 21 maj 

2013). 
3 Se rubrik 6.3. 
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Forskningsstudiens utgångspunkt har varit att studera intagnas sociala band till samhället 

utanför anstalt. Med begreppet sociala band syftar vi i denna uppsats till positiva sociala band 

som främjar den intagnes inkludering i samhället efter frigivning samt sociala band som 

bidrar till att den intagne inte återfaller i brott (Hirschi, 2002 och Sallander & Alvant, 2012: 

28). Vidare med begreppet sociala band menar vi de band som den intagne har både till 

enskilda individer och till samhället utanför anstalt, till exempel till fritidsaktiviter, till 

föreningar och organisationer samt till andra typer av verksamheter.  

1.3 Definition av centrala begrepp 

Med begreppen missbruk och drogmissbruk menar vi i forskningsstudien ett missbruk som 

omfattar alkohol och narkotika, antingen tillsammans eller var för sig. Vidare har vi använt 

oss av begreppet intagen när vi i studien menar den individ som avtjänar ett fängelsestraff på 

Kriminalvårdens anstalt. Inom Kriminalvården och viss tidigare forskning används däremot 

begreppet klient för att benämna den individ som avtjänar ett fängelsestraff på anstalt. När vi i 

forskningsstudien refererar till Kriminalvården eller till viss tidigare forskning har vi därmed 

valt att använda begreppet klient. 

Att förebygga återfall i brott är centralt för vår forskningsstudie och med begreppet återfall i 

brott menar vi återfall i brott (även brott som inte medför fängelsestraff) som inträffar från det 

att individen friges från anstalt och hela hans eller hennes liv efter det. Begreppet återfall i 

brott avser inom viss forskning, till exempel inom Brottsförebyggande rådet, istället tiden från 

individens frigivning och tre år framåt samt inriktar sig enbart på lagförd brottslighet (Brå, 

2003-2005: 2). 

1.4 Forskningsstudiens disposition 

Forskningsstudiens första kapitel innefattar studiens byggstenar såsom syftesformulering, 

forskningsfrågor, avgränsningar och definition av centrala begrepp. Därefter följer kapitel två 

innehållandes en beskrivning av Kriminalvårdens rättsliga ramar och behandlingsmetoder 

samt kapitel tre innefattandes en redogörelse av föreningen KRIS verksamhet. Kapitel fyra 

redogör för tidigare forskning inom forskningsstudiens område medan kapitel fem för en 

diskussion kring Travis Hirschis teori om sociala band samt Norbert Elias och John L. 

Scotsons figuration etablerade och outsiders. Därefter följer kapitel sex som utgör en 

metodologisk redogörelse. I kapitel sju presenteras fem berättelser om våra intervjupersoner 

och om deras väg ut ur kriminalitet. Kapitel åtta utgörs av en analytisk diskussion främst 
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grundad på forskningsstudiens empiriskt insamlade material. Därefter följer kapitel nio 

innehållandes utvecklingsförslag för Kriminalvården samt avslutande ord i tionde kapitlet. 

Till sist följer referensförteckning samt relevanta bilagor. 

2. Kriminalvården  

Kriminalvårdens viktigaste mål är att minska antalet återfall i brott och verksamhetens vision 

är att intagna, efter frigivning, ska vara bättre rustade att klara av ett liv utan kriminalitet. De 

intagna ska därmed vara ”Bättre ut”. På Kriminalvårdens hemsida beskrivs på samma vis hur 

”förberedelsen för frigivningen sker successivt från första dagen av straffet” 

(Kriminalvårdens hemsida, 6 maj 2013). Redan när den intagne anländer till anstalten, 

påbörjas planeringen inför hans eller hennes frigivning med hjälp av en så kallad 

verkställighetsplan. Verkställighetsplanen är en plan för den tid då den intagne vistas på 

anstalt och planen utformas i samarbete mellan den intagne och en kontaktperson inom 

Kriminalvården. Till verkställighetsplanen undersöks till exempel hur den intagnes ekonomi 

och familjesituation ser ut (Kriminalvårdens hemsida, 13 maj 2013). 

Du och din kontaktperson använder verkställighetsplanen för att se vad du 

vill göra medan du är på anstalten. Kanske tar ni kontakt med kronofogden 

för att du ska kunna betala dina skulder. Kanske pratar ni med 

studievägledaren för att du ska kunna läsa in grundskolan. Kanske kontaktar 

ni arbetsförmedlingen för att undersöka om det till exempel finns en 

svetskurs. (…) När tiden för din frigivning närmar sig börjar du och din 

kontaktperson förbereda er mer. Nu är det kanske dags att ta kontakt med 

socialtjänsten där du bor för att se till att du har pengar när du kommer ut 

(ibid, 13 maj 2013). 

Vidare beskriver Kriminalvården på sin hemsida hur det under hela vistelsen på anstalt, vid 

frigivning och under den första tiden efter frigivning finns många personer och myndigheter 

som kan hjälpa individen. De beskriver vidare hur möjligheten till att få hjälp varierar 

beroende på vilket initiativ individen själv tar och vilket engagemang individen visar inför att 

förändra sitt eget liv (ibid, 13 maj 2013). För att uppnå målet med ett minskat antal återfall i 

brott förekommer inom Kriminalvården även ett flertal behandlingsprogram samt möjlighet 

till utbildning och annan sysselsättning för intagna (Kriminalvårdens hemsida, 6 maj 2013).  
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2.1 Kriminalvårdens rättsliga ramar 

Kriminalvårdens verksamhet regleras bland annat av Fängelselag (2010:610) och det är även 

denna lagstiftning som innehar mest relevans för vår forskningsstudie. Vi har fokuserat på de 

av lagstiftningens paragrafer som reglerar den intagnes möjligheter till kontakt med samhället 

och andra individer, då våra forskningsfrågor på samma vis inriktar sig på den intagnes 

sociala band till samhället utanför anstalt. 

Verkställigheten ska utformas så att den intagnes anpassning i samhället 

underlättas och så att negativa följder av frihetsberövandet motverkas. 

Verkställigheten ska, i den utsträckning det är möjligt utan att kravet på 

samhällsskydd eftersätts, särskilt inriktas på åtgärder som är ägnade att 

förebygga återfall i brott. För varje intagen ska det upprättas en individuellt 

utformad verkställighetsplan. Verkställigheten ska planeras och utformas 

efter samråd med den intagne och i samverkan med berörda myndigheter (1 

kap. 5 §). 

Förutom att verkställigheten ska utformas så att den intagnes anpassning i samhället 

underlättas, ska Kriminalvården enligt 3 kap. 1 och 2 §§ även ge den intagne möjligheten till 

sysselsättning i form av fysisk aktivitet, brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet, 

arbete, utbildning och annan fritidssysselsättning. Vidare enligt 7 kap. 1 och 4 §§ får en 

intagen ta emot besök samt genom elektrisk kommunikation stå i förbindelse med andra 

individer, i den utsträckning detta lämpligen kan ske. ”En intagen får, för att underlätta hans 

eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd att vistas utanför anstalt för viss kort 

tid (permission)” (10 kap. 1 §). För att den intagne ska beviljas permisson ska han eller hon 

enligt samma paragraf ha avtjänat minst en fjärdedel av strafftiden (dock minst två månader) 

samtidigt som det inte får finnas uppenbar risk för att den intagne ska återfalla i brott eller på 

annat sätt missköta sig.  

För att minska risken att den intagne återfaller i brott samt för att underlätta hans eller hennes 

inkludering i samhället, finns enligt 11 kap. 1 § fyra utslussningsåtgärder tillgängliga. De fyra 

formerna av utslussningsåtgärder beskrivs i samma kapitel vara frigång enligt 2 §, 

vårdvistelse enligt 3 §, vistelse i halvvägshus enligt 4 § och utökad frigång enligt 5 §. Vi har 

dock valt att bortse från åtgärden vårdvistelse, då vi anser att den inte innehar relevans för vår 

forskningsstudie. Frigång innebär att den intagne, under dagtid och utanför anstalt, utför 

arbete, får behandling och utbildning samt deltar i andra verksamheter som kan främja en 

stabil tillvaro för den intagne efter frigivning (11 kap. 2 §). Vistelse i halvvägshus innebär att 
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den intagne är placerad i ett hem som kontrolleras av Kriminalvården och som syftar till att ge 

den intagne tillsyn och stöd. Den intagne får enbart på särskilt bestämda tider vistas utanför 

halvvägshuset (11 kap. 4 §). Utökad frigång enligt 11 kap. 5 § syftar till att den intagne, under 

kontrollerade former, avtjänar fängelsestraffet i sitt hem. Utökad frigång är möjligt endast för 

dem som har tillgång till bostad samt de som är delaktiga i någon anordnad verksamhet såsom 

arbete, utbildning eller behandling. 

2.2 Behandling inom Kriminalvården 

Inom Kriminalvården finns ett flertal olika behandlingsprogram, men för vår forskningsstudie 

har vi valt att fokusera på ett fåtal program och projekt, dels för att välja ut de program och 

projekt som är mest relevanta för våra forskningsfrågor och dels för att vi har varit tvungna att 

avgränsa vårt urval.  

Krami är en verksamhet som bedrivs mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen samt 

Sveriges Kommuner och Landsting (då främst socialtjänsten). Syftet med verksamheten är att 

etablera individer, som har varit klienter hos Kriminalvården, på den samhälleliga 

arbetsmarknaden. Verksamheten riktar sig till vuxna män och kvinnor som på grund av sin 

kriminella bakgrund har svårt att etablera sig på samhällets arbetsmarknad (Kramis hemsida, 

7 maj 2013). Verksamheten Krami bygger på inspiration hämtad från den danska metoden 

konsekvenspedagogik, som syftar till att individen ska lära sig att förstå sambandet mellan 

sina handlingar och handlingarnas konsekvenser (Nyström, 2010: 644). Verksamheten i 

Sverige har dock en tydligare inriktning på arbetsmarknaden än vad den danska metoden har 

(ibid, 2010: 650). ”Huvudnyckeln till Krami-programmens framgång är förståelsen för dels 

denna specifika målgrupps utgångsläge, dels hur detta skiljer från det socialt accepterade liv 

som deltagarna har i sikte” (ibid, 2010: 649). 

Våga Välja är ett behandlingsprogram som riktar sig främst till manliga drogmissbrukare som 

är i slutskedet av sin vistelse på anstalt. Syftet med programmet, som sedan år 2005 är ett 

ackrediterat program inom Kriminalvården, är att förhindra återfall i missbruk genom att 

förändra individens tankemönster samt att göra individen medveten om sina 

högrisksituationer. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori, 

inom vilka individens inlärda beteenden och tankemönster antas kan läras om: ”för att lära 

om krävs det att klienten hittar de situationer som utlöser ett missbruk och tränar in strategier 

för att hantera dem på ett annorlunda sätt” (Kriminalvårdens hemsida, 7 maj 2013a). 

Programmet Våga Välja innehåller nio delar, vilka bland annat är alkohol- och drogkunskap, 
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självhävdelseträning, social färdighetsträning, fritid och livsstil samt planering av framtiden. 

För att en intagen ska få medverka i programmet krävs det att han eller hon uppfattar sitt 

missbruk som ett problem samt att han eller hon aktivt vill arbeta med sin 

missbruksproblematik, med målet att minska eller att helt sluta med droger (ibid, 7 maj 

2013a). 

BSF (Beteende Samtal Förändring) är ett motivationsprogram som blev ackrediterat inom 

Kriminalvården år 2006 och bygger på kommunikationsmodellen Motiverande Samtal [MI]. 

På samma vis som MI, syftar BSF till att öka klientens egen motivation till att vilja och 

besluta sig för att förändra sin levnadssituation. Programmet BSF riktar sig både till män och 

till kvinnor som har ett behov av att förändra sin kriminella levnadssituation. Programmets 

målgrupp är de klienter som har ett intresse av eller vilja att förändra sin levnadssituation, 

men som ännu inte har fattat beslut om en sådan förändring. Områden som programmet 

behandlar är bland annat tilltro och beredskap till förändring, klientens vilja, framtidsvisioner, 

eventuell ambivalens, värderingar i förhållande till nuvarande situation, nätverk samt egna 

resurser (Kriminalvårdens hemsida, 7 maj 2013b). 

Godnattsagor inifrån var från början ett treårigt projekt (med start år 2008) mellan 

Kriminalvården, Malmö Stadsbibliotek och Riksbryggan
4
 (Johansson, 2008: 3 och 

Kriminalvårdens hemsida, 7 maj 2013c), men är idag ett permanent samarbete mellan 

Kriminalvården och Sveriges folkbibliotek. Syftet med Godnattsagor inifrån är främst att 

stärka relationen mellan intagna föräldrar och deras barn samt att minska negativa effekter 

som kan uppstå till följd av anstaltsvistelse (ibid, 7 maj 2013c). 

Projektet Godnattsagor inifrån vill förebygga och lindra separationen genom 

att skapa nya former för hur föräldrar och barn separerade från varandra kan 

kommunicera och stärka sin relation. Det blir också ett sätt för föräldern att 

känna sig mer delaktig och skapa ett självförtroende kring föräldraskapet 

samt att vara delaktig i sitt barns läsutveckling (Johansson, 2008: 3). 

Projektet ger intagna föräldrar möjlighet att, med hjälp av en professionell skådespelare, 

utveckla sin egen berättarteknik för att därefter tala in godnattsagor på cd-skivor. Slutligen 

skickas de inspelade godnattsagorna med tillhörande böcker samt fyra andra böcker som de 

intagna föräldrarna väljer ut, hem till deras egna barn (ibid, 2008: 3 och Brå:s hemsida, 7 maj 

2013). Grundtanken med Godnattsagor inifrån är att projektet främst ska fokusera på barnens 

                                                             
4 ”Bryggan arbetar för att synliggöra och förbättra förhållandena för barn vars föräldrar är aktuella inom kriminalvården” 

(Riksbryggans hemsida, 7 maj 2013). 
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perspektiv. För att en intagen ska få delta i projektet, krävs att den intagne visar ett genuint 

engagemang för sitt barn och för sin roll som förälder samtidigt som den, utanför anstalten, 

ansvarige för barnet måste ha ett intresse för och bekräfta att hans eller hennes barn får vara 

en del av projektet (Johansson, 2008: 6). 

3. KRIS  

”Tror du att du måste återvända till det liv du levde innan? Till brott och knark? Det finns ett 

alternativ. Det finns nya polare. Stöd. Så du kan komma tillbaka in i samhället, till ett nytt, 

hederligt liv. Till revansch” (KRIS hemsida, 1 maj 2013a). KRIS är en förening för individer 

som vill lämna eller har lämnat ett liv innehållandes droger och kriminalitet och har funnits i 

Sverige sedan oktober år 1997, då föreningen bestod av elva medlemmar. I oktober år 2012 

uppgick medlemsantalet till ungefär 5 000 medlemmar. KRIS är ett svenskt koncept och 

bestod i oktober år 2012 av 18 svenska lokala föreningar samtidigt som föreningen idag även 

har etablerat sig i länder såsom Danmark, Finland, Ryssland och Japan (KRIS hemsida, 1 maj 

2013b). KRIS är en ideell kamratförening som står för hederlighet, drogfrihet, kamratskap 

och solidaritet. Hederlighet handlar om att vara ärlig mot andra och mot sig själv samt att inte 

begå brott. Drogfrihet innefattar strävan efter att leva ett drogfritt liv och kamratskap innebär 

att bry sig om sina vänners välmående och att visa respekt inför medmänniskor oavsett deras 

ståndpunkter. Solidaritet handlar om att ställa upp för och stödja sina vänner dygnet runt 

(KRIS hemsida, 1 maj 2013a). Lars
5
 menar på samma vis att KRIS ställde upp för honom på 

ett solidariskt sätt och bemötte honom med respekt: 

Kändes mycket bättre att prata med KRIS än att prata med fångvaktare. Helt 

annan, man var helt bemött på helt annat sätt och man blir respekterad som 

en människa, som man inte blir av fångvaktarna. Alltså, jag är en människa 

jag också. Jag ska bli behandlad som en människa oavsett var jag är och det 

blir man inte inne på anstalt, tyvärr. (…) De [KRIS] pratar med alla alltså när 

de är där de timmarna de är så pratar de med alla som sitter där inne och 

kommer med kakor och kaffe och varmt bemötande alltså så. Man känner 

sig, känner sig på ett normalt sätt liksom. Alltså bemötandet är A och O inne 

på en anstalt, blir man bemött på ett dåligt sätt blir det piss (Lars). 

Våra kvalitativa intervjuer med fem medlemmar från föreningen KRIS har varit en viktig del i 

vår forskningsstudie, då KRIS strävar efter att skapa sociala band mellan intagna på anstalt 

                                                             
5 Se rubrik 7.1.1. 
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och samhället utanför samt att upprätthålla dessa sociala band även efter frigivning. KRIS 

grundidé är att möta upp den intagne när denne friges från ett fängelsestraff, så kallad 

muckhämtning (KRIS hemsida, 1 maj 2013b). 

3.1 Muckhämtning 

KRIS redogör på sin hemsida för hur intagna på anstalt ofta friges med endast en ”kasse” och 

en telefonbok fylld med gamla kontakter (ibid, 1 maj 2013b). Under vår kvalitativa intervju 

med Mats
6
 berättade han på samma vis om sina erfarenheter kring muckning: ”när jag 

muckade så fick man sin sista lön kanske på trehundra kronor och några T-tröjor i en kasse 

och så en tid på socialen om 14 dagar och vad gör man då som missbrukare? Jo, man går ut 

och knarkar så klart, det finns ingen väg att gå, man vet inget annat”. KRIS redogör vidare på 

sin hemsida för hur en intagens gamla sociala nätverk många gånger även möter upp honom 

eller henne utanför fängelset när han eller hon friges och minskar därmed den frigivnes 

möjlighet att själv göra något åt sitt missbruk eller sin kriminella livsstil. KRIS ambition med 

muckhämtning är att möta upp den intagne utanför fängelset vid frigivningstillfället, för att på 

så sätt lättare kunna hjälpa honom eller henne att bryta gamla negativa mönster. Detta genom 

att erbjuda den frigivne ”ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk”. För att en intagen ska 

kunna bli muckhämtad, krävs det att han eller hon på eget initiativ kontaktar KRIS minst tre 

månader innan frigivning samt att den intagne är medlem i föreningen (ibid, 1 maj 2013b).  

3.2 Vad mer kan KRIS erbjuda? 

KRIS kan förutom muckhämtning även erbjuda enskilda samtal med intagna på anstalt och 

har även skapat visionsrummet på anstalt inom Kriminalvården (ibid, 1 maj 2013b). 

Grundidén med visionsrummet ”är att släppa in samhällets goda krafter i fängelset”. 

Ambitionen med visionsrummet är att den intagne ska ges möjlighet till kontakt med och 

information om samhället utanför. Visionsrummet syftar till att den intagne ska ges möjlighet 

att ta tag i sin egen livssituation, att bryta sin isolering samt att förbereda sig för ett liv utanför 

fängelsets murar (Kriminalvårdens hemsida, 1 maj 2013). Vidare kan KRIS även erbjuda 

boende för bostadslösa medlemmar samt en ”madder” och en ”fadder”, vilka ska vara 

tillgängliga för den nyligen frigivne medlemmen dygnet runt och fungera som en stödperson 

åt honom eller henne. Föreningen KRIS kan vidare erbjuda sina medlemmar kurser och 

utbildningar. Till exempel erbjuds kurser inom projektledning, ledarskap, föreläsningsteknik 

                                                             
6 Se rubrik 7.1.3. 
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samt utbildning till terapeut. Teater, yoga, fotboll och medlemsfester är ytterligare exempel på 

vad KRIS kan erbjuda sina medlemmar. Vidare samarbetar KRIS med socialtjänsten och 

under vår intervju med Mats berättade han att KRIS fungerar som en bro mellan sociala 

myndigheter och Kriminalvården (KRIS hemsida, 1 maj 2013b). 

4. Forskning för bättre frigivning 

För att få en översikt över antalet intagna på Kriminalvårdens anstalter samt antalet individer 

som återfaller i brottslighet, har vi för vår forskningsstudie valt att studera statistik från år 

2005 då vi inte har funnit publicerad återfallsstatistik för senare år. Antalet nyintagna klienter 

på Kriminalvårdens anstalter, var år 2005 beräknat till 10 656 stycken. Antalet nyintagna 

klienter talar dock inte om hur många som under samma år redan var intagna på 

Kriminalvårdens anstalter. Den 1 oktober år 2005 var antalet intagna beräknade till 5 508 

stycken (Kriminalvårdens hemsida, 2 maj 2013). Brottsförebyggande rådet redogör för 2005 

års återfallsstatistik och beskriver hur cirka 41 procent av de individer som lagfördes eller 

frigavs under detta år, återföll i brottslighet (lagförd brottslighet) inom tre år. Denna statistik 

illustrerar även att mediantiden till individens första återfall i brott efter att ha blivit lagförd 

eller frigiven, var sju månader och tre veckor. En femtedel av de som återföll i brottslighet 

gjorde det så tidigt som två månader efter frigivning. Enligt statistik är därmed risken för 

återfall i brott som störst precis efter en lagförning eller frigivning. Brottsförebyggande rådets 

statistik från år 2005 är inte utmärkande, då återfallsstatistik visar mycket små förändringar 

över tid (Brå, 2003-2005: 2 och Brå:s hemsida, 21 maj 2013). Denna återfallsstatistik är ett 

viktigt verktyg för vår forskningsstudie, då vår ambition har varit att utveckla intagnas 

möjligheter till ett laglydigt liv efter frigivning och att minska antalet återfall i brott.  

Vi har för denna forskningsstudie funnit en del tidigare forskning som har relevans för våra 

forskningsfrågor. Vi har dock upplevt att denna forskning till stor del inriktar sig på den 

intagnes frigivningstillfälle och inte i lika stor utsträckning på att stärka den intagnes sociala 

band till samhället utanför anstalten under hela dennes fängelsevistelse.  

Riksrevisionen
7
 har i rapporten Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott 

(2009) granskat Kriminalvårdens verkställighetsplanering samt ansvariga myndigheters 

samverkan inför 493 klienters frigivning från anstalt (Riksrevisionen, 2009: 7; 21). 

                                                             
7 ”Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används. Genom att utföra 

oberoende revision bidrar vi till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i 

staten” (Riksrevisionens hemsida, 3 maj 2013). 



15 

 

Riksrevisionen konstaterar att 9 procent av klienterna helt saknade en verkställighetsplan, 

trots det faktum att upprättandet av en sådan plan är lagstadgad. Hälften av 

verkställighetsplanerna var dessutom inte fastställda i tid samtidigt som 38 procent av 

samtliga planer saknade målformuleringar, vilka ska konkretisera klientens behov och 

önskvärt resultat. Avsaknaden av dessa målformuleringar medför svårigheter för 

kontaktmannens arbete med klienten och försvårar även möjligheten till uppföljning (ibid, 

2009: 9). Rapporten redogör vidare för hur Kriminalvården i 39 procent av de granskade 

verkställighetsplanerna inte tagit kontakt med externa aktörer inför klienternas frigivning samt 

att denna kontakt, när den väl inträffar, många gånger sker för sent. Rapporten antyder att det 

även finns brister i samarbetet mellan anstalt och frivård inom Kriminalvården, då det 

förekommer att anstalt och frivård var för sig tar kontakt med externa aktörer, till exempel 

klientens hemkommun, och rekommenderar olika insatser. ”Bristerna i den interna 

samordningen gör att Kriminalvården inte framstår som en tydlig samverkanspart för andra 

aktörer, vilket försvårar samverkan” (ibid, 2009: 11). Riksrevisionens granskning menar 

vidare att det i hög grad inom Kriminalvården saknas strukturer för samverkan kring 

anstalternas klienter, vilket kan innebära att klienter med likartade behov, bemöts och 

hanteras olika beroende på hur väl Kriminalvårdens interna samverkan fungerar. Denna 

interna samverkan är viktig för klienterna då de tillhör en grupp som kan ha svårt för att bli 

prioriterade hos och väl bemötta av andra aktörer (ibid, 2009: 12). Krami, ITOK
8
, RPÖV

9
 är 

tre exempel på Kriminalvårdens samverkansprojekt med externa aktörer såsom landsting, 

kommuner eller Arbetsförmedlingen. Denna samverkan syftar till att förbättra klientens 

situation genom att olika aktörer samordnar sina insatser för denne. I Riksrevisionens 

granskning konstateras dock att dessa tre samverkansprojekt enbart genomförs på ett fåtal 

ställen i Sverige och då även med begränsade målgrupper (ibid, 2009: 12). I granskningen 

redogör Riksrevisionen för hur klientens delaktighet i, eller åtminstone kännedom om, hans 

eller hennes verkställighetsplan är viktig för att klienten ska bli mottaglig för Kriminalvårdens 

insatser samt för att han eller hon ska bli motiverad att uppnå önskvärt resultat. 

Sammanfattningsvis redogörs i granskningen för hur de brister som uppmärksammats av 

Riksrevisionen påverkar klienten på så vis att möjligheten att få lämpliga och nödvändiga 

åtgärder i anslutning till hans eller hennes frigivning minskar (ibid, 2009: 13). 

                                                             
8 ”´Integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter´ (ITOK) är ett samarbete mellan Beroendecentrum Stockholm 

och Kriminalvården Region Stockholm” (Stockholms läns sjukvårdsområdes hemsida, 7 maj 2013). 
9 ”RPÖV bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk öppenvård i samarbete mellan rättspsykiatri, beroendecentrum och 

kriminalvården” (Vårdguiden Stockholms läns landstings hemsida, 7 maj 2013). 
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I dag friges 45 procent av Kriminalvårdens klienter utan någon utslussnings-

åtgärd. (…) Riksrevisionens granskning har visat på skillnader mellan olika 

grupper. (…) Bristerna i Kriminalvårdens verkställighetsplanering och 

samverkan med andra aktörer inför frigivningen riskerar att medföra att de 

insatser som klienten fått under tiden i anstalt inte möts upp av något stöd vid 

frigivning. En annan risk är att stöd inte kommer till stånd direkt i anslutning 

till frigivning. I båda dessa fall riskerar Kriminalvårdens insatser att bli 

verkningslösa och klienten återfalla i brott (ibid, 2009: 13). 

Vi har för denna forskningsstudie valt att fästa stor vikt vid Riksrevisionens granskning av 

Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott, då Riksrevisionen är en oberoende 

myndighet som lyder under riksdagen och vill stärka den demokratiska insynen i statliga 

myndigheter (Riksrevisionens hemsida, 3 maj 2013). Vi upplever att denna granskning, för 

vår forskningsstudie, är en reliabel källa inom det område som våra forskningsfrågor verkar. 

Det är visserligen så att Riksrevisionens granskning är från år 2009, men vi anser trots detta 

att dess innehåll fortfarande räknas som aktuell forskning samtidigt som vi anser att ämnet är 

föremål för fortsatt forskning (Riksrevisionen, 2009). 

Birgitta Rydén-Lodi har genomfört en svensk återfallsstudie (2005) där 100 kriminella män 

studerats i tre år efter frigivning från anstalt. Rydén-Lodi belyser i sin studie vikten av 

frigivna individers integration i samhället för att minska antalet återfall i brott (Rydén-Lodi, 

2005: 10). I studien redogörs för vissa faktorer som är väsentliga för att en frigiven individ 

inte ska återfalla i brottslighet. Rydén-Lodi menar att ett stöttande socialt nätverk, främst 

bestående av laglydiga och drogfria individer, är av stor vikt för att en individ ska kunna ta sig 

ur en kriminell livsstil (ibid, 2005: 29). På samma vis menar Erika Sallander och Per Alvant i 

Brottsförebyggande rådets idéskrift Samverka för att förebygga återfall i brott (2012) att bryta 

upp från sin tidigare kriminella umgängeskrets och att därmed ingå i konventionella sociala 

nätverk samt att ha gemensamma fritidsaktiviteter med laglydiga individer, kan förebygga 

återfall i brott (Sallander & Alvant, 2012: 28). Rydén-Lodi menar vidare att ett ordnat boende, 

försörjning på laglig väg samt legitima fritidsaktiviteter är viktiga faktorer i förebyggandet av 

återfall i brott (Rydén-Lodi, 2005: 29). 

Torbjørn Skardhamar och Kjetil Telle menar att tillgång till arbetsmöjligheter och anställning 

är en av de viktigaste faktorerna för att en individ som frigivits från anstalt ska kunna 

inkluderas i samhället. Skardhamar och Telle menar vidare att en anställning för individen 

innebär mer än bara en laglig inkomstkälla, de menar att en anställning även medför rutiner i 
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vardagen och en förändrad identitet till en laglydig medborgare (Skardhamar & Telle, 2009: 

21f). 

Under en treårsperiod (2002-2005) bedrevs projektet Bättre frigivning mellan aktörer såsom 

Kriminalvården, KRIS och Arbetsmarknadsstyrelsen. Projektet bredrevs på tre anstalter i 

Sverige och syftade till att testa arbetssätt och metoder, vilka skulle hjälpa de intagna i 

samband med deras frigivning. Projektassistent Cecilia Heule vid Socialhögskolan i Lund har 

utvärderat hur dessa projekt har inverkat på de intagnas frigivning (Heule, 2005: 5). Denna 

utvärdering belyser att kontakter med sociala myndigheter samt möjligheter till arbete, bostad 

och sociala nätverk upplevs av de intagna, vara viktiga faktorer för deras möjligheter att 

inkluderas i samhället efter frigivning. På två av de tre berörda anstalterna uppmuntrades de 

intagnas kontakter med samhället utanför genom att de till exempel fick besök av 

frivilligorganisationer och andra myndigheter samt fick genomföra studiebesök hos relevanta 

organisationer. Intagna på den tredje anstalten upplevde dock stora svårigheter med att få 

igenom ett studiebesök på KRIS lokaler utanför anstalten. I utvärderingen beskrivs vikten av 

att projekt såsom Bättre frigivning i högre utsträckning riktar sig mot samhället utanför 

anstalterna samt att sådana projekt sträcker sig längre fram i tiden är enbart till 

frigivningstillfället (ibid, 2005: 34). Sallander och Alvant redogör för hur den intagnes sociala 

band till exempelvis en handledare, en partner, sina barn eller andra konventionella människor 

kan påverka den intagne till att bryta gamla negativa mönster och att avhålla sig från 

brottslighet (Sallander & Alvant, 2012: 27f). 

Annelie Björkhagen Turesson har i sin utvärdering Sagor som skapar skillnad: En 

utvärdering av Godnattsagor inifrån (2011) undersökt hur projektet Godnattsagor inifrån har 

påverkat de intagna föräldrarnas relation till sina barn och sin familj (Björkhagen Turesson, 

2011: 9). Av de 70 intagna föräldrarna som deltog i projektet, uppgav 91 procent att deras 

deltagande i projektet har medfört att de upplever sig vara mer delaktiga i sina barns vardag. I 

utvärderingen delges ett citat från en av de intagna föräldrarna, där han beskriver hur hans 

relation med sitt barn har förbättrats: ”projektet har hjälpt mig att komma in i familjen på nå´t 

sätt. Att kunna vara delaktig fast man inte är där. Jag har kunnat ge någonting. För det finns 

annars inget jag kan göra här innanför för mina barn” (ibid, 2011: 34f). I utvärderingen 

framkommer även att 85 procent av de intagna föräldrarna upplever att deras relation med 

sina barn har stärkts genom projektet samtidigt som 74 procent har fått ett ökat intresse av att 

läsa böcker. Vidare framkommer i utvärderingen att 79 procent av de intagna föräldrarna 



18 

 

anser att Godnattsagor inifrån har medfört att de har fått en mer positiv inställning till 

biblioteket (ibid, 2011: 61f). 

5. Sociala band för etablering 

För vår forskningsstudie har vi enbart fokuserat på återfall i brottslighet, men de teorier vi har 

valt som teoretiskt ramverk fokuserar i sina beskrivningar mestadels på att överlag förhindra 

att brott begås. När vi nedan redogör för de teorier som vi har valt för vår forskningsstudie 

kommer vi att använda teoriernas ursprungliga beskrivningar, men vi kommer i studien att 

tillämpa dem utifrån vårt fokus på att förebygga återfall i brott. 

5.1 Teorin om sociala band 

Den franske sociologen Émile Durkheims klassiska idéer åsyftar att normupplösning i 

samhället är en betydande orsak till att individer avviker från det etablerade samhällets 

rättsliga normer samt att de band som binder individen till samhället är av betydelse för att 

förebygga och förhindra att brott begås (Sarnecki, 2009: 239). Émile Durkheims klassiska 

idéer är även utgångspunkten för de teoribildningar som omfattas av social kontrollteori. Inom 

social kontrollteori anses avvikande beteende vara ett resultat av att individens band till 

samhället är försvagat eller har brustit (Hirschi, 2002: 16): ”according to control or bond 

theories, a person is free to commit delinquent acts because his ties to the conventional order 

have somehow been broken” (ibid, 2002: 3). Inom social kontrollteori hävdas att sociala band 

mellan individer som skapas och upprätthålls inom familj, skola, lokala föreningar och 

organisationer samt andra centrala samhällsinstitutioner, på ett effektfullt sätt kan förhindra 

avvikande beteende och få individer att självmant förhålla sig till samhällets etablerade 

rättsliga normer (Larsson & Engdahl, 2011: 61).  

Det som lockade, det som var tilltalande med just KRIS det var just det här 

med alla har varit i skiten på olika sätt liksom. Men vi har alla en gemensam 

önskan och det är att vi vill ha ett hederligt liv, ett laglydigt liv. Det finns en 

kamratskap här som är prislös liksom. Man hjälper varandra, man visar 

varandra vägen (Anton). 

Detta citat är hämtat från intervjun med Anton och illustrerar betydelsen av att tillhöra en 

samhällsinstitution, i detta fall föreningen KRIS, för att lättare kunna förhålla sig till 

samhällets rättsliga normer och att inte återfalla i brottslighet (ibid, 2011: 61). På samma vis 
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som social kontrollteori syftar till att förklara hur individens sociala band till samhället och till 

centrala samhällsinstitutioner är en väsentlig faktor för att förebygga och förhindra 

brottslighet, har vi i denna forskningsstudie sökt att förstå vilken betydelse sociala band 

mellan intagna på anstalt och samhället utanför har för att förebygga återfall i brott (Sarnecki, 

2009: 239). För vår forskningsstudie har vi därmed valt Hirschis teori om sociala band, vilken 

är en inflytelserik teori inom social kontrollteori, som teoretisk utgångspunkt. 

Med begreppet sociala band menar Hirschi individens relation till människor eller till de 

grupper som han eller hon tillhör. Avsaknad av dessa relationer ger individen möjligheter att 

begå brottsliga handlingar (ibid, 2009: 242 och Hirschi, 2002: 83). Hirschi talar om fyra olika 

element som avhåller en individ från att begå brott – anknytning, åtaganden, delaktighet och 

övertygelse (ibid, 2002: 16f). Dessa fyra element står i relation till varandra, på grund av det 

faktum att individens engagemang inom ett element, tenderar att medföra engagemang i 

ytterligare element. Detta innebär att en individ som har stark anknytning till konventionella 

individer i samhället, tenderar att ha högre motivation till att exempelvis påbörja en utbildning 

för att därefter få ett arbete (ibid, 2002: 27 och Sarnecki, 2009: 243). Alla fyra element är 

viktiga faktorer för att minska individers återfall i brott, men vi anser att de tre första 

elementen är mest relevanta för våra forskningsfrågor. På samma vis som vi i 

forskningsstudien har valt att fokusera på intagnas sociala band till andra individer och till 

samhällsorgan utanför anstalt, fokuserar även de tre första elementen på sociala band mellan 

individen och andra personer samt samhälleliga aktiviteter och åtaganden (ibid, 2009: 242f). 

Då vi har tolkat att elementet övertygelse fokuserar mer på individens inre övertygelse (”om 

samhällsordningens legitimitet; positiva attityder gentemot lagstiftning, rättsvårdande 

myndigheter etc.; negativa attityder till brottslighet och missbruk”) än på individens 

förhållande till och samhörighet med andra individer, har vi i denna forskningsstudie valt att 

utesluta detta element (ibid, 2009: 243). 

5.1.1 Anknytning 

Elementet anknytning fokuserar på individens förhållande till konventionella individer och till 

aktiviteter, till exempel individens förhållande till familj, skola, arbetsliv och 

bekantskapskrets (ibid, 2009: 242). Inte enbart inom Hirschis teori om sociala band, utan även 

inom social kontrollteori, är familjen en betydande samhällsinstitution för att individen ska 

kunna etablera sociala band och därmed avhålla sig från att begå brott (Larsson & Engdahl, 

2011: 63 och Hirschi, 2002: 30). På samma vis har vi i vår forskningsstudie valt att fästa stort 
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fokus på betydelsen av de intagnas sociala band till familjen för att förebygga återfall i brott, 

utan att för den delen exkludera sociala band till andra konventionella individer, arbete och 

utbildning (ibid, 2002). 

5.1.2 Åtaganden 

Elementet åtaganden handlar om individens investeringar i sin egen framtid, såsom att skaffa 

utbildning och arbete, att skapa ett gott anseende om sig själv samt att leva ett hederligt liv 

(Larsson & Engdahl, 2011: 63 och Sarnecki, 2009: 243): 

The idea, then, is that the person invests time, energy, himself, in a certain 

line of activity – say, getting an education, building up a business, acquiring 

a reputation for virtue. When or whenever he considers deviant behavior, he 

must consider the costs of this deviant behavior, the risk he runs of losing the 

investment he has made in conventional behavior (Hirschi, 2002: 20). 

En individ som till låg grad investerar i sin framtid tenderar att även dras mot brottslighet 

(Carrabine et al, 2009: 83). Åtaganden är även intressant för våra forskningsfrågor ur den 

aspekten att den intagnes investeringar i utbildning och arbete kan öka hans eller hennes 

etablering i samhället samt minska risken för återfall i brott efter frigivning (Hirschi, 2002). 

5.1.3 Delaktighet 

Då elementet åtaganden fokuserar på individens livsmål och framtidsutsikter, handlar 

elementet delaktighet mer om det engagemang individen lägger ner på att nå sina livsmål 

(Larsson & Engdahl, 2011: 63 och Hirschi, 2002: 21f). Detta element innebär därmed att ju 

mer upptagen en individ är med konventionella aktiviteter såsom fritidsintressen, arbete och 

skola, desto färre möjligheter ges individen att begå brottsliga handlingar: ”(…) a person may 

be simply too busy doing conventional things to find time to engage in deviant behavior” 

(ibid, 2002: 22). Detta innebär även att en individ som inte är upptagen med konventionella 

aktiviteter, har mer tid och energi för att begå brott (Carrabine et al, 2009: 83). Genom att få 

intagna på anstalt delaktiga i konventionella aktiviteter både under och efter anstaltsvistelsen, 

kan risken att återfalla i brott reduceras (Hirschi, 2002). 

5.1.4 Kritik mot social kontrollteori 

Social kontrollteori kan kritiseras för att förmedla ett budskap om att de flesta individer skulle 

begå brott om de hade möjlighet samt att det enbart är sociala band som får individer att 



21 

 

avhålla sig från brottslighet (Carrabine et al, 2009: 84). Detta då det kan finnas fler faktorer än 

enbart avsaknaden av sociala band som får individer att begå brott. Ytterligare kritik som kan 

riktas mot social kontrollteori är diskussionen om hur intima de sociala banden måste vara för 

att en individ ska avhålla sig från att begå brott (ibid, 2009: 84). Det är visserligen så att teorin 

om sociala band kan innehålla vissa delar som inte är tydligt angivna, men vi har trots detta 

valt att utgå från teorin om sociala band i vår forskningsstudie. Detta då vi anser att dess tre 

första element har varit viktiga verktyg för oss när vi har undersökt och analyserat våra 

forskningsfrågor. 

5.2 Figurationen etablerade och outsiders 

För vår forskningsstudie, har vi utöver teorin om sociala band även valt Elias och Scotsons 

figuration
10

etablerade och outsiders som teoretisk utgångspunkt. Till skillnad från teorin om 

sociala band som har varit en central byggsten för vår forskningsstudie, har vi för studien 

använt figurationen etablerade och outsiders som ett analytiskt verktyg. Begreppen etablerade 

och outsiders är av relevans för vår första forskningsfråga, som bland annat syftar till att 

undersöka vilken betydelse sociala band har för att intagna bättre ska kunna etableras i 

samhället efter frigivning (Elias & Scotson, 1999). 

Elias och Scotson har baserat sin bok Etablerade och outsiders (1999) på figurationen 

etablerade och outsiders. Denna bok bygger på en undersökning av tre bostadsområden i den 

engelska förorten som Elias och Scotson benämner Winston Parva. Ett av dessa tre 

bostadsområden ansågs ha en högre frekvens av ungdomsbrottslighet än de två andra. Under 

tiden då undersökningen ägde rum försvann den lilla skillnad i brottsfrekvens mellan 

bostadsområdena som tidigare hade uppmärksammats. Trots att denna skillnad i 

brottsfrekvens försvann, kvarstod uppfattningen om att det ena bostadsområdet var sämre än 

de andra samt att de individer som bodde där var sämre individer (ibid, 1999: ii).  

Det fanns i Winston Parva inget som för den utifrån kommande observatören 

skiljde ut de tre olika bostadsområdena från varandra i termer av ordning och 

skräpighet, klassammansättning eller skillnad i etnisk bakgrund. Det fanns 

inga påtagliga skillnader som kunde bearbetas till att bli socialt särskiljande 

(ibid, 1999: ii).  

                                                             
10 ”(…) nätverk av interdependenta, dvs. ömsesidigt avhängiga människor och grupper med skiftande och asymmetriska 

maktbalanser sig emellan” (Andersen & Kaspersen, 2007: 322). 
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Det faktum att det inte fanns några påtagliga sociala skillnader mellan områdena, bidrog till 

att Elias upptäckte att skillnaderna mellan områdena istället berodde på hur de internt var 

organiserade samt vilken grad av social sammanhållning som förelåg (ibid, 1999: iif).  

Winston Parva bestod av ett område där invånarna levt länge och etablerat sig samt ett område 

där invånarna var nyinflyttade. De nyinflyttade invånarna betraktades av de etablerade 

invånarna som outsiders och som ett hot mot deras etablerade normer och levnadssätt. De 

nyinflyttade uteslöts att deltaga i samhället och på så vis kunde figurationen etablerade och 

outsiders upprätthållas (ibid, 1999: iii). 

Elias och Scotsons figuration etablerade och outsiders är relevant för vår forskningsstudie i 

den bemärkelsen att beaktande av sociala band inom anstalt kan vara avgörande för den 

intagnes möjligheter att, efter frigivning, vara accepterad av och delaktig i det etablerade 

samhället. På samma vis beskriver Elias hur sociala relationer och band mellan människor 

(”bondings between people”) är viktiga utgångspunkter vid studier av samhället (ibid, 1999: 

vii). Inom figurationen etablerade och outsiders förekommer begreppen ”vi” och ”dom”, där 

den etablerade gruppen refererar sig själva som ”vi” medan de tillskriver outsidergruppen 

begreppet ”dom” (ibid, 1999: xl). För att minska återfall i brott kan det vara av stor vikt att 

individer blir delaktiga i ”vi” och i det etablerade samhället (ibid, 1999). 

6. Metodologiska överväganden 

6.1 Val av metod 

Vi har i denna forskningsstudie utgått från ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att vår 

ambition har varit att framställa en trovärdig skildring av verkligheten på grundval av vårt 

empiriska insamlade material (Bryman, 2011: 28). Med det induktiva angreppssättet följer 

ofta grounded theory, ett perspektiv som innebär att teorier bildas på empirisk grund. Då vår 

ambition med forskningsstudien har varit att framställa förslag som syftar till att utveckla 

Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott snarare än att framställa en teori, har 

vi valt att bortse från grounded theory (ibid, 2011: 28). Det induktiva angreppssättet 

förknippas även ofta med kvalitativa metoder, vilket har föranlett vårt val av kvalitativ metod 

för vår forskningsstudie (ibid, 2011: 29). Den kvalitativa metoden innebär att vi har intresserat 

oss för individens upplevelser och erfarenheter snarare än för statistik, vilket ofta 

kännetecknar kvantitativ metod (ibid, 2011: 340f). För att vetenskapligt underbygga vår 

forskningsstudie har vi dock använt oss av ett fåtal statistiska referenser, utan att vi har lagt 
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vikt vid den kvantitativa metoden. Vi anser att våra intervjupersoners olikheter gällande ålder, 

tid på anstalt, tid i frihet samt andra erfarenheter och upplevelser har varit en styrka i vår 

forskningsstudie. Den kvalitativa forskningen syftar till och intresserar sig för ett bredare 

verklighetsperspektiv än vad den kvantitativa forskningen gör, samtidigt som den kvalitativa 

metoden främjar intervjupersoners olikheter (ibid, 2011). 

Med intresse för individens upplevelser och erfarenheter har vi utgått från den av fyra 

traditioner inom kvalitativ forskning som benämns emotionalism. Emotionalism strävar efter 

att få tillgång till och skildra en individs innersta upplevelser och erfarenheter: ”the goal is for 

researchers and their readers to virtually feel experiential truths” (Gubrium & Holstein, 

1997: 58f). För att få tillgång till individers innersta upplevelser och erfarenheter har vi valt 

den kvalitativa intervjun som främsta metod för insamling av vår empiri (Bryman, 2011: 

412f). Alan Bryman redogör för hur den kvalitativa intervjun intresserar sig för 

intervjupersonens ståndpunkter samt redogör för hur en kvalitativ intervju möjliggör för 

intervjupersonen att låta intervjun röra sig i den riktning han eller hon vill. Bryman redogör 

vidare för hur en av den kvalitativa intervjuns viktigaste verktyg är den semistrukturerade 

intervjun, vilken även vi har ansett vara den mest lämpliga metoden för vår forskningsstudie 

(ibid, 2011: 413).  

6.1.1 Semistrukturerad intervju  

I den semistrukturerade intervjun ges intervjupersonen goda möjligheter att utforma sina svar 

på sitt eget vis, samtidigt som den semistrukturerade intervjun har gett oss forskare möjlighet 

att ställa följdfrågor på ett relevant och naturligt sätt. Den semistrukturerade intervjun grundar 

sig på en intervjuguide som utformas med vissa teman och frågor samt ger utrymme för 

spontana följdfrågor (ibid, 2011: 415). På samma vis har vi, med utgångspunkt i våra 

forskningsfrågor, utformat vår intervjuguide
11

 med vissa teman och specifika frågor samt med 

plats för följdfrågor. Denna utformning av vår intervjuguide har möjliggjort för våra 

intervjupersoner att själva formulera sina berättelser med våra frågor som stöd (ibid, 2011: 

415).  

6.1.2 Kritik mot val av metod 

Vanligt förekommande kritik mot kvalitativ forskning är att de kvalitativa resultaten anses 

grunda sig på forskarens personliga intresse och uppfattning om vad som är väsentligt i 

                                                             
11 Se bilaga 12.1. 
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intervjun (ibid, 2011: 368). Det kan även vara kontroversiellt att genom kvalitativ forskning 

framställa generaliserbara slutsatser som gäller för en population, då den kvalitativa metoden 

syftar till att studera och skildra den enskilda individens innersta tankar och känslor. Det är 

visserligen så att den kvalitativa metoden kan medföra svårigheter i att framställa 

generaliserbara slutsatser som gäller för en population, men vi anser trots detta att vi, med 

hjälp av kvalitativa intervjuer, i vår forskningsstudie har kunnat skildra en trovärdig bild av 

verkligheten (ibid, 2011: 369). 

6.2 Urval 

För vår forskningsstudie har vi intervjuat fem medlemmar från två lokala KRIS-föreningar. Vi 

intervjuade Lars och Anton samtidigt, vilket innebär att vi vid detta tillfälle och utifrån deras 

önskemål utförde en gruppintervju. Resterande tre medlemmar, Mats, Ronny
12

 och Hannes
13

, 

intervjuades enskilt vid tre olika tillfällen. Vi kom först i kontakt med en styrelsemedlem 

inom en lokal KRIS-förening som därefter tillfrågade Lars och Anton att ställa upp på vår 

intervju. Kontakten med styrelsemedlemmen utgör en målinriktad urvalsmetod, vilket innebär 

att vi valde att kontakta denne utifrån vår ambition att intervjua någon med relevant erfarenhet 

för våra forskningsfrågor (ibid, 2011: 434). När vi med hjälp av denne medlem kom i kontakt 

med Lars och Anton använde vi oss av ett snöbollsurval. Snöbollsurvalet kännetecknas av att 

forskaren först tar kontakt med en relevant person för studien och genom denne får kontakt 

med ytterligare relevanta personer (ibid, 2011: 196). På samma sätt gick vi tillväga när vi kom 

i kontakt med medlemmar från den andra lokala KRIS-föreningen. Först kontaktade vi 

styrelsemedlemmen Mats som själv ställde upp på intervju. Efter att ha genomfört intervjun 

med Mats, fick vi genom honom möjlighet att intervjua ytterligare två medlemmar, Ronny 

och Hannes (ibid, 2011: 196). 

6.3 Bortfall 

Vår ambition med denna forskningsstudie var från början att genomföra intervjuer med 

Kriminalvårdens regionchef inom Region Syd, med två anställda på anstalt inom 

Kriminalvården samt med två intagna på anstalt inom Kriminalvården. Efter flertalet 

telefonsamtal till aktörer inom Kriminalvården och efter ett mailutskick, innehållandes 

                                                             
12 Se rubrik 7.1.4. 
13 Se rubrik 7.1.5. 
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forskningsstudiens syfte
14

 samt intervjuguide
15

, till beslutsfattande aktör inom Region Syd, 

fick vi ett nekande svar gällande tillgång till intervjuer inom Kriminalvården. 

6.4 Genomförande 

Då vi genomförde intervjuer med fem medlemmar från två lokala KRIS-föreningar, var deras 

enskilda medlemslokaler en given plats för både dem och oss att genomföra de kvalitativa 

intervjuerna på. Den första intervjun med Mats genomfördes den 10 april 2013 klockan 12.00 

till 13.00. Vid det andra intervjutillfället, den 12 april 2013 klockan 11.00 till 12.00, 

genomförde vi gruppintervjun med Lars och Anton. De sista intervjutillfällena inträffade den 

15 april 2013 klockan 11.00 till 12.00 med Ronny samt klockan 12.00 till 13.30 med Hannes. 

Under genomförandet av intervjuerna använde vi oss av inspelningsutrustning, penna och 

anteckningsblock (ibid, 2011: 428f). Våra anteckningsblock var värdefulla verktyg för att vi 

skulle kunna anteckna stödord från intervjupersonernas uttalanden innan och efter 

inspelningsutrustningen var påslagen. Dessutom var det värdefullt för oss att, under 

intervjuernas gång, kunna anteckna stödord från intervjupersonernas berättelser, för att 

därefter och med hjälp av stödorden kunna ställa relevanta följdfrågor när tillfälle gavs (ibid, 

2011: 423). Innan varje enskild intervju påbörjades var vi noggranna med att presentera oss 

själva för intervjupersonerna samt att informera om våra intentioner med forskningsstudien. 

Vi var även noggranna med att informera alla intervjupersoner om deras anonymitet i studien 

samt med att försäkra oss om att vi hade deras fulla samtycke till deltagande i studien (ibid, 

2011: 131f). Vår intervjuguide var utformad på så sätt att intervjuerna var tänkta att börja med 

några få inledande frågor om intervjupersonernas bakgrund, för att därefter gå vidare med 

frågor om deras upplevelser och erfarenheter av livet på anstalt inom Kriminalvården. 

Samtliga intervjuer blev dock unika i sitt genomförande, då några av intervjupersonerna valde 

att på egen hand berätta om sina upplevelser och erfarenheter istället för att strikt utgå från 

våra frågor. Detta gav i sin tur även oss möjlighet att komplettera deras berättelser med, för 

forskningsstudien, relevanta följdfrågor (ibid, 2011: 422f). Efter varje avslutad intervju var vi 

noggranna med att, inför intervjupersonerna, redogöra för deras möjligheter att ta del av 

uppsatsen och godkänna den innan publicering samt att vid ytterligare frågor och tillägg 

kontakta oss efteråt (ibid, 2011: 131f). 

 

                                                             
14 Se rubrik 12.2. 
15 Se rubrik 12.3. 
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6.5 Tillförlitlighet 

En del kvalitativa forskare anser att begreppen tillförlitlighet och äkthet bättre förhåller sig till 

kvalitativ forskning än vad begreppen reliabilitet och validitet, som ofta förkommer inom 

kvantitativ forskning, gör (ibid, 2011: 351f). Reliabilitet och validitet handlar ofta om att 

återge en enhetlig och absolut bild av verkligheten. Inom kvalitativ forskning förekommer 

däremot ofta mer än en skildring av verkligheten. Detta faktum har även bidragit till vårt val 

av att i denna forskningsstudie använda oss av begreppet tillförlitlighet, men vi har dock valt 

att bortse från begreppet äkthet. Vi anser att begreppet tillförlitlighet ensamt omfattar det som 

är väsentligt för vår forskningsstudie samt att detta på ett tillfredsställande vis motsvarar 

begreppen reliabilitet och validitet (ibid, 2011: 354f).  

Tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet (detta 

delkriterium kommer vi att bortse från) och möjlighet att styrka och konfirmera (ibid, 2011: 

354). Vi anser att vår forskningsstudie uppfyller kraven på trovärdighet, då vi har gett våra 

intervjupersoner möjlighet att vid två tillfällen bekräfta att vi har tolkat deras utsagor på rätt 

sätt. Det faktum att samtliga intervjupersoner inte har haft några invändningar, har bidragit till 

att vi upplever våra tolkningar av deras berättelser som överensstämmande med deras 

verklighet (ibid, 2011: 354f). Då vi enbart har intervjuat fem individer, har vi strävat efter att 

studera ett djup snarare än en bredd. Detta medför i sin tur att vi inte garanterat hade kunnat 

uppnå samma empiriska resultat med andra individer med liknande levnadserfarenheter. Då vi 

upplever att våra intervjupersoner har delgett oss likartade erfarenheter och upplevelser, anser 

vi att vårt empiriska resultat är överförbart och kan representera en del av den sociala 

verkligheten (ibid, 2011: 355). Vår forskningsstudie utgör ett område som är personligt 

intressant för oss, men vi har trots detta strävat efter att vara objektiva och öppna både inför 

intervjuerna men även inför bearbetningen och inför färdigställandet av forskningsstudien. 

Detta i sin tur bidrar till att vi anser att vår forskningsstudie är styrkt och konfirmerad, vilket 

innebär att vi anser att vår forskningsstudie uppnår tillförlitlighet (ibid, 2011: 354f). Vi anser 

vidare att vår forskningsstudie är tillförlitlig då vi, trots att den ur ett kvantitativt synsätt kan 

anses innehålla ett lågt antal deltagande, har genomfört fem kvalitativa intervjuer där vi har 

sökt att nå ett djup. Vi anser även att vi genom våra intervjuer har kunnat besvara våra 

forskningsfrågor (ibid, 2011). 
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6.6 Etiska reflektioner 

Vi har i forskningsstudien beaktat etiska principer i vårt urval och genomförande. Vi har även 

haft förståelse för att våra forskningsfrågor och intervjuguidens frågor kan, av 

intervjupersonerna, ha upplevts som känsliga och integritetskränkande. Vi har dock varit 

noggranna med att, vid intervjutillfällena, informera intervjupersonerna om att deras 

deltagande har varit frivilligt och att de har haft möjlighet att avsluta intervjun eller att avstå 

från att besvara vissa frågor (ibid, 2011: 131). Vid vår första kontakt med två 

styrelsemedlemmar från två olika lokala KRIS-föreningar, upplevde vi vänliga och 

välkomnande bemötanden och upplevde därmed inte att vårt syfte till kontakt skapande etiska 

kontroverser. Deras position som styrelsemedlemmar ansåg vi även vara av betydelse när vi i 

vår urvalsprocess diskuterade vilka vi först skulle kontakta för deltagande i vår 

forskningsstudie (ibid, 2011: 434). Genom styrelsemedlemmarna fick vi kontakt med 

ytterligare fyra medlemmar som var aktuella för vår studie. Detta snöbollsurval kan ha varit 

etiskt problematiskt då vi som forskare inte var delaktiga i urvalet av de fyra medlemmarna 

och därmed inte hade möjlighet att i förväg presentera oss själva och informera om 

forskningsstudiens syfte (ibid, 2011: 196).  

Vid intervjutillfällena använde vi oss av inspelningsutrustning på dator, något vi har varit 

noggranna med att få samtycke till bland samtliga intervjupersoner. Det kan däremot ha varit 

möjligt att denna inspelning har orsakat obehag eller på annat sätt påverkat intervjupersonerna 

negativt även om samtycke har förelegat. Detta i sin tur kan ha medfört att 

intervjupersonernas utsagor inte har varit sanningsenliga eller att de har valt att inte berätta 

vissa upplevelser eller erfarenheter som de möjligen hade talat om utan inspelningsutrustning 

(ibid, 2011: 428f). Något som även kan ha påverkat intervjupersonerna vid intervjutillfällena, 

är det faktum att vi som intervjuare var två kvinnliga högskolestuderande utan uttalad 

erfarenhet om deras levnadsförhållanden. Detta kan ha bidragit till att intervjupersonerna 

upplevt situationen som obekväm samt att de kan ha upplevt ett avstånd mellan vi som 

forskare och de som intervjupersoner. Vi har även beaktat etiska principer då vi vid 

intervjutillfällena gav intervjupersonerna möjlighet att, före publicering, ta del av studien samt 

att godkänna sina utsagor i denna. Trots att samtliga intervjupersoner vid intervjutillfället 

avböjde erbjudandet att ta del av studien innan publicering, valde vi efteråt att kontakta dem 

ytterligare en gång för att försäkra oss om att de inte hade ångrat sig (ibid, 2011: 131f). 
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6.7 Bearbetning av empiriskt material 

Vi har i denna forskningsstudie valt att bearbeta vårt empiriskt insamlade material i samband 

med genomförandet av vår analys
16

, då vi anser att en sådan analys underlättar och verkar 

intresseväckande för läsaren. Göran Bergström och Kristina Boréus menar att det ”inom 

samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteter förekommer en mängd olika tekniker som 

diskursanalytiska verktyg. Därigenom bidrar diskursanalysen till skapandet av ett forum för 

innovationer som kan bidra till metodutveckling” (Bergström & Boréus, 2012: 400). I 

forskningsstudien har vi därmed valt att använda oss av diskursanalytiska verktyg för att 

bearbeta och analysera det verbala samspelet i våra intervjuer samt för att generera förslag 

som syftar till att utveckla Kriminalvårdens arbetssätt (ibid, 2012: 400 och Bryman, 2011: 

474). Vidare har vi valt att använda diskursanalytiskt verktyg för att kunna skildra våra 

intervjupersoners verklighet. Vi har valt att använda diskursanalysen som ett verktyg snarare 

än som metod, då diskursanalys ofta syftar till att studera lingvistik (Bergström & Boréus, 

2012). 

7. Berättelser om vägen ut ur kriminalitet 

För vår forskningsstudie har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fem individer som alla 

har olika levnadshistorier men samtidigt flera erfarenheter gemensamt – samtliga har suttit på 

anstalt och har i samband med anstaltsvistelsen i olika grad mist sociala anknytningar till 

samhället och till individer utanför.  

7.1 Persongalleri 

Vi har genom kvalitativa intervjuer samtalat med Lars, Anton, Mats, Ronny och Hannes. 

Under intervjuerna har de skildrat sina upplevelser och erfarenheter av livet före, under och 

efter anstaltsvistelse. Med fiktiva namn presenteras i detta persongalleri en kort version av 

deras enskilda levnadsberättelser. 

7.1.1 Berättelsen om Lars 

Lars är en man i 40-årsåldern som har suttit på anstalt i sammanlagt tio månader. Lars blev 

dömd till fängelse vid 32 års ålder efter att ha begått inbrott, narkotikabrott samt gjort sig 

skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel. När Lars föräldrar blev sjuka och gick bort 

                                                             
16 Se rubrik 8. 
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hamnade han i ett drogmissbruk. Omgiven av andra drogmissbrukande och kriminella 

individer kände Lars att han fick en identitet: ”jag tyckte att jag fyllde någon funktion där, jag 

var någonting”, fram till dess att han träffade polisen. Väl inne på anstalt funderade Lars på 

hur han skulle bli en ”bättre kriminell” när han senare skulle komma ut i samhället igen. 

Innan Lars hamnade i ett drogmissbruk hade han ett arbete, familj och vänner. Dessa sociala 

anknytningar förlorade dock Lars i och med inträdet i den missbrukande och kriminella 

världen samt inställningen på Kriminalvårdens anstalt. Idag är Lars fri från drogmissbruk och 

kriminalitet. Han har varit medlem i en lokal KRIS-förening i drygt tre år och har idag ett 

ansvarsuppdrag inom denna verksamhet. 

7.1.2 Berättelsen om Anton 

Anton är en man i 20-årsåldern och har suttit på Danmarks högsta säkerhetsklassade anstalt i 

ett och ett halvt år. Anton blev dömd till fängelse efter att ha gjort sig skyldig till bland annat 

grov misshandel, misshandel, stöld, häleri, rån, utpressning, olovlig körning samt 

narkotikabrott. När Anton hamnade i ett drogmissbruk och i kriminella kretsar, upplevde han 

att det blev lättare för honom att hantera sina känslor och sin osäkerhet: ”då trodde jag att jag 

var häftig, ball, men det tror väl alla som är kriminella att man är typ cool. Sälja droger och 

fuck the system och du vet slåss och sådär”. När Anton blev intagen på anstalt upplevde han 

att den största förlusten var att mista sina ihoptjänade pengar, sin dåvarande flickvän samt 

sina inköpta möbler som fanns i flickvännens lägenhet. När Anton blev intagen på anstalt 

upplevde han även att kontakten med sin familj, som tidigare hade varit väldigt bra, 

försämrades: ”(…) när en familjemedlem åker in, det är jävligt svårt för dem för att saker är 

som de är liksom, så det är också en stor förlust”. Vid intervjutillfället hade Anton varit 

frigiven i tre veckor, men trots den korta tiden i frihet verkade han se positivt både på 

medlemskapet och på sammanhållningen i KRIS samt på sin framtid utan droger och 

kriminalitet: ”(…) jag försöker ta en del av kamratskapen och just nu ordna upp mitt eget liv 

liksom”. 

7.1.3 Berättelsen om Mats 

Mats är en man i 60-årsåldern som växte upp med mor, far och tre yngre syskon. När Mats 

växte upp bestod vardagen i hemmet av våld och en alkoholiserad far och när Mats var runt 

sju år rymde han hemifrån. När Mats var i 10-årsåldern blev han transporterad till en 

ungdomsvårdsskola i Norrbotten, där han, förutom att få en utbildning till byggnadssnickare, 

även började att ”röka brass”. Efter inträdet i drogmissbruket kom Mats att bli narkoman i 35 
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år: ”jag tyckte det var häftigt att sälja droger och jag tyckte det var häftigt att knarka. Det var 

precis som att jag hade kommit hem till någonting som jag hade sökt i hela mitt liv”. Totalt 

har Mats suttit på ungdomsvårdsskola i sex år och inträdet i drogmissbruket samt flertalet 

narkotikabrott föranledde Mats vistelse på anstalt i sammanlagt 18 år. Inträdet i 

drogmissbruket ledde även till att Mats förlorade bekantskapen med närstående:  

Som alla, de flesta missbrukare gör ju att man säger upp bekantskapen med 

nära och kära. Jag hade ju sagt upp bekantskapen med mina föräldrar, jag 

hade inte träffat mina föräldrar på 15 år. Jag hade inte sett min son på 25 år. 

(…) Så jag hade ju brutit med alla. 

Idag har Mats varit medlem i en lokal KRIS-förening i cirka 14 år och har även återupptagit 

kontakten med sin son samt med sina barnbarn. Mats har idag ett ansvarsuppdrag inom den 

lokala verksamheten och är där en person som andra medlemmar har förtroende för. 

7.1.4 Berättelsen om Ronny 

Ronny är en man i 55-årsåldern som påbörjade sitt ”dåliga liv” när han var i 12-årsåldern. 

Ronny växte upp med mor och far, en tvillingbror, två äldre bröder och en yngre syster. 

Ronnys alla tre bröder har idag gått bort på grund av missbruk. Ingen av hans föräldrar 

missbrukade alkohol eller andra droger och han beskriver hur han hade en ”mycket trygg 

uppväxt (…) från mina föräldrars sida” men att han trots detta var ett ”orosbarn”.  När Ronny 

var i 12-årsåldern började han att ”röka brass” och innan han fyllt 16 år hade han även börjat 

missbruka amfetamin.  När Ronny var i 35-årsåldern träffade han en kvinna som han även 

fick en son tillsammans med. På grund av Ronnys missbruk förlorade han kontakten med 

kvinnan och sonen och efter detta ”började det urarta”.  Ronny har därefter suttit i fängelse i 

sammanlagt 17 år för försök till mord, olovlig körning, stölder, samt narkotikabrott. Vid 

tillfället då Ronny satt på anstalt hade hans mor redan gått bort medan hans far låg på 

dödsbädden. Vid en permission fick han åka till sjukhuset där hans far låg för döden:  

(…) och där hade jag väl bestämt mig att jag skulle sluta så jag tog min far 

liksom, du kan hälsa morsan, för hon var ju redan död, att jag tänker, nu är 

det färdigt med detta gamla livet. Så han kramade min hand liksom och sen 

log han och sen dog han. Ja och på den vägen är det. Jag kan inte bryta ett 

sådant löfte ju och jag vill inte. 
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Ronny har idag återfått sin kontakt med den yngre systern och har även många vänner. Ronny 

är idag även medlem i en lokal KRIS-förening. Han har varit drogfri i nio år samt frigiven 

från anstalt i cirka fyra och ett halvt år och mår idag enligt honom själv ”jävligt bra”. 

7.1.5 Berättelsen om Hannes 

Hannes, en man i 50-årsåldern, fastnade i ett drogmissbruk vid 15-års ålder, ett drogmissbruk 

som, med ett uppehåll på fyra år, varade i cirka 30 år. Under uppehållet på fyra år levde 

Hannes med sin dåvarande fru och sina två söner. När Hannes efter fyra års uppehåll från 

drogmissbruket skiljde sig från sin fru, fortsatte och ökade hans missbruk av droger. När 

Hannes var i 45-årsåldern blev han dömd till fängelse för narkotikabrott. Sammanlagt satt han 

på anstalt i sex månader. I samband med att han blev intagen på anstalt förlorade han bland 

annat sitt arbete, sin bostad och kontakten med sin familj: ”jag bodde i lägenheten, den visste 

jag att den skulle komma att ryka all världens väg. Jag hade förlorat mina barn, kontakten 

med mina föräldrar. Så jag kände nästan att det inte hade någon betydelse”. Idag har Hannes 

en deltidsanställning och har varit med i KRIS i ungefär två år. Idag har Hannes även 

återupptagit kontakten med sina två söner, sin biologiska mor och sin far.  

8. Analys  

Av de individer som lagfördes eller frigavs från anstalt år 2005 återföll 41 procent i brottslig 

aktivitet inom tre år (Brå, 2003-2005: 2). Att minska antalet återfall i brott är en viktig fråga 

för samhället, inte minst för Kriminalvården då deras viktigaste mål är att minska antalet 

återfall i brott (Kriminalvårdens hemsida, 6 maj 2013). För att en individ inte ska återfalla i 

brottslig aktivitet, är det av stor vikt att det, för honom eller henne, finns tillgång till ett 

stöttande socialt nätverk bestående av laglydiga och drogfria individer (Rydén-Lodi, 2005: 

29). På samma vis hävdas inom social kontrollteori att individens sociala band till bland annat 

skola, familj och föreningar är av stor betydelse för att han eller hon ska kunna avhålla sig 

från brottslighet (Larsson & Engdahl, 2011: 61). Då individer friges från anstalt utan ett 

(positivt) stöttande socialt nätverk, riskerar många av dem att återvända till sina gamla sociala 

nätverk beståendes av kriminalitet och drogmissbruk: ”ens gamla vänner tar kontakt med en 

och man går tillbaka dit det känns tryggt liksom. När man kommer ut så – vad fan gör jag nu? 

Så vänder man tillbaka till de gamla mönstren liksom” (Anton). På samma vis menar KRIS på 

sin hemsida att en individs gamla (negativa) sociala nätverk många gånger möter upp honom 

eller henne utanför anstalten när han eller hon friges (KRIS hemsida, 1 maj 2013b). KRIS 
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beskriver vidare på sin hemsida hur många individer ofta friges från anstalt med enbart en 

”kasse” (ibid, 1 maj 2013b). Mats menar på samma vis att han frigavs från anstalt med några 

hundralappar och en ”kasse” med tröjor i samtidigt som Ronny har liknande erfarenheter: ”det 

har varit att man har muckat med en ICA-kasse med lite kläder och sen ett ex antal 

tusenlappar”. Precis som statistik illustrerar att risken för återfall i brottslig aktivitet är störst 

precis efter att individen frigivits (Brå, 2003-2005: 2), menar Anton att ”de första två dygnen 

är avgörande för hur ens framtid ser ut efter att man muckar”. Förutom några hundralappar 

och en ”kasse” med tröjor i, frigavs Mats med en inbokad tid på socialtjänsten först 14 dagar 

efter frigivningstillfället: ”och vad gör man då som missbrukare? Jo, man går ut och knarkar 

såklart, det finns ingen väg att gå, man vet inget annat”. Då risken för återfall i brott är som 

störst precis efter en individs frigivning, är det av stor vikt att Kriminalvården inleder kontakt 

med externa aktörer, såsom socialtjänsten, i god tid under den intagnes verkställighet inför 

hans eller hennes frigivning (ibid, 2003-2005: 2). På samma vis som Riksrevisionens 

granskning visar att denna kontakt med externa aktörer många gånger sker för sent, menar vi 

att sådan kontakt bör inledas så fort som möjligt under den intagnes anstaltsvistelse 

(Riksrevisionen, 2009: 11). Kontaktpersoner inom Kriminalvården är av stor betydelse för att 

externa aktörer ska kunna kontaktas och kopplas in inför den intagnes frigivning från anstalt 

(Kriminalvårdens hemsida, 13 maj 2013). Att kontaktpersoner inom Kriminalvården är av stor 

betydelse för den intagne bekräftas av Mats: ”jag fick en kontaktman som då skulle hjälpa mig 

att försöka hitta livet igen och den här kontaktmannen är en av mina bästa vänner idag. Han 

började sätta upp regler för mig och struktur”. Enligt Riksrevisionens granskning är Mats 

erfarenhet av en kontaktperson inte en självklarhet för alla intagna på anstalt. Granskningen 

visar att det i 39 procent av 493 granskade verkställighetsplaner, inte förekommit någon 

kontakt med externa aktörer (Riksrevisionen, 2009: 7f). Lars erfarenhet av kontaktpersoner 

inom Kriminalvården åsyftar liknande brister: ”jag hade så kort straff så jag hade en 

kontaktperson men han var ju inte behjälplig till mig ett jävla dugg. Jag fick tjata på honom 

fick till och med, man har rätt till såna här klädbidrag eller vad det är. Han sa, du har så kort 

straff så du får inget klädbidrag, alltså bara en sån grej va, far åt helvete”. Det faktum att 

kontaktpersonen tillsammans med den intagne enbart ”kanske” ska ta kontakt med 

kronofogden, studievägledaren, Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten inför frigivning, kan 

bidra till att alla intagna inte får samma möjlighet till kontakt med externa aktörer 

(Kriminalvårdens hemsida, 13 maj 2013). Enligt 1 kap. 5 § Fängelselag (2010:610) ska 

dessutom den intagnes verkställighet planeras och utformas i samverkan med berörda 

myndigheter, vilket innebär att Kriminalvården har skyldighet enligt lagstiftning att samverka 



33 

 

med berörda myndigheter kring den intagne under hans eller hennes verkställighet. I de fall då 

de intagnas kontaktpersoner tar kontakt med externa aktörer, ökar möjligheten att stärka de 

intagnas sociala band till samhället utanför anstalt.  

Att Kriminalvården, så fort som möjligt i början av den intagnes anstaltsvistelse, bör arbeta 

för att skapa och upprätthålla den intagnes sociala band till samhället utanför, är av betydelse 

då våra intervjupersoner vittnar om att många intagna redan innan anstaltsvistelsen förlorar 

eller försämrar sina sociala relationer med andra individer och med samhället: ”det var inte en 

enda jävel som hörde av sig till mig när jag satt inne på anstalt. Inte en enda människa, familj 

alltså, jag valde bort min familj när jag började knarka. Jag ville inte belasta dem med mina 

problem” (Lars). Precis som Lars förlorade kontakten med sin familj i samband med sitt 

missbruk och sin anstaltsvistelse, har Anton liknande erfarenheter av förlust och försämring 

av sociala band i samband med inställning på anstalt: 

Alltså för mig, den största förlusten, det var alla saker och saker och ting, alla 

pengar jag sparat upp, hade precis fyllt upp min tjejs lägenhet med en massa 

möbler och sådär. Dem förlorade jag och hon gjorde slut med mig och det 

förlorade jag. Sen kände jag också att min familj, de började, det var tredje 

gången jag åkte in. Jag kände att jag började förlora kontakten till dem också. 

Det är ju svårt för familjen och när ens familj är, när en familjemedlem åker 

in, det är jävligt svårt för dem för att saker är som de är liksom, så det är 

också en stor förlust och sen personligen för mig så var den största förlusten, 

jag sa till mig själv att jag ska aldrig åka in igen. Efter den andra gången när 

jag muckade, att jag åkte in igen, det var jävligt hårt. Så är det nog för 

många. Det tar hårt på en liksom. Känslomässigt, ägodelar, relationer. Du 

står där med en jävla sopsäck med lite kläder och sånt varje gång du muckar. 

Vid tidpunkten innan Anton blev intagen på anstalt, gick han i skolan samt var delaktig i två 

av skolans kommittéer. Även detta förlorade han i samband med sin inställning på anstalt. 

Hannes beskriver liknande hur hans sociala relationer succesivt försämrades eller gick 

förlorade under det långvariga missbruket samt vid inställningen på anstalt: 

Jag hade redan förlorat, jag visste att det var oundvikligt. Jag gick bara och 

väntade på den dagen. Förlusten var väl att jag svek en annan bekant just den 

dagen. Det var precis dagen innan jag skulle få, jag fick ju a-kassa då 

eftersom jag slutat jobba. Så jag hade varit borta och lånat tvåhundra kronor 

av honom som jag lovat att betala tillbaka nästa dag. Samtidigt så frågade 

han om jag kunde köpa ett sex öl till honom (…), så det satt jag och 

besvärade mig över. Det satt jag och tänkte på. Det andra hade jag redan 
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förlorat. Jag hade förlorat mitt jobb, jag hade förlorat mitt körkort, jag hade 

förlorat min tjej och jag hade förlorat lägenheten. Jag bodde i lägenheten, den 

visste jag att den skulle komma att ryka all världens väg. Jag hade förlorat 

mina barn, kontakten med mina föräldrar. Så jag kände nästan att det inte 

hade någon betydelse. 

En individs försämring eller förlust av goda sociala relationer i samband med hans eller 

hennes anstaltsvistelse, kan medföra att individen återfaller i brott efter frigivning (Sallander 

& Alvant, 2012: 27f). Det kan därmed vara betydelsefullt att Kriminalvården, för att uppnå 

sitt mål om ett minskat antal återfall i brott, aktivt och under hela den intagnes anstaltsvistelse, 

strävar efter att stärka den intagnes anknytning till och delaktighet i samhället 

(Kriminalvårdens hemsida, 6 maj 2013 och Hirschi, 2002). Under en intagens vistelse på 

anstalt kan det därmed vara betydelsefullt för Kriminalvården att, i sitt preventiva arbete och i 

sina behandlingsmetoder, i större utsträckning beakta den intagnes anknytning till, åtaganden 

och delaktighet i samhället utanför anstalt (ibid, 2002). En stor del av KRIS verksamhet syftar 

till att ge individen anknytning till konventionella individer utanför anstalt, både under 

anstaltsvistelse och efter frigivning. KRIS kan till exempel erbjuda sina medlemmar en 

”madder” eller ”fadder” som ska fungera som ett stöd och finnas tillgänglig dygnet runt för 

medlemmarna (KRIS hemsida, 1 maj 2013b). Ett sådant socialt band till en ”handledare” kan 

påverka individen till att bryta gamla negativa mönster och att inte återfalla i brott samt bidra 

till att individen inkluderas i det etablerade samhället (Sallander & Alvant, 2012: 27f och 

Elias & Scotson, 1999): 

I: Vad tror du är den viktigaste orsaken till att KRIS kan få människor att inte 

begå fler brott? 

IP: Ja, att de är konsekventa på alltså, de går inte att dribbla och lura de här 

killarna, till exempel med [Mats], han har hört allting va. Du kan lura 

Kriminalvården, du kan lura Frivården, du kan lura psykologer, läkare, allt 

möjligt. Men du kan inte lura [Mats]. Han ser när någonting är fel och styr 

upp det fort va. (…) Men jag är 50 år, jag får väl fan dricka en öl. Men det 

tog ju [Mats] snabbt tag i (…) och det tog en stund innan jag förstod det, men 

han trodde på mig va. Men vi hade lite problem i början den första månaden. 

Men han fick in mig på rätt (…). Men han trodde väl på mig (Hannes). 

KRIS verksamhet syftar även till att göra individen delaktig i konventionella 

aktiviteter (KRIS hemsida, 1 maj 2013b och Hirschi, 2002: 22): 

När de friges så hämtar vi dem och tar ner dem här och bjuder dem på tårta. 

Sedan så tar vi upp dem här [till den lokala KRIS-föreningens lokal] och 
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frågar vad vi kan hjälpa dem med och så berättar vi vilka regler vi har, de ska 

lämna tre urinprov i veckan. Mycket aktiviteter är det här, de kan gå på 

fotboll och ishockey, de kan bada på Aq-va-kul, sedan har vi julfester, 

midsommarfester och allting. Har man barn så kan man ta barnen med sig på 

de här aktiviteterna och det är gratis för de barnen och det är gratis för dem 

som är i boendet också. De enda som betalar det är medlemmarna (Mats). 

Genom till exempel kurser och utbildningar ger KRIS individen möjlighet att investera i sin 

egen framtid, att skapa ett gott anseende om sig själv samt att åta sig hederliga uppgifter 

(Larsson & Engdahl, 2011: 63; Sarnecki, 2009: 243 och KRIS hemsida, 1 maj 2013b): ”de 

[KRIS] har hjälpt mig med, jobba med mig själv och rättat på mina dåliga beteenden, blivit 

en bättre människa. (…) Har jag mått dåligt så har jag kunnat gå och säga till KRIS, alltså då 

personalen att man mår dåligt och kunna prata och sådana saker. KRIS har hjälpt mig jävligt 

mycket (Lars). Vidare är en av föreningen KRIS viktigaste ståndpunkter hederlighet, vilket 

innebär att de, likt teorin om sociala band, förespråkar att KRIS medlemmar ska leva 

hederliga och ärliga liv (Larsson & Engdahl, 2011: 63; Sarnecki, 2009: 243 och KRIS 

hemsida, 1 maj 2013a). Anton beskriver att ”det som lockade, det som var tilltalande med just 

KRIS det var just det här med alla har varit i skiten på olika sätt liksom. Men vi har alla en 

gemensam önskan och det är att vi vill ha ett hederligt liv, ett laglydigt liv”. Vidare beskriver 

Hannes hur KRIS har stöttat honom i arbetet med att skapa en stabil social tillvaro och att 

finna försörjning på laglig väg (Rydén-Lodi, 2005: 29): 

Alltså det hänger ju ihop på något sätt. KRIS har ju inte hjälpt mig få det här 

jobbet, men KRIS stöd och själva deras verksamhet har ju gjort att jag har ju 

kunnat bibehålla min drogfrihet och fokusera och ha tålamod och de stunder 

då, eftersom det tog ett och ett halvt år innan jag fick jobbet, så har dem varit 

där under de här månaderna, året och aktiverat mig. Bara att lokalen är här, 

att det är viktigt att ha någonstans att gå där man kan träffa andra som är 

drogfria och nyktra och håller sig i de miljöerna. Så har ju de bidragit på sitt 

sätt, indirekt. Så har de bidragit med att finnas till. Så att man inte ledsnar, 

naturligtvis på den här långa resan som det är va. 

Våra intervjupersoner vittnar om att KRIS verksamhet kan hjälpa många individer att inte 

återfalla i brottslighet efter frigivning. Ronny menar till exempel att han idag hade varit utan 

bostad om han direkt efter frigivningen inte hade gått med i KRIS. Genom att till exempel 

erbjuda sina medlemmar ett nytt socialt nätverk utan droger och kriminalitet, kurser och 

utbildningar, fritidsaktiviteter och muckhämtning samt att stötta dem att återfå eller att stärka 

kontakten med sina anhöriga och myndigheter, har KRIS goda möjligheter att förebygga 
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återfall i brott (KRIS hemsida). Även Kriminalvården bedriver verksamheter som syftar till att 

förebygga den intagnes återfall i brott samt främja hans eller hennes inkludering i samhället. 

Verksamheten Krami, som syftar till att etablera Kriminalvårdens intagna på samhällets 

arbetsmarknad, anser vi vara av väsentlig betydelse för att minska antalet återfall i brott 

(Kramis hemsida, 7 maj 2013). Riksrevisionens granskning illustrerar dock att denna 

verksamhet innehar betydande brister, då den enbart genomförs på ett fåtal platser i landet 

samt att den, när den väl genomförs, enbart genomförs med ett begränsat antal intagna 

(Riksrevisionen, 2009: 12). Vi anser att det är av betydelse att alla intagna på anstalt får denna 

möjlighet att etableras på arbetsmarknaden, då de intagna tillhör en grupp som dels kan ha 

svårt för att etablera sig på den samhälleliga arbetsmarknaden och dels kan ha svårt att bli 

prioriterade hos och väl bemötta av externa aktörer (ibid, 2009: 12). På samma vis som 

Skardhamar och Telle menar att tillgången till anställning på arbetsmarknaden är en viktig 

faktor för att en frigiven individ ska känna sig delaktig i det etablerade samhället och inte 

återfalla i brott, menar vi att anknytning till samt delaktighet och åtaganden inom 

arbetsmarknaden kan förebygga återfall i brott (Skardhamar & Telle, 2009: 21f). 

Kriminalvårdens behandlingsprogram, såsom Våga Välja och BSF, syftar främst till att 

förändra den enskilde individens beteende och tankemönster snarare än att skapa och 

upprätthålla sociala band mellan den intagne och samhället utanför (Kriminalvårdens 

hemsida, 7 maj 2013a och Kriminalvårdens hemsida, 7 maj 2013b). Vi anser att arbetet med 

att motivera den enskilde individen till personlig förändring är väsentligt, men likt inom 

projektet Godnattsagor inifrån, anser vi att individens sociala band till konventionella 

individer och till samhället i större utsträckning bör beaktas inom Kriminalvårdens 

behandlingsmetoder (Hirschi, 2002). Godnattsagor inifrån, vars främsta syfte är att stärka 

relationen mellan intagna föräldrar och deras barn, har visat sig stärka de intagnas sociala 

band till sin familj. Godnattsagor inifrån har medfört att 85 procent av de intagna föräldrar 

som deltog i projektet upplevde att deras relation till sina barn stärktes (Kriminalvårdens 

hemsida, 7 maj 2013c och Björkhagen Turesson, 2011: 61f). Detta åsyftar att arbetet med att 

skapa och upprätthålla sociala band mellan intagna och andra individer är av betydelse för 

Kriminalvårdens fortsatta verksamhet. På liknande vis menar Sallander och Alvant att den 

intagnes sociala band till exempelvis sitt eller sina barn, kan påverka den intagne att bryta 

gamla negativa mönster samt att inte återfalla i brott (Sallander & Alvant, 2012: 27f). Ett 

projekt såsom Godnattsagor inifrån skapar inte bara anknytning till konventionella individer 

och aktiviteter, ett sådant projekt medför även att den intagne investerar i sin framtid, till 
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exempel genom att utveckla sin läsförmåga och få en positiv inställning till bibliotek. 74 

procent av de intagna föräldrarna som deltog i Godnattsagor inifrån uppgav att de genom 

projektet har fått ett ökat intresse av att läsa böcker (Hirschi, 2002 och Björkhagen Turesson, 

2011: 61f). Ett projekt likt detta, där den intagne under anstaltsvistelsen får ta del av 

samhällets olika verksamheter, kan öka möjligheten för den intagne att uppleva att han eller 

hon har en trygg och välkänd plats att vända sig till efter frigivning. Enligt 3 kap. 1 och 2 §§ 

Fängelselag (2010:610) ska Kriminalvården ge den intagne möjligheten att till exempel 

sysselsättas med olika fritidsaktiviteter. Hannes menar på liknande vis att sysselsättning är av 

betydelse för intagna på anstalt: 

Alltså det är ju så att, återfall i brott. Det måste ju vara någon form av 

aktiviteter. Folk måste vara sysselsatta (…). Aktivera dem på olika sätt alltså. 

Det krävs ju väldigt speciella människor också som kan se olika talanger i 

folk va. Med att plocka fram det bästa hos någon, det är inte alla som klarar 

av det va. Alla kan ju någonting, alla är bra på någonting va, men det här 

med att vårda och låsa in folk, det är lite förlegat kanske. Man får försöka 

aktivera dem, sysselsätta dem.  

Precis som Hannes menar att alla individer är bra på någonting, menar vi att det är 

betydelsefullt att Kriminalvården i sin verksamhet arbetar för att uppmärksamma de intagnas 

intressen och deras talanger under tiden de vistas på anstalt. Det kan exempelvis vara allt från 

att den friidrottsintresserade får möjlighet till kontakt med en friidrottsförening, till att den 

schackintresserade får möjlighet att gå med i en schackklubb. Även forskning antyder att 

deltagande i och anknytning till legitima fritidsaktiviteter är en viktig faktor i förebyggandet 

av återfall i brott (Rydén-Lodi, 2005: 29). Att en individ har en plats att vända sig till precis 

efter frigivning (exempelvis till ett bibliotek eller till en schackklubbs föreningslokal), kan 

bidra till att han eller hon, vid frigivningstillfället, ser andra alternativ än att återvända till sitt 

gamla sociala nätverk beståendes av kriminalitet och droger (ibid, 2005: 29 och Sallander & 

Alvant, 2012: 28). 

Förutom försörjning på laglig väg och legitima fritidsaktiviteter, är det även av stor vikt att en 

individ har tillgång till ett ordnat boende för att inte återfalla i brottslighet (Rydén-Lodi, 2005: 

29). Anton beskriver hur bland annat ”tak över huvudet” kan få en individ att inte återfalla i 

brott: ”har man tak över huvudet, har man pengar i fickan, har man mat i magen? Har man 

de här grejerna, behöver man inte vända tillbaka till de gamla mönstren för att få pengar att 

överleva liksom och drogerna”. Ronny och Hannes har fått ordnat boende genom KRIS och 
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Ronny beskriver hur hans nuvarande bostad har varit en viktig faktor för att han inte ska välja 

att återfalla i brott: ”jag tror inte, jag vet att jag, jag hade ju varit utan bostad och sånt och 

det hade varit att jag hade jag gått tillbaka och knarkat. Tyvärr. Jag har fått mycket, mycket 

hjälp”. Hannes menar på liknande vis hur hans ordnade boende och KRIS stöttning dessutom 

har hjälpt honom till att kunna försörja sig på laglig väg: ”så de har hjälpt mig med boendet 

här och så har de hjälpt mig med tänder, så att jag kan gå vidare och om man råkar bli glad 

ibland eller om man ska på anställningsintervju. Nu har jag fått jobb i januari”. Vidare menar 

Hannes att hans nuvarande ordnade sociala tillvaro har bidragit till att han har återupptagit 

kontakten med sina två söner: ”då kände jag också att det hade förflutit så lång tid så att det 

hade hänt lite grejer, jag har fått tillbaka mitt körkort (…). Jag bor i KRIS lägenhet och 

börjat jobba och är så pass stabil att jag skulle kunna hantera ett liv, få ett bra liv”. På 

samma vis som Hannes beskriver att medlemskapet i KRIS och ett ordnat boende har hjälpt 

honom att få ett stabilt socialt liv, tenderar en individs anknytning till konventionella individer 

eller aktiviteter att medföra åtaganden och delaktighet i andra främjande sammanhang, såsom 

utbildning och arbete. Detta kan i sin tur bidra till att individen väljer att inte återfalla i brott 

(Hirschi, 2002: 27 och Sarnecki, 2009: 243). Även utvärderingen av projektet Bättre 

frigivning åsyftar att intagna på anstalt upplever att kontakt med sociala myndigheter samt 

möjlighet till arbete, bostad och sociala nätverk är viktiga element för att de ska kunna 

inkluderas och bli etablerade i samhället (Heule, 2005: 5). Denna utvärdering menar vidare att 

projekt såsom Bättre frigivning i högre utsträckning bör rikta sig mot samhället utanför anstalt 

samt sträcka sig längre fram i tiden än enbart till frigivningstillfället (ibid, 2005: 34). På 

samma vis menar vi att Kriminalvårdens arbete med att skapa och att upprätthålla sociala 

band mellan den intagne och samhället utanför anstalt, bör inledas i tidigt skede under den 

intagnes anstaltsvistelse samt fortgå kontinuerligt fram till frigivningstillfället (ibid, 2005: 

34). Detta då det kan ta tid att bygga upp sociala relationer: ”det tar ju tid att bygga upp en 

relation och få tillbaka sina nära och kära liksom” (Ronny). En intagens sociala band till en 

familjemedlem kan vara av väsentlig betydelse för att han eller hon efter frigivning ska kunna 

etableras och bli delaktig i samhället: 

Min fru betyder ju jättemycket för mig. Det är som vi brukar säga, att hon 

har lärt mig att sitta på pottan. (…) Jag skiljde mig för ett år sedan, men vi är 

mycket goda vänner. Det var jag själv som flyttade. Ibland växer man ifrån 

varandra och sånt här, men vi är jättegoda vänner. Hon betyder jättemycket. 

(…) Utan min fru hade jag aldrig fixat det [att bli drogfri samt att inte 

återfalla i brott] (Mats). 
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Det är visserligen så att alla intagna inte har barn, familj eller släkt alternativt ingen kontakt 

med sina närstående. Vi anser trots detta att det ändå är (och ibland än mer) viktigt att skapa 

och upprätthålla sociala band mellan intagna och samhället och vid de tillfällen kontakt med 

anhöriga saknas, kan sociala band till exempelvis en schackklubb, till ett bibliotek eller till en 

idrottsförening skapas och upprätthållas (Larsson & Engdahl, 2011: 63; Hirschi, 2002: 30 och 

Sallander & Alvant, 2012: 28). Kriminalvårdens arbete med att tidigt under anstaltsvistelsen 

skapa och att upprätthålla sociala band mellan intagna och samhället utanför anstalt kan 

vidare vara av betydelse för att den intagne ska kunna inkluderas och etableras i samhället 

efter frigivning: ”du måste ha tålamod. Det är viktigt, det är det viktigaste. Tålamod, det tar 

lång tid att komma tillbaka. Samhället dömer en” (Hannes). I de fall då den intagne, under 

anstaltsvistelse, i låg utsträckning ges möjlighet att knyta an till konventionella individer och 

till samhället utanför, riskerar individen att betraktas som kriminell av det etablerade 

samhället även efter frigivning. Individen riskerar därmed att uteslutas ur den etablerade 

samhällsgruppen ”vi”, vilket även kan medföra hans eller hennes återfall i brott (Elias & 

Scotson, 1999: ii; xl och Hirschi, 2002). På samma vis menar Lars att hans exkludering i 

samhället bidrog till hans återfall i brott: ”alltså jag var på socialen i [stad] va och ville ha 

hjälp med mitt underhålls, eller det här bidraget man får när man. Men de ville inte hjälpa 

mig. Så jag sa till dem att de kunde fara åt helvete, jag fixar det själv på kriminell väg. Det 

gjorde jag också. Jag blev så jävla förbannad alltså”. Att få en individ inkluderad i 

samhällets ”vi” efter frigivning är något som KRIS verksamhet strävar efter (KRIS hemsida). 

Flera intervjupersoner menar på samma vis att deras delaktighet i KRIS även i högre 

utsträckning har medfört deras delaktighet i det etablerade samhället: ”jag blir bemött av, på 

grund av ärligheten, man blir bemött av respekt liksom, att man kan stå och vara ärlig. Det är 

jävligt häftigt alltså. Sen är det ju klart, för mig är det fortfarande nytt liksom, vad fan pratar 

man med människor som inte är kriminella. Det kommer ju” (Anton). Även Hannes upplever 

att han blir bra bemött tack vare sitt medlemskap i KRIS: 

Jo, det är bra bemött. Jag till och med sprang på barnens mamma härom 

veckan ute på [köpcenter] på jobbet och så hon ropade på mig då och det var 

hon som sa till mig för fem år sedan, när jag berättade för henne att ”nu har 

jag blivit heroinist också så du vet”. ”Då kan du glömma barnen och sådär”. 

Det var hon som ropade på mig och då berättade jag det också att jag är med 

i KRIS. ”Det är bra, så du knarkar eller dricker inte längre?”. Nej, sa jag. Så 

att då kan man flika in med KRIS, att jag är med i KRIS. En del är nyfikna, 

”KRIS det är bra det ju”. Så att jag får en väldigt bra respons. Man börjar 
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prata på ett annat sätt. Det är ingen som ryggar tillbaka sådär, ”är du med 

där?”. Inte någon sån reaktion, positivt överlag va. 

Mats beskriver vidare hur de som arbetar inom KRIS kan få intagna och frigivna individer att 

finna tilltro till dem, då han menar att de ”talar samma språk som dem” samt att det kan vara 

lättare att samtala med någon inom KRIS som har liknande erfarenheter, än att tala med en 

anställd inom Kriminalvården. 

Kändes mycket bättre att prata med KRIS än att prata med fångvaktare. Helt 

annan, man var helt bemött på helt annat sätt och man blir respekterad som 

en människa, som man inte blir av fångvaktarna. Alltså, jag är en människa 

jag också. Jag ska bli behandlad som en människa oavsett var jag är och det 

blir man inte inne på anstalt, tyvärr (Lars). 

Då våra intervjupersoner menar att de på ett mer naturligt sätt kan samtala med personer inom 

KRIS än med anställda inom Kriminalvården, kan det vara av betydelse att KRIS får mer 

utrymme inne på anstalt och inom Kriminalvårdens behandlingsmetoder. Idag erbjuder KRIS 

till exempel enskilda samtal med intagna på anstalt genom visionsrummet (KRIS hemsida, 1 

maj 2013b). Vi menar att det kan vara av betydelse att personer inom KRIS ges möjlighet att i 

större utsträckning få vara med och utveckla Kriminalvårdens arbete med att förebygga 

återfall i brott, men även få fungera som ”handledare” inom behandlingsprogram såsom BSF 

och Våga Välja (Sallander & Alvant, 2012: 27f och Kriminalvårdens hemsida). Det har i 

Riksrevisionens granskning samt under våra intervjuer framkommit att det finns brister i 

kontaktmännens arbete med att förbereda den intagne inför hans eller hennes frigivning 

(Riksrevisionen, 2009). Det kan därmed vara betydelsefullt att personer inom KRIS, 

tillsammans med kontaktmannen och den intagne, får vara med och planera den intagnes 

verkställighetsplan (Kriminalvårdens hemsida, 13 maj 2013). 

För att den intagne ska bli delaktig i det etablerade samhället och inte återfalla i brott, är det 

av stor vikt att Kriminalvården utifrån ett långsiktigt perspektiv och i högre utsträckning ger 

den intagne möjligheter att skapa anknytning till samt åtaganden och delaktighet i samhället 

utanför anstalt. Detta för att minska risken att samhället betraktar den intagne som kriminell 

och som en ”outsider” även efter att han eller hon har frigetts (Hirschi, 2002 och Elias & 

Scotson, 1999). 
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9. Utvecklingsförslag för Kriminalvården 

Hur kan Kriminalvården vidareutveckla sitt arbetssätt för att i högre utsträckning minska 

antalet återfall i brott? Syftet med vår forskningsstudie har varit att generera 

utvecklingsförslag som syftar till att förebygga återfall i brott. Med våra utvecklingsförslag 

tror vi att Kriminalvårdens arbete med att minska antalet återfall i brott kan utvecklas. Vi 

menar att Kriminalvården kan vidareutveckla sitt arbetssätt genom att … 

 så tidigt som möjligt under den intagnes anstaltsvistelse, inleda kontakt med externa 

aktörer inför hans eller hennes frigivning. 

 så tidigt som möjligt under den intagnes anstaltsvistelse, aktivt sträva efter att stärka hans 

eller hennes anknytning till samt åtaganden och delaktighet i samhället utanför. 

 i större utsträckning nyttja kontaktpersonen som en viktig länk mellan den intagne och 

samhället utanför. 

 möjliggöra för samtliga intagna att deltaga i verksamheter likt Krami. 

 ge KRIS möjlighet att i större utsträckning få vara med och utveckla Kriminalvårdens 

arbete med att förebygga återfall i brott. 

Det viktigaste menar vi är att Kriminalvården … 

 i samtliga behandlingsmetoder och verksamheter strävar efter att långsiktigt stärka den 

intagnes sociala band till konventionella individer och till samhället utanför anstalt, för att 

på så vis öka möjligheten för honom eller henne att etableras i samhället. 
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10. Avslutande ord 

Vi upplever att vår kvalitativa inriktning har medfört en autenticitet i och trovärdighet till 

forskningsstudien. Intervjuerna har varit vår styrka i studien och har bidragit till att vi 

upplever vår forskningsstudie som unik, samtidigt som vi anser att tidigare forskning 

överensstämmer med det resultat som vår studie har genererat. Vi upplever dock att vår 

forskning har belyst nya utvecklingsområden inom Kriminalvårdens arbete med att förebygga 

återfall i brott, vilka dessutom utgör en potentiell grund för vidare forskning inom ämnet. Sett 

till Riksrevisionens granskning samt till våra intervjupersoners utsagor, är ämnet för vår 

forskningsstudie fortfarande i behov av utveckling och vidare forskning. Trots vår upplevelse 

av att forskningsstudien har genererat en trovärdig skildring av verkligheten, tror vi att 

Kriminalvårdens delaktighet i våra kvalitativa intervjuer hade medfört ytterligare djup och 

autenticitet i studien. Våra fem intervjupersoners deltagande kan inte tydligt anses 

representera en hel population och utgöra en ”sanning”. Vårt syfte med forskningsstudien har 

dock varit att skildra en bild av verkligheten och generera utvecklingsförslag för hur 

Kriminalvården i sitt arbetssätt kan använda sociala band för att minska antalet återfall i brott. 

Sammanfattningsvis menar vi att sociala band är av väsentlig betydelse för att intagna bättre 

ska etableras i samhället och inte återfalla i brottslighet efter frigivning från anstalt. Detta har 

i forskningsstudien bekräftats genom tidigare forskning samt genom våra intervjuer med Lars, 

Anton, Mats, Ronny och Hannes. Vidare har framkommit i vår forskningsstudie att intagna, 

av Kriminalvården, i olika utsträckning ges möjlighet att skapa och upprätthålla sociala band 

till samhället utanför anstalt. Vi anser att Kriminalvården, tidigt under den intagnes 

anstaltsvistelse och utifrån ett långsiktigt perspektiv, bör sträva efter att stärka den intagnes 

sociala relationer till konventionella individer och till samhället. Vi menar slutligen att 

beaktandet och implementeringen av sociala band inom Kriminalvårdens verksamhet är av 

relevans för att Kriminalvården på ett adekvat vis ska uppnå målet om att intagna ska vara 

”Bättre ut” efter frigivning samt målet om ett minskat antal återfall i brott. 

”Just med straff. Det ska ju vara, man ska ju betala ett pris för att man gjort dåligt liksom. 

Den är vi väldigt bra på att dela ut liksom, men jag tycker i både i Sverige och i Danmark, det 

ska ju vara den andra delen, andra hälften liksom av en dom, det ska ju vara att förebygga att 

det händer igen” (Anton). På samma vis har vi i denna forskningsstudie syftat till att utveckla 

Kriminalvårdens arbete med att förebygga ”att det händer igen”. 
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12. Bilagor 

12.1 Intervjuguide KRIS 

Bakgrundsfrågor innan anstaltsvistelsen 

Vilket år är du född? 

Har du suttit på anstalt? 

 För vad? 

 Hur länge?  

 Hur gammal var du när du blev intagen? 

Hur såg ditt liv generellt ut innan du hamnade på anstalt? 

Hur kommer det sig att du hamnade i kriminella banor? 

Livet under anstaltsvistelsen 

Vad upplevde du vara den största förlusten när du blev intagen på anstalt? 

Hur upplevde du livet under anstaltsvistelsen? 

Hur var din kontakt med samhället utanför under anstaltsvistelsen? 

Hur upplevde du att Kriminalvården gav dig möjlighet till kontakt med samhället utanför? 

 Upplevde du att de möjligheter som gavs var tillräckliga? 

Hur skulle du vilja att Kriminalvården arbetade mer för att skapa och bevara de intagnas band 

till samhället utanför? 

KRIS – egna upplevelser 

Vad fick dig att gå med i KRIS? 

Hur fick du kontakt med KRIS? 

Hur länge har du varit med i KRIS? 

Vad har du för roll i KRIS?  

Vad innebär den? 

På vilket sätt har KRIS hjälpt dig? 
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Vilka förändringar har KRIS medfört i ditt liv (kontakt med gamla kriminella 

vänner)? 

KRIS – som förening 

Vilken målgrupp riktar sig KRIS till? 

  Vad kan KRIS erbjuda?  

Vad händer om man bryter mot KRIS vision? 

Vilken tror du är den viktigaste orsaken till att KRIS kan få människor att inte begå fler brott? 

KRIS (medlemskap i KRIS) och samhället   

Upplever du att KRIS är en förening som är en del av samhället (accepterad av samhället)? 

Hur upplever du att du blev bemött av samhället innan du gick med i KRIS? 

 Hur upplever du att du blev bemött av familj och/eller närstående innan? 

Hur blir du idag bemött av samhället? 

Hur blir du idag bemött av familj och/eller närstående? 

Vad har bidragit till den synen? 

Upplever du svårigheter med att få arbete, bostad, lån och så vidare idag? 

 Har Kriminalvården hjälpt dig med något av ovanstående? 

Vad är din sysselsättning idag? 

Tror du att du hade kommit till denna punkt du är nu om du inte hade gått med i 

KRIS? 

Hur tror du att personer som tidigare suttit på anstalt och som idag är fria men som inte är 

med i KRIS, blir bemötta av samhället? 

Utvecklingsförslag 

Vad tror du är det absolut viktigaste Kriminalvården måste arbeta med/ mer med för att 

förebygga återfall i brott? 

 Vad är det viktigaste samhället i stort måste arbeta med/mer med? 

Vad skulle du säga till dig själv/ge för råd till dig själv under den tid du var som mest aktiv i 

kriminaliteten? 

 

 



47 

 

12.2 Brev till Kriminalvården 

Hej! 

Vi är två studenter, Elin Abrahamsson och Hanna Andersson Ljus, som läser sista terminen på 

kandidatprogrammet i kriminologi vid Lunds universitet. Vi skriver just nu vår 

kandidatuppsats som kommer att behandla vikten av sociala band vid förebyggandet av 

återfall i brott och kontaktar er med anledning av den relevans Kriminalvården innehar för vår 

studie. 

Syftet med arbetet är att få svar på frågan om det är möjligt att förebygga återfall i brott 

genom att i högre utsträckning beakta sociala band mellan intagna och samhället utanför 

anstalterna. Tanken är att vi ska besvara frågan med hjälp av kvalitativa intervjuer som 

fokuserar på frågor som rör ”sociala band”. 

Vi vore således oerhört tacksamma om vi skulle få möjlighet att intervjua två kriminalvårdare 

för att få svar på vår fråga. Vi kommer givetvis att respektera de anställdas integritet och 

varken nämna vid vilken anstalt eller ens vid vilken del av landet de arbetar.  

Om ni har några frågor är ni välkomna att vända er till oss, eller till vår handledare: docent 

Eva Schömer, Enheten för rättssociologi, på telefonnummer [telefonnummer], eller till hennes 

e-mail: [e-mailadress]. 

 

Med vänliga hälsningar och med hopp om ett snart och positivt besked, 

Elin Abrahamsson och Hanna Andersson Ljus 

 

 

Elin Abrahamsson: elin.abrahamsson.101@student.lu.se, [telefonnummer] 

Hanna Andersson Ljus: hanna.andersson-ljus.641@student.lu.se, [telefonnummer] 

 

 

 

mailto:elin.abrahamsson.101@student.lu.se
mailto:hanna.andersson-ljus.641@student.lu.se


48 

 

12.3 Intervjuguide Kriminalvården 

Hur arbetar Kriminalvården generellt på anstalter för att förebygga återfall i brott? Kan du ge 

några exempel? 

Vad innebär Kriminalvårdens vision ”Bättre ut”? Kan du ge några exempel? 

Vilka (behandlings)metoder använder Kriminalvården för att möjliggöra för klienter att vara 

bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet efter vistelse på anstalt? Kan du ge några 

exempel? 

Förekommer samarbete mellan Kriminalvården och aktörer utanför anstalter? Kan du ge 

några exempel? 

I vilken utsträckning beaktas klienters sociala band till samhället och till individer utanför 

anstalter (till exempel familj, vänner och samhällsorganisationer) inom Kriminalvården idag? 

Kan du ge några exempel? 

Hur upplever du att Kriminalvårdens klienter ges möjlighet att skapa och upprätthålla sociala 

band till samhället utanför anstalter? Kan du ge några exempel? 

Vilken faktor eller vilka faktorer upplever du vara av betydelse när det handlar om att 

förebygga klienters eventuella återfall i brott? Kan du ge några exempel? 

Upplever du att det inom Kriminalvården finns ett behov av att utveckla metoder som beaktar 

sociala band? Kan du ge några exempel? 

 


