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Abstrakt 

Titel: Kriminellas revansch i samhället - en kvalitativ studie av kriminellas 

återanpassning i samhället efter frihetsberövning.  

Författare: Alexandra Seftigen 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är avgörande för att personer med 

kriminell historik inte ska återfalla i kriminalitet och hur återanpassning i samhället har gått 

till efter att de har blivit frisläppta från fängelset. För att söka besvara denna fråga har det 

empiriska materialet samlats in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

personer som arbetar inom Kriminalvården, personer från frivilligorganisationen KRIS 

(kriminellas revansch i samhället) samt personer med både kriminell- och 

missbrukarbakgrund. 

   Resultatet av studien visar att inte alla personer har möjlighet att återanpassas i samhället 

efter att de har blivit frisläppta och dessvärre är det en viss procent som återfaller i den 

kriminella livsstilen. Det finns flera olika faktorer som spelar in när en person ska 

återanpassas i samhället och inte återfalla i kriminalitet men det är inga generella 

bestämmelser utan återanpassningen är väldigt individuell. Faktorerna som dök upp i 

samband med intervjuerna är följande: den rådande samhällssynen på kriminella, möjlighet 

att arbeta, stöd från närstående och/eller professionella, den egna viljan till förändring samt 

möjlighet att delta i behandlingsprogram.  

   Sammanfattningsvis så är individens egna vilja den främsta faktorn till förändring. Därefter 

så behövs det hjälp från många instanser i tidigt skede för att hjälpa dessa individer till 

återanpassning i samhället och för att kunna leva ett rättskaffens liv. Emellertid visar studier 

att Kriminalvården inte alltid tillsätter insatserna i tid och att samarbetet med andra 

myndigheter är bristfällig.  
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Abstract 

Title: The criminals’ comeback to society- a qualitative study of the criminal’s 

reintegration to the society after being imprisoned. 

Author: Alexandra Seftigen 

The purpose of the essay is to illustrate the conditions that are of importance for some people 

not to fall back in criminal behavior and how they reintegrate in the society after being 

imprisoned. To be able to answer the question, the empirical material was gathered through 

qualitative semi-structured interviews with people working at Kriminalvården, people 

volunteering at the organization KRIS (criminals’ comeback to society) and people with both 

a criminal background and of drug abuse.  

   The results of the study shows that not everybody have the possibilities to reintegrate to the 

society after being imprisoned and unfortunately there is a percent that go back to the criminal 

lifestyle. There are several factors that are of significance when a person will reintegrate to 

the society but of course, it is not the same for everybody and the reintegration is very 

individual. Although, the factors that were brought up during the interviews are following: the 

society’s view of criminals, the possibility for work, support from family and professionals, 

the will of change and the possibility to access treatment against alcohol and drug abuse.  

   To sum up, the desire for change is the most important factor when altering one’s lifestyle. 

Thereafter one need a lot of help in an early stage from different authorities to reintegrate to 

the society and to continue living a legal life. Unfortunately studies shows that 

Kriminalvården as authority does not always provide the needed help in time and the 

cooperation with other authoriries is insufficient. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

”Övergången från anstalt till ett liv i frihet är en särskilt kritisk tidpunkt när det gäller risken 

för återfall i brott. Oavsett tidpunkt […] måste det därför efter frigivningen finnas åtgärder 

som syftar till att begränsa risken för återfall och bidrar till återanpassning i samhället.”1          

 

Enligt en studie gjord av BRÅ (Brottsförebyggande rådet) återfaller två av fem i ny 

kriminalvårdspåföljd inom tre år efter att ha blivit frisläppta från anstalt. De flesta återfallen 

sker redan under de första fyra månaderna efter frigivning (Brå 2017). Vad är det som avgör 

att vissa återfaller medan andra lyckas med att upprätthålla ett laglydigt liv?  

   För att minska risken för återfall i kriminalitet och för att hjälpa dessa personer till ett lagligt 

liv kan Kriminalvården bevilja att vissa individer får ta del av ett utslussningsprogram i slutet 

av sitt straff. Syftet med dessa program är att de ska underlätta övergången från anstalt till 

livet i frihet och går ut på att Kriminalvården successivt ska minska sin kontroll över 

individen (Brå 2017:15). Det finns fyra olika typer av utslussningsprogram vid 

Kriminalvården: 

- Frigång 

- Vårdvistelse 

- Halvvägshus 

- Utökad frigång (Brå 2017:15).  

Jag kommer att längre fram gå igenom dessa utslussningsalternativ samt hur de är tänkta att 

fungera i praktiken.  

Trots dessa insatser är det fortfarande en viss procent som återfaller i den kriminella livsstilen. 

Enligt BRÅ:s preliminära statistik från år 2016 är det flertalet faktorer som kan spela roll. 

Ålder, kön och tidigare belastningar kan vara avgörande om en person kommer att återvända 

till den kriminella livsstilen eller inte.  

 Det varierar en del mellan kvinnor samt män i BRÅ:s statistik. Männen hade fler återfall i 

åldern 18–20 år medan kvinnorna hade fler återfall i åldern 21–39 år (Brå 2016). Likaså är 

återfall i brott lägre bland de personer som har avtjänat ett längre fängelsestraff. Bland dem 

som frigavs år 2010 från ett fängelsestraff på 4 år eller längre återföll 43% inom en tid på 3 år. 

Bland dem som avtjänade ett straff på minst 2 år och som högst 4 år återföll 52% inom 3 år. 

 
1 Kommittédirektiv, Villkorlig frigivning Dir.2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 
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Högst andel återfall var det bland dem som hade avtjänat ett straff på mellan 4–6 månader. Då 

var det 78% som återföll. Dock kan man inte utifrån denna statistik dra slutsatsen att längre 

straff är effektivare än kortare då fler faktorer kan påverka utfallet (SOU 2017:61). 

 Gunnar Bergström (2012:319) definierar återfall som att man får bakslag och börjar upprepa 

gamla beteendemönster efter att man har levt ett hederligt liv under en period. Dessa 

beteenden kan i sin tur leda till att man så småningom börjar begå brott igen. Han är tydlig 

med att understryka att en person inte har återfallit i kriminell livsstil som återupptar 

kriminella handlingar direkt efter att man har lämnat ett behandlingsprogram eller blivit 

frisläppt från anstalt. Man har endast tagit en ”paus” från kriminaliteten och man kan inte 

återfalla till ett beteende som man har haft hela tiden. 

Efter att en person har varit frihetsberövad läggs stora förväntningar på att hen ska bryta sina 

mönster av kriminella gärningar och ordna upp sitt liv med arbete, bostad och socialt liv. Man 

ska bli en god samhällsmedborgare men det kan innebära stora utmaningar för en person som 

är van att tillgodose sina behov genom kriminella akter (Berman & Farbring 2010).  

 Även om en person skulle ha viljan att ordna upp sitt liv så kan många uppleva en 

identitetskris. Man ska ändra sin bild av jaget och hela det sociala kapital man har byggt upp. 

Vilket troligtvis har pågått under väldigt lång tid. Därtill finns det även en risk att man blir illa 

bemött av utomstående för att man har en kriminell bakgrund. Man får svårare att finna sig ett 

jobb då många arbetsgivare frågar om belastningsregister och man kan uppleva att man inte är 

betrodd p.g.a. sin kriminella historik. Ens självkänsla kan rubbas vid alla motgångar och man 

kan uppleva att alla är emot en. Man söker sig till personer som kan bekräfta den känslan och 

därav blir risken högre att återfalla i den kriminella livsstilen. Emellertid finns det de som 

lyckas återanpassas till samhället och det är dem denna uppsatsen kommer att fokusera på. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är avgörande för att personer inte ska 

återfalla i kriminalitet och hur återanpassning i samhället har gått till efter att de har blivit 

frisläppta från fängelset. För att kunna samla in material har följande frågeställningar varit till 

grund: 

- Vilka faktorer är viktiga för att lättare kunna återanpassas i samhället och inte återfalla i 

kriminalitet? 
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- Vilka verktyg ges inom Kriminalvården för att lättare kunna leva ett laglydigt liv och hur 

uppfattar informanterna dessa? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Inledningskapitlet ger en överblick till det ämne som 

uppsatsen ämnar ta upp och innehåller studiens problemformulering, syfte samt 

frågeställningar. I kapitel två presenteras tidigare studier i ämnet och i kapitel tre kan man läsa 

om teorin. Det fjärde kapitlet tar upp metoden som användes för att få material till denna 

uppsats. I kapitel fem presenteras verksamheterna Kriminalvård tillsammans med frivården 

samt KRIS och man får läsa på djupet hur de jobbar i frågan som uppsatsen avser ta upp. I 

detta kapitel tas även regeringens riktlinjer upp som styr Kriminalvårdens arbete. I kapitel sex 

presenteras resultatet av studien och i kapitel sju talar jag om problematiken inom 

Kriminalvården. I det sista kapitlet kan man ta del av min konklusion.  
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2. Tidigare studier 

2.1 Kriminalvård i praktiken- Strategier för att minska återfall i brott och 

missbruk 

Kriminalvård i praktiken (Berman & Farbring 2010) är en bok som syftar till att försöka 

skildra de strategier som finns för att minska återfall i brott samt missbruk. Man kan följa en 

röd tråd genom hela boken på hur Kriminalvården jobbar med frihetsberövade personer. Från 

början på hur man gör risk- och behovsbedömningar samt vilka insatser man kopplar in 

beroende på utfallet. Man talar om olika bedömningsformer och ifall man får olika resultat 

beroende på vilken typ av bedömningsform man använder. Man diskuterar vidare ifall det kan 

finnas en betydelse i vem som utför riskbedömningen på internerna och ifall det kan leda till 

olika resultat.  

   Vidare kan man läsa om vilka behandlings- och rehabiliteringsstrategier man använder sig 

utav för behandling av alkohol- och narkotikaproblem. Även behandlingsprogram för 

relationsvåld, sexualbrott och kriminalitet diskuteras. Författarna diskuterar vidare behovet av 

terapi vid återfallsprevention och ifall den andliga vården har någon betydelse.  

För att stärka en persons sociala kapital är ett viktigt verktyg att skapa förtroendefulla 

relationer med de frihetsberövade. Man gör detta via motiverande samtal där man coachar den 

frihetsberövade och återkopplar. Författarna menar på att ifall man upprätthåller hög kvalitet 

på sina motiverande samtal så kan den frihetsberövades motivation stärkas att vilja bryta sin 

destruktiva livssituation. De diskuterar vidare vikten av dessa förtroendefulla relationer. Har 

man exempelvis aldrig kunnat lita på någon, då blir det svårt att ta till sig information eller 

feedback från någon annan. Bygger man som utredare upp en relation med klienten, då 

kommer personen i fråga lättare kunna ta till sig feedback och på så sätt öppnas upp för 

förändring.  

   Slutligen tar den sista delen av boken upp hur man förbereder personen för frigivning och 

frivårdens betydelse. Man talar om personens olika behov (sociala, psykiska och fysiska) och 

hur Kriminalvården förhåller sig till dessa vid frigivning. Man diskuterar betydelsen av 

frivilligorganisationer samt hur olika aktörer kan stärka den frigivnes möjligheter att avstå 

från återfall i brottslig verksamhet.  

   Sammanfattningsvis poängterar författarna att de tror att det ändå går att minska antalet 

återfall i brott samt missbruk om man använder sig av olika spektrum av åtgärder. Ett 

specifikt program kan inte ändra ett långvarigt destruktivt beteende men med 
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individanpassade behandlingsmodeller kan man komma närmare målet (Berman & Farbring 

2010). 

2.2 Crime in the making: pathways and turning points through life 

Crime in the making: pathways and turning points through life (Sampson och Laub 1993) är 

baserad på det empiriska materialet som Sheldon och Eleanor Glueck samlade in under mitten 

av 1900-talet. Syftet med deras studie var att studera ungdomsbrottslighet och materialet 

samlades in utifrån fyra aspekter: socio-ekonomiska, somatiska, intellektuella och 

emotionella. Till studien valde de ut 1000 män - 500 av de som deltog hade utfört en eller 

flera kriminella handlingar och de resterande 500 männen hade inte utfört några kriminella 

handlingar. För att delta i studien var man tvungen att vara vit, i samma ålder, från liknande 

bostadsområde och med samma intelligens. Man ville studera vilka faktorer som var 

avgörande vid utförande av brott om man hade samma eller liknande förutsättningar som sina 

kamrater. För att få material till studien utförde man semistrukturerade intervjuer med 

deltagarna samt hans familjemedlemmar, man intervjuade skolpersonal och man gick igenom 

skolbetyg samt annan dokumentation. Man utförde även olika psykologiska och fysiska tester 

på deltagarna.  

   Det första empiriska materialet började samlas in mellan 1940 och 1948. Den andra 

omgången skedde mellan 1948 och 1956. De slutliga intervjuerna påbörjades samtidigt som 

den andra omgången pågick 1954 – 1963.2 

Man har i slutändan fått material från ca 880 deltagare, att det inte är samma antal som i 

början beror på dödsfall eller att man inte har lyckats lokalisera alla deltagarna.  

Utifrån Glueck parets insamlade material kunde Sampson och Laub (1993) finna 

återkommande faktorer som var av betydelse när informanterna ville återintegreras i 

samhället. Dessa faktorer var sociala band och social kontroll. Författarna till boken talar om 

ifall en individ besitter svaga sociala band och svag social kontroll, då blir det svårare att 

komma ur den kriminella livsstilen samt börja leva ett laglydigt liv. De talar om utanförskap 

och att inte känna sig som en del av samhället, att man exempelvis har blivit orättvist 

behandlad, då kan man fastna i den kriminella livsstilen. 

   Starka sociala band och stark social kontroll däremot gör det möjligt för en individ att bryta 

den onda cirkeln. I boken nämns även social kapital som en faktor för att lämna den 

kriminella livsstilen. Har man exempelvis ett arbete man trivs med och är i en stabil relation, 

 
2 https://www.worldcat.org/title/crime-causation-study-unraveling-juvenile-delinquency/oclc/26630217  

https://www.worldcat.org/title/crime-causation-study-unraveling-juvenile-delinquency/oclc/26630217
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kan detta leda till att man successivt börjar leva ett laglydigt liv. Även ens umgänge och 

sociala nätverk är av betydelse för de val man gör. Utför någon i ens vänskapskrets kriminella 

handlingar är det lätt att också börja med det, är de däremot laglydiga är det större sannolikhet 

att man också avstår från den kriminella banan (Sampson & Laub, 1993).  

 

2.3 Kriminalitet som livsstil 

I denna bok skriven av Gunnar Bergström (2012) kan man ta del av den senaste forskningen 

som berör utvecklingen av den kriminella livsstilen samt vad man kan göra för att avbryta 

den. Gunnar Bergström skriver att om man vill hjälpa den kriminelle att bryta den kriminella 

livsstilen så måste man förstå och sätta sig in i den kriminella personens världsbild, självbild 

och de kriminella tankemönstren som styr individen. Man kan därför i denna bok läsa om 

olika arbetsmetoder och program för att bryta denna livsstil och man kan ta del av olika 

teorier om kriminalitet. Vidare skriver han om olika trossystem som skiljer kriminella från 

icke kriminella. 

   Gunnar Bergström förklarar i sin bok att en kriminell går igenom olika faser under sitt liv 

som kan definiera den kriminella livsstilen.    

Den allra första fasen kallas för den förkriminella fasen. Det är främst 15-åringar som begår 

brott så som snatteri och stölder, skadegörelse, olovlig körning eller ringa narkotikabrott. 

Dessa ungdomar utvecklar inte vidare ett kriminellt beteende men man kan ändå se efter 

varningssignaler så som vandalism, periodiska rymningar hemifrån och upprepat skolk och 

dåligt uppförande i skolan.   

Nästa fas sker redan i tonåren men brukar trappas av vid 25-års ålder. Bergström kallar den 

för den tidiga kriminella fasen. För att rättfärdiga sina kriminella handlingar lägger man redan 

i tonåren grunden till ett tanke- och värdesystem. Tonåringen umgås med personer som har 

kriminell livsstil och man lär sig kriminella skickligheter. Man drivs av spänningssökande 

men även att införskaffa sig saker som symboliserar makt och status. Kriminaliteten får 

betydelse genom att känslan av identitet och tillhörighet förstärks i gruppen samt man tror sig 

uppleva en förändrad sinnesstämning vid själva brottsakten. Man vill skapa sig en roll inom 

gruppen och man begår även brott med den anledningen. När tankesystemet har ändrats börjar 

den kriminelle att se brottstillfällen överallt.  

Nästa fas benämns som avancerad kriminalitet. Många beskriver denna fas som där man 

tappar kontrollen och får det svårt att styra över sitt handlande. Även om man vill begränsa 
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och kontrollera de brott man begår, så utför man ändå kriminella handlingar som man ångrar 

efteråt. Denna fas sträcker sig oftast mellan 25–40-års ålder och även om man skulle vilja 

ändra sin livssituation och börja leva ett laglydigt liv så stoppas man av en rädsla. Man har 

levt större delen av sitt liv i kriminalitet och denna rädsla bottnar i en osäkerhet om man 

kommer att klara av att leva ett laglydigt liv.  

   Skulle man däremot klara av att bryta kriminaliteten så förklarar Gunnar Bergström att 

impulserna om att vilja begå brott kan sitta kvar länge efter att en person slutat med dessa 

handlingar. Detta är på grund av att ett kriminellt beteende inte kommer att ändras om 

personen i fråga inte först ändrar sitt sätt att tänka och reflektera över detta beteende samt 

ändrar sin självbild.  

Den sista fasen är den utbrända fasen och enligt författaren inträffar den efter 40-års ålder 

men ibland även betydligt tidigare. Många personer upplever känslor av hopplöshet och 

trötthet i samband med denna fas. I denna fas talar man om många faktorer som blir 

konsekvenser av den kriminella livsstilen. Några är exempelvis utanförskap, socialt-, 

psykiskt- och fysiskt förfall som är vanligt förekommande. Även om man skulle vilja förändra 

sin livssituation så har man svårt att föreställa sig ett liv utan brott. Samtidigt kan man inte se 

en framtid med fortsatt kriminalitet. Det blir ett dilemma som man får svårt att ta sig ur. 

När Gunnar Bergström talar om den utbrända fasen, talar han om att det destruktiva 

kriminella beteendet styrs av en rädsla. Det är en rädsla för sådant som människor stöter på 

och handskas med i vardagen - bland annat ta ansvar, hantera misslyckanden, samarbeta, visa 

omtanke och acceptera andras gränser. Då många med kriminell bakgrund inte har fått 

uppleva dessa vardagliga interaktioner, växer rädslan för misslyckande allt starkare och 

slutligen uttrycks den som flykt från ansvaret. Många som vill bryta den kriminella livsstilen 

börjar ifrågasätta sin förmåga att kunna agera utan kriminella intentioner och man börjar 

ifrågasätta sin identitet. Man tror att den kriminella livsstilen definierar en som person och 

man har svårt att föreställa sig någonting annat. Troligtvis för att detta har pågått under så 

pass lång tid (Bergström 2012).  
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3. Teori 

3.1 Sociala strukturer och mänskligt agentskap 

Man kan kort förklara sociala strukturer som ”människors handlingar” som är rutinerade, 

regelstyrda praktiker och är knutna till sociala positioner. Dessa handlingar utgör delar av en 

social relation. Dessa delar utgör i sin tur en helhet där samhället och dess strukturer är i 

samspel med människan. Sociala strukturer och dess positioner måste existera för att 

människan ska kunna utföra sina handlingar, på samma sätt som mänskliga handlingar måste 

existera för att sociala strukturer ska finnas till (Danermark et al. 2003:120–121).  

Mänskligt agentskap är en medvetet utförd handling. För att nå ett mål, använder agenten 

medel för att uppnå målet (Danermark et al. 2003:124).  

 

Det finns två vetenskapliga traditioner som önskar dela upp sociala strukturer och agentskap 

och inte se det som en helhet. Det ena är faktaparadigm som studerar sådant som har en egen 

existens på makronivå så som normer, familjen, bostadsmarknaden osv. Det är dessa 

makrostrukturer som utgör samhällsvetenskapernas primära förklaringsgrund och individernas 

handlingar kan förklaras via samhälleliga förhållanden (Danermark et al. 2003:125–126).  

Det andra är handlingsparadigm och utgår från att individerna är sina egna agenter och 

handlar utifrån sina egna mål mot bakgrund av hur de tolkar sin sociala miljö. Det är 

personens handlande som hamnar i fokus medan sociala strukturen får en svag betydelse 

(Danermark et al. 2003:126). 

Danermark skriver att samhället och dess utveckling är ett resultat av de många olika 

handlingarna och inte agenters intentioner. Agenterna är fria varelser som besitter en kunskap 

och kompetens, vilket resulterar i att de kan interagera med varandra utifrån den betydelse de 

lägger på olika fenomen (Danermark et al. 2003:126). 

   Båda dessa vetenskapliga traditioner fungerar som förklaringsmodeller men båda har brister 

i sin filosofi. I den första är det problematiskt att förklara variationer i människors handlingar 

och värderingar medan i den andra blir det problematiskt att förklara stabiliteten som sociala 

strukturer ofta uppvisar (Danermark et al. 2003:127).  

 

Man har sökt många lösningar på dilemmat mellan fakta- och handlingsparadigmet och ett av 

dem är dualism. Utgångspunkten för dualismen är att samhällsvetenskaplig metodologi och 

teori behöver en modell som sammanlänkar skillnaderna. Agentskap och struktur ska ses som 
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skilda men ändå sammanvävda fenomen. Den ena är beroende av den andre men de är inte ett 

resultat av varandra. Exempelvis så skulle sociala institutioner upphöra att existera om inte 

agenter hela tiden reproducerade och förändrade dessa. På samma sätt måste dessa sociala 

institutioner och sociala strukturer finnas till för att dessa handlingar ska kunna vara möjliga 

eller inte. Sociala strukturer finns redan för varje individ, dock betyder det inte att samhället 

skulle finnas till utan individers agerande eller att detta agerande skulle ske om inte 

individerna hade en uppfattning om sitt agerandes följder. Med detta sagt, kan man inte säga 

att individen skapar samhället ur intet, snarare att man omformar det. Sociala strukturer står i 

proportion till agenterna som någonting som endast existerar på grund av deras handlingar 

men som inte har skapat ur intet (Danermark et al. 2003:133–134). 

 

Ett annat försök till att lösa dilemmat mellan fakta- och handlingsparadigmet är dualitet. 

Danermark skriver i sin bok att Anthony Giddens tog fram struktureringsteorin för att lösa 

detta dilemma. Det väsentliga i struktureringsteorin är ”struktur”, ”system”. ”strukturens 

dualitet” men även ”praktik”. Han menade på att samhället består av praktiker som skapas 

och återskapas över tid (Danermark et al. 2003:129). 

   Denna teori utgår från människan som en stark och bildad agent. Gottzén och Lögdlund 

förklarar Giddens syn av aktörskap som en möjlighet att agera annorlunda, om man ens vill 

agera men även att välja att inte agera i vissa situationer (Gottzén & Lögdlund 2014:249). 

”Alla människor är aktiva agenter och samhället är deras produkt” (Gottzén & Lögdlund 

2014:249).  

 

Strukturer kan ses som riktlinjer och resurser för hur man ska agera. Dessa riktlinjer och 

resurser är egenskaper hos sociala system. Genom en individs handlande relaterar struktur och 

system till varandra. Man kan säga att ett system är ett reproducerat mönster av relationer och 

interaktioner aktörer sinsemellan. Dessa system produceras och prototyper för framtida 

förväntade beteende skapas genom att agerandet mellan aktörer upprepas och struktureras. 

Författarna skriver vidare att dessa sociala system är mer dynamiska än strukturerna. 

Strukturer sätts som ramverk för den sociala aktivitet som sker i det sociala systemet. Dessa 

sociala system är i sin tur dynamiska och föränderliga, samtidigt som de har en viss 

förutsägbarhet. Hade inte systemet haft denna förutsägbarhet, hade det inte kunnat vara 

trovärdigt (Gottzén & Lögdlund 2014:253).  

 

Strukturens dualitet belyser att strukturer inte enbart kan vara resultat av individers agerande 
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samtidigt som det kan vara ett verktyg för individers agerande. Struktur kan även ses som 

möjligheter eller hinder i en individs handlande samtidigt som agent och struktur är 

oskiljaktiga - båda delarna behövs för en fullständig förklaring (Gottzén & Lögdlund 

2014:251). 

 

3.2 Fält, habitus och kapital 

Författarna Gottzén och Lögdlund skriver i sin bok om Pierre Bourdieus teorier avseende 

begreppen kapital, habitus och fält. Författarna förklarar att Pierre Bourdieu har delat in 

kapital-begreppet i fyra delar (ekonomiskt, socialt, symboliskt och kulturellt). Bourdieu 

förklarar socialt kapital som en individs sociala relationer och kontakter. Dessa relationer ses 

av andra som värdefulla och ger individen status. 

   Enligt Bourdieu kan man synliggöra handlingar och kulturella aspekter vid reproduktionen 

av klass- och maktrelationer genom kapital begreppets olika infallsvinklar. Ekonomi 

inbegriper inte endast finansiellt kapital och materiella tillgångar, utan hur man agerar i olika 

sociala sammanhang kan återspegla ens symboliska ekonomi. Handlingar som utåt sett har 

med subjektiva uppfattningar att göra, är i själva verket uttryck för ett samhälleligt 

statussystem. Den som behärskar kulturella aspekter så som rikt språkbruk och utbildning, 

kan nyttja denna kunskap som kapital för att säkra sin plats i klassamhället (Gottzén & 

Lögdlund 2014:230–231).  

Habitus kan ses som en relation mellan struktur och aktör då struktur är något som finns inom 

människan och samspelar med genom olika val i livet. Strukturer i samhället impregneras i 

individen både kroppsligt och mentalt. Detta innebär att medveten och omedveten kunskap 

om samhällets strukturer upptas i individens medvetande och kropp (Gottzén & Lögdlund 

2014:231), dock innebär det inte att individen är medveten om sitt habitus (Gottzén & 

Lögdlund 2014:234). Habitus kan ses som ett resultat av individens erfarenheter och styr hur 

individen uppfattar samt agerar i sin omgivning. Det är en fysisk kunskap som sitter i kroppen 

och som utvecklas vid interaktion med den sociala världen, en kunskap om vilka värden och 

handlingar som utgör sociala strukturer. Habitus kan förändras av yttre förutsättningar men 

inte tvärtom (Gottzén & Lögdlund 2014:231). 

 ”Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och vulgärt 

osv. men denna skillnad är inte den samma. Så kan till exempel ett visst beteende eller en viss 

tillgång framstå som distingerad för den ene, pretentiös eller skrytsam för den andre och 

vulgär för den tredje” (Gottzén & Lögdlund 2014:234).  
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Begreppet fält skildrar ett område där det förekommer maktrelationer dock kan en individ 

vara verksam inom flera fält samtidigt. Det sker konflikter och konkurrens mellan människor 

både inom fält samt mellan fält. Därför behövs det flera dimensioner för att analysera en 

individs klasstillhörighet och sociala position (Gottzén & Lögdlund 2014:231–232).  

 

Författarna Gottzén och Lögdlund skriver i sin bok om hur Pierre Bourdieu har försökt att 

applicera Anthony Giddens struktureringsteori på relationen mellan habitus och fält. Pierre 

Bourdeu menar på att dessa två är ömsesidigt beroende av varandra precis som struktur och 

aktörskap är. Individen anpassar sig i samhället och tar till sig de rådande strukturerna genom 

habitus. Detta kan ses som en slags inre struktur medan fält då kan ses som en slags yttre 

struktur. Habitus och fält kan endast existera i symbios med varandra då habitus fungerar som 

en länk mellan en samhällelig struktur, en struktur där olika fält och positioner ger status, och 

en handlingsdimension. Inom denna handlingsdimension agerar individer oftast omedvetet i 

relation till strukturen. Habitus återger fältets strukturer medan fältet är det sociala utrymme 

som omvandlas genom individers handlingar. Habitus är beroende av struktur då det existerar 

redan innan individen och det är strukturen som formar individen i ett redan givet 

sammanhang. Detta sammanhang är dock dynamiskt och framtida strukturer och praktiker 

påverkas av gruppers och individers handlingar. Habitus blir i detta fall en produkt av 

samhällets strukturer samtidigt som det har en förändrande effekt på dessa strukturer (Gottzén 

& Lögdlund 2014:236). 

 

3.3 Identitet, jaget och roller 

Författarna Gottzén & Lögdlund skriver i sin bok om att Anthony Giddens har en teori om att 

moderniteten påverkar individers självidentitet - man har en större möjlighet till personlig 

utveckling och självförverkligande. Självidentiteten blir ett reflexivt projekt som går ut på att 

individen måste upprätthålla ”berättelser om oss själva”, en viss roll som stämmer överens 

med ens egna önskningar. Då identiteten blir ett projekt får livsstilen en viss betydelse i 

identitetsskapandet. Klass och andra ojämlikheter påverkar dock möjligheterna till val av 

livsstil och självförverkligande då moderniteten även skapar differenser, uteslutning och 

marginalisering (Gottzén & Lögdlund 2014:258–259).  

 

Vidare skriver författarna Gottzén & Lögdlund om att Charles Horton Cooley anser att det 

sociala jaget kan vara en del av hur vi uppfattar det egna jaget men även hur självmedvetna vi 
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är. Spegeljaget uppstår när vi reflekterar över hur vi uppfattar att andra människor ser på oss 

(Gottzén & Lögdlund 2014:109). När Cooley talar om jaget, poängterar han att man måste 

skilja på tre komponenter. Dessa är: den fysiska formen, det inre medvetandet och det sociala 

jaget. 

   En person ser oftast jaget som samma sak som sin kropp då man strävar efter att lokalisera 

känslan av oss själva någonstans. Dock är känslan av jaget endast en idé eller en föreställning 

om oss själva. Denna idé av jaget kan man projicera till den fysiska kroppen men även till ens 

klädsel och utseende. Jagkänslan kan även speglas i individens aktiviteter. Denna känsla är 

”empiriskt observerbar” dvs. att synen på oss själva bekräftas genom våra handlingar till 

vardags. För att känslan av oss själva och det egna jaget ska bli meningsfull måste man ha 

andra människor i sin omgivning som man kan relatera till. Det är när vi tänker och relaterar 

till andra som vår känsla av jaget upplevs (Gottzén & Lögdlund 2014:109–110).  

   Det sociala jaget bygger på fyra steg: ”1. Den andres föreställning om oss och 2. vår 

uppfattning om den andres omdöme 3. skapar en självbild (en känsla) 4. som leder till att vi 

känner stolthet eller skam” (Gottzén & Lögdlund 2014:110). Dessa fyra steg pekar på att en 

individs sociala jag uppstår vid en interaktion med andra. Ens egna uppfattning om sig själv 

bygger på hur personen tror att andra uppfattar denne. Socialt jag skapas genom denna 

självreflektion som är helt beroende av andra människor (Gottzén & Lögdlund 2014:110).  

För att utveckla ett socialt jag och ett socialt medvetande har gruppen och kollektivet en 

central roll i det hela. Enligt Cooleys teori kan man säga att individualism tillämpas genom 

kollektiv funktionalitet och inte genom individuell prestation. Hur vi uppfattar oss själva 

uppstår när vi interagerar med andra och blir på så sätt en produkt av det kollektiva. Vi är 

samma sak som samhället och samhället är i sin tur en levande organism av mänsklighet 

(Gottzén & Lögdlund 2014:112–114).  

 

Författarna Gottzén och Lögdlund skriver i sin bok att även Erving Goffman talar om jaget 

och roller. Till skillnad med Charles H. Cooley menar Goffman att man inte kan lokalisera 

jaget till den fysiska kroppen. Han har delat upp individen i den agerande och som rollgestalt. 

Författarna skriver att Goffman menar på att en individ har känslor, drömmar, en förmåga att 

ta in information och lära sig saker men även en rädsla att inte leverera de förväntningar som 

människor har på rollen. Det är den agerande individen som genom känslor och information 

om situationen agerar men det är rollgestalten som interagerar med sin omgivning. Personens 

rollgestalt skapas genom den situation man befinner sig i och genom interaktion med andra. 
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Rollgestalten skapar jaget genom interaktion med andra. Goffman menar då på att jaget 

existerar utanför vår fysiska kropp. Det kan vara svårt att differentiera rollgestalten med jaget 

då det är ofta våra roller vi använder när vi beskriver oss själva. Jaget blir en produkt när vi 

redogör för exempelvis vilken arbetsroll eller kamratroll man har. Upplevelsen av jaget är 

beroende av rollgestaltens handlingar och hur andra reagerar på dessa (Gottzén & Lögdlund 

2014:183–184).  

   Människan har i sin tur förmåga att distansera sig från rollen och reflektera över denna. Man 

kan se denna distansering som en process som syftar till att förbättra vårt uppträdande i 

framtida möten. Individen kan se över exempelvis dagens interaktioner och reflektera över 

dessa. Det är genom denna reflektion som individen kan bestämma om man vill vara den 

rollgestalt som man uppvisar eller om det finns drag som man inte är nöjd med och skulle 

därför vilja ändra på (Gottzén & Lögdlund 2014:184).  

 

Författarna Gottzén och Lögdlund skriver vidare om Erving Goffmans teorier om rollförlust 

och anpassning. Erving Goffman tar upp mentalsjukhus som exempel och andra instängda 

institutioner. Gemensamt för dessa miljöer är att de intagna är övervakade, tvingas leva med 

andra intagna samt att tillvaron styrs av regler som begränsar ens rörelsefrihet och privatliv 

(Gottzén & Lögdlund 2014:185). 

   Inom dessa instängda institutioner försvinner successivt känslan av jaget och roller man har 

haft i frihet byts ut mot rollen som intagen. Goffman kallar detta för rollförlust. Individen kan 

inte längre styra över vilken information personal på dessa institutioner har om individen i 

fråga och man kan uppleva sig som bakbunden. För att värna om sin självuppfattning och 

personlighet i sådana miljöer brukar människor distansera sig från den hotfulla situationen. I 

en instängd institution blir det fysiskt omöjligt att distansera sig och därför försöker man 

uppvisa distans i sitt beteende. Detta beteende blir då stämplat som sjukligt och fel i denna 

institution och kan i vissa fall bestraffas av personalen. Denna bestraffning och personalens 

uppförande kan i sin tur leda till att den intagnes syn på verkligheten väcker misstroende. 

Successivt blir personligheten ett tomrum som ligger utanför jaget och som man kan hålla en 

moralisk distans till (Gottzén & Lögdlund 2014:185–186). 

   Goffman talar vidare om att det krävs olika former av anpassningsbeteenden för att klara av 

livet på institutionen. Primär anpassning går ut på att göra vad som är förväntat av en i olika 

situationer och att samarbeta. Man accepterar de rådande reglerna och man accepterar att man 

blir tillskriven en ny identitet. Sekundär anpassning går ut på att man tar avstånd från de 

förväntningar och krav som ställs på en utifrån rollen man blir tilldelad på institutionen. Man 
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kan exempelvis göra om kläderna som man blir tilldelad så att de får ett mer personligt 

utseende. Sekundär anpassning kan ses som ett försök att återfå en känsla av kontroll över 

platsen samt komma undan institutionens definition och syn av individen.  

   Dessa anpassningsbeteenden hjälper individen att anpassa sitt liv inom institutionens väggar 

och hjälper skapa meningsfullhet i tillvaron. Individen upplever ofta en känsla av ”kontroll” 

när man har lärt sig hur institutionen styrs av förmåner och rättigheter. När man sedan lämnar 

institutionen upplever man ofta maktlöshet då hela ens tillvaro kretsade kring tydligt uppsatta 

regler och man blev tillskriven en ny identitet som man sedan blir ifråntagen (Gottzén & 

Lögdlund 2014:186).  

 

Jag valde dessa teorier då jag anser att de exemplifierar människan på ett väldigt bra sätt i 

relation till återfall och kriminell livsstil.  

   När en person påbörjar den kriminella livsstilen är det oftast för att man umgås med 

personer som har prokriminella värderingar eller för att man har växt upp i en miljö där 

kriminalitet är mer accepterat. Man skapar sig en slags identitet och en känsla av jaget. Som 

jag skrev tidigare så har kollektivet en central roll vid skapandet av ett socialt jag och ett 

socialt medvetande. Ens egna uppfattning om sig själv bygger på hur personen tror att andra 

uppfattar denne. Socialt jag skapas genom denna självreflektion som är helt beroende av 

andra människor. När man har börjat skapa sig en identitet med hjälp av sin umgängeskrets 

måste man börja upprätthålla ”berättelser om sig själv”, som Anthony Giddens uttrycker det. 

Man ska ta på sig en viss roll som stämmer överens med sina egna önskningar. Giddens 

menar på att identiteten blir ett visst projekt och där livsstilen får en slags betydelse i 

identitetsskapandet. Därför blir gruppen väldigt viktig för en ung kriminell. Man bygger upp 

ett socialt kapital som i andras ögon kan ge individen status.  

 

Har man umgåtts med personer som har liknande värderingar som en själv utvecklar man till 

slut ett habitus. Habitus kan ses som ett resultat av individens erfarenheter och styr hur 

individen uppfattar samt agerar i sin omgivning. Det är en fysisk kunskap som sitter i kroppen 

och som utvecklas vid samspel med den sociala världen, en kunskap om vilka värden och 

handlingar som utgör sociala strukturer. Sociala strukturer är i sin tur ”människors 

handlingar” som är rutinerade, regelstyrda praktiker och är knutna till sociala positioner. En 

person med prokriminella värderingar utför mänskligt agentskap för att uppnå sina mål. Dessa 

handlingar utgör delar av en social relation. Dessa delar utgör i sin tur en helhet där samhället 

och dess strukturer är i samspel med människan. Sociala strukturer och dess positioner måste 
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existera för att människan ska kunna utföra sina handlingar, på samma sätt som mänskliga 

handlingar måste existera för att sociala strukturer ska finnas till.  

   För att förstå en person fullt ut valde jag teorin om fält. Man har sin umgängeskrets som ett 

fält men en individ kan vara verksam inom flera fält samtidigt. Begreppet skildrar ett område 

där det förekommer maktrelationer, därför anser jag att det är intressant att studera återfall 

med hjälp av denna teori samt teorin om identitet och jaget. Det sker konflikter och 

konkurrens mellan människor både inom fält samt mellan fält. Därför behövs det flera 

dimensioner för att analysera en individs klasstillhörighet och sociala position men även 

upprätthållandet av ”berättelser om en själv”. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt att beskrivas. Även val av 

informationssökning, intervjuguide samt genomförande, urval, databearbetning och 

analysmetod kommer att motiveras. Slutligen avslutas kapitlet med studiens reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden. 

 

4.1 Kvalitativ forskning som metod 

”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och 

situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen 2015:15). Det centrala i en kvalitativ 

studie är att få insikt i informantens livsvärld. För att man ska lyckas få en så bra insikt som 

möjligt, är det avgörande vilket fenomen man studerar, forskarens bakgrund samt 

informanternas möjlighet att medverka. Även personliga erfarenheter i frågan kan vara av 

extra stor betydelse (Dalen 2015:15–16).  

   För att lyckas få en så bra insikt och förståelse av det studerade fenomenet måste man 

använda sig av Thick description. Clifford Geertz (1973) menar på att man kan ta med 

oändligt många aspekter av det studerade fenomenet för att få en så tydlig helhetsbild som 

möjligt. Begreppet skapades i motreaktion till generalisering. Geertz (1973) menade på att 

alla människor påverkas av den miljö och kultur man lever inom. Därav blir kvalitativ 

forskning en passande metodform för att lyckas med thick description och för att söka förstå 

informanternas livsvärld.  

 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer som metod 

Anledningen till att jag valde att använda mig utav semistrukturerade intervjuer istället för 

strukturerade, är för att det ger en frihet att fördjupa sig och ställa individanpassade 

följdfrågor. I strukturerade intervjuer måste intervjuaren förhålla sig till mallen med frågorna 

och det finns inget utrymme för vidareutveckling av ett visst tema.  

”Med den här typen av intervjuer sägs det vara lättare för människor att besvara frågorna i 

egna termer än med den standardiserade intervjun, samtidigt som den ger större möjligheter 

till jämförelser än den fokuserade eller ostrukturerade intervjun” (May 2013:163).  

Semistrukturerade intervjuer utgår även ofta från frågeområden eller teman istället för 

detaljerade frågor. Detta hjälper till att föra samtalet mer naturligt och låter informanten i viss 
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mån styra i vilken ordning saker ska tas upp. Frågorna man använder i denna intervjuform är 

öppna och man använder sig av individanpassade följdfrågor för att guida informanten i den 

riktning man vill få information om (Hedin 1996). 

   Med hjälp av en intervjuguide jobbar man fram centrala teman och frågor som tillsammans 

ska fånga in de viktigaste delarna i studien. Vid framtagandet av en intervjuguide kan man 

använda sig utav ”områdesprincipen”. Dvs. att intervjuaren börjar med frågor som inte är så 

känsloladdade i relation till det undersökta ämnet. De första frågorna ska vara av en art att de 

får informanten att må bra och känna sig avslappnad. Därefter kan man börja närma sig de 

mest centrala temana av studien. Avslutningsvis kan man återgå till mer generella frågor som 

inte har samma tyngd som studiens fokusområde (Dalen 2015:35). 

 

Innan själva intervjutillfället bör man göra en eller flera provintervjuer. Detta är främst för att 

testa intervjuguiden, utvärdera om något ska läggas till eller tas bort, öka tryggheten inför den 

kommande intervjun men även för att testa sig själv i intervjuarens roll (Dalen 2015:40). 

 

4.1.2 Hermeneutisk tolkning och förförståelse 

Vid genomgången av det empiriska materialet utgick jag från tolkningsläran, hermeneutiken 

samt den fenomenologiska ansatsen. Som Thurén (2019:110–111) skriver i sin bok, bygger 

denna tolkningslära på att människor försöker förstå ett ting istället för att förklara det. 

”Hermeneutik går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt” (Thurén 2019:110). 

Det centrala för hermeneutiken är att skapa insikt för den kontenta och de värderingar som 

finns i ett agerande (Alvesson & Sköldberg 1994). 

   När man studerar människor - deras handlande och vad de säger, så är det deras upplevelser 

man vill komma åt. Dock har alla människor olika erfarenheter, olika förförståelse och ofta 

präglar den vår uppfattning av verkligheten mer än man ofta tänker på. Är man däremot 

medveten om den egna förförståelsen, hjälper det forskaren att bättre se möjligheter till 

teoriutveckling när man studerar sitt egna intervjumaterial (Dalen 2015:17). 

 

Innan jag började samla in material till denna studie hade jag en generell bild och förförståelse 

av att återanpassningen till samhället för före detta kriminella var väldigt individuell. Jag hade 

en uppfattning om att före detta kriminella personer blev kategoriserade på samma sätt av 

samhället oavsett vilket brott man hade begått. Jag har kritiskt ställt mig till denna 

förförståelse och vill tro att den grundar sig på samhällets värderingar och normer. Under 
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studiens gång har jag varit medveten om mina fördomar och förutfattade mening och jag har 

sökt att inte påverkas av dessa vid utformningen av intervjuteman. 

   I denna studie har hermeneutiken använts som analysmetod. Jag har haft till grund att göra 

en horisontsammansmältning, dvs. försökt förstå det informanterna sade utan att bli påverkad 

av förförståelse samt fördomar (Alvesson & Sköldberg 1994). 

 

4.1.3 Fenomenologisk ansats 

När man inom samhällsvetenskapliga analyser försöker förstå en annan människa, försöker 

forskaren att se detsamma som denna människa ser. För att man som forskare ska lyckas med 

detta, måste man sätta sig in ordentligt i den studerades persons situation eller ”värld”. Det 

fenomenologiska perspektivet fokuserar på informantens exakta beskrivningar av en situation 

och samtidigt försöker hålla nere forskarens personliga åsikter och förkunskaper (Dalen 

2015:19). Det betyder att syftet med en fenomenologisk ansats i studien är därmed att 

beskriva informanternas personliga upplevelser och erfarenheter utifrån den verklighet de 

uppfattar sina liv i. 

 

4.1.4 Problem med kvalitativ forskning 

När man genomför en kvalitativ studie är det många faktorer man ska tänka på. Vem ska 

studeras och vad är syftet med projektets genomförande? Enskilda personer eller utsatta 

grupper kan lätt bli ”uthängda”, stigmatiserade, vid eventuella upprörande eller negativa fynd, 

även om det inte var syftet med forskningen. Därför är det oerhört viktigt att noggrant tänka 

igenom intentionen bakom forskningsprojektet samt möjligheten till eventuella bieffekter som 

kan bildas efter projektets slut (Dalen 2015:20–21). 

 

Vid kvalitativa intervjuer kan det emellanåt vara svårt att hitta den rätta balansen mellan 

närhet och distans till informanten. Man kan uppleva en viss rädsla för att inte räcka till ifall 

det skulle uppstå svåra eller krävande situationer. Emellanåt kan man även som forskare 

känna sig drabbad av informanters livssituationer och det kan stundom väcka starka känslor 

som man inte tänkte skulle dyka upp vid projektets genomförande (Dalen 2015:21–22). 

 

Jag tog i beaktande dessa punkter innan insamlandet av det empiriska materialet. Personer 

med kriminell bakgrund är en utsatt grupp i samhället och jag funderade länge på hur jag 
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skulle skriva uppsatsen för att de inte skulle ses som stigmatiserade. Det gjorde att jag i 

utformandet av intervjuguiden försökte fånga upp de positiva aspekterna i deras utveckling 

och försök till återanpassning i samhället och inte endast skriva om den kriminella delen av 

deras liv.  

   För att undvika väcka starka känslor under intervjutillfällena med personerna som har 

kriminell bakgrund och för att öka tryggheten inför den kommande intervjun, gjorde jag en 

provintervju för att undersöka min intervjuguide. Detta var även en möjlighet att höra 

frågorna ställas högt och få reflektera över dessa - hur de skulle uppfattas av informanterna 

och vilken reaktion de kunde tänkas få.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Orsaken till att jag valde att skriva om kriminellas återanpassning i samhället är för att jag i 

skrivande stund själv arbetar inom Kriminalvården. Jag har gjort detta i över ett års tid och har 

haft flertalet diskussioner med interner om myndigheten och deras syn på denna. Därav växte 

mitt intresse för uppsatsämnet och det väckte min nyfikenhet att studera Kriminalvårdens 

lagstadgar och om de fungerar i praktiken. 

   Innan jag började samla in material till denna studie hade jag en generell bild och 

förförståelse av att återanpassningen till samhället för före detta kriminella var väldigt 

individuell. Dock ändrades denna förförståelse i samband med att jag började genomföra 

intervjuerna och börja söka på djupet om myndigheten. Jag försökte förbli neutral vid 

insamlande av det empiriska materialet men det var något som inte var helt möjligt. 

 

Den första kontakten med informanterna togs via mejl där jag presenterade forskningsområdet 

och syftet med det. Därefter stämdes det av via telefon vilken dag och plats för 

genomförandet av intervjun skulle ske. Innan själva intervjutillfället frågade jag 

informanterna om de hade någonting emot att jag spelade in intervjun. Ingen av dem hade 

någonting emot det. 

   För att komma i kontakt med personer som har en kriminell bakgrund frågade jag KRIS i 

det första mejlutskicket om de kunde hjälpa mig med detta. Anledningen till att jag frågade 

KRIS om detta är för att de jobbar i nära relation med dessa personer och de kunde ta frågan 

vidare och se vilka som var intresserade att ställa upp. Jag fick återkoppling om att tre 

personer var intresserade att delta i intervjun. Den första kontakten med dessa informanter 
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skedde via telefon. I samband med det berättade jag om studiens syfte och vi stämde av tid för 

intervjun. 

   Vid själva intervjun berättade jag än en gång om syftet med forskningsområdet samt vad 

materialet skulle användas till. Jag berättade att informanterna kunde avbryta intervjun när 

som helst och att deras personuppgifter skulle bytas ut mot fiktiva namn.  

Intervjuerna med personal från Kriminalvården och KRIS genomfördes i deras lokaler, dock 

var det en begränsning att komma in på anstalt så den intervjun genomfördes i en av 

frivårdens lokaler. Även intervjuerna med personerna som har en kriminell bakgrund 

genomfördes i en av KRIS lokaler, då jag ville att de skulle känna sig trygga i miljön. Alla 

intervjuerna varierade i tid men de var mellan 40–75 minuter långa.   

 

4.2.1 Kort bakgrund om informanterna 

För att uppfylla kravet på anonymitet så kommer informanterna att få påhittade namn: 

* Oskar arbetar inom KRIS. Han är en före detta narkotikamissbrukare och har sammanlagt 

varit frihetsberövad 15 gånger. Han är nu en aktiv medlem inom organisationen och har varit 

drogfri i 8 år.  

* Simone och Malin jobbar inom frivården. 

* Per jobbar som programansvarig inom Kriminalvården på anstalt. 

* Kalle är uppväxt i familjehem eller som det även kallas fosterhem. Han började i tidig ålder 

att snatta och i tidigt tonår att nyttja alkohol. Han har varit frihetsberövad 7 gånger för 

narkotikainnehav, stöld, misshandel samt olaga hot. Idag har han levt ett drog- och 

kriminellfritt liv i 8 år. 

 

* Sebastian är en före detta narkotikamissbrukare och han kom i kontakt med sin kriminella 

vänskapskrets i 16-års ålder. Han har varit frihetsberövad 5 gånger för narkotikainnehav, stöld 

samt misshandel. Idag har han levt ett drog-och kriminellfritt liv i 4 år. 

 

* Tommy var 15 år när han kom i kontakt med sina kriminella vänner för första gången. Han 

har varit frihetsberövad 5 gånger för både narkotikainnehav och stöld. Idag har han levt ett 

drog-och kriminellfritt liv i 5 år. 
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4.3 Urval 

För att försöka besvara min frågeställning och för att få ett resultat som stämmer överens med 

uppsatsens syfte valde jag att använda mig utav flera informantgrupper. ”Inom många 

ämnesområden är det viktigt att få en uppfattning om hur olika parter upplever samma 

situation för att fånga upp nyanser och mångfald” (Dalen 2015:64). Jag anser att 

Kriminalvården och KRIS är de institutioner som jobbar med de punkter som syftet tar upp 

och informanterna som har kriminell bakgrund och erfarenhet från Kriminalvårdens 

utslussningsprogram hjälper till att bredda förståelsen för dessa. Fokuset riktar sig på 

informanterna som har erfarenhet av utslussningsprogrammen samt kan hjälpa att besvara 

frågeställningen. 

 

4.4 Databearbetning 

Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet direkt. Detta var främst för att inte 

spara allt till sist, då det var en stor mängd material men även för att kunna kontakta 

informanten ifall det var något som behövde förtydligas i materialet. 

 

När jag därefter började med kodningen, hade jag min frågeställning som grund. För att 

lättare kunna strukturera upp materialet försökte jag att kategorisera det i ämnen som var 

återkommande under alla intervjuerna. Dessa ämnen eller teman är kriminella grupperingar 

och skapande av identitet, pro - sociala nätverk och relationer, den egna viljan till 

förändring, möjlighet att arbeta och olika behandlingsprogram samt hur informanterna 

uppfattade dessa. Även den existerande samhällssynen på kriminella togs upp emellanåt.  

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Det har pågått många diskussioner om man kan applicera reliabilitet och validitet på kvalitativ 

forskning eller om det är något som endast ska kunna mäta kvantitativ forskning. Många är 

kritiska till dessa kriterier då de förutsätter att det endast ska finnas en absolut sanning av den 

sociala kontexten man studerar. Forskare menar att det kan finnas många fler beskrivningar av 

denna sociala verklighet. Man har dock kunnat enas och valt att behålla termerna men gett 

dem en annorlunda innebörd än vad de har inom kvantitativ forskning (Bryman 2018). 
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Extern reliabilitet betyder i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras, upprepas. Det 

är dock svårt att göra detta i en kvalitativ forskning då man inte kan återspegla den exakta 

miljö som man ämnar studera. Bryman föreslår ändå några strategier som man kan ta till för 

att tillgodose de krav som extern reliabilitet ställer. Man kan exempelvis som forskare gå in i 

en liknande social roll som den första forskaren när man ämnar upprepa en etnografisk 

forskning. Annars kommer man inte kunna jämföra material från den ursprungliga 

undersökningen om den andra forskaren inte ser och hör samma saker vid försöket att 

replikera den etnografiska studien (Bryman 2018). 

Intern validitet går ut på att det ska finnas en god överenskommelse mellan forskarens 

observationer och de teoretiska idéerna som utvecklas. Dvs. att det finns en trovärdighet. Man 

menar på att den interna validiteten tenderar att bli en styrka i kvalitativ forskning, då den 

långa närvaron och delaktigheten i en social grupp gör det möjligt för forskaren att kontrollera 

överensstämmelsen mellan begreppen och observationerna (Bryman 2018).   

Extern validitet berör i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer, vilken överförbarhet någonting har. Bryman menar att den externa 

validiteten utgör ett problem för kvalitativ forskning, då man tenderar att använda sig av 

fallstudier och avgränsande urval (Bryman 2018). 

 

Av yttersta vikt är det att påpeka att denna avhandling, tillsammans med litteraturen som har 

varit till grund, inte kan återspegla en helhetsbild av kriminellas situation i samhället. Den kan 

dock ändå visa på antydningar eller tendenser samt göra en grund för framtida forskning, 

vilket är syftet med denna avhandling. 

 

4.6 Den etiska aspekten 

I alla vetenskapliga artiklar som berör personer i något slag eller där personuppgifter hanteras 

måste man ta till etiska överväganden. Forskningen har fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet: Forskaren ska informera informanterna om projektets syfte samt deras 

villkor som gäller vid deltagandet. Informanterna ska upplysas om att deltagandet är frivilligt 

och att det kan avbrytas när som helst. 

   Informationskravet uppfylldes i samband med att jag tog den första kontakten med 

informanterna via mejl då jag där presenterade forskningsområdet samt syftet. Vid själva 
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mötet informerade jag än en gång om uppsatsens syfte och att informanterna kan avbryta 

intervjun när de vill. 

Samtyckeskravet: Informanterna som deltar i en undersökning ska lämna in samtycke för 

deltagandet. Informanterna har rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de ska 

delta.  

   Detta krav uppfylldes i samma stund som informanterna samtyckte att delta i studien. Jag 

frågade om deras godkännande att spela in intervjun, vilket alla samtyckte till.  

Konfidentialitetskravet: Personuppgifterna om de medverkande personerna ska förvaras på 

sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem.  

   Allt insamlat material från intervjuerna har transkriberats och informanterna har fått fiktiva 

namn. Alla anteckningar och inspelade intervjuer har även förvarats oåtkomligt för andra. 

Nyttjandekravet: Material som man har insamlat från informanterna får inte användas till 

annat än för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet). 

   Materialet har endast använts i uppsatssyfte och allt inspelat material kommer att raderas 

efter kursens slut. Vid den första kontakten med informanterna berättade jag om uppsatsens 

syfte samt vad materialet skulle användas till och detta förtydligades vid det första mötet.  
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5. Verksamheterna 

5.1 Kriminalvården 

Kriminalvården är en statlig myndighet med syfte att göra samhället tryggare, säkrare och att 

minska återfallen i brott. Kriminalvården har hand om häkten, anstalt och frivård.3  

Kriminalvårdens motto är ”Bättre ut”- detta innebär att de personer som blir frisläppta ska ha 

bättre verktyg att hantera vardagen än vad de hade när de blev frihetsberövade. De verktygen 

som erbjuds är möjlighet till att förbättra sina skolbetyg, motiverande samtal, sysselsättning 

och behandlingsprogram.4 

 

Behandlingsprogrammen som erbjuds är inom ämnen som: kriminalitet, partnervåld, 

sexualbrott, våld samt missbruk och beroende. Personerna som deltar i dessa program får göra 

tester innan- och efter avslut för att man skall kunna mäta effekterna på kort sikt. För att se 

resultat på längre sikt mäts detta via effektstudier. Dessa program är även ackrediterade vilket 

innebär att de har klarat en vetenskaplig prövning. 

   För att kunna delta i dessa program så måste personen själv ha en vilja och motivation att 

förändras. Man prioriterar individer som löper en hög risk för återfall. Programmet väljs ut 

efter individens behov och område för utveckling. Programmet har i sin tur en pedagogik som 

passar dem. Dessvärre får inte alla interner möjlighet att delta i dessa program även om man 

har motivationen att förändra sin livsstil. Detta kan bland annat bero på att individen har fått 

för kort straff för att hinna påbörja ett program.5 Vad som avgör behandlingsprogrammets 

längd är vilket program du deltar i samt hur ofta du träffar programansvarig. 

 

Alla som blir dömda till antingen fängelsestraff eller behandling via frivård får en 

verkställighetsplan. Det är en personlig planering för strafftiden och där kan man utläsa vilka 

insatser som måste göras för att individen inte ska återfalla i missbruk och kriminalitet samt 

vad som måste göras för att underlätta utslussningen vid straffets slut. Planeringen börjar med 

att man inom kriminalvården gör en utredning om vilka riskfaktorer personen har för att 

återfalla i brott samt vilka behandlingsinsatser som måste tas till. Man ser över individens 

attityder kring kriminalitet, familjesituation, utbildning, sociala nätverk och eventuellt 

missbruk. Man ser även över tidigare personutredningar om det finns sådana.  

 
3  https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/ 
4 https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/kriminalvardens-uppdrag/ 
5 https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/ 

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/kriminalvardens-uppdrag/
https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/
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Denna utredning är av betydelse vid fängelsestraff. Baserat på den kan man erbjuda något av 

kriminalvårdens behandlingsprogram, sysselsättning, utbildning eller arbete. Frivården har en 

konstant kontakt med den dömde så fort hen hamnar på anstalt. Efter detta är det frivården 

som tar över insatserna när den dömde får villkorlig frigivning efter två tredjedelar av straffet. 

Under verkställighetsplanen planeras även in samarbete med andra myndigheter så som 

arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt försäkringskassan. Allt som ingår i 

verkställighetsplanen ska regelbundet följas upp.6  

Alla som blir dömda till fängelse har en sysselsättningsplikt. Detta innebär att du under din 

frihetsberövning måste antingen ingå ett behandlingsprogram, arbeta eller studera. Man 

kommer överens tillsammans med sin kontaktperson på anstalt vilken typ av sysselsättning 

man ska ingå men all sysselsättning går att kombinera. Dock bestäms sysselsättningen främst 

av den dömdes behov.7 

Utöver behandlingsprogram finns det olika typer av sysselsättning: 

* Arbete - verksamheten som styr arbetet på anstalt kallas för KrimProd och ses som en viktig 

del i kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete.8 Arbetet på anstalt sker på samma sätt som 

på industrier och verkstäder ute i samhället under ledning av en kunnig arbetsledare. Man kan 

jobba antingen med tvätt/städ, snickeri eller olika typer av montering. En del anstalter har ett 

samarbete med arbetsförmedlingen och då erbjuds arbetsmarknadsutbildningar. Man kan 

exempelvis bli trädgårdsmästare eller få truckkort.  

 

* Studier - på alla anstalter runtom i landet finns det möjlighet att studera. Man kan i första 

hand läsa upp sina grundskole- eller gymnasiebetyg men det finns även möjlighet att läsa 

Svenska för invandrare (SFI). Efter avslutade studier får man betyg.  

 

* Yrkesutbildningar - på vissa anstalter finns det utbildningar som finansieras av 

arbetsförmedlingen. De riktar in sig på bristyrken och kravet för att delta i dessa 

yrkesutbildningar är att man ska vara tillgänglig på arbetsmarknaden efter frisläppning.9  

 
6 https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/verkstallighetsplan/ 
7 https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-fangelse/arbete-studier-och-behandling/ 
8 https://www.krimprod.se/om-krimprod/ 
9 https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-fangelse/arbete-studier-och-behandling/ 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/verkstallighetsplan/
https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-fangelse/arbete-studier-och-behandling/
https://www.krimprod.se/om-krimprod/
https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-fangelse/arbete-studier-och-behandling/
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5.1.1 Frivården 

Frivården är en del av kriminalvården och äger rum ute i samhället. Det finns i dagsläget 34 

kontor runtom i landet och det ingår ca 11 000 dömda i frivården. Majoriteten av personerna 

som döms i kriminalvården finns i frivården. De är redan med från dagen då en person 

misstänks för brott. För att underlätta för domstolen att välja straff vid en fällande dom, gör 

handläggarna vid frivården personutredningar av de misstänkta före rättegången. Det gör de 

på alla dömda, oavsett om de ska avtjäna straff i fängelse eller vid frivården.  

Ett straff i frivården innebär både bevakning och stöd för de dömda. Frivårdens huvudsakliga 

uppgifter är att övervaka personer som är villkorligt frigivna, har samhällstjänst, skyddstillsyn 

eller övervakas med hjälp av elektronisk kontroll d.v.s. fotboja.10 Man kan även dömas för att 

genomgå behandling i frivården. Behandlingen kan vara något av kriminalvårdens 

behandlingsprogram eller genom kontakt med vårdcentraler, andra myndigheter, 

behandlingshem och vårdgivare. Personer kan också bli dömda att genomgå 

behandlingsinsatser om det visar sig att det finns behov för detta.11  

 

Ett hjälpverktyg som har utvecklats av Kriminalvården är applikationen Utsikt.  

Applikationen ska fungera som ett hjälpmedel inför samt efter besök med frivården. Det är en 

frivillig applikation och ska inte ses av användaren som ett tvång eller en kontrollerande 

handling av frivårdspersonal. Applikationen innehåller en kalender, en dagbok samt verktyg 

för att hantera känslor och problemsituationer. Det finns även förprogrammerade 

telefonnummer i applikationen till exempelvis Kriminalvården, vårdguiden samt 

självmordslinjen. Syftet med applikationen är att ge en ökad närvaro på möten med hjälp av 

kalendern med påminnelsefunktion samt att komplettera behandlingsprogrammen med hjälp 

av övningar som skall hjälpa till att minska risken för återfall.12 

 

När en intern blir frihetsberövad kan man under anstaltsvistelsen eller under vårdvistelse bli 

erbjuden olika behandlingar för att antingen behandla sitt missbruk eller sin kriminella livsstil. 

Som en del av verkställighetsplaneringen genomgår alla interner en risk-, behov- och 

mottaglighetsbedömning (RBM) med sin kontaktperson inom frivården innan de blir erbjudna 

återfallsförebyggande insatser eller behandlingar.  

 
10  https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/ 
11 https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/behandling-i-frivard/ 
12 https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-straff-i-frivarden/utsikt/ 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/behandling-i-frivard/
https://www.kriminalvarden.se/for-domd-eller-haktad/domd-till-straff-i-frivarden/utsikt/
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   Man menar på att den dömdes återfallsrisk reduceras om insatserna som tillsätts är i 

proportion till risken. Man bedömer risken som antingen låg, medel eller hög. Beroende på 

risk för återfall sätter man in antingen intensiva insatser eller program med färre träfftillfällen. 

Bedöms man ha låg risk för återfall kan det hända att man inte blir erbjuden att gå något 

återfallsförebyggande program överhuvudtaget. 

   Behovsprincipen går ut på att fokusera på riskfaktorerna som kan påverka att individen 

återfaller i brott. Mottaglighetsprincipen går ut på att man anpassar behandlingen utefter 

individens motivation, svagheter och styrkor. Upphovsmännen till modellen menar på att man 

har större möjlighet att förhindra att en individ återfaller i brott om man kombinerar alla tre 

principerna. Förändring är en basal förmåga hos alla individer och med hjälp av rätt tillsatta 

hjälpmedel kan alla åstadkomma beteendemässiga förändringar.13 

 

Enligt RBM finns det 8 centrala riskområden för återfall i våldsbrott eller generell 

kriminalitet. Det första riskområdet antisocial historia är statiskt medan de resterande 7 är 

dynamiska. Dessa är: prokriminella attityder, prokriminellt umgänge, antisocialt 

personlighetsmönster, missbruk och beroende av alkohol eller narkotika, familj och 

relationer, arbete/skola/sysselsättning/boende och fritid och avkoppling. Man ser även över 

andra faktorer som kan påverka risknivån så som fysisk eller psykisk ohälsa, 

missbruksproblematik eller negativa följder av frihetsberövandet. Man bedömer även 

insatserna som ska göras på de olika punkterna med låg, medel eller hög prioritering. Efter 

behandlingens slut förväntas individen ha ändrat dessa egenskaper till det bättre och det 

förväntas även att risken för återfall ska vara minskad (SOU 2017:61). 

År 2018 gjorde man en utvärdering av RBM där man följde återfallsfrekvensen under 2 års tid 

av klienter som hade genomgått en sådan bedömning. Utvärderingen visade att med hjälp av 

verktyget så kunde man urskilja 90% av klienterna som återföll i kriminalitet under 

utvärderingsperioden.14 Dessa klienter hade fått hög eller medel risk för återfall enligt RBM. 

Trots bristerna i att minska återfall har detta bedömningsverktyg fått mycket gott betyg då det 

ger en helhetsbild över internerna och de insatser som behöver tillsättas för att minska risken 

för återfall. Med detta underlag kan man fokusera på att förbättra de återfallsförebyggande 

 
13 https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/kartlaggningar-och-
utvarderingar/kv_rbm_a5_folder_print.pdf  
14 Forskning och utvärdering inom Kriminalvården. UTVÄRDERING AV DEN PREDIKTIVA VALIDITETEN FÖR RBM-
B i en grupp klienter med kriminalvårdspåföljd 2014–2015. 

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/kartlaggningar-och-utvarderingar/kv_rbm_a5_folder_print.pdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/kartlaggningar-och-utvarderingar/kv_rbm_a5_folder_print.pdf
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insatserna.15  

 

Skyddstillsyn 

Har man blivit dömd till skyddstillsyn så är det ett straff som äger rum ute i samhället. Man 

bor hemma och har en regelbunden kontakt med en frivårdshandläggare. Oftast är det en 

prövotid på tre år och man är övervakad av frivården åtminstone det första året. Har man 

blivit dömd till skyddstillsyn så kombineras detta ofta med antingen dagsböter, föreskrifter 

om samhällstjänst, fängelse 14 dagar till 3 månader, särskild föreskrift om vård och 

behandling, föreskrift om särskild behandlingsplan d.v.s. kontraktsvård. 

 

Handläggaren som den dömde har kontakt med fungerar som en slags stödperson genom att 

ha regelbundna samtal om vad som den dömde upplever som riskfaktorer för återfall i brott. 

Frivården erbjuder även behandlingsprogram kopplade till missbruk och beroende samt 

kriminalitet. Den dömde kan även få hjälp med att komma i kontakt med andra myndigheter, 

så som socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassa. Målet med skyddstillsynen är 

att individerna ska återanpassas till samhället och inte återfalla i den kriminella livsstilen.  

Under prövotiden ska den dömde anpassa sig efter de föreskrifter som tas upp i domen och 

försöka försörja sig själv så gott det går. Vid misskötsamhet kan övervakningsnämnden 

förlänga övervakningen eller så kan domstolen häva den helt. I sådana fall tas ärendet upp på 

nytt i domstolen och man kan få ett annat straff.16  

 

Kontraktsvård 

Har man blivit dömd till kontraktsvård så innebär det att den dömde får möjlighet att genomgå 

en behandling istället för att dömas till fängelse. Det är ett bindande kontrakt mellan den 

dömde och Kriminalvården och det är fastställt av tingsrätten.17 Behandlingsplanen är 

individanpassad och tas fram i samarbete mellan frivård, socialtjänst, vårdgivare och den 

dömde.18 Kontraktet baseras på samtycke och den dömde undertecknar att man kommer att 

fullfölja behandlingen samt att man samtycker till denna typ av behandling istället för 

fängelsestraff. För att kunna få kontraktsvård som straff så måste den dömde acceptera att 

man har ett problem och vara motiverad att genomgå behandlingen för att ändra sitt beteende. 

 
15 Kriminalvården- Gott betyg till RBM- B  
16 https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/skyddstillsyn/ 
17 https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/kontraktsvard/ 
18  https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/behandling-i-frivard/ 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/skyddstillsyn/
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/kontraktsvard/
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/behandling-i-frivard/
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Det måste även vara ett samband mellan det begångna brottet samt personens problematik. I 

kontraktsvården finns det en plan för behandling av problematiken som ligger till grund för 

brottet. Det kan exempelvis vara spelberoende, missbruk och beroende av narkotika eller 

alkohol samt våldsbenägenhet. Behandlingen kan också gå ut på att få stöd för att bryta 

kriminella handlingar och beteende.  

Det är frivården som gör en bedömning innan rättegången om man tror att den dömde skulle 

vara mottaglig för behandling samt om det finns lämpliga behandlingsalternativ. Det är 

brottets art, den dömdes situation och behov som styr vilken kontraktsvård man får. Det finns 

tre olika alternativ: 

Blir man dömd till kontraktsvård på behandlingshem så innebär det att man bor på hemmet 

under behandlingstiden. 

Vid öppenvård så bor den dömde hemma under behandlingsperioden och infinner sig på 

angivna tider på institution för behandling. Har man blivit dömd till Kriminalvårdens 

behandlingsprogram, då infinner man sig på ett frivårdskontor.  

Längden på det ersatta fängelsestraffet framkommer i tingsrättens dom. Vid eventuell 

misskötsamhet kan tingsrätten besluta att avbryta kontraktsvården och den dömde får avtjäna 

sitt straff i fängelse.19   

 

5.1.2 Utslussning 

För att underlätta övergången från frihetsberövning till återanpassning i samhället erbjuder 

Kriminalvården utslussningsalternativ. Utslussningen ska generellt pågå mellan fyra månader 

och upp till ett år. För att man ska kunna ta del av något av alternativen måste man ha 

genomfört permission på egen hand utan anmärkning. Det finns fyra olika alternativ som kan 

påbörjas innan personen blir frigiven.  

 

Halvvägshus 

I halvvägshus bor den dömde under eget ansvar i ett hus som är öppnare än en anstalt med 

säkerhetsklass 3 (anstalt som saknar direkta rymningshinder). Den här metoden är till för dem 

som är i särskilt behov av stöd eller kontroll men kan även vara till för den som saknar egen 

bostad eller har svårt att vistas längre perioder i sin bostad. Den dömde får lämna området 

 
19 https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/kontraktsvard/ 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/kontraktsvard/
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under särskilda tider för att göra inköp samt för att delta i sysselsättning och aktiviteter, utöver 

den tiden är det utegångsförbud som gäller. Beroende på hur länge man har vistats i 

halvvägshus kan man ansöka om längre permissioner med högst tre dygn per gång och med 

max fyra tillfällen per månad (Brå 2017:15). Personer som befinner sig i halvvägshus har 

elektronisk fotboja och det finns alltid personal närvarande i boendet.  

 

Frigång 

Vid frigång får personer vistas utanför fängelset dagtid för att utföra vissa aktiviteter. Det kan 

exempelvis vara vid skolgång, arbete eller behandling. De som får möjlighet till frigång är 

oftast de individer som är i behov till en introduktion i arbetslivet. Sedan får det inte 

förekomma någon risk för rymning, att fler brott ska begås eller annan form av 

misskötsamhet. 

 

Vårdvistelse 

I samband med vårdvistelse genomgår den dömde behandling på antingen ett så kallat HVB-

hem (hem för vård och boende) eller ett familjehem som Kriminalvården har särskilda avtal 

med. På ett HVB-hem får den dömde hjälp med det som låg till grund till kriminaliteten. 

Detta kan exempelvis gälla våldsbenägenhet, spelmissbruk samt alkohol- och 

narkotikaberoende. Den dömde kan även få hjälp med att bryta sina kriminella tankar och 

handlingar. Ett familjehem lämpar sig bäst för en person som har mindre behov av vård men 

större behov av stöd, eftervård och social träning. 

 

Utökad frigång 

Om den dömde får möjlighet till utökad frigång så avtjänas fängelsestraffet i sin bostad. Man 

måste antingen studera, arbeta eller genomgå behandling och man kontrolleras av bl.a. 

elektronisk fotboja. Efter hand kan man även få möjlighet att lämna sin bostad.20  

 

5.1.2.2 Utslussning enligt BRÅ 

Under 2017 fick BRÅ i uppdrag av regeringen att granska Kriminalvårdens 

utslussningsåtgärder för det tidigare året. Man har sett över de regelverk som styr 

 
20 https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/utslussning/ 

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/utslussning/
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utslussningarna samt sett över hur de fungerar i praktiken.  

 

Frigång – Under år 2016 fick endast 80 personer möjlighet till frigång. Utifrån intervjuer med 

personal på Kriminalvårdens huvudkontor samt anstaltspersonal beviljas frigång främst i de 

lägen då anstalten inte kan erbjuda en specifik utbildning eller behandlingsprogram som en 

intern är i behov av. Frigång används i första hand på mindre anstalter som exempelvis inte 

har stort utbud av olika behandlingsprogram. Då används detta utslussningsalternativ som 

kompensation för det begränsade sysselsättningsutbudet.  

 

Det är svårt att säga något generellt om frigång. Vissa använder det för att gå ett 

behandlingsprogram på frivården medan andra använder det till praktik på en arbetsplats efter 

att ha gått en arbetsmarknadsutbildning på anstalt. En positiv effekt av detta 

utslussningsalternativ är att personen får öva på att vistas ute i samhället på väg till och från 

den aktuella sysselsättningen.  

 

I de intervjuer som BRÅ hade med anstaltspersonal, får man veta att många i personalgruppen 

saknar information om hur frigång kan användas och därför inte förmedlar detta 

utslussningsalternativ till internerna. I intervjuer med interner framkommer det att det 

emellanåt saknas intresse för frigång. Många är exempelvis från andra städer och planerar att 

flytta tillbaka efter frigivning, därför är praktik eller arbete i närheten av anstalten inte av 

intresse.  

Under år 2016 var det 10% som misskötte sin frigång och fick den hävd.  

 

Vårdvistelse – Under år 2016 blev drygt 300 personer beviljade vårdvistelse. Av de två olika 

kategorierna, HVB-hem och familjehem, så är HVB-hem den mest vanliga vårdvistelsen. De 

olika hemmen som Kriminalvården har avtal med riktas främst mot missbruksproblematik och 

utgår från olika metoder. En del behandlingshem bygger på tolvstegsmetoden medan andra 

har en inriktning på KBT (kognitiv beteendeterapi). Majoriteten av behandlingshemmen är 

inriktade på alkohol- och narkotikamissbruk men i intervjuer med personal från 

behandlingshem framkommer en önskan om fler behandlingshem som inriktar sig på fler 

missbruk som exempelvis spelmissbruk.  

 

Intresset för vårdvistelse som utslussningsalternativ är väldigt stort. I intervjuer med interner 

har motiven varierat - vissa vill få hjälp med sitt missbruk medan andra vill undvika att vara 
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på anstalt. Däremot det är långt ifrån alla som söker vårdvistelse. Den främsta anledningen till 

det är att många saknar motivationen att handskas med sin missbruksproblematik och ser det 

lättare att avtjäna sitt straff på anstalt. 

 

En positiv effekt av behandlingshem som lyfts fram är att den dömde får möjlighet att komma 

närmare sin hemort inför frigivningen. Många poängterar att det blir lättare att ordna med 

bostad samt söka arbete från behandlingshemmet då de har tillgång till telefon och i vissa fall 

dator. Vidare, om de kommer närmare sin hemort så kan de engagera sig mer i familjelivet. 

Under år 2016 var det 15% som misskötte sin vårdvistelse och fick den hävd. 

 

Halvvägshus – Under år 2016 fick drygt 80 personer möjlighet till halvvägshusvistelse. De 

flesta som bor på ett halvvägshus jobbar för en ideell organisation så som KRIS eller för en 

tidigare arbetsgivare. Det är internens egna ansvar att finna sysselsättning men många får 

hjälp från arbetsförmedlingen. Ett av kraven är att sysselsättningen ska vara bestämd innan 

man flyttar till ett halvvägshus.  

Både anstaltspersonal och interner har en mycket positiv syn på halvvägshus då det ger 

personen verktyg för att kunna handskas med vardagen efter frigivning. Ändå är det inte så 

många som söker till halvvägshus. Då intresset är stort av detta utslussningsalternativ, tror 

många att det inte lönar sig att ansöka om en plats.  

Av de som får möjlighet till halvvägshus är det väldigt få som missköter sig. Under år 2016 

var det 10% som fick sin vistelse hävd. 

 

Utökad frigång – Under 2016 påbörjade 550 personer en utökad frigång. Många interner är 

väldigt positiva över detta utslussningsalternativ då det har gett många möjligheten att återgå 

tillbaka till sitt arbete och vardagsliv. De berättar vidare att man måste sköta sig extra mycket 

vid utökad frigång och det ökar ens motivation att ordna med arbete och annan sysselsättning. 

Andra interner menar tvärtom att man blir fånge i sitt egna hem när man har fotboja och 

tycker det är bättre att avtjäna sitt straff på anstalt. Både personal på frivården och internerna 

är överens om att en utökad frigång kan bli problematisk i längden. Då frivårdspersonal gör 

oanmälda besök i både bostad och arbetsplats samt att man endast får vistas ett begränsat antal 

timmar utanför sin bostad, kan det upplevas som en mycket stressig faktor för internen. Man 

har viljan och motivationen att sköta sig men man blir fastlåst vid klockan då det kan bli 

klassat som misskötsamhet om man inte är på plats vid något av frivårdens besök. 
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Utökad frigång är det utslussningsalternativ som har minst misskötsamhet. Under 2016 var 

det endast 6% som misskötte sig och man var tvungen att häva utslussningen (Brå 2017:15). 

 

Brås analys av Kriminalvårdens utslussningsåtgärder 

För att underlätta övergången från frihetsberövning till ett liv ute i samhället erbjuder 

Kriminalvården olika utslussningsalternativ. Syftet är att Kriminalvården successivt ska 

minska kontrollen över individen och att denne ska få återanpassas till samhället. Brå har 

undersökt resultaten av utökad frigång vid ett flertal tillfällen och det visar på att interner som 

har fått möjlighet till utökad frigång återfaller mindre i brottslighet jämfört med en 

kontrollgrupp (Brå 2017:15). Dessvärre har inte effekterna av de andra 

utslussningsalternativen följts upp och analyserats. Brå har endast gjort en utvärdering av 

missbruksbehandlingen på anstalt och den kan sammanfattas med att resultaten blir bättre om 

behandlingen kan kombineras med en vårdvistelse på behandlingshem (Brå 2017:15). 

 

För att få möjlighet att genomgå en utslussningsåtgärd måste man ha en strafftid på minst 6 

månade. Trots de positiva resultaten av utökad frigång har andelen interner som får 

utslussningsåtgärder minskat. År 2007 blev 35% av de som frigavs det året beviljade någon 

form av utslussningsåtgärd. År 2016 var det endast 29% som blev beviljade. Under denna 

period halverades antal interner som fick möjlighet till vårdvistelse, från 16% till 8% (Brå 

2017:15).  

I Brås rapport (2017:15) kan denna minskning i vårdvistelse förklaras med att man under 

denna period hade gjort kvalitetshöjande åtgärder. Detta ledde till att en del avtal med 

behandlingshem har fått avslutas och det har försvårat möjligheten att hitta nya familjehem 

och behandlingshem för vårdvistelse. Vidare tas det upp i rapporten (2017:15) att kommuner 

är mindre villiga att skriva på ansvarsförbindelser av interner för fortsatt vård efter 

frigivningen.  

 

Minskningen av interner i de andra utslussningsåtgärderna kan förklaras med att man i vissa 

fall ansåg att personen i fråga hade för hög risknivå för misskötsamhet eller att personen inte 

var tillräckligt motiverad för att delta i en åtgärd. Även om personen var motiverad att 

genomföra en utslussning så kunde det saknas förutsättningar för det så som bostad, 

sysselsättning eller att det helt enkelt inte var tillräckligt med tid kvar. Enligt Brå kan 

minskningen även bero på bristande kunskaper om de olika utslussningsåtgärderna hos både 
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personal samt interner men även att beviljandeprocessen kan vara komplicerad (Brå 2017:15).       

Brås rapport (2017:15) visar även att interner med begränsade språkkunskaper i svenska får 

färre möjligheter att ta del av utslussningsalternativ jämfört med dem som behärskar språket. 

Kvinnor får också utslussningsåtgärder oftare än män och slutligen är det vanligare med dessa 

åtgärder i storstäder jämfört med övriga landet. Endast vårdvistelse var vanligare i övriga 

landet jämfört med storstäderna.  

 

I Brås rapport (2017:15) kan man utläsa olika åtgärder som Kriminalvården vill ta i bruk för 

att höja antalet interner som blir aktuella för utslussningsåtgärder. En av åtgärderna var att 

redan under verkställighetsplaneringen göra en risk, - behov- och mottaglighetsbedömning för 

att kunna utläsa vilka interner som kan få ta del av någon utslussningsåtgärd. Problemet med 

RBM- bedömning är att den utläser vilka risker en person har för att återfalla i kriminalitet 

och inte om det finns risk för misskötsamhet vid någon utslussningsåtgärd. Därför kan det 

istället leda till att färre personer kommer kunna ta del av dessa åtgärder om de bedöms ha 

hög risk för återfall i brott. Brå (2017:15) skriver vidare att Kriminalvården borde förbättra 

planeringen av insatserna. Som det ser ut nu planeras inte åtgärderna alltid i tid för att en 

intern ska kunna få till en utslussning. Skulle däremot motivationen saknas för en sådan 

åtgärd, måste man på ett bättre sätt kunna motivera internerna.  

   Slutligen menar Brå (2017:15) att Kriminalvården måste bli bättre på att samverka med 

andra myndigheter. Man ska utifrån individens behov planera det stöd som är aktuellt. Det 

kan exempelvis vara behov i form av bostad, behandling, underhåll eller sysselsättning. Som 

det ser ut idag brister denna samverkan och man tillsätter inte alltid det stöds som behövs i tid. 

 

5.1.2.3 Regeringens riktlinjer på återfallsförebyggande arbete 

Kriminalvårdens riktlinjer 

I förordningen (2007:1172) kan man läsa om hur Kriminalvården ska bedriva sin verksamhet. 

Myndigheten ansvarar för att bedriva häktesverksamhet, göra personutredningar i brottsmål 

samt genomföra utdömda påföljder. Kriminalvården ska se till att lagföring kan ske på ett 

effektivt sätt och att påföljderna ska genomföras på ett humant och säkert sätt. 

Kriminalvården ska även verka för att återfall i brott förebyggs. Man ska ta till åtgärder som 

ser till att brottslig aktivitet under verkställigheten förhindras, missbruk bekämpas och att 

frigivningen förbereds. Varje verkställighetsplan ska vara individanpassad där man har gjort 

en sammanställning av identifierade risker, behov och förutsättningar som är av betydelse för 
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verkställigheten och för möjligheten att minska risken för återfall i brott vid frigivningen.        

 

Frivården ska vara utformad på ett sådant sätt att de intagnas behov vad gäller kontroll, stöd 

och andra åtgärder tillgodoses. Frivården ska även ha ett gynnsamt samarbete med 

Kriminalvårdens övriga verksamheter och myndigheter (Förordning 2007:1172). 

”I enlighet med den s.k. normaliseringsprincipen har Kriminalvårdens klienter rätt till 

samhällets stödfunktioner gällande t.ex. vård, boende och arbete, på samma villkor som 

andra i samhället.”21  

 

Villkorlig frigivning 

När den intagne har avtjänat två tredjedelar, minst 30 dagar, av ett fängelsestraff ska hen 

friges villkorligt. Har man däremot misskött sig under verkställighetstiden kan 

Kriminalvården besluta att skjuta upp frigivningen. Man ska då ange i beslutet hur många 

dagar frigivningen skjuts upp, detta får dock inte överstiga 180 dagar åt gången. Det finns 

inga begränsningar i hur många gånger en villkorlig frigivning får skjutas upp (Brottsbalken). 

Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid av den resterande strafftiden. Syftet med 

denna frigivning är att på ett lämpligt sätt kontrollera övergången från anstalt till livet i frihet. 

Det är oftast denna övergång som är avgörande för att en individ ska återanpassas i samhället 

(SOU 2017:61). Den intagne ska under prövotiden vara skötsam, efter förmåga försörja sig 

själv, och komma på möten med Kriminalvården efter kallelse.  

Har man blivit villkorligt frigiven och Kriminalvården finner att man är i behov av extra stöd 

kan det beslutas att övervaka den intagne. Det främsta syftet är att det fyller en hjälp- och 

stödfunktion. Det ska hjälpa till att minska risken att nya brott begås eller för att hjälpa med 

återanpassningen till samhället. Övervakningen tillämpas om det beslutas att den intagne 

löper hög risk för återfall i brott men den löper ut efter ett år av prövotiden om inte 

övervakningsnämnden beslutar någonting annat. Finner man att den villkorligt frigivne ska 

övervakas kan Kriminalvården besluta om en särskild föreskrift som ska följas av personen i 

fråga. Denna föreskrift får avse när och hur ofta den övervakade ska hålla kontakten med 

övervakaren eller Kriminalvården, medverkan i återfallsförebyggande eller 

missbruksrelaterad programverksamhet, vård eller annan behandling, någon form av 

 
21 Lagrådsremiss: Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning. Stockholm den 30 augusti 
2018. 
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sysselsättning och/eller skyldighet att lämna prover för att kontrollera alkohol- eller 

narkotikapåverkan. Om det är av stor vikt att kontrollera att nya brott inte begås och att 

föreskriften följs, kan Kriminalvården besluta om elektronisk fotboja. Dock får det endast 

beslutas för högst 6 månader åt gången. Sedan måste graden av ingripande vara i proportion i 

förhållande till syftet. 

Skulle man missköta sig under den villkorliga frigivningen får övervakningsnämnden besluta 

att häva frigivningen till en tid om max 90 dagar per gång. Skulle man däremot sköta 

föreskrifterna och den villkorliga frigivningen, kan nya beslut fattas i syfte att minska graden 

av kontroll (Brottsbalken 1962:700). 

 

Utslussningsåtgärder 

Enligt fängelselagen finns det särskilda riktlinjer som talar om vilka utslussningsåtgärder en 

intagen har möjlighet till. Det är, som nämnts tidigare, frigång, vårdvistelse, vistelse i 

halvvägshus och utökad frigång. Den som har blivit beviljad en utslussningsåtgärd måste 

lämna prov på begäran för att personal ska kunna kontrollera att man inte är påverkad av 

alkohol eller narkotika. Man kan avbryta en utslussningsåtgärd när som helst om det 

exempelvis skulle saknas förutsättningar för åtgärden eller om den intagne har misskött sig. 

Vid ett avbrott ska den intagne transporteras med en gång till anstalt där man kommer att 

vistas den resterande tiden av sitt straff (Fängelselag 2010:610). 

 

Elektronisk fotboja 

För att man ska kunna ta del av utökad frigång och elektronisk fotboja måste man skriftligen 

ansöka om detta hos Kriminalvården. Man har även ett straff som innefattar max 6 månader i 

fängelse. Har man använt sig av elektronisk fotboja vid tidigare tillfällen måste det ha gått 3 

år innan man kan få nyttja det igen. 

Blir man beviljad att avtjäna sitt straff i sitt egna hem så sker det i form av intensiv 

övervakning. Man får endast lämna sin bostad på bestämda tider för att bl.a. arbeta, studera, 

uppsöka vård eller göra inköp. Den intagne ska under verkställigheten vara skötsam, efter 

förmåga försöka försörja sig själv och om inte medicinska skäl motiveras lämna prov för att 

kontrollera att man inte är alkohol- eller narkotikapåverkad.  

Under verkställigheten ska den intagne hålla Kriminalvården underrättad om förhållanden 

som har betydelse för verkställigheten och komma på förhand bestämda möten. 
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Kriminalvården ska ge den intagne stöd och hjälp så att man inte fortsätter begå brott. Man 

ska även se till att dennes återanpassning i samhället underlättas (Lag 1994:451).  

 

5.2 KRIS 

Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) är en ideell organisation som bildades 1997 av 11 

personer med kriminell bakgrund. De såg en möjlighet att ändra sin livsstil och bryta sina 

destruktiva vanor genom att stötta varandra i detta. Sedan dess har föreningen expanderat och 

de finns nu i olika regioner runtom i landet.  

   KRIS riktar sig till personer med kriminell bakgrund eller missbruksproblematik som har 

bestämt sig för att bryta sina vanor och börja leva ett hederligt liv. Tanken är att hjälpa 

personer som blir frisläppta från anstalt och erbjuda dem ett nytt socialt nätverk så att de 

håller sig undan kriminalitet och destruktivt beteende. KRIS slagord är: hederlighet, 

drogfrihet, kamratskap och solidaritet.  

Den främsta uppgiften är att hjälpa och stötta medlemmar som har valt att ändra sin livsstil. 

Skulle man vilja bli upphämtad av någon från KRIS vid frisläppning från anstalt kan man 

ansöka om detta. Ansökningen måste vara personlig och inte komma från familjemedlem eller 

annan anhörig. Detta för att visa att man vill bryta den kriminella livsstilen och att man är 

redo att ta emot verksamhetens stöd.  

   Organisationen har uppsökare som brukar besöka häkten, anstalter och behandlingshem och 

på så sätt berätta om organisationen samt erbjuda hjälp och stöd om det finns intresserade 

personer. Det finns även föräldrastöd för oroliga anhöriga och föräldrar som har en person i 

sitt liv med kriminell livsstil. Utöver detta har KRIS även ett samarbete med flertalet andra 

föreningar och organisationer så som CGA (Criminals and Gang members anonymous). Det 

är en stödgrupp för personer som vill lämna gäng eller få hjälp med att bryta sitt destruktiva 

beteende.  

   KRIS har även fem stycken lägenheter runtom i Göteborg som fungerar som 

träningslägenhet. Personen som bor där får öva på sin boendeförmåga med stöd av en tilldelad 

kontaktperson. Man ska även upprätthålla ett nyktert tillstånd då drog- och alkotester görs 

regelbundet.  

   Kraftkällan är ett stödboende för kvinnor som vill bryta sin kriminella livsstil och bli nyktra. 

På boendet får de den hjälp och stöd de behöver för att sedan kunna påbörja ett hederligt liv.22 

 
22 https://kris.a.se/ 

https://kris.a.se/
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som har samlats in med hjälp av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet kommer att analyseras med hjälp av teorin samt 

återkopplas till tidigare studier i ämnet. Resultatet kommer inte ta upp hur några av 

informanterna påbörjade sin kriminella livsstil utan fokus läggs på återanpassningen i 

samhället. 

Baserat på den information och de teman som var återkommande under intervjuerna, kommer 

dessa teman att presenteras under egna rubriker. Dessa huvudteman är den rådande 

samhällssynen på kriminella, kriminella grupperingar och skapande av identitet, pro - sociala 

nätverk och relationer, den egna viljan till förändring, möjlighet att arbeta och olika 

behandlingsprogram samt hur informanterna uppfattade dessa. 

 

6.1 Den rådande samhällssynen på kriminella  

”Arrest and imprisonment are highly stigmatizing, and many jobs explicitly preclude the 

hiring of ex-prisoners” (Sampson & Laub 1993:165). 

 

Gunnar Bergström förklarar den rådande samhällssynen på kriminella och kriminella 

handlingar genom stämplingsteorin. Beroende på hur man själv uppfattar sig själv och 

beroende på vilken identitet man tänker sig ha, så menar Bergström att etiketten ”kriminell” 

kan verka uppfyllande. Han skriver vidare att denna etikettering eller stämpling kan i vissa 

sammanhang skada personer men även fungera avskräckande. Personer tenderar att ha 

negativa förutfattade meningar om kriminalitet vilket leder till att ”de stämplades” sociala 

möjligheter krymper (Bergström 2012:57). 

”Those with lengthy incarceration records face structural impediments to establishing strong 

social ties to conventional lines of adult activity, regardless of their behavioral 

predispositions” (Sampson & Laub, 1993:165). 

 

Stämpling 

Alla personer söker efter och skapar sin egen identitet. Dock får den kriminelle en begränsad 

värld av etiketteringen och stämplingen man ger sig själv och får av andra. Gunnar Bergström 
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nämner i sin bok en amerikansk studie23 som tar upp hur etikettering kan påverka personer 

som har blivit dömda som sexualförbrytare. De som fick en psykiatrisk diagnos hade dubbelt 

så hög risk att återfalla i kriminalitet jämfört med personer som hade behandlats för sin 

kriminalitet utan att få en diagnos. Slutsatsen av studien var att personerna använde diagnosen 

som ursäkt för sina handlingar (Bergström 2012:260–261). På samma sätt som den 

amerikanska studien visar skulle man kunna använda stämpling som en ursäkt för sina 

handlingar och på så sätt försöka undvika ta sitt ansvar.  

 

I intervjuerna med Kalle, Sebastian och Tommy framkom det att informanterna emellanåt 

kunde känna från omgivningen att deras beteende och livsstil var avvikande.  

-”Bara för att man inte pratade och uppförde sig som en Svensson så blev man behandlad 

som en lodis”. (Citat från Tommy). 

 

Informanterna berättar vidare att de kunde känna av samma bemötande från omgivningen när 

de var i kontakt med exempelvis arbetsförmedlingen eller andra arbetsgivare.  

-”Ja, jag saknar betyg och jag har ingen utbildning. Men det betyder inte att jag är sämre än 

någon annan på att utföra ett jobb eller att jag inte vill det lika mycket som någon annan”. 

(Citat från Kalle). 

 

Kalle berättar vidare att han hade svårt att känna någon tilltro från arbetsgivarna.  

-”De ser mig som kriminell på grund av mitt register. De tror att jag kommer dyka upp full till 

jobbet eller att jag kommer råna dem. Man vill inte ge en sådan som mig en chans för att man 

tror direkt det värsta”. 

 

Informanterna berättar vidare under samtalen att de hade väldigt svårt att först vänja sig vid 

denna negativa stämpling som de fick från omgivningen. Efteråt, när man ville bryta med den 

kriminella livsstilen, var det ännu svårare att göra sig ”fri” från stämplingen. Tommy berättar 

att det blev som en del av sin identitet. Man började se sig själv som omgivningen såg en och 

det var någonting som var väldigt svårt att ändra på.  

 

 
23 Walsh, B. J. (1990) Twice labelled: The effects of psychiatric labelling on the sentencing of sex offenders, 
Social Problems 37, 379–389. 
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6.2 Kriminella grupperingar och skapande av identitet  

Tommy berättar att när han för första gången kom i kontakt med sina prokriminella vänner så 

var han 15 år. Det var väldigt spännande och annorlunda från vad han var van vid och han 

berättar vidare att efter den första kriminella handlingen så byggdes det upp ett slags 

spänningssökande. Tommy förklarar att han upplevde ett visst rus vid tillfällena, ”som att åka 

berg-och dalbanan” sade han. Hans dåvarande vänner begick också kriminella handlingar och 

man stöttade varandra i detta. Tommy förklarar att han upplevde en gemenskap, något som 

han aldrig hade känt tidigare, och han reflekterade inte över konsekvenserna med sina 

handlingar. Det viktigaste för honom då var hans vänskapskrets och han började utveckla ett 

kriminellt tankemönster (Bergström 2012:136). 

   Gunnar Bergström skriver i sin bok att en person formas och utvecklas fram till tonåren men 

även fram till tidig vuxenålder. Det är emellertid i tonåren som en person söker sin identitet 

och det är i de åren som en person kan byta livsbana helt. Bergström skriver vidare att en 

persons självbild formas av sina uppväxtförhållanden och familjen, samtidigt påverkas 

identiteten i tonåren av andra influenser så som gängbildning, ungdomskultur, 

arbetsförhållanden osv (Bergström 2012:91).  

Berman och Farbring skriver om tre karriärmönster som man kan urskilja bland kriminella. 

Dessa är vanekriminella, tillfälleskriminella samt de som vuxendebuterar. Tillfälleskriminella 

står för ca 35% av den totala brottsligheten och de börjar framträda för första gången i 

högpuberteten. De begår inte så många brott men brottsligheten är ändå omfattande då de är 

så många. Man kan se sedan att brottsligheten trappas ner efter 18-års ålder för att sedan helt 

avta efter 21-års ålder. Har det förekommit missbruk under kriminaliteten brukar även den 

avta när man kommer in i vuxenlivet, får arbete och stabil partnerrelation. För gruppen som 

blir tillfälleskriminella är sociala faktorer, grupptillhörighet och identitetsskapande överlägset 

viktiga (Berman & Farbring, 2010:103–104). 

   Gunnar Bergström förklarar identitet som hur en individ uppfattar sig själv i relation till 

andra samt vilken roll man får. Därefter börjar man begå handlingar för att stärka rollen man 

har intagit. Identitetsuppfattningen utgörs också av vilken grupptillhörighet man har 

(Bergström 2012:154). 
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Figur 1 Figuren är tagen ur Gunnar Bergströms bok (2012:154) för att illustrera vad som 

kännetecknar begreppet identitet. 

Alla människor besitter en vilja att få sin självbild och världsbild bekräftad oavsett om den är 

positiv eller negativ. Vi tenderar även att filtrera information med hjälp av färgade glasögon 

så länge det försäkrar vår syn på oss själva. Därför, förklarar Bergström (2012:153), söker 

man sig till personer och grupper som bekräftar vår syn på oss själva och omvärlden.  

   Tommy styrker denna syn på bekräftelse. Då han umgicks med personer som hade liknande 

värderingar som honom identifierade han sig själv som kriminell. Han hade en egen definition 

för denna men tänkte att den inte skiljde sig avsevärt från andras definition av kriminell 

identitet. För honom blev det väldigt viktigt att få sin självbild bekräftad av sin 

umgängeskrets. Han berättar att ibland fick man överdriva vissa handlingar eller hur man 

förde sig för att det kunde leda till uppskattning. Han berättar vidare att han ändrade sitt sätt 

att uppföra sig och sin jargong när han för första gången kom i kontakt med dessa personer.  

 

- ”Man måste vara på ett visst sätt för att passa in. Har du en pipig röst så kommer ingen att 

ta dig på allvar. Jag tror jag försökte ändra min röst flera gånger. Sen kan man inte vara fin i 

kanten så man får ett sätt att prata på och gångstilen är också viktig. Är man kriminell så ska 

det synas på långt håll att man är det.” 

Tommy berättar sen, och de andra informanterna bekräftade detta, att man var tvungen att 

förändra sin syn på sig själv när man skulle lämna det kriminella livet bakom sig. Man var 

Identitet
Grupptillhörighet

Självuppfattning

Tolkning och 
förståelse

Värdering
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tvungen att upptäcka nya sidor av sin identitet. Egenskaper som kännetecknade den 

”kriminella identiteten” fick man antingen ändra på eller utesluta vid sökandet efter en annan 

självbild. 

 

Berman och Farbring skildrar den kriminella livsstilen. Detta liv kan ofta kretsa kring 

missbruk, kriminella handlingar och umgänge med likasinnade. Genom denna gemenskap 

stärks ens självbild och man kan utveckla en gemensam syn på omvärlden som grundar sig i 

en känsla av utanförskap och ett förakt för ”vanligt” vardagligt liv (Berman och Farbring 

2010:646). 

   Ur struktureringsteorin kan man förklara informanternas handlande som produkt från 

sociala strukturer. Deras agerande är regelstyrda praktiker som är knutna till sociala positioner 

och kan ses som ett resultat utifrån de riktlinjer som dessa strukturer sätter upp. Likväl är 

dessa personer aktiva agenter och Giddens menar på att man har en möjlighet att agera 

annorlunda, om man ens vill agera men även en vilja att inte agera i vissa situationer (Gottzén 

& Lögdlund 2014:249). De kriminella handlingarna som informanterna berättade om blir en 

medvetet utförd handling för att uppnå ett mål och upprätthålla gruppens värderingar. 

   Man kan även se denna grupptillhörighet som ett fält. Pierre Bourdieu förklarar fält som en 

plattform där människor med antingen gemensamma eller olika intressen strider om socialt 

kapital och sådant som ger status. Man kan säga att fält förklarar ett visst agerande inom olika 

områden i samhället och reproducerar maktrelationer (Gottzén & Lögdlund 2014:231–232). 

Man kan exempelvis se informanternas grupptillhörighet och förakt för ”vanligt” liv som en 

strid om att få uppleva en tillhörighet i samhället.  

Per berättar om internerna på anstalten där han jobbar. Utåt sett uppvisat många en viss 

pondus, majoriteten har kroppen täckt med tatueringar och man har en viss jargong. Gunnar 

Bergström (2012:131–132) bekräftar Pers observation och menar på att många kriminella 

genomgår fysiska förändringar. Han menar på att den kriminella identiteten och livsstilen 

förstärks genom ett visst utseende.  

   Anthony Giddens benämner självidentiteten som ett reflexivt projekt och kroppen blir en yta 

där man kan förtydliga sin identitet. Genom specifika tatueringar, klädval men även livsstil 

kan man förmedla en självbild men även genom dessa attribut söka sig till andra personer med 

liknande egenskaper. Det är inte bara utseende man lägger märke till men även kroppsspråk 

och vilken jargong man använder är av vikt (Gottzén & Lögdlund 2014:258–259). 

   Charles Horton Cooley förklarar att individualitet och upplevelsen av oss själva är kopplad 
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till hur andra ser och uppfattar oss. Det blir en produkt av kollektivet. Man tar på sig vissa 

attribut för att kunna känna en grupptillhörighet (Gottzén & Lögdlund 2014:110).  

   Gottzén och Lögdlund förklarar att enligt Cooley så är gruppen en central faktor vid 

utvecklingen av ett socialt medvetande och ett socialt jag (Gottzén & Lögdlund 2014:112). 

Gunnar Bergström spinner vidare om grupptillhörighet och menar på att det är i tonåren som 

man är i störst behov av gruppen och att få sitt egna jag bekräftat. Innan man har etablerat en 

identitet, är man som mest beroende av andras åsikter. I sådana situationer tenderar man att 

falla för grupptryck men det behöver inte alltid vara med kriminell koppling. Det är flera 

faktorer som är avgörande om en tonåring börjar begå kriminella handlingar på grund av 

grupptryck. Sådana kan exempelvis vara utsatta bostadsområden, man saknar fritidsaktiviteter 

eller så saknar man vuxna förebilder och de kriminella man stöter på uppvisar pondus i form 

av pengar och saker. Är man exempelvis en tonåring med dålig självkänsla och ingen 

grupptillhörighet kan vissa kriminella grupperingar vara väldigt lockande. Man blir erbjuden 

brödraskap, gemenskap och lojalitet - allt det man saknar (Bergström 2012:108–109, 171).  

 

6.3 Pro - sociala nätverk och relationer 

Det finns inga generella bestämmelser på vad det är som får en person att sluta begå 

kriminella handlingar och börja leva ett laglydigt liv. Berman och Farbring beskriver 

upphörandet som en process. Denna process innebär att man förändrar sitt levnadssätt och 

identitet. Ofta kan det bero på att man blir äldre och tröttnar på det kriminella livet eller så kan 

det vara på grund av sociala faktorer. Dessa kan exempelvis vara fast arbete och relation med 

en icke kriminell partner (Berman och Farbring 2010:745). 

 

Sebastian berättar att hans kriminalitet var kopplad till sitt missbruk. Man behövde få pengar 

fort för att kunna upprätthålla den livsstilen. Till slut blev han trött på att hela hans liv 

kretsade kring missbruket. Som Bergström (2012:179–180) skriver så hade han hamnat i den 

utbrända fasen, då man tröttnar på det kriminella livet och att ständigt behöva leva med 

spänning. 

   Sebastian berättar vidare att han försökte flertalet gånger att sluta men då större delen av 

hans umgängeskrets var missbrukare av antingen alkohol eller narkotika, återföll han alltid 

tillbaka i gamla vanor efter en tid. 

   Berman och Farbring skriver i sin bok att en persons nätverk kan påverka om man återfaller 

i brott eller inte. Därför är det viktigt att i behandling med personer som vill lämna det 
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kriminella livet bakom sig att uppmärksamma personerna man har i sin omgivning. Det 

underlättar om man kan markera ut personerna som man kan stödja sig på och vilka som har 

en negativ inverkan på en. I många fall kan man behöva ändra sitt sociala nätverk (Berman 

och Farbring 2010:272).  

 

Sebastian berättar vidare att det som fick honom att sluta var att han återupptog kontakten 

med sin familj. Det tog lång tid innan han bestämde sig för detta då han kände sig skamsen för 

sina handlingar. Han berättar att hans syster hade under lång tid försökt att nå honom men att 

han hade haft svårt att gå med på en träff. Berman och Farbring uppmärksammar också detta 

och skriver att många upplever känslor av skam, tomhet och stigmatisering på grund av sina 

kriminella handlingar. Därför blir skapandet av en ny självbild en viktig process när man 

bryter den destruktiva livsstilen. Det blir som ett sätt att lämna de negativa känslorna och den 

kriminella identiteten bakom sig (Berman och Farbring 2010). 

   Gunnar Bergström menar på att personer med kriminell historik tenderar att ha en väldigt 

dålig självbild och då är det inte ovanligt att uppleva skamkänslor. Att kunna känna 

engagemang, ta ansvar eller visa intimitet är egenskaper som är ovana för kriminella personer, 

därför väljer man att fly istället för att handskas med dem (Bergström 2012:99–100), vilket är 

tydligt i Sebastians berättelse. 

   Ett citat från Sampson och Laub förtydligar Sebastians motivation att bryta med den 

destruktiva livsstilen: ”Changes that strenghten social bonds to society in adulthood will lead 

to less crime and deviance” (Sampson & Laub, 1993:21).  

 

Kalle berättar att han kunde sluta med sitt missbruk för någon annan. Varje gång han gick in i 

en ny relation kunde han helt hålla sig undan alkoholen men så fort det tog slut då började han 

missbruka igen. ” […] those with high attachment or close bonds with their spouses were less 

likely to commit crimes than those weakly attached […]” (Sampson & Laub, 1993:156).  

 

Det som hjälpte Kalle att sluta helt var när han insåg att han måste göra det för sig själv och 

inte för någon annan. När han fick den insikten, blev det mycket lättare att bli mottaglig för 

behandling. Han berättar vidare att han hade en väldigt bra kontaktperson på frivården under 

sin sista tid som frihetsberövad.  

- ”Det var så lätt att prata med honom och det kändes verkligen som att han lyssnade på mig. 

Han gav mig verkligen bra tips på hur jag skulle hantera mitt missbruk och fick mig att tänka 

i andra banor.” 
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De andra informanterna instämde med Kalles beskrivning av frivårdspersonalen. Tommy 

berättar att hans övervakare stärkte hans självbild och att hen förstod honom på ett annat sätt. 

Många har svårt att öppna upp sig för främlingar så därför blir den personliga kontakten 

oerhört viktig i förändringsprocessen. 

 

Interner som befinner sig på häkten eller anstalt kan emellanåt ha svårt att skapa sociala 

kontakter på grund av sin kriminella bakgrund. Därför blir tiden som frihetsberövad ett 

tillfälle att öva på att knyta nya kontakter och skapa nya relationer med 

kriminalvårdspersonal. Kriminalvårdspersonal kan påverka internes normer genom att bli en 

slags mentor som guidar den interne om vad som är rätt och fel (Berman & Farbring, 

2010:739).                                          

   Alla informanterna hade erfarenhet från Kriminalvården och man hade varit frihetsberövad 

flertalet gånger under sitt liv. Man talade väldigt varmt om frivårdspersonalen medan man 

hade olika uppfattning om kriminalvårdspersonalen. Tommy berättar att så som exemplet 

ovan visar var inte alltid fallet på häkten och anstalt. Det fanns visserligen väldigt duktig och 

tillmötesgående kriminalvårdspersonal men han berättar om att många upplevde en ”vi- och- 

dem” känsla. Han fick intrycket från många kriminalvårdare att de upplevde en känsla av 

makt bara för att de bar uniform och hade möjlighet att låsa in internerna. I diskussion med 

andra interner berättar Tommy att många ville göra tvärtemot till vad de blev tillsagda av 

kriminalvårdspersonalen att göra. Denna ”vi-och- dem” känsla spädde på frustrationen ännu 

mer och man kände sig ännu mer orättvist behandlad av samhället. Därför tappade man 

emellanåt viljan till förändring och att börja leva ett laglydigt liv för att man kände sig 

stämplad som kriminell.  

- ”Man får skita i allt dem säger och gör och komma ihåg att man gör detta [bryter den 

kriminella livsstilen] för sig själv. I slutändan kommer man förhoppningsvis komma ut 

starkare ur det här” (citat från Sebastian).  

 

KRIS etablerades i slutet av 90-talet av före detta kriminella. Många hade utfört kriminella 

handlingar under större delen av sitt liv och var nu trötta på detta liv. Därför, genom att stötta 

varandra, valde man att lämna den destruktiva livsstilen. I samtal berättar Oskar att han kände 

en slags tomhet precis innan han gick med i KRIS. Dagarna flöt ihop och man saknade 

sammanhang. Oskar hade velat lämna det kriminella livet under väldigt lång tid men visste 

inte riktigt hur han skulle gå tillväga. Han kom i kontakt med KRIS för första gången när han 

var frihetsberövad och befann sig på häkte. Han kontaktade dem innan han blev frisläppt och 
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bad dem hämta honom från häktet. Sedan dess har han varit en aktiv medlem i organisationen 

och har själv agerat som kontaktperson som besöker häkte, anstalt och behandlingshem. 

Oskar berättar att engagemanget i organisationen hjälpte honom att lämna det kriminella och 

destruktiva livet bakom sig. När han såg att han gjorde inverkan på andra personer och såg att 

han kunde hjälpa andra, då var det en stimulans för honom att inte falla tillbaka till kriminella 

mönster. Även tomheten som han upplevde i slutet av sitt kriminella liv försvann så 

småningom.  

Berman och Farbring skriver också om detta, att hjälporganisationer som drivs av före detta 

kriminella har ett positivt och stimulerande inflytande på ”hjälparna” också (Berman och 

Farbring 2010:750). 

”As social capital increases, bonds to work grow stronger and desistance from crime and 

deviance is more likely” (Sampson & Laub, 1993:220).  

 

I exemplen ovan kan man läsa om hur informanterna tog ett aktivt val för att bryta sitt 

destruktiva beteende. De utförde aktiva handlingar i form av agenter för att uppnå sina mål. 

För att utgå från Goffmans teori om jaget och roller kan informanterna ses som rollgestalter. 

Man interagerar med sin omgivning i form av en gestalt men det är den agerande individen 

som har drömmar, förmåga att ta in information och lära sig saker men även känna rädsla att 

inte leverera de förväntningar som omgivningen har på rollen (Gottzén & Lögdlund 

2014:183–184). Som exemplet ovan visar så hade Sebastian svårt att ta kontakt med sin syster 

för att han kände sig skamsen för sina handlingar. Det kan ses som att han utgick från att hon 

och familjen hade särskilda förväntningar på honom och då stämde inte hans rollgestalt med 

dem. Då människan har förmågan att distansera sig från rollen och reflektera över den kan 

man se informanternas val att lämna det destruktiva livet som en process för att förbättra ens 

uppträdande. Goffman menar att det är genom denna reflektion som en kan bestämma om 

man vill vara den rollgestalt som man uppvisar eller om det finns karaktärsdrag som man inte 

är nöjd med och därför skulle vilja ändra (Gottzén & Lögdlund 2014:184). 

I exemplen har man även kunnat utläsa att informanterna lättare kunde byta livsstil när de 

hade någon i sin omgivning som stöttade en - antingen anhörig eller professionell. Charles 

Horton Cooley tänker att jagkänslan kan speglas i individens aktiviteter. För att aktiviteterna 

och jagkänslan ska bli meningsfulla måste man ha andra människor i sin omgivning som man 

kan relatera till (Gottzén & Lögdlund 2014:110). Därför är det viktigt att omge sig med 

personer som har prosociala värderingar för att utveckla ett socialt jag och ett socialt 



47 
 

medvetande då enligt Cooley har gruppen en central roll i det hela (Gottzén & Lögdlund 

2014:112). 

”Social bonds to the adult institutions of work, education, and the family appear to exert a 

powerful modifying influence on adult crime and deviance” (Sampson & Laub, 1993:148). 

 

Man kan tolka individers återfall med att ”olika individer tolkar samma situationer på olika 

sätt, beroende på hur långt de har kommit i sin självinsikt” (Berman & Farbring, 2010:746). 

Vid en bättre självinsikt kan man börja lägga märke till förändringar i sitt beteende såsom 

ökad acceptans av sociala värden, man tar större hänsyn till andra och man upplever en ökad 

trivsel i sociala relationer. Har man däremot en dålig självinsikt så har man lättare att luta sig 

tillbaka mot kriminaliteten än att försöka ändra sig själv och upphöra med brott. 

   Oskar förklarar att kriminella handlingar oftast genomförs om ”tillfället är rätt” och i större 

utsträckning saknar personen i fråga självinsikt. Man agerar utefter om man tror sig att 

objektet man är ute efter är lättillgängligt och man tror sig ha en möjlighet till flykt. Sampson 

& Laub förklarar att det som skiljer kriminella personer från icke - kriminella är att den första 

saknar stark självkontroll och självinsikt (Sampson & Laub 1993).  

Utifrån Goffmans teori om roller så kan man tolka individers återfall som rollförlust. Befinner 

man sig en längre tid som frihetsberövad så börjar man efter en tid anpassa sig till 

förhållandena på institutionen - antingen primärt eller sekundärt. Detta hjälper individen att 

känna någon slags meningsfullhet i tillvaron. Man kan även uppleva att man har ”kontroll” 

genom denna anpassning, när man lär sig hur institutionen styrs av rättigheter och förmåner. 

När man sedan lämnar institutionen kan man uppleva känslor av maktlöshet då hela ens 

tillvaro hade kretsat kring tydligt uppsatta regler. Man hade även tillskrivit sig en ny identitet 

som sedan blir ifråntagen (Gottzén & Lögdlund 2014:185–186). I samband med det kan 

återfallsrisken öka.  

 

6.4 Viljan till förändring  

”Du har visserligen en dålig bakgrund, men du har även valt att missbruka. Nu måste du själv 

göra något åt din situation” (Thurén 2019:77).  

I samtal med frivårdspersonal uttrycker Simone vikten av kontaktpersonens roll att 

uppmärksamma tecken från den dömde som signalerar viljan att lämna den kriminella 

livsstilen.  
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- ”En betydelsefull händelse i livet kan påverka en person och få denne att vilja förändras. Då 

är det viktigt att vi finns där och backar upp personen och erbjuder de redskap vi kan för att 

hålla kvar hen på banan.” 

Det första steget i att förändra livssituation är att vilja och vara motiverad till det. Därefter ska 

man acceptera att man har ett ansvar att förändra. Det är ingen som kan ändra situationen åt 

en, utan det är individen själv som måste göra detta. Gunnar Bergström förklarar att 

förändringsprocessen tenderar att börja med en kris. Det kan antingen vara en inre kris, att 

man upplever skamkänslor för sina handlingar eller en yttre kris, att man är rädd för de 

negativa konsekvenserna av sina handlingar (Bergström 2012:268).  

Många kanske har en vilja att lämna den kriminella livsstilen men vet inte hur de ska gå 

tillväga. Har man blivit en del av ett gäng, kan många uppleva en rädsla att ta sig ur. Detta 

gäng kan även vara det enda sociala nätverk man har. Då kan man uppleva en rädsla över att 

man kommer bli ensam och inte ha någon umgängeskrets. I sådana fall blir det svårt att bryta 

det kriminella mönstret om man fortsätter att umgås med personer som har prokriminella 

värderingar (Bergström 2012:273–274). Därför blir det extra viktigt att i dessa sammanhang, 

när en individ har uttalat att man vill ändra sin livssituation, fånga upp det och erbjuda rätt 

stöd och om nödvändigt även behandling. Man ska även visa på prosociala sammanhang 

(Bergström 2012:269–271).  

En del av dem som tar beslutet om att lämna den kriminella livsstilen bakom sig och påbörja 

leva ett laglydigt liv upplever en viss rädsla eller osäkerhet. Denna osäkerhet bottnar i om 

man kommer att klara av att leva ett normaliserat vuxenliv. Gunnar Bergström skriver att 

dessa personer förstör för sig själva undermedvetet genom att exempelvis ta droger samma 

dag som de ska påbörja ett nytt jobb, kommer för sent eller inte dyker upp överhuvudtaget. 

Man tänker undermedvetet att man inte får lyckas med ett laglydigt liv eller att man inte 

förtjänar det för att man upplever skamkänslor för de kriminella handlingarna som man har 

begått (Bergström 2012:97–98). 

Tommy berättar att då han var 15 år när han för första gången kom i kontakt med sina 

kriminella vänner, så hade han ingen annan i sitt sociala nätverk. Han hade upplevt en trötthet 

på det livet under väldigt lång tid och kände ett behov av förändring. Men då han inte kände 

någon annan, var han rädd att bli ensam om han skulle dra sig ur. 

   Idag har Tommy levt ett drog- och kriminellfritt liv i ca 5 år. Han har en stadig relation och 

ett barn är inplanerat. Han berättar att det var hans partner som fick honom motiverad att ta 
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det sista steget för att bryta med sitt destruktiva liv. Berman och Farbring (2010:741,745) 

skriver om ett flertal studier24 som visar på att äktenskap eller en nära relation med en person 

utan kriminella kopplingar kan leda till minskning av kriminell verksamhet men även få det 

helt att upphöra. Laub och Sampson (1993) intygar detta i sin bok - att äktenskap med en icke 

kriminell kvinna kan innebära ökad social kontroll och i vissa fall byte av identitet samt 

självuppfattning.  

 

6.5 Behandlingsprogram och informanternas syn på denna 

I många behandlingssammanhang lägger man fokus på problemen som en individ har i syfte 

att behandla dessa. Man lyfter ens brister och svagheter, vilket kan bekräfta en individs dåliga 

självbild, om man har en sådan (Berman och Farbring 2010:145). Även om man har viljan att 

förändra sin livssituation så kan en sådan behandlingsmetod emellanåt ha en motsatt effekt. 

Malin berättar att man använder sig av en metod inom frivården som heter motiverande 

samtal. Metoden går ut på att man lyfter fram en individs resurser och styrkor som i sin tur 

främjar god anpassning. Man försöker stärka individens känsla av sammanhang då den är 

nödvändig för att en individ ska klara av ett vardagsliv.  

   Berman och Farbring menar på att man behöver en känsla av sammanhang för att förstå 

varför någonting händer, förstå hur man kan hantera det som händer men även för att se 

konsekvenserna av sina egna handlingar. Exempelvis kan man komma till insikt om vilka 

resurser man kan använda för att leva ett laglydigt liv och inse att ett kriminellt beteende inte 

är gynnsamt under längre tid. Personer som har en stark känsla av sammanhang har lättare att 

göra sådana reflektioner då man upplever sin tillvaro som meningsfull samtidigt som personer 

med svag känsla av sammanhang upplever högre grad av stress och spänning och följaktligen 

inte kan göra dessa reflektioner på samma sätt (Berman & Farbring 2010:146-147). 

”En sådan process som fokuserar på det positiva förväntas stärka individens motivation för 

förändring och utveckling, vilket i sin tur förväntas minska sannolikheten för återfall och öka 

möjligheten att leva ett gott liv” (Berman & Farbring, 2010:156).   

Malin berättar vidare att ett viktigt moment med metoden är att skapa en känsla av att ha stöd 

och trygghetskänsla hos klienten. Det är en mycket viktig faktor innan man kan börja 

ifrågasätta sitt egna beteende och öppna upp sig för förändring.  

 
24 Glueck, S. & Glueck, E. (1950) Unraveling Juvenile Delinquency och Shadd, M. (2003) Making good. How Ex- 
Convicts Reform their Lives  
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-”Vi är ju i princip främlingar för varandra. Visserligen har vi haft samtal tidigare men man 

vill inte berätta om sina svåraste stunder i livet för någon som man känner sig otrygg och 

obekväm med. Därför blir motiverande samtal ett väldigt bra sätt för att bryta den 

barriären.” 

När man lär sig metoden får man öva på reflektivt lyssnande och bekräfta att klienten har 

blivit sedd och hörd. Det är även viktigt att behandlaren uppvisar en empatisk förståelse för 

klientens skildringar. Man menar på att detta ska öka trygghetskänslan hos klienten (Berman 

& Farbring 2010:265). 

Gunnar Bergström skriver att man som person har olika orsaksförklaringar för att förstå oss 

själva och omvärlden. Dessa förklaringar kan bland annat vara interna eller externa samt 

stabila eller instabila. Han menar på att ett bra behandlingsarbete ska uppmärksamma dessa 

orsaksförklaringar och få individen att reflektera över dess inverkan. Har man exempelvis en 

tendens att lägga skulden på omgivningen för sina kriminella handlingar, ska behandlaren få 

individen att börja reflektera i nya banor (Bergström 2012:128). 

Ett av många program, Enhanced Thinking Skills, är ett grupprogram som riktar sig till både 

män och kvinnor som har ett kriminellt beteende. Inom programmet får man öva på kognitiva 

och sociala färdigheter och självkontroll.25 Vissa av deltagarna som hade genomfört 

programmet hade mycket positiva upplevelser där de själva kunde se skillnad i sitt tänkande. 

Vissa nämnde att man upplevde ett större ansvarstagande, minskad impulsivitet och ett ökat 

lugn. Andra nämnde även att man hade fått en ökad motivation till förändring och ett annat 

perspektiv på brottsligheten. Då detta är ett grupprogram var man tvungen att delta i form av 

rollspel och att tala inför gruppen. För vissa kunde detta upplevas väldigt ovant i början, men 

då programmet sträcker sig över 21 lektioner och totalt 50 timmar26, släppte många 

hämningar. 

   Kalle berättar att man blev väldigt sammansvetsad som grupp då deltagarna hade ofta 

samma bakgrund som en själv och man hade ett gemensamt mål. Kalle berättar vidare att man 

vågade tala i grupp och agera på andra sätt än vad man var van vid. Han förklarar det som en 

väldig befriande känsla.  

 

Berman och Farbring bekräftar den positiva synen på detta behandlingsprogram och att det 

 
25 https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/kriminalitet/ets/ 
26 Ibid. 

https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/kriminalitet/ets/
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har visat på goda resultat. Dock skriver dem även att det förekommer en hel del avhopp från 

programmet och att dessa personer har större risk att återfalla i brott. Författarna skriver 

vidare att det inte är motivationen som saknas hos dessa individer, utan de har andra behov 

som inte uppmärksammas i programmet. Det kanske inte ligger rätt i tiden och de behöver 

bearbeta aktuella bekymmer innan de kan påbörja öva på kognitiva och sociala färdigheter. 

Programmet är inte heller individanpassat, vilket kan resultera i att vissa upplever det som 

antingen för krävande eller för enkelt (Berman och Farbring 2010:477–478).     

 

One- to- one programmet liknar till stor del Enhanced Thinking Skills. Det riktar sig också till 

både män och kvinnor som har medel eller hög risk att återfalla i brott. Den största skillnaden 

är att detta program är individuellt och inte ett grupprogram. Det är ett program som bedrivs 

inom frivården och man har som fokus det brottsliga beteendet.27  

 

Tommy har fått ta del av båda programmen och anser att individprogrammet var bättre än 

grupprogrammet. Han förklarar det genom att man fick i större utsträckning den hjälp man var 

i behov av och det var utformat för just honom. Grupprogrammet fick han ta del av vid en 

tidigare frihetsberövning och han upplevde att det var svårt att delta. Han var inte heller 

tillräckligt motiverad för att genomgå en förändring så han valde att avsluta programmet efter 

några lektioner. 

Malin understryker vikten av dessa grupp-och individprogram. Hon ser positiva resultat från 

programmen men tyvärr är det en viss procent som hoppar av från dem. Hon tycker att det är 

oerhört viktigt att internerna fullföljer sina tilldelade program då avbrott kan i många fall 

förknippas med misslyckande och andra negativa känslor. Även motivationen att fortsätta ett 

annat program kan svikta vid avbrott.  

Ett annat program som har skapats just för svensk kriminalvård är Brottsbrytet. Det är 

anpassat efter nordiska förhållanden och är riktat till personer oavsett vilket slags brott man 

har begått. För att uppnå ett laglydigt liv motiveras deltagarna och stärker sitt självförtroende - 

att man faktiskt kan ändra sin livssituation. Vidare får deltagarna lära sig om konsekvenserna 

som kriminella handlingar för med sig, hur det påverkar deltagarna själva, ens närstående 

samt brottsoffret. Genom hela programmet får deltagarna öva på impulskontroll, 

problemlösningar samt uppmärksamma sina destruktiva tanke- och beteendemönster. Fokuset 

med programmet är att påverka tanke- och det yttre beteendet, att få deltagaren att börja 

 
27 https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/kriminalitet/one-to-one/ 

https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/kriminalitet/one-to-one/
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ifrågasätta sina tankar och värderingar (Berman & Farbring 2010:478–480).  

 

Sebastian är väldigt nöjd med programmet. Han förklarar att han fick en helt annan syn på 

sina livsval och hur de kan ha påverkat hans familj. Han berättar även att han blev stöttad av 

deltagarna och ledarna att ta kontakt med sin syster trots sin osäkerhet. 

   En av många metoder som man använder sig utav inom Brottsbrytet är motiverande samtal. 

Forskning visar att motiverande samtal i kombination med KBT- behandling har positiva 

resultat på utfallet samt deltagandet (Berman & Farbring 2010). 

 

Per, som jobbar som programansvarig på anstalt, har blandade åsikter om programmet. 

Grundtanken är god och det är viktig information som lärs ut. Han har dock uppmärksammat 

att många klienter har svårt att tillämpa sina kunskaper från programmet i anstaltsmiljö. Det är 

en sluten miljö och den genomsyras i många fall av destruktivt tankesätt och en stor del av 

internerna är omotiverade att genomgå någon som helst behandling. Det blir därför en negativ 

gruppdynamik som kan avspegla sig på dem som ändå har motivation att genomgå 

behandling. Även Berman och Farbring delar Pers synpunkter angående programmet och 

tycker att det är viktigt att försöka få interner att genomgå programmet Brottsbrytet i så tidigt 

skede av sin verkställighet som möjligt, innan de hinner bli påverkade av kriminella 

grupperingar. För att underlätta behandlingen för dessa interner och motivera dem vidare till 

förändring menar de att dessa interner borde befinna sig på behandlingsavdelningar på anstalt, 

om det finns sådana. Där är majoriteten av internerna motiverade att förändra sin livssituation 

och där får de även i större utsträckning öva på de kunskaper de tar med sig från programmen 

(Berman & Farbring 2010). 

 

Som man kan utläsa från exemplet ovan så håller ofta inte behandlingsprogrammen som 

erbjuds på vissa anstalter de mått som programmen på exempelvis frivård eller 

behandlingshem gör. Detta kan bero på att man inte satsar den tid och resurser som behövs på 

internerna för att framkalla den förväntade förändringen eller så följer man inte alltid upp 

genomgången behandling med andra program. Detta gäller således inte alla anstalter inom 

Kriminalvården, utan det är en tendens som är vanlig på de mindre orterna (Berman & 

Farbring 2010).  

 

För att förbättra villkoren för missbrukare och före detta kriminella har det emellertid bildats 

egna samarbeten inom vissa kommuner. MUMIN (Maria ungdom motiverande intervention) 
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startade i Stockholms län och riktas till unga mellan 15 och 25 år som har gripits för ringa 

narkotikabrott. MUMIN går ut på att i samband med att polisen griper och utreder 

ungdomarna samtidigt motiverar dem till ett krisomhändertagande med sina anhöriga. Då de 

flesta ungdomarna saknar motivation att söka vård för sitt missbruk har personal på MUMIN 

fått lära sig motiverande samtal och drygt hälften av dem som kommer på första samtal med 

organisationen genomför en behandling mot sitt missbruk (Berman & Farbring 2010:760). 

   En annan verksamhet är individen i fokus som riktar sig till missbrukare som har varit i 

kontakt med Kriminalvården. Syftet med verksamheten är att förbättra samarbetet mellan 

socialtjänst och Kriminalvården. Personer från frivården samt socialtjänstens sektioner 

missbruk och ekonomiskt bistånd har skapat ett team för att kunna erbjuda bättre 

förutsättningar för narkotikamissbrukarna. Man börjar planera insatserna redan när den 

frihetsberövade befinner sig på anstalt och dessa planeras tillsammans genom regelbundna 

möten. Därför har verksamheten fått gott gehör och man har sett att insatserna har kopplats in 

då klienten behöver dem som mest (Berman & Farbring 2010:762). ”Att behandla en 

kriminell livsstil börjar med att utmana de kriminella tankemönstren. På längre sikt, och om 

man vill ha bestående resultat, så måste man komma åt de djupare grundantagandena” 

(Bergström 2012:166).  

 

6.6 Tillgång till arbete och ekonomisk trygghet  

”We believe that adults, regardless of delinquent background, will be inhibitet from 

committing crime to the extent that they have social capital invested in their work and family 

lives” (Sampson & Laub 1993:141). 

Det framkom i samtal med före detta kriminella att de upplevde en glädje över att gå till 

arbetet. En del tjänade mindre än efter sina kriminella handlingar men man kunde ändå 

uppleva en stolthet över att ha förtjänat det. Många berättade att de tyckte om att samtala med 

sina arbetskamrater under kafferasten, något som de aldrig hade föreställt sig att de skulle 

kunna göra. 

   I samband med att informanterna fick arbete och fick uppskattning för det utförda arbetet, 

förstärktes så småningom självbilden. Många började tro på sin förmåga och börja känna en 

grupptillhörighet till arbetskamraterna. Även självidentiteten började ändras och man fick 

större möjligheter till personlig utveckling och självförverkligande. 

”Apparently, job stability is more important in explaining crime frequency than in 

distinguishing adult offenders from adult nonoffenders” (Sampson & Laub 1993:156). 
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Berman och Farbring skriver i sin bok om olika studier som gjorts om prokriminella attityder 

och dessa visar på att dåliga skolresultat, arbetslöshet, utanförskap och prokriminella attityder 

samt prokriminella nätverk kan kopplas till lagbrott. Däremot kan stadigvarande och 

tillfredsställande anställning ha minskande effekt på återfall i kriminell verksamhet (Berman 

och Farbring 2010). 

   Sampson och Laub (1993) skriver att fast arbete kan skapa band som får de kriminella 

handlingarna att upphöra. De menar på att genom fasta rutiner på en arbetsplats så ökar man 

sin sociala förmåga som i sin tur kan påverka känslan av identitet.  

 

Tommy berättar att han upplevde en osäkerhet i samband med sina jobbsökningar och hur de 

skulle påverkas av hans belastningsregister. Även Sebastian berättar att han kontaktade många 

byggföretag för praktiktjänster men att ingen återkopplade till honom. Till slut lyckades han 

få en praktikplats via kontakter och där jobbar han än idag. Han var öppen mot arbetsgivaren 

med sin bakgrund men trots det fick han påbörja praktikperioden. 

”The key theoretical point is that social capital and interdependence are reciprocal and are 

embedded in the social ties that exist between individuals and social institutions. […] For 

example, an employer may take a chance on a former delinquent, fostering a return 

investment in that job which in turn inhibits the deviant behavior of the employee” (Sampson 

& Laub 1993:141–142). 
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7. Problematik inom Kriminalvården 

Kriminalvårdens motto är ”Bättre ut” och ett av myndighetens viktigaste mål är att minska 

återfallen i brott. För att lyckas med detta har man ett flertal behandlingsprogram på anstalt28 

och Kriminalvården bedriver ett samarbete med andra myndigheter som bl.a. 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, kommunerna etc. Dock har andelen 

återfall varit samma under väldigt lång tid. Trots detta visar studier att det finns flertalet 

faktorer som kan påverka men även minska risken för återfall. För att lyckas med detta måste 

man ändra internas kriminella attityder, sociala nätverk och tankemönster. Personerna 

behöver även ha möjlighet att kunna arbeta och försörja sig samt ha tillgång till eget boende 

(RiR 2015:4).  

 

Detta samarbete som Kriminalvården har med andra myndigheter är bristfälligt och 

stödfunktionerna täcker inte alla behov som finns (RiR 2015:4). Insatserna varierar även 

mellan kommuner och landsting. Beroende på var i landet personen bor, påverkas dennes 

möjligheter att få stöd och vård efter frihetsberövningen.29 Den första perioden efter 

frihetsberövning är väldigt känslig för dessa personer. Om insatserna direkt efter frigivning 

dröjer eller helt uteblir, ökar det risken att personen kommer återfalla i brott. Även om man 

har genomgått behandling under anstaltsvistelsen kan den förlora sin innebörd om man inte 

kompletterar med annan behandling vid frigivningen (RiR 2015:4).  

   Det bristfälliga samarbetet mellan myndigheter kan förklaras genom att myndigheterna inte 

har ett tätare samarbete samt otydligheter kring fördelningen av ansvar. Myndigheterna gör 

enskilda insatser och det saknas person som koordinerar kontakterna mellan alla inblandade 

aktörerna. Det förekommer även ingen uppföljning av det återfallsförebyggande arbetet bland 

inblandade aktörer som skulle kunna bidra till utveckling och effektivisering. Därmed vet 

myndigheterna väldigt lite om vilka stödfunktioner som fungerar eller vad som påverkar 

minskningen av återfall i brott (RiR 2015:4).  

 

Marginaliseringen och stigmatiseringen har ökat i samhället och de frihetsberövade friges till 

en värre social situation än vad det var tidigare (Berman & Farbring 2010). Majoriteten av 

dem som friges saknar arbete, nästan hälften saknar boende och nästan de flesta är skuldsatta. 

Många av dem som friges har dålig hälsa, både psykisk och/eller somatisk, därför är den 

 
28 https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/kriminalvardens-uppdrag/ 
29 https://www.regeringen.se/4a57da/contentassets/31d9b215fa7c482db2a65b8d372a02fb/forstarkta-
aterfallsforebyggande-atgarder-vid-villkorlig-frigivning 

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/kriminalvardens-uppdrag/
https://www.regeringen.se/4a57da/contentassets/31d9b215fa7c482db2a65b8d372a02fb/forstarkta-aterfallsforebyggande-atgarder-vid-villkorlig-frigivning
https://www.regeringen.se/4a57da/contentassets/31d9b215fa7c482db2a65b8d372a02fb/forstarkta-aterfallsforebyggande-atgarder-vid-villkorlig-frigivning
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första tiden efter frigivning oerhört kritisk och att erbjuda rätt behandling blir av oerhört stor 

betydelse. Behoven som i många fall behöver tillgodoses sträcker sig över många områden så 

som vård, boende, försörjning och att kunna skapa sig ett meningsfullt socialt liv (RiR 

2015:4).  

Kriminalvårdens interner inkluderas på samma sätt som andra av normaliseringsprincipen, 

d.v.s. att de också ska kunna ta del av samhällets stödfunktioner.30 Emellertid borde denna 

grupp kunna få särlösningar då det finns risk att de hamnar sist i vårdkön. De långa 

väntetiderna inom vården och hos socialtjänsten försvårar arbetet för att kunna erbjuda 

internerna den hjälp och stöd som de är i behov av. Och ju längre tid de får vänta, desto 

svårare blir deras chanser till återanpassning (RiR 2015:4).  

   De få insatserna som görs är sällan individanpassade och erbjuds separat. Trots detta visar 

studier att man inte kan behandla en före detta kriminell med en insats i taget. 

Stödfunktionerna måste vara välplanerade och ske samtidigt. De måste vara anpassade efter 

personens behov, motivation och risknivå för att inte riskera att motivationen och 

möjligheterna till förbättring från den före detta kriminella kommer att försvinna. Man kan 

exempelvis inte behålla ett arbete om man har obearbetade psykiska eller somatiska problem, 

eller så kommer man ha svårt att genomgå en behandling om man inte har en fast boplats 

(RiR 2015:4).  

 

Efter en del rymningar inom Kriminalvården som skedde under 2004 valde man att satsa mer 

på säkerhetsfrågan. Därför kom arbetet med att minska återfall i skymundan (Berman & 

Farbring 2010). Det var först de senaste åren som man började fokusera på att utforma 

behandlingsprogram inom anstalter. Dessa program grundar sig på vetenskapliga studier där 

det är bevisat att de kan agera återfallsförebyggande. Andra studier som gjorts inom området 

visar på att behandling inom fängelse bör följas upp med behandling i frihet för att få så 

positiva effekter som möjligt. Även motiverande samtal, som man genomför inom frivården 

har visat på positiva resultat om man kombinerar det med annan KBT-behandling. Likaså har 

RBM- principen (risk-, behov- och mottaglighetsprincipen) som man använder sig utav inom 

frivården visat på goda resultat att upptäcka interner med hög återfallsrisk (Berman & 

Farbring 2010). Trots den kunskapen man har om behandlingen, är det fortfarande en stor 

procent som återfaller varje år. Vad bör göras för att fler ska kunna återanpassas som 

informanterna i studien? 

 
30 https://www.regeringen.se/4a57da/contentassets/31d9b215fa7c482db2a65b8d372a02fb/forstarkta-
aterfallsforebyggande-atgarder-vid-villkorlig-frigivning 

https://www.regeringen.se/4a57da/contentassets/31d9b215fa7c482db2a65b8d372a02fb/forstarkta-aterfallsforebyggande-atgarder-vid-villkorlig-frigivning
https://www.regeringen.se/4a57da/contentassets/31d9b215fa7c482db2a65b8d372a02fb/forstarkta-aterfallsforebyggande-atgarder-vid-villkorlig-frigivning
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8. Konklusion    

När man väljer ut typ av behandling utefter behovsprincipen får man inte glömma bort andra 

behov så som självförtroende och ångest, då dessa känslor också har en påverkan på risken för 

återfall. Emellertid är resultatet avgörande om klienten är mottaglig för behandling och villig 

att ändra sin livssituation. Ingen kommer att vara motiverad att göra någonting om inte det är 

viktigt för denne.  

 

Det har genom litteratur och intervjuer framkommit att personer med kriminell bakgrund ofta 

upplever känslor av skam, otillräcklighet och har en dålig självbild. Därför är det viktigt att i 

samband med behandling förstärka den internes självbild. Man ska få dem att känna sig 

bekräftade och förstådda. Om behandlaren uppvisar en god skicklighet och intresse att hjälpa 

klienten samt om relationen mellan behandlaren och klienten är god, då ökar chanserna för att 

klienten förblir motiverad och då minskar även risken för återfall i brott. 

Likaså har det framkommit i litteratur och samtal att den dåliga självbilden förändras när man 

får ett arbete. Man får en tilltro till sin egna förmåga och man börjar agera på ett nytt sätt. Har 

man exempelvis brutit kontakt med familj och vänner, är det många som återupptar den 

kontakten eller löser andra konflikter som var ett resultat av den kriminella livsstilen. 

 

Informanterna i studien visar att de hade lättare att bryta med sin destruktiva livsstil när de 

fick stöd från antingen anhörig eller professionell samt när man ändrar sitt sociala nätverk. 

Några av informanterna berättade även att det var lättare att ta beslutet att söka hjälp och 

försöka ändra sin livssituation när de kom till den ”utbrända fasen”.  

 

Tommys, Kalles och Sebastians sociala strukturer förändrades successivt när de började 

lämna det destruktiva livet bakom sig och börja återanpassas till samhället. De började utföra 

mänskligt agentskap för att uppnå nya mål som gynnar dem och deras anhöriga. Även 

självidentiteten ändrades och det reflexiva projektet tog nya uttryck. Istället för att skylla ifrån 

sig för sina missöden, tog de sitt ansvar och gjorde en förändring möjlig. I samband med det 

skapade de sig själva nya roller i sina sociala nätverk och i samhället.  

Resultatet visar att förändring och återanpassning är svårt om man inte har det rätta stödet 

både professionellt och socialt. Resultatet visar även att det fysiska kapitalet i form av boende 

eller ekonomisk inkomst är viktigt för att en person ska kunna upprätthålla ett laglydigt liv. 

De flesta måste även genomgå någon slags kris för att komma till insikt att man måste 
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förändras.  

   Alla av de nämnda informanterna hade erfarenhet från Kriminalvården som verksamhet. 

Medan man talade väldigt gott om frivårdspersonal, hade man mindre positiva tankar om 

kriminalvårdspersonal och man upplevde ofta en ”vi”- och ”dem” känsla. Denna känslan och 

att man uppfattade vissa i personalgruppen ha en maktposition p.g.a. att man bar uniform, 

gjorde att man kunde tappa motivationen att ändra sin livssituation. Personer som är 

frihetsberövade är en utsatt grupp och behöver all hjälp som går att få för att kunna bryta sitt 

destruktiva liv. Då Kriminalvårdens motto är ”Bättre ut”, borde en del av arbetet gå ut på att 

stärka personernas självbild och identitet. Då det har framkommit att stöd och förbättrad 

självkänsla har lett till positiva resultat, borde man bemöta dessa personer med större 

acceptans och förståelse. Istället leder stämpling och synen på kriminella personer som 

farliga, att de får det svårare att känna sig accepterade och på nytt integreras i samhället. I sin 

tur leder det till att risknivån ökar för att de på nytt ska återfalla i kriminalitet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev till intervjudeltagarna  
 

Hej,  

Jag heter Alexandra Seftigen och jag är student vid Lund Universitet. Jag skriver för tillfället 

min masteruppsats i socialantropologi och undrar om du skulle vilja ställa upp som informant. 

Mitt fokusområde är varför vissa personer återfaller i brott och vilka faktorer är viktiga för 

dem som inte återfaller och lyckas återanpassas i samhället. Som utgångspunkt har jag 

Kriminalvården och dess utslussningsprogram men är även intresserad av att se vilken roll 

frivården och KRIS har för dessa personer.  

Genom att intervjua dig, vill jag fånga upp dina perspektiv och tankar som du anser är viktiga 

för att klienterna inte ska återfalla i brott och hur man kan fortsätta arbetet med att integrera 

dessa personer till samhället.  

Deltagandet i intervjun är självfallet frivilligt och man kan avbryta den när som helst. 

Informationen kommer endast att användas till min uppsats och det är ingen annan som 

kommer att ta del av den. Om det går bra så kommer intervjun att spelas in på band, men både 

inspelningen och anteckningar kommer förvaras oåtkomligt för andra. 

 

Skulle du ha frågor eller andra funderingar så går det bra att kontakta mig via telefon eller 

mejl.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Seftigen 
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Bilaga 2 - Intervjuguide med Kriminalvårdspersonal och KRIS 
 

Skulle du kunna berätta lite om ditt arbete? (en ”typisk dag, vad fick dig att välja yrket?)  

 

Hur upplever du arbetet med klienterna? (vilka svårigheter har du/ brukar stöta på? Kan 

du uppleva några skilda åsikter från dem gentemot frivårdspersonal vs kriminalvårdspersonal? 

Om ja, vad tror du det beror på?)  

 

Är intresset stort från klienternas håll gentemot utslussningsprogram? (Om ja, vilket 

program är populärast? Om nej, vad tror du att det beror på? Vad är de allmänna åsikterna om 

utslussningsprogrammen?)  

 

Vad tror du det kan bero på att vissa återfaller i brott och andra inte? (Vilka faktorer kan 

vara viktiga för klienterna för att kunna återanpassas i samhället? Har du kunnat lägga märke 

till något mönster bland de klienter du möter, vilka sedan återvänder till Kriminalvården och 

vilka som klarar sig?) 

 

Vad är din åsikt om utslussningsprogrammen? (Vad skulle kunna förbättras eller 

förändras? Är det något samhället och andra aktörer skulle kunna göra för att kunna hjälpa 

klienterna till återanpassning?) 

 

Övrigt? Något du vill berätta om som jag glömt att fråga om? 


