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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till intervjupersonerna från Kriminalvården som bidragit 

till vår undersökning och för att de har gett oss lärorikt material. Utan er hade vi inte 

kunnat genomföra uppsatsen. Vi vill även rikta ett stort tack till våra 

familjemedlemmar och vänner som har visat sitt stöd och motiverat oss på vägen 

när tålamodet började ta slut. Slutligen vill vi tacka vår handledare som har väglett 

och gett oss rätt verktyg för att på bästa sätt kunna genomföra uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Hur kommer det sig att människor väljer vägar som innebär destruktiva levnadssätt 

som missbruk och kriminalitet? Statistik från Brottsförebyggande rådets hemsida 

visar att det är ett stort antal människor som återfaller i brott. Därför frågar vi oss 

varför så många återfaller i brott när det finns stöd och behandling att få inom 

Kriminalvården? 

  

Studien försöker besvara personalens uppfattningar om klienter som återfaller i 

brott, samtidigt som de upplyser om hur vissa klienter lyckas att återanpassa sig i 

samhället. Personalens arbetsåtgärder och de olika behandlingsprogrammen 

beskrivs specifikt i resultatdelen.  

 

Våra intervjudeltagares svar visar att rehabilitering har en stor betydelse för 

klientens återanpassning, men det gäller också att klienten är mottaglig för den hjälp 

som erbjuds. Även respons utifrån, ekonomisk trygghet och socialt välbefinnande 

skapar förutsättningar för klienten att återanpassa sig till samhället.  

  

Intervjudeltagarna har olika yrkestitlar som polis, frivårdsinspektör och 

kriminalvårdare. Vi använder oss av ett bekvämlighetsurval. Intervjudeltagarnas 

svar och vårt empiriska material kopplas till socialpsykologiska teorier. Vi har en 

bred referensram där teoretikerna som har varit relevanta för vår studie är: Asplund, 

Bergström, Lindgren, Goffman, Goldberg, Maslow och Myers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Återfallsförbrytare, återanpassning, rehabilitering, kriminologi, 

Kriminalvården, frivården, sociologi. 

 

 



 

 

Abstract 
Why is it that people choose paths that involve destructive lifestyles such as 

substance abuse and criminality? Statistics from the National Council shows a high 

number of repeat offenders and in this connection we wonder why so many are 

falling today despite the resources and support from prison and probation services 

offer? 

 

This study will attempts to answer what the staff of the correctional and probation 

services do to help their clients not relapse back into crime and what are the workers 

views about repeat offenders. To get an understanding of staff's working step, we 

will explain in detail about the various treatment programs that are presented in the 

results section. With this in mind, we ask ourselves: What measures and methods of 

treatment are used well to get clients to reintegrate into society? What are they key 

motives that cause offenders to relapse? What type of staff is required in addition to 

education and treatment programs to prevent the client Pole relapse into new 

crimes? 

 

Our interview participants' responses show that rehabilitation has a significant 

impact on the client's recovery, but it also means being receptive to the assistance 

offered. Although feedback from the outside economic security and social well-

being creates conditions for the client to reintegrate themselves into society. 

 

Interview participants had different job titles such as social workers, administrators, 

police and prison officers. We used a convenience sample. Based on the interview 

participants' responses and our first-hand data, we have linked this to social 

psychological theories that are produced in the result. We have a broad frame of 

reference where the theorists who were relevant to our study are: Bergstrom, 

Lindgren, Asplund, Goldberg, and Maslow. 
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1. INLEDNING 

Enligt kriminologen Sarnecki (2010) har industrialismens utveckling haft inverkan 

på brottsligheten. Man kan i hans text urskilja sambandet mellan hur brottsligheten 

påverkas av levnadsförhållanden där alkoholmissbruk, fattigdom och arbetslöshet 

genomsyrar samhället. Sarnecki (2010) redogör för hur förhållanden i ett land med 

hög arbetslöshet kan leda till högre brottslighet. Han belyser också hur uppkomsten 

av en brottslig karriär har en tendens att utvecklas inom socialt utsatta områden. 

 

Kriminalitet har alltså länge varit ett stort problem i vårt samhälle. På 

Brottsförebyggande rådets hemsida visar statistiken att återfall i brott har ökat de 

senaste 10 åren i Sverige. Statistiken från Brå (2004) visar en markant ökning av 

återfall i brott från 1996 till 2005 och hur antalet lagförda personer nästan har 

fördubblats, vilket skapar en minskad trygghet i vårt samhälle idag. Detta 

genomsyrar ett socialpsykologiskt synsätt genom att vi försöker förstå och förklara 

hur olika processer samverkar med varandra, det vill säga hur människors 

handlingar, organisationer och grupprelationer präglar vårt samhälle idag utifrån 

ett kriminologiskt perspektiv. Det gäller att undersöka återfall i brott utifrån 

samhället som helhet och vilken inverkan det har på individerna. Samtidigt som 

samhället styrs av individer så byggs våra uppfattningar och normer efter vårt 

samhälle. 

 

Kriminalvården är en myndighet vars vision är att motverka kriminalitet och brott i 

samhället. Personalen inom Kriminalvården använder olika behandlingsprogram 

när de ska vårda sina klienter. Det kan vara missbruksprogram, kognitivt 

beteendeinriktade program och övervakning med eller utan fotboja. Det råder inga 

tvivel om att Kriminalvården har ett stort utbud av insatser för att hjälpa sina 

klienter, men ändå visar statistiken att återfallsrisken har ökat senaste 10 åren 

(Kriminalvården, 2012). Hur kommer det sig att så många klienter från 

Kriminalvården återfaller när myndigheterna har som mål att bekämpa återfall i 

brott?  

 

Det finns runt 47 anstalter i Sverige och dygnskostnaden för varje intern är ca 

23 000 kr. Det innebär höga kostnader för Kriminalvården, därför försöker man 

finna olika åtgärder för att motverka att fler personer återfaller i brott 

(Kriminalvården, 2012). 

 

I vår studie som berör ämnet återfall i brott har vi använt oss av olika teorier och 

tidigare forskning. Dessa teorier studerar orsakerna kring återfall och hur man kan 

förebygga återfall. Lindgren (1998) belyser hur utstötning kan bidra till att man 
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lättare begår en brottslig handling eller har mindre möjligheter till återanpassning. 

Bergström (2004) visar vilken inverkan narkotika har på återfall. Andra faktorer 

som kan leda till återfall är arbete, umgängeskrets och familjeförhållanden (Ibid). 

Vår nyfikenhet att studera ämnet återfall väcktes då en av oss arbetar inom 

Brottsofferjouren. Det är en ideell organisation som stöttar människor som fallit 

offer för olika brott. Vi har valt att studera personalens uppfattningar eftersom de 

dagligen kommer i kontakt med klienternas tankar och känslor och bör därför vara 

upplysta om risker som finns och vilka åtgärder som behövs för att förhindra att 

deras klienter återfaller i nya brott.  

1.1 Statistik och fakta om återfallsförbrytare 

Brå (2012) beskriver sin verksamhet som ett centrum för kunskap om brottlighet, 

brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. 

Brottsförebyggande rådet samarbetar med olika myndigheter som polis, åklagare, 

domstolar och Kriminalvården. Den verksamheten bedrivs på uppdrag av 

regeringen sedan 1974 och leds för närvarande av generaldirektören Nils Öberg. 

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Statistiken från 

Brå (2004) visar även hur många återfall som sker under en uppföljningsperiod 

från ett till tre år, samt hur återfallsfrekvensen varierar beroende på vilken brott 

som har begåtts och vilka påföljderna blir. 

 

I den officiella kriminalstatistiken definieras begreppet lagförda personer som har 

dömts genom laga kraft vunnen dom (Brå, 2004). År 1996 hade 22 % av de 

lagförda personerna återfallit och efter tre år ökade det till 36 %. År 2000 hade 

antalet lagförda personer minskat. Trots detta var det ändå fler personer som hade 

återfallit i jämförelse med statistiken från 1996. Statistiken visar ytterligare att år 

2005 var det 24 % som hade återfallit efter ett år och efter tre år ökade det till 39 

%. Detta visar att ju längre tiden löper efter frigivningen desto större är 

sannolikheten att återfallen ökar (Ibid).   

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka varför klienter från Kriminalvården återfaller i 

brott trots det stöd och resurser som Kriminalvården erbjuder sina klienter. För att 

undersöka detta har vi intervjuat personal från Kriminalvården. I samband med det 

studeras vilka metoder Kriminalvården erbjuder sina klienter för att få dem att 

återanpassa sig i samhället. 

1.3  Frågeställningar 
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1. Vilka metoder använder Kriminalvården för att deras klienter ska lyckas 

återanpassa sig i samhället? 

 

2. Vilka förklaringsfaktorer anger personalen till att klienten återfaller i brott?   
 

3. Vilka andra faktorer kan leda till återanpassning förutom Kriminalvårdens 

behandlingsåtgärder enligt personalen? 

1.4 Avgränsning 

Anledningen till att vi valde personal från Kriminal- och frivården är för att de har 

en nära kontakt med återfallsförbrytare och en stor kompetens inom området 

återfall. I studien intervjuas personalen om deras klienter som återfaller i brott efter 

en avslutad behandling inom frivården eller efter avtjänat straff i fängelset. Vårt 

fokus är att finna orsaken till varför klienten återfaller i brott och hur det kan 

förebyggas utifrån personalens utsagor.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen innehåller 10 kapitel med tillhörande underrubriker för varje del. I det 

första kapitlet presenteras inledning, syfte, frågeställning och disposition. De 

centrala begrepp som fyller viktiga funktioner för studien förklaras i kapitel två. 

För att i nästa kapitel upplysa läsaren om hur tidigare forskning om återfall i brott 

har framställts i föregående tid fram till vår moderna tid. I kapitel fyra får läsaren 

följa hela studiens procedur, allt från metod, förförståelse, litteratursökning, hur 

våra intervjupersoner valdes, bearbetning av data, hur vi förhållit oss till de etiska 

kraven samt studiens trovärdighet.  

 

Kapitel fem presenterar de utvalda teorier som har legat till grund för vår 

analysprocess. I nästa kapitel kommer resultatet där de olika behandlingsprogram 

för brott och återfall beskrivs. I samma kapitel får man följa intervjudeltagarnas 

svar för varje tema. Då dessa teman har skapats under bearbetning av data vilket är 

förklaringsfaktorer, stigmatisering, klientens förutsättningar och klientens känslor. 

Varje tema är en huvudrubrik som består av underrubriker.  

 

Kapitel sju analyserar resultatet med hjälp av teorier och har samma struktur som 

resultatdelen, det vill säga rubriker och underrubriker. I de sista kapitlen redogörs 

studiens slutsats, våra reflektioner som har varit under arbetets gång, tips på vidare 

forskning och referenslista. Referenslistan innehåller tryckta och elektroniska 

referenser, rapporter och uppsatser som vi har använt oss för att kunna genomföra 

studien.  
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Slutligen kan vi konstatera att vi har bidragit lika mycket i arbetet. Där bådas 

arbetsinsats har varit meningsfull för studien genom våra skilda uppfattningar och 

idéer samtidigt som vi har haft olika områden som vi har ansvarat för. Vi började 

med att den ena ansvarade för tidigare forskning, inledning, och metod medans den 

andra ansvarade för resultat, sammanfattning och analys. Samtidigt som vi har 

växlat mellan dessa och kunnat slutföra varandras arbetsområde för att inte riskera 

att arbetet inte följer en röd tråd och för att kunna få en sammanhängande bild av 

studien.  

 

1.6 Centrala begrepp 

 Återfallsförbrytare 
Återfallsförbrytare innebär när dömda personer som har avtjänat sitt straff 

återfaller i brott inom 1-3 år efter frigivningen (se bilaga 2). Bergström (2004) 

definierar begreppet återfall “när någon har varit hederlig en tid och börjar 

återfalla i sitt gamla beteende” (Bergström, 2004, s. 301). Statistiken på 

Kriminalvårdens hemsida visar att cirka 40 % av återfallsförbrytare är dömda för 

brott. 

   

Återanpassning 

Begreppet återanpassning innebär att individen får möjlighet att återanpassa sig till 

samhället och följa samhällets lagar och regler. Lindgren (1998) definierar 

återanpassning som: 

 
Återanpassning innebär att handling fördöms, men att den närmaste sociala omgivningen 

liksom samhället i stort förfogar över mekanismer som innebär att personen i fråga får 

förlåtelse och en ny chans att aktivt återbördas till den sociala gruppen (Lindgren, 1998, s. 

84).  

 

 

Kriminalitet 

En person kan uppfattas som kriminell när man har begått en eller flera brott som 

t.ex. rån, misshandel, eller mord. Lindgren (1998) förklarar hur en kriminell person 

kan uppfattas som avvikande från sin omgivning, vilket kan innebära utanförskap 

och en stor risk för återfall.  

  

 

Kriminalvården och Frivården 

Kriminalvården är en statlig verksamhet som består av 47 anstalter, 31 häkten och 

34 frivårdskontor med ca 11 000 anställda. Verksamheten är indelad i sex regioner 
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och har sitt huvudkontor i Norrköping. Varje år omhändertas ca 26 000 personer på 

häktet, frivården och fängelser runt om i landet (Kriminalvården, 2012). 

  

Kriminalvårdens vision ”bättre ut” utgör grunden för hur verksamheten strävar 

efter en effektiv samverkan för att nå målen. Verksamhetsmålen innebär att 

Kriminalvården inte tolererar förekomsten av droger, rymningar, kriminella 

aktiviteter, hot eller trakasserier. Personalen ska ha en god kompetens, vara 

pålitliga och hålla en god professionell kontakt med sina klienter, samt ha ett etiskt 

förhållningssätt till sina klienter. De påföljder och straff som verkställs av 

Kriminalvården är fängelse, fotboja, villkorlig dom med samhällstjänst, 

skyddstillsyn, kontraktsvård och övervakning (Kriminalvården, 2012). 

  

Frivården är den del av Kriminalvården som övervakar klienter som blir villkorligt 

frigivna från fängelse och som döms till skyddstillsyn. Frivården ansvarar också 

för intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja). Dessutom görs 

personutredningar i brottsmål och yttranden över personer som står under 

övervakning. Många klienter som står under övervakning deltar i något av 

Kriminalvårdens behandlingsprogram. Enligt Kriminalvårdens hemsida har 

frivården som uppgift att hjälpa sina klienter så att de kan komma tillbaka till ett 

normalt liv i samhället och inte återfalla. De som arbetar inom frivården kallas 

frivårdsinspektörer och är ofta utbildade som socionomer, beteendevetare eller 

jurister (Kriminalvården, 2012). 

1.7 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi olika perspektiv hos forskare kring deras uppfattningar 

om orsakerna till återfall, vilket är arv, miljö och missbruksproblematik. 

Litteraturen belyser också fördelarna med långvariga insatser till återanpassning 

genom att tidigt undersöka bakomliggande problem i ett kriminellt beteende. 

Dessutom uppmärksammas andra faktorer som ekonomisk trygghet och socialt 

stabilitet som visar vilken inverkan det har på klienternas livsförändring.    

1.8 Kriminalitet som livsstil 

Bergström (2004) definierar återfall som när en person tidigare har lyckats ta sig ur 

sitt kriminella tillstånd, men återupptar sitt gamla kriminella beteende. Studier som 

har gjorts av Lalander (2001), Bergström (2004) och Rydén (1996/2005/2008) 

konstaterar hur de yttre influenserna som hemmiljö, uppfostran, familj och vänner 

kan inverka på återfall i brott. Bergström (2004) hävdar att den kriminella banan 

oftast har sin början under uppväxten. Ju tidigare i tonåren som man börjar begå 

brott desto svårare blir det att ta sig ur detta mönster i vuxen ålder. Bergström 

(2004) redogör för en undersökning som visar hur stor andel av de som begår brott 
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före 15 års ålder finns med i polisregistret senare i livet. I undersökningen deltog 

81 män och resultatet visade att av dem som begår brott före 15 års ålder finns 63 

% med i polisregistret vid 30 års ålder. Dessutom uppger han faktorer som kan leda 

till återfall som till exempel dåliga familjeförhållanden, ekonomisk kris, dålig 

umgängeskrets, narkotika och alkoholmissbruk. Bergström (2004) förklarar hur 

brottskarriären pågår under olika stadier: förkriminell, tidig kriminell, avancerad 

kriminell och utbränd. Den första fasen inträder redan under tidig barnaålder- tidig 

ungdom och den sista sker vid medelåldern. Under det första stadiet av 

brottskarriären är den mänskliga drivkraften ofta följd av en önskan att förnimma 

spänning och nya impulser. Vid nästa skede under ungdomsåldern får den 

kriminelle en förskjutning från att vara en driven spänningssökare till att vara mer 

nyttoorienterad. Tredje fasen inträder vid 30-årsåldern då brottsligheten kommit att 

bli en del av kriminellas vardag och identitet. Vanligtvis avslutas den på grund av 

en kraftig vändpunkt, sjukdom eller dödsfall. Sista fasen infaller efter 40-årsåldern 

då man har gått så långt med sin kriminella livsbana att den kriminelles tankar om 

en ljus eller mörk framtid inte har någon betydelse, varken inför ett liv i fortsatt 

kriminalitet eller ett liv utan brott.  

 

Bergström (2004) tar upp olika åtgärder som kan vara till hjälp för klienten att inte 

återfalla. Bergström (2004) nämner 12 stegs- programmet som hjälper klienten att 

våga tro på sig själv och våga erkänna sina problem för att nå en positiv 

förändring. Han menar att de flesta kriminella har ett samvete som de skyddar sig 

mot i sitt kriminella tankemönster. Missbruk dövar det dåliga samvetet, men när 

det kriminella tankemönstret tar över slipper de kriminella att känna av de negativa 

känslorna som ångest och skam. Därför är det positivt att arbeta bort negativa 

känslor, eftersom skam och skuld har en stor inverkan på klienternas 

förändringsprocess (Bergström, 2004). 

1.9 Återfall i brott 

En rapport från Brå uppmärksammar betydelsen av att tidigt finna riskfaktorer i 

barndomen och förhindra utvecklandet av ett kriminellt beteende i framtiden (Brå, 

2001). Dessa faktorer går så långt tillbaka från barnets födelse och till hur 

anknytningen till modern utvecklas. Studien visar att psykosociala faktorer som 

aggressivitet och personlighetsstörningar från barndomen kan öka risken att 

individen kommer i kontakt med kriminalitet senare i livet. Psykologerna Piaget 

och Freud anser att brist på kärlek och dålig anknytning till modern kan sätta 

negativa spår i individens beteende. Det kan innebära att individen utvecklar ett 

aggressivt beteende och får svårt att hantera sina känslor (Bernstein, 2008). 
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Flera kriminologer anser att återfallsrisken ökar ju mer tillgänglig narkotikan är 

inom individernas närmiljö. Förutom att rikta in sig på avvikande beteenden, finna 

en relation mellan psykosociala beteenden och kriminalitet visar Lalander (2001) 

missbrukets baksida. Lalander (2001) genomförde ett etnografiskt fältarbete och 

intervjuade 24 ungdomar i Norrköping för att skapa en större förståelse för 

missbrukets baksida. Syftet var att finna den riktiga förklaringen till varför 

individen hamnade i missbruk. Lalander (2001) talar om svårigheterna att ta sig ur 

kriminaliteten, vilket kan bero på en trasslig bakgrund, att man umgås med vänner 

som missbrukar droger eller säljer droger till andra. Han anser att vem som helst 

kan falla offer för missbrukets baksida, därför bör skola, polis och samhället bli 

bättre på att upplysa och utbilda ungdomarna om alkohol- och missbrukets 

konsekvenser. 

  

Rydén-Lodi (2005) har studerat orsaker till återfall. I en delstudie ur hennes 

avhandling Återfallsförbrytare- vilka var de? görs en jämförelse mellan grupper 

som lyckas ta sig ur det kriminella livet och de som fortsätter med det. 

Undersökningen genomfördes på ett fängelse i Stockholm där 100 intagna 

medverkade. Resultatet visade att majoriteten av de som återfallit i brott hade varit 

dömda för brott ett flertal gånger och hade kriminella vänner som missbrukade 

droger i jämförelse med de som lyckats återanpassa sig i samhället. Rydén-Lodi 

(2005)  har även riktat sig på egenskaper som aggressivitet, sårbarhet och 

impulskontroll. Genom att Rydén-Lodi (2008) studerar samspelet mellan 

individens egenskaper och omgivningens påverkan på individen kan det skapa en 

större förståelse för uppkomsten av ett kriminellt beteende.  

 
Under senare år har en omfattande internationell forskning visat på betydelsen att 

studera samspelet mellan individens egenskaper och omgivningen när man vill 

försöka förstå hur och varför en individ utvecklar antisocialitet och kriminalitet. 

Dessa samband är troligen mycket komplexa och rör sig om ständigt pågående 

samspel mellan biologiska, psykologiska och olika omgivningsfaktorer för att 

slutligen leda till en utveckling mot antisocialt beteende (Rydén- Lodi, 2008, s. 20).  

 

Rydén-Lodi (2005) belyser vidare fördelarna med långvariga insatser för klientens 

återanpassning genom att undersöka bakomliggande problem i ett kriminellt 

beteende. Det kan vara att ha tillgång till en bostad och ett arbete att komma till 

som gör det möjligt för klienten att hantera sitt missbruk (Rydén- Lodi, 2005, s. 

29). 

  

En pilotstudie som Rydén-Lodi (1996) genomförde tillsammans med Sundell och 

Flodin följer 15 kriminella ungdomar i tidig ålder. De undersöker hur deras 

ekonomiska situation ser ut, om ungdomarna hade kontakt med socialtjänsten och 

om de hade tillgång till eftervård och utbildning. Undersökningen visade att bra 
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vård och en sysselsättning gav ungdomarna större chans till återanpassning. 

Dessutom visar studien att när man har ett ansvar som att vara förälder, eller har en 

partner som man starkt håller av kan det göra att man lättare motiveras att 

förändras till en bättre människa.  

1.10 Återanpassning 

Samhället försöker genom insatser minska brottsligheten samtidigt som staten 

kräver effektiva insatser mot brottsbekämpning för att skapa trygghet i samhället. 

Därför krävs Kriminalvårdens visioner och insatser för att hjälpa personer som 

återfaller att sluta med brott. Taxman (2010) är en amerikansk kriminolog som 

förhåller sig kritiskt till Kriminal- och frivårdens behandlingsprogram och anser att 

de inte håller vad de lovar. Dessutom har hennes forskning visat för- och nackdelar 

med Kriminalvårdens arbetsmetoder i USA. Taxman arbetar som professor inom 

kriminologi och är chef för Center for Advancing Correctional Excellence vid 

George Mason University. Hon undersöker kriminal- och frivårdens 

behandlingsmetoder och studerar hur olika straff påverkar klienten. Hon menar att 

programmen bör vara mer individuellt utformade och anpassas efter varje klients 

behov. Dessutom riktar Taxman (2010) in sig på vad personalen levererar till sina 

klienter inom behandlingen och vilka krav som ställs inom Kriminalvården. 

Taxman (2010) kritiserar även behandlingsprogrammen som varar ett fåtal veckor 

och menar att personalen bör följa upp sina klienter bättre efter varje avslutad 

behandling Brå (2012). I en internationell studie som Taxman är delaktig 

undersöks vilken metod som är bäst lämpad för klientens återanpassning. Det har 

visat sig vara ett kognitivt beteendeinriktat program gör klienten mer medveten om 

sina problem och känslor. I studien kom man fram till att betydelsen av ett gott 

samarbete mellan Kriminalvården och andra myndigheter skapar goda 

förutsättningar för klientens återanpassning (Henderson, Young, Farrell, Taxman, 

2009). 

1.11 Sammanfattning  

Litteraturen tar upp orsakerna till återfall och möjligheterna till återanpassning. En 

del forskare hävdar att återfall har att göra med barndom och uppfostran, medan 

andra forskare menar att det har att göra med yttre influenser såsom omgivningen. 

I samband med detta förklaras hur viktigt det är för individen att ha en god 

umgängeskrets eftersom faktorer som att vara utsatt i en social miljö kan leda till 

återfall i brott. Litteraturen beskriver även att missbruk som exempel narkotika har 

en stor inverkan på att individen återfaller. En del forskare kritiserar 

Kriminalvården för att de inte har tillräckligt med resurser eller eftervård för att få 

sina klienter att lyckas återanpassa sig i samhället.  
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2. METOD 

I detta kapitel förklaras studiens tillvägagångsätt. Arbetsprocessen och 

bearbetningen av data belyses. Dessutom beskrivs urval, datainsamlingsmetod, 

etiska ställningstaganden och studiens tillförlitlighet.  

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Inom samhällsvetenskapliga metoder finns det olika uppfattningar om hur metoden 

ska tillämpas. Ofta är metoderna inte helt neutrala där de är baserade på forskarnas 

uppfattningar från tidigare kunskaper och personliga erfarenheter. Dessutom kan 

forskarnas intresse och erfarenheter styra valet av forskningsfråga och vilken 

inriktning som samhällsvetenskap eller naturvetenskap forskningen ska ha. Oavsett 

vilken inriktning utgår man ifrån ontologi. Det innebär att forskaren ska förhålla 

sig till den verklighet som man vill belysa och förstå, det vill säga läran om vad 

som existerar och vad det betyder att någonting existerar. Ontologi har två 

perspektiv. Den ena bygger på objektivism och den andra bygger på 

konstruktionism. Objektivistisk kunskapssyn innebär fakta som ligger utanför vårt 

intellekt och som vi inte kan påverka. Det kan vara hur vi uppfattar en specifik 

organisation som ett konkret och påtagligt objekt som har sina egna regler och 

riktlinjer. Medan konstruktionism kunskapssyn är mer ifrågasättande och bygger 

på hur individer tolkar och uppfattar den sociala verkligheten (Bryman, 2002). I 

samband till vår studie bygger den kunskapssyn på vår vilja att förstå hur 

interaktionen fungerar mellan personalen från Kriminalvården och deras klienter. 

Men också genom att vilja förstå och tolka deras berättelser om verkligheten.   

 

En annan kunskapssyn som påminner om ontologi är epistemologi. Den betraktas 

som giltig kunskap om den sociala verkligheten, det vill säga vad man kan veta och 

hur man kan nå kunskap genom en realistisk uppfattning av verkligheten. De två 

olika kunskapsteoretiska inriktningar som epistemologi har är positivism och 

tolkningsperspektivet. Tolkningsperspektivet bygger på att förstå och tolka texter 

som kan härledas till kvalitativ forskning. Inom positivism ska vetenskapen baseras 

på ett objektivt förhållningssätt där forskaren är fri från sina värderingar och 

tolkningar. Detta perspektiv kan härledas till kvantitativ forskning. Vår forskning 

är influerad av tolkningsinriktad epistemologi med anledning att tolka personalens 

upplevelser kring deras klienter som återfaller i brott (Bryman, 2002). 

2.2 Kvalitativa intervjustrategier och induktivt förhållningssätt 

Studien är baserad på en kvalitativ metod med insamlat material från 

intervjudeltagarna som vi sedan anknyter till relevanta teorier. Kvalitativa studier 

innehåller djupgående intervjuer som skapar större förståelse för 
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intervjudeltagarnas upplevelser och känslor, vilket har en relevans för vår studie 

(Hartman, 2004).  Bryman (2002) definierar vad en kvalitativ studie innebär: 

 
Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 

kvantifiering vid insamling av analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, 

tolkande och konstruktivistisk till sin art (Bryman, 2002, s. 249). 

 

Bryman (2002) beskriver hur en kvalitativ studie är tolkningsinriktad och att fokus 

ligger i att förstå den sociala verkligheten utifrån vad som studeras (Bryman, 2002, 

s. 250). Studien försöker besvara personalens syn på de faktorer som underlättar 

rehabiliteringen respektive bidrar till återfall i brott. Med dessa utformade 

frågeställningar som grund har vi använt oss av en induktiv metod för att kunna 

uppfylla studiens syfte. Det innebär att man först samlar in data och skapar olika 

teman och utifrån det försöka hitta passande teorier som har ett samband med 

forskningsfrågan. I nästa steg analyseras datamaterialet och med hjälp av de 

utvalda teorierna komma fram till varför klienten återfaller i brott och hur det kan 

förebyggas. Hartman (2004) beskriver hur interaktiv induktion används i en 

kvalitativ undersökning. 

 
”Man preciserar frågor och gör urval innan man samlat in data. Den interaktiva 

induktionen menar att man bör göra ett teoretisk styrt urval och datainsamlande. Detta gör 

att man kan koncentrera sig på det som är viktigt, istället för att samla in en stor mängd 

data som sedan inte visar sig vara relevant för den genererade teorin” (Hartman, 2004, s. 

289).  

 

Ytterligare förklarar Bryman (2002) hur en induktiv metod kan gå till: 

 
”Utifrån ett induktivt tillvägagångsätt är teorin resultatet av en forskningsansats. Den 

induktiva processen innebär således att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av 

observationer. Observationer/resultatteori” (Bryman, 2002, s. 22). 

 

Eftersom vi utgick från en induktiv metod valdes teorier efter vår datainsamling 

och studiens procedur. Dessa teorier har varit till stor hjälp när vi ska dra slutsatser 

som besvarar studiens syfte.  

2.3 Förförståelse 

Innan en samhällsforskare studerar ett fenomen måste man tydliggöra hur man 

kommer fram till vissa tolkningar och hur förförståelsen kan komma att påverka 

studien. För en forskare gäller det att bli medveten om sina subjektiva meningar 

när man gör tolkningar. Vår tolkning beror av förförståelsen och för att kunna tolka 

krävs det att man har kunskap och livserfarenheter redan från början. I 

förförståelsen finns olika komponenter som språk, begrepp, trosföreställningar och 
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personliga erfarenheter. Dessa komponenter skapar en helhetsuppfattning som vi 

sedan formar och vi kan vi aldrig nå en fullständig förståelse för en annan 

människa eftersom vi inte kan lägga vår egen förståelse helt åt sidan (Hartman, 

2004). 

 

Innan vi genomförde intervjuerna diskuterade vi våra föreställningar och 

erfarenheter kring vårt forskningsområde. Vi hade en föreställning om att dålig 

umgängeskrets var det som bidrog till återfall, dock hade vi begränsat med 

kunskaper om Kriminalvården och om deras personal och därför valde vi att läsa 

mer om det. Innan vi begav oss ut på studiefältet hade vi fördomar om 

återfallsförbrytare och varför de ofta återfaller i brott trots den hjälp och stöd de 

erbjuds från Kriminalvården. Efter intervjuerna fick vi större empati för 

återfallsförbrytarna och med hjälp av personalens utsagor kom vi till insikt om hur 

lätt det är att återfalla i brott när klienten ständigt blir stämplad av andra människor 

i samhället och inte har familj eller vänner att vända sig till, eller hamnar i fel 

miljö. 

 

För att vi skulle lyckas hålla oss så neutrala och objektiva som möjligt under hela 

intervjuprocessen försökte vi frigöra oss från fördomar genom att fokusera på 

intervjudeltagarnas berättelser och upplevelser. Det handlar om att kunna se saker 

och ting utifrån informanternas synsätt och lägga fördomar och tolkningar åt sidan. 

Efter slutet på varje intervju var vi tydliga med att framföra hur vi uppfattade 

intervjudeltagarens svar för att inte riskera missvisande tolkningar som kunde ske 

under databearbetning. 

2.4 Litteratursökning 

För att finna tillämpligt material för studien har vi använt sökord som kriminologi, 

återfall i brott, recidivism, rehabilitering och sociologi. Statistikunderlag är 

hämtade från Brottsförebyggande rådets hemsida och från Statistiska Centralbyrån. 

Vi erhöll rapporter och avhandlingar från olika sökmotorer som Swebup, Libris, 

Kriminalvårdens hemsida och Google Scoolar.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Intresset för det valda ämnet väcktes då en av oss arbetade inom Brottsofferjouren. 

Där går arbetet ut på att vara stöd i motiverande samtal åt människor som faller 

offer för brott. Efter flera års arbetslivserfarenhet inom Brottsofferjouren som 

stödperson väcktes en undran om vad det är som får lagbrytarna att utföra 

brottsliga handlingar? På så sätt ledde intresset till att studera återfallsbrytare och 

därför tog vi kontakt med vår handledare och presenterade vår idé med studien och 

fick ett godkännande till svar.  
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Innan vi gav oss ut på studiefältet var vi eniga om att vända oss till frivården 

eftersom vi antog att personalen som arbetar där borde vara tillräckligt upplysta om 

deras klienter som återfaller i brott, samt att frivården har ett flertal 

återfallsprogram som personalen arbetar med. Vi började med att kontakta 

frivården via telefon och berättade att vi är två studenter som läser sociologi och 

hade en önskan om att få intervjua personalen kring deras arbete med klienter. Vi 

förklarade syftet med vår undersökning och frågor som skulle ställas under 

intervjuerna. Nästa steg var att stämma möte med personalen för att presentera vår 

studie mer ingående. Mötet visade sig positivt då vi fick möjligheten att intervjua 

fyra personer på frivården. Den femte personen som intervjuades arbetade på 

häktet. Vi tog kontakt med en av enhetscheferna på häktet via mail och undrade om 

vi kunde komma på intervju och fick ett samtycke till svar. Personen som 

intervjuades på häktet var kriminalvårdare. Vi ville få fler infallsvinklar och 

material från olika yrkeskategorier och därför valde vi att intervjua polis, 

frivårdsinspektörer och kriminalvårdare. 

  

Intervjufrågorna behandlar vårdpersonalens arbete med lagbrytarna, det vill säga 

deras klienter som återfaller i brott (se bilaga 1). Intervjufrågorna var av öppen 

karaktär med några utvalda bakgrundsfrågor som ställdes först. Under de enskilda 

intervjutillfällena med personalen spelade vi in samtalen som varade mellan 30-45 

minuter. Vi hade frågat om deras samtycke att få spela in på band, vilket de 

accepterade. Detta underlättade för oss att fokusera på intervjun istället för att 

anteckna och memorera allt som sades.  

2.6 Urval och undersökningsgrupp 

Kriterier för vårt urval var att intervjua personalen från Kriminalvården eftersom 

de arbetar nära med klienter som riskerar återfall och därför anser vi att de bör ha 

en stor kompetens inom det området. I samband med detta blev det 

bekvämlighetsurval, då deltagarna som ville och kunde ställa upp fick bli våra 

intervjupersoner. Deltagarna från Kriminal- och frivården hade olika yrkestitlar, 

vilket var polis, frivårdsinspektör och kriminalvårdare. De arbetar under samma 

myndighet och eftersträvar ett gemensamt syfte att vårda lagbrytarna. Majoriteten 

av intervjupersonerna hade flera år av yrkeserfarenhet, allt från två år till mer än 10 

år. 

 

Anledningen till valet av olika yrkeskategorier var för att se om vi fick en variation 

i deras utsagor om varför deras klienter återfaller i brott. Inom Kriminalvården 

arbetar polisen tillsammans med åklagaren och domstolen som är en del av det 

svenska rättsväsendet. Personalen arbetar både individuellt med sina klienter och i 
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arbetslag. Deras ansvarsområden kan vara intensivövervakning med fotboja, 

personutredningar och behandling. En kriminalvårdare arbetar på Kriminalvårdens 

anstalter och ansvarar för kontakten med de intagna. Deras arbetsuppgifter är att 

övervaka och motivera missbrukare till behandling. De arbetar tillsammans med 

andra i ett team under ledning av en kriminalvårdsinspektör (Kriminalvården, 

2012). 

2.7 Datainsamlingsmetod 

Studien baseras på intervjuer med personalen som arbetar inom rättsväsendet, 

vilket ligger till grund för insamling av datamaterial. Under intervjuerna är det 

personen som intervjuar och styr samtalen genom att bestämma vilka frågor som 

ska ställas. Vi använde oss av en intervjuguide som underlättade för oss att ställa 

relevanta frågor. Intervjuguiden skapades efter studiens syfte och de utvalda 

frågeställningarna. Därefter skapades olika teman som var intressanta och hade 

betydelse för forskningsproblemet. Vi följde en så kallad tratt-teknik, vilket 

innebär att man inleder med att diskutera ämnet allmänt för att sedan göra frågorna 

mer precisa (Hartman, 2004). Vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjumetod.  

 

Bryman (2002) förklarar hur en semi-strukturerad intervju går till. 

 
”En term som täcker många olika slags intervjuer. Termen brukar vanligtvis referera 

till en kontext där intervjuaren ställer ett antal frågor utifrån en generell hållen 

intervjuguide, där det också är möjligt att variera ordningsföljden mellan frågorna. 

Frågorna brukar också vara mer allmänt formulerade än i det strukturerade 

intervjuschemat. Forskaren har vid en semi-strukturerad intervju även viss möjlighet 

att ställa ytterligare frågor utifrån det data som uppfattas vara viktiga svar från 

respondentens sida” (Bryman, 2002, s. 472). 

 

Vi ansåg att en semi-strukturerad intervju var lämplig för undersökningen eftersom 

studien representerar en kvalitativ art, samt att vi hade intervjupersoner med olika 

yrken och kunde på så sätt styra intervjufrågorna beroende på om det var en polis, 

frivårdsinspektör eller kriminalvårdare som intervjuades.  

  

Innan intervjuerna var förberedde vi oss på intervjuschemat (se bilaga 1) och 

gjorde oss förtrogna med de frågor vi hade konstruerat. Den utformade 

intervjuguiden förde med sig ett intresseväckande engagemang från 

intervjupersonalens sida.  

 

Under intervjun försökte vi uppträda professionellt och inte vara för påstridiga. Vi 

tog den tid som krävdes för varje person som vi intervjuade. Intervjuerna varade 
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mellan 30- 45 minuter inom loppet av två veckor. Efter de avslutade intervjuerna 

transkriberade vi materialet och läste igenom det för att få en övergripande bild. 

För att säkerställa att vi hade uppfattat materialet lika utbytte vi tankar med 

varandra. På så sätt tydliggjordes de väsentliga aspekterna när vi skulle reducera, 

organisera och kategorisera datamaterialet.  

 
När man kategoriserar för man samman de begrepp som handlar om samma sak. På 

så sätt skapar man en huvudkategori som är den viktigaste för de individer när man 

undersöker. Alla andra kategorier skall stå i relation till huvudkategorin. (Hartman, 

2004, s. 288).  

 

Huvudkategorin som skapades heter: ”Orsaker som kan bidra till återfall” och de 

underkategorier som tillhör huvudkategorin var: förklaringsfaktorer, 

stigmatisering, klientens förutsättningar och klienternas känslor. När dessa 

kategorier hade skapats genom att koppla olika teman till varandra kunde vi 

genomföra en analys. Bryman (2002) redogör för hur man använder sig av teorier 

inom kvalitativ forskning.  

 
I en kvalitativ forskning ligger fokusen på att man ska behandla teori som något som 

uppkommer ur data, att man tillåter teoretiska idéer att härledas utifrån de data som 

samlats in (Bryman, 2002, s. 254). 

 

I samband med det skapades olika teman och utifrån insamlat datamaterial kom vi 

fram till de utvalda teorierna. Dessa teorier fick bli Asplund, Bergström, Goffman, 

Goldberg, Maslows motivationsteori, Lindgren, och Myers, (se avsnitt 5). 

2.8 Validitet och reliabilitet  

Den viktigaste bedömningen i en kvalitativ studie är kvalitén på slutsatserna som 

formuleras utifrån data som presenteras. I en kvantitativ forskning utgår man ifrån 

begreppet reliabilitet som innebär hur pålitlig en undersökning är. För att visa en 

god reliabilitet gäller det att få samma resultat vid upprepade tillfällen (Bryman, 

2002). Eftersom vi genomför en kvalitativ studie om människors upplevelser kan 

det därför vara svårt att få samma resultat vid upprepade tillfällen. Ett annat 

begrepp som sällan används i en kvalitativ studie är validitet. Det används inom 

kvantitativ forskning när man utgår ifrån ett mätinstrument som ska mäta det som 

avser att mäta (Bryman, 2002). Men eftersom det mätinstrumentet inte är aktuellt i 

en kvalitativ forskning använder vi istället begreppet ”trovärdighet” genom att 

ställa frågor som har relevans för vår studie samtidigt som vi har anpassat 

frågeställningarna till studiens syfte. Genom att tydligt redogöra för vår 

förförståelse och vårt tillvägagångsätt av det insamlande datamaterialet anser vi att 

de teoretiska slutsatserna är rimliga.  
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För att en kvalitativ studie ska ha en god kvalité gäller det att forskaren tillämpar 

vissa kriterier och visar vilka underlag som studien är baserad på. Det kan gälla allt 

från problemformulering, studiens syfte, förförståelse, analys av data och slutsats 

(Bryman, 2002). I en kvalitativ studie innebär det större svårigheter att generalisera 

i jämförelse med en kvantitativ studie. Bryman (2002) förklarar varför det är svårt 

att generalisera till andra miljöer i en kvalitativ studie.  

 
Då kvalitativa forskare genomför deltagande observationer eller gör ostrukturerade 

intervjuer med ett litet antal individer i en viss organisation eller ett visst 

bostadsområde, menar kritikerna att det är omöjligt att generalisera resultaten till 

andra miljöer (Bryman, 2002, s. 270). 

2.9 Etiska aspekter 

För att studien ska vara etiskt hållbar ska den uppfylla kriterier som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2002). Vår första tanke med studien var att vända oss till 

Kriminalvårdens klienter. I samråd med vår handledare fanns det en risk att studien 

kunde bli oetisk och istället fick vi vända oss till personalen för intervjuer.  

 

Informationskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna i denna studie 

informerades om studiens syfte, i vilket sammanhang studien skulle användas, 

samt vilka vi var. I fråga om forskningssyftet informerades personalen om att det 

berör deras klienter som återfaller i brott. I nästa steg förhöll vi oss till 

samtyckeskravet genom att upplysa intervjupersonerna att de kunde närsomhelst 

avbryta sin medverkan. Innan det blev aktuellt med intervjuerna fick deltagarna en 

kort introduktion både skriftligt och muntligt om hur intervjun skulle gå till (Se 

bilaga 1). På så sätt var deltagarna medvetna om vilka frågor vi kunde ställa. I 

nästa steg uppfylldes konfidentialitetskravet eftersom deltagarens namn, eller 

annan information som kunde leda till igenkänning uteslöts. Efter intervjuerna 

förvarades materialet i tryggt förvar som bara vi två kunde ta del av och slutligen 

förhöll vi oss till nyttjandekravet genom att enbart använda materialet i 

forskningssyfte. Intevjupersonerna informerades också om att materialet kommer 

att tryckas och publiceras för allmänheten och att även de kommer att kunna få ta 

del av resultatet (Bryman, 2002). 

2.10 Metoddiskussion 

Baserat på forskningsfrågan var ett induktivt tillvägagångsätt ett självklart val, för 

att på bästa sätt styra arbetet åt rätt håll och för att få intressanta infallsvinklar. Det 

negativa i att använda en semistrukturerad intervju är att eftersom intervjufrågor är 



16 

 

allmänt formulerade så är det lätt att hamna i irrelevanta diskussioner som gör att 

intervjuaren tappar fokus på vad man vill uppnå i intervjun. Men eftersom vi var 

två som intervjuade hade vi fördelen att så fort det inträffade så kunde en av oss se 

till att vi hamnade på rätt spår. Utifrån de olika yrkeskategorierna som valdes fick 

vi en bättre uppfattning och ett större perspektiv kring deras arbetsåtgärder och det 

utbud av behandlingar som Kriminalvården erbjuder sina klienter. Samtidigt som 

det krävdes att vi anpassade och styrde intervjufrågorna beroende på om det var en 

polis, frivårdsinspektör eller kriminalvårdare som vi intervjuade. Men det viktiga 

var att se om de olika yrkesutövare hade skilda åsikter kring återfall i brott. I 

början av intervjuerna var det tänkt att börja med inledande frågor för att bli varm i 

kläderna och för att skapa en mer avslappnad stämning, men sen insåg vi att dessa 

frågor tog alltför stor plats under intervjun vilket gjorde att vi var tvungna att 

fokusera mer på huvudfrågorna. Intervjudeltagarna kunde bli avbrutna under 

intervjun i sitt jobb och därför var vi medvetna om att det kunde påverka deras 

svar. Kritiken ligger i att efter intervjun insåg vi att vi kunde besparat oss att ställa 

vissa frågor då mycket av intervjupersonernas svar fanns att läsa på 

Kriminalvårdens hemsida. Rekommendationen hade varit att granska 

Kriminalvårdens hemsida innan vi utformade vissa frågor till intervjun. 

Huvudsakligen är att utifrån de underlag och svar vi fick fram från intervjun 

möjliggjorde det vårt arbete i syfte att besvara vår forskningsfråga.  

2.11 Sammanfattning 

I detta kapitel har studiens tillvägagångsätt och ställningstaganden presenterats. I 

kapitlets första del presenteras metodvalet, urval och undersökningsgrupp för att 

sedan upplysa om hur vi förhåller oss till de olika kvalitetskriterierna som ställs 

inom forskningen, bland annat förförståelse, validitet och reliabilitet, men också 

bearbetning av data. Vidare presenteras och diskuteras etiska aspekter vilket är 

kriterier inom information, samtycke, konfidalitet och nyttjandekravet. Utifrån 

dessa krav har vi tagit hänsyn till hur forskningen ska hanteras på bästa sätt och hur 

forskningen som berör individen ska skyddas. Slutligen presenteras våra kritiska 

förhållningssätt gällande studiens procedur.  

 

3.TEORI 

Studien har ett socialpsykologiskt perspektiv som studerar förhållandet mellan 

klienten och samhälle. Det handlar om att se hur samspelet fungerar mellan 

individers tankar, känslor, beteenden och samhället i övrigt. Samtidigt som 

samhället styrs av individer så byggs våra uppfattningar och normer efter vårt 

samhälle. För det andra innebär det att människorna har ett socialt behov och är 
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ömsesidigt beroende av varandra. Avvikelse och “det aparta” kan innebära 

förödande konsekvenser för individerna (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

Under teoriavsnittet kommer socialpsykologiska teorier att behandlas. Teorier som 

vi kommer att ta upp är: Myer (2000), Lindgrens (1998), Asplunds (1987), 

Goldbergs (2000), Goffman (1972), Bernstein (2008).  

3.1 Gruppens identitet 

Myers (2000) menar att det mest centrala i våra liv är genom sociala influenser 

som människor påverkas av. Myers (2000) förklarar att människan påverkas starkt 

av sin omgivning och utövar inflytande på varandra i så hög grad att individens 

livsutveckling styrs på ett avgörande sätt. Våra tankar, känslor och handlingar 

produceras inom en social kontext i samspelet med varandra. Enligt Myers (2000) 

möter vi samhället och finner oss själva i andra, vilket gör att vår identitet, vår 

självbild och vår självkänsla utformas. Konsekvenserna av det kan bli att vi 

påverkas så starkt av varandra att vi förväntas att uppträda på samma sätt som de 

andra gruppmedlemmarna. Om en gruppmedlem handlar efter gruppens ”regler 

och normer” skapar det möjligheter för en gruppmedlem att få bekräftelse och 

status från de övriga gruppmedlemmarna, vilket resulterar i större självförtroende 

hos en gruppmedlem. Det är genom de skapande symbolerna ”vi och dem” som 

gruppen bygger sitt identitetsskapande. Gruppens inflytande kan vara så avgörande 

att en gruppmedlem kan ha svårt att ta sig ur detta. Individen försöker många 

gånger leva upp till det som förväntas av dem. Att vara annorlunda leder för det 

mesta till social uteslutning (Myers, 2000). 

3.2 Utstötning, stigmatisering och stämplingsteorin 

Lindgren (1998) har inom kriminologin gjort viktiga ställningstaganden inom den 

moderna synen på brott. Han förklarar utvecklingen som har skett från 1900-talets 

kriminologi och vad begreppet utstötning innebär för en person som begår en 

brottslig handling. Vidare förklarar han att utstötning kan leda till ett socialt 

avvikande från samhällets sociala grupper. Att bli utstött från andra innebär att 

man blir isolerad av samhället och får svårt att smälta in i det sociala vardagslivet. 

Lindgren (1998) beskriver utstötning som en form av stigmatisering, utestängning 

och isolering som väcker skam och ånger för den utsatta personen. Utan samhällets 

stöd och förståelse blir följden att den frisläppte väljer att söka sig tillbaka till sina 

gamla kontakter för att känna acceptans och för att inte bli dömd (Lindgren, 1998). 

Lindgrens (1998) teorier är relevanta för studien i det avseendet att han förklarar 

processen som lagbrytarna går igenom. Han förklarar hur lagbrytarna stämplas som 

brottslingar av yttre aktörer (stigmatiseras) och att det finns få möjligheter till 



18 

 

återanpassning eftersom utstötningen kan vara starkare än att individen vill 

förändras (Lindgren, 1998). 

 

Goldberg (2000) menar att när en människa begår brott är det ett avvikande 

beteende som speglas tillbaka till personen i form av ogillande reaktioner från 

omgivningen. Att bli klassad som avvikare av andra kan leda till en försämrad 

självbild. Enligt Goldberg (2000) blir individen stigmatiserad och etiketterad som 

avvikare om man inte visar omgivningens motsats, men om avvikelsen har blivit 

en del av individens självbild så fortsätter det avvikande beteendet. Detta kan leda 

till en självuppfyllande profetia. Individer formar sin uppfattning efter andras 

uppfattningar. Därför är det viktigt för den avvikande personen kan komma förbi 

de negativa reaktionerna och omdefiniera sin självbild till en mer positiv bild. 

 

Goffman (1972) beskriver att stigma är när en individ blir stämplad av andra och 

ofta blir placerad i en viss typ av kategori på grund av att man särskiljer sig från 

andra grupper. Det kan också innebära att personen har någon viss egenskap, eller 

avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar. Genom att individen blir 

stämplad och placerad i en viss typ av kategori så ökar chansen att personen träffar 

någon från samma kategori och skapar grupptillhörighet med dem. Goffman 

(1972) tar upp sådana exempel som organisationer som AA (Anonyma 

Alkoholister), fängelser eller anstalter. Dessa grupper av människor med samma 

stigma skapar grupptillhörighet och det leder till en mer sympatisk inställning till 

varandra i jämförelse med stigmatiserade personer som känner utanförskap och 

saknar grupptillhörighet. 

3.3 Social responsivitet 

I det föregående stycket har stämplingsteorin presenterats samt hur respons från 

andra kan se ut. Asplund (1987) utgår från olika sorters respons och beskriver 

respons som ett resultat av våra reaktioner och förväntningar. Han förklarar att 

beroende på vilken sorts respons individen får från andra så kan det innebära 

positiva reaktioner eller negativa följder. Vidare kan det kopplas till hur klienten 

formar sitt beteende efter samhällets reaktioner. Ju mer negativ respons eller 

utebliven respons lagbrytaren får från samhället desto större sannolikhet att 

klienten fortsätter med sitt negativa beteende. Dock handlar det om att ge rätt typ 

av respons till personen som man försöker lära. Alltså gäller det att använda rätt 

redskap för att omforma, lära och utveckla ett beteende hos individen (Asplund, 

1987).  

 

Asplund (1987) anser att människan är en social responsiv varelse vilket betyder 

att människan har ett behov av att bli sedd och få respons för sina handlingar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skriv_ut_det_sj%C3%A4lvklara
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genom social responsivitet. I motsats till det används den asociala responslösheten 

i negativ bemärkelse genom att människan slutar agera på grund av att responsen 

uteblir. Teorin utgår från att människan är en social varelse och att individen 

anpassar sig i andras närvaro i form av regler. Det kan härledas till när man är 

delaktig i spel så följs man av spelets regler, tillit och reaktioner (Asplund, 1987). 

Ett exempel är när en person spelar fotboll enligt reglerna och inte får ta bollen 

med händerna. En annan typ av social respons är sordinerad respons. Det är när 

individen genomgår en kris och plötsligt blir annorlunda behandlad av sina 

närmaste vänner eller övriga i samhället (Asplund, 1987). Sordinerad respons 

anses vara dämpad och socialt begränsad till skillnad från social responsivitet. 

3.4 Motivationsteorin 

Bernstein (2008) illustrerar Maslows behovstrappa för att visa människans behov i 

livet genom en hierarkisk ordning. I behovstrappan tar han upp fysiska behov, 

trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Behovstrappan 

förklarar hur behovet först måste tillfredsställas för att kunna nå 

självförverkligande längre fram i livet. I det första stadiet handlar det om de mest 

uppenbara behoven för människans överlevnad som föda, vatten, sömn och värme.  

I nästa steg kommer trygghetsbehoven då det handlar om att känna sig trygg inom 

den miljö man befinner sig i (Bernstein, 2008). När trygghetsbehovet är uppfyllt 

kommer man att stäva efter det sociala behovet. Det sociala behovet handlar om att 

vi människor anses vara flockdjur och därför har vi ett behov av att vara sociala 

med andra. Teorin används för att bättre förstå hur mänsklig motivation och 

personlig utveckling fungerar,. Dessutom är teorin känd för sitt grundläggande 

begrepp i en hierarkisk ordning om människans överlevnad, behov och motivation 

(Bernstein, 2008). Kritiken med teorin är att man inte kan dra generella slutsatser 

om att denna rangordning av behovstrappan passar alla. Faktum är att Maslows 

behovstrappa kan utesluta andra viktiga faktorer som kan passa bra på andra eller 

att vissa människor inte behöver fullborda alla steg i trappan för att känna 

stimulans med sitt liv eller uppnå självförverkligande.  

  

Maslows behovstrappa steg för steg:   

 

Fysiologiska behov: Dessa behov är grundläggande för vår existens där mat, vatten 

och syre ingår. Det krävs att dessa behov tillgodoses för att i nästa steg eftersträva 

trygghet och socialt liv (Bernstein, 2008). 

 

Trygghetsbehov: I det andra steget strävar man efter säkerhet, trygghet och 

närkontakt. När individen inte upplever säkerhet eller trygghet kan konsekvenserna 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Regler
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regler
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kris
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kris
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bli att individen hamnar i en svår situation och får svårt att ta sig ur den (Bernstein, 

2008). 

 

Behov av kärlek och gemenskap: Här har människan en längtan efter intima 

kärleksrelationer och känslan av att ha gemenskap och meningsfullhet med andra 

människor. Om dessa känslor och behov inte tillfredsställs kan brist på detta behov 

leda till ensamhet och utanförskap (Bernstein, 2008). 

 

Behov av självuppskattning: I detta skede börjar människan känna självrespekt och 

är i behov av att känna sig behövd, uppskattad och värdefull av sin omgivning 

(Bernstein, 2008). 

 

Behov av självförverkligande: I detta stadium når människan sin fulla potential. 

Det är här människan utvecklar kunskap, begåvning och kreativitet. Hur en person 

uppfattar självförverkligande varierar från person till person. I detta steg är de 

individuella skillnaderna mest påtagliga (Bernstein, 2008). 

3.5 Sammanfattning 

Kapitlet presenterar utvalda teorier som har varit till hjälp för att bevara 

forskningsfrågan. I början presenteras Myers (2000) och menar att människan styrs 

och formas efter sociala influenser som sker i samhället. Med det förklarar han att 

människan påverkas starkt efter regler och normer som formas i samhället, vilket i 

sin tur utövar inflytande på andra i så hög grad att individens livsutveckling styrs 

på ett avgörande sätt. Vidare presenteras Lindgrens (1998), Goldbergs (2000) och 

Goffman (1972) som skriver om utstötning, stigmatisering och stämplingsteorin. 

Lindgrens (1998) teorier är relevanta i det avseendet att han förklarar processen 

som lagbrytarna går igenom. Han förklarar hur lagbrytarna stämplas som 

brottslingar av yttre aktörer (stigmatiseras) och att det finns få möjligheter till 

återanpassning eftersom utstötningen kan vara starkare än att individen vill 

förändras (Lindgren, 1998). Goldberg (2000) beskriver stigmatisering som att bli 

klassad som avvikare och det kan leda till en försämrad självbild. Medan Goffman 

(1972) menar att när en individ blir stämplad av andra och ofta blir placerad i en 

viss typ av kategori på grund av att man har egenskaper som särskiljer sig från 

andra grupper eller avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar. Sedan 

kommer Asplunds (1987) som berättar om hur olika typer av respons kan ge 

upphov till olika beteenden. På så sätt visar han hur omgivningens reaktioner kan 

förstärka individens beteende. Utifrån negativ eller utebliven respons från 

samhället kan det förstärka klientens negativa handling i form av ett brottsligt 

beteende. Slutligen presenteras Maslows motivationsteori, (Bernstein, 2008). Han 

berättar om människans grundläggande behov, vilket är det första som ska 
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uppfyllas för människans överlevnad skull. För att sedan uppfylla behovet av 

trygghet, socialt välbefinnande liv och förmågan att förverkliga sina drömmar. 

Bernstein (2008) belyser också om hur viktigt det är med mänsklig motivation för 

att människan ska kunna uppnå stimulans och utveckling i livet. 

 

4. RESULTAT 

4.1 Behandlingsprogram för brott och återfall.  

Behandlingsprogram är något som Kriminalvårdens personal använder när de ska 

vårda sina klienter för att inte återfalla i brott. Några av dessa program kommer att 

presenteras i resultatet (Kriminalvården, 2012). I samma kapitel får man följa 

intervjudeltagarnas svar för varje tema. Då dessa teman har skapats under 

bearbetning av data vilket är förklaringsfaktorer, stigmatisering, klientens 

förutsättningar och klientens känslor.  

 

Kriminal- och frivårdens behandlingsprogram består av olika insatser och åtgärder 

som personalen arbetar med och är individuellt anpassade till varje klients behov. 

Dessa åtgärder syftar till att minska risken att den intagne ska återfalla i brott och 

underlätta för klientens återanpassning i samhället efter frigivningen. Kriminal- 

och frivårdens behandlingsmetoder är evidensbaserade vilket innebär att effekten 

av behandlingen är mätbar. Dessa behandlingsprogram som presenteras nedan är 

relevanta för vår studie och är utformade för klienter som riskerar att återfalla i 

brott, eller riskerar återfall inom alkohol- och narkotikamissbruk (Kriminalvården, 

2012). 

  

BSF (Beteende Samtal Förändring) inriktar sig på förändring och beteendesamtal. 

Personalen arbetar med att få klienten att själv komma till insikt att vilja förändras. 

Syftet med övningarna inom BSF är att klienten ska utveckla nya sätt att se på 

saker utifrån sin egen situation (Kriminalvården, 2012). 

  

ROS (Relation och Samlevnadsprogrammet) vänder sig till sexualbrottslingar där 

syftet är att få klienten att inse konsekvenserna av sina handlingar. Man låter 

klienten göra en egen riskanalys och utveckla en strategi för att undvika återfall. 

Programmet går ut på att man arbetar med empati, kognitiva förvrängningar, 

sociala förmåga, intimitet och förmåga att hantera negativa känslor. Här måste 

klienterna konfrontera sina skam- och skuldkänslor och sitt levnadssätt under 18-

28 veckor. Undersökningar från Kanada har visat att behandlingsprogrammet Ros 

minskar risken för återfall i brott (Kriminalvården, 2012). 
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Återfallspreventionsprogram inriktar sig på alkohol- och narkotikamissbruk. För 

klienten gäller det att skapa en balans mellan viljan att förändra sig och ha tilltro att 

klara det. Det handlar om att lära känna sig själv, sina varningssignaler före 

återfall, hitta strategier och sätta upp mål för sitt tillfrisknande (Kriminalvården, 

2012). 

 

IDAP- (Integrated Domestic Abuse Programme) är anpassat för män som är 

våldsbenägna och använt våld eller hot mot kvinnor. Programmet grundas på en 

kognitiv beteendemetod med fokus på social inlärningsteori. Klienterna tränas till 

att se hur våldet påverkar kvinnor och barn i tankar, känslor och handling. Här får 

klienten lära sig tona ner sin ilska, motverka negativa impulser och hantera sin 

svartsjuka (Kriminalvården, 2012). 

 

Prime for life är ett program om alkohol och droger där klienterna får reflektera 

över sina egna mål, värderingar och undersöka sina egna biologiska risker till 

droger och alkoholism. Programmet ger klienten möjligheten att lägga upp en egen 

personlig riskreduceringsplan efter motiverande övningar med utbildad personal 

från Kriminalvården (Kriminalvården, 2012). 

  

One-to-one är en kognitiv beteendeteori där deltagarna får möjlighet att förändra 

sitt beteende genom motivation. De får även träna sina sociala färdigheter, 

tänkandet, självkontroll, problemlösning och attityder genom att träffa en 

kriminalvårdare eller psykolog (Kriminalvården, 2012). 

  

Bättre ut är ett program och en nollvision som Kriminalvården har och innebär att 

man inte tolererar förekommandet av droger, rymningar, kriminella aktiviteter, hot 

eller trakasserier. Personalen ska ha en god kompetens, vara pålitliga och 

professionella gentemot sina klienter och ha ett etiskt förhållningssätt. Här finns 

det regler och villkor att följa såsom att vara drogfri, hålla kontakten med 

Kriminalvården och delta i olika påverkansprogram (Kriminalvården, 2012). 

 

”Vad är motivation till förändring” är ett program från Kriminalvården som 

innebär att nyckeln till förändringen ligger i motivationen hos klienten. Utförandet 

av metoder såsom att skambelägga och läxa upp lagbrytarna visar på noll 

förändring, då det skapar en känsla av hopplöshet hos både klienter och rådgivaren. 

Att motivera och erbjuda lagbrytaren en möjlighet till förändring genom vilja och 

motivation anser Kriminalvården är det bästa alternativ för att klienten ska kunna 

förändras. Behandlingens syfte är att få klienten att inse konsekvenserna av sina 

handlingar (Kriminalvården, 2012). 
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12-stegsprogrammet är ett behandlingsprogram som bedrivs av Kriminalvården 

och används inom olika fängelseanstalter. Bergström (2004) beskriver om 12-

stegsprogrammet som ett sätt att finna lösningar för hur klienten kan hantera livet 

under svåra perioder. Han förklarar hur programmet fungerar med fler detaljerade 

utsagor än vad som beskrivs inom Kriminalvårdens broschyrer (Kriminalvården, 

2012). 

 

De olika stegen i programmen handlar om att få människan att inse att 

man har problem, kunna ta emot hjälp, se lösningar, kapitulera och 

arbeta med skuld och gottgörelse känslor. Syftet med att följa de 12 

stegen är att bli en mer hederlig människa (Bergström 2004, s 273).  

 

Behandlingsprogrammet är kognitivt och inriktar sig på människor med alkohol 

eller narkotikamissbruk. En undersökning från Kriminalvården visar att 

programmet fungerar effektivt då åtskilliga människor med ett kriminellt förflutet 

har anpassat sig till att bli laglydiga medborgare (Kriminalvården, 2012). 

 

Här nedan redovisas socionomens svar om hur viktigt det är att sätta upp rimliga 

mål som fungerar för klienter. Det gäller att se över vilka behandlingsprogram som 

fungerar mest effektivt beroende på hur stor risken är att klienten kommer att 

återfalla efter frigivningen.   

 

Frivårdsinspektör (socionom): 

  

“Vi jobbar ju efter något som heter verksamhetsplan som innebär vad 

ska verkligheten leda till? När övervakningen och skyddstillsynen håller 

på att löpa ut och de själva kommer till insikt då har vi nått själva 

målen. Det gäller alltså att sätta upp rimliga mål för klienter som 

återfaller pga. att de är beroende av att missbruka droger eller alkohol. 

Vi jobbar med missbruksprogram som fungerar” 

4.2 Förklaringsfaktorer 

I detta avsnitt presenteras personalens uppfattningar om varför klienten återfaller. 

Intervjudeltagarna har yrkestitlar som kriminalvårdare, polis och två 

frivårdsinspektörer med utbildningsbakgrund som socionom och beteendevetare. 

Enligt personalen handlar återfall i brott om negativa faktorer såsom 

umgängeskrets, missbruk och brist på socialt stöd.  

4.2.1 Umgängeskrets 
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I följande citat berättar polisen och kriminalvårdaren att umgängeskrets kan 

påverka klienters återanpassning i samhället: 

  

Polisen: 

 

“Det beror på vilket socialt nätverk man omger sig med som sätter 

hinder på huruvida man lyckas att återanpassa sig i samhället eller inte, 

för det är viktigare än vad man tror” 

 

Kriminalvårdaren: 

 

“Jag tror det beror på att när man går ut och träffar sitt gamla 

kriminella umgänge och inte vet hur man ska vara och har svårt att säga 

ifrån, då är det lätt att hamna i samma problem igen. Även om det är en 

trygghet i sig med sitt gamla gäng så blir det ju en negativ trygghet som 

leder till ett återfall” 

  

Hittar klienten tillbaka till sitt gamla kriminella umgänge är det vanligt att klienten 

upptar sitt gamla kriminella beteende menar intervjupersonerna. Följande citat 

visar hur gruppens krav och förväntningar kan leda till återfall eller hur grupptryck 

kan locka till att tjäna snabba pengar.  

  

Frivårdsinspektör (socionom):    

    

“Man vet att man gör fel och umgås med fel personer, men man gör det i 

alla fall. Man är liksom fast i det hela från den yttre påverkan. Individen 

är inte lika stark självbestämd. Negativa influenser som finns utanför 

kriminal- och frivårdens dörrar som gängrelationer är något som kan 

resultera i återfall” 

 

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Absolut! Det är vanligt och här gäller det speciellt de unga. Det beror i 

vilken fas man befinner sig i livet och vilka man umgås med. Om man är 

riktig fast, snattar och säljer svarta ting för att tjäna snabba pengar, 

eftersom man tror sig behöva det” 

  

4.2.2 Missbruk  
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En annan negativ faktor personalen anger som bidragande orsak till att många 

återfaller i brottslighet är missbruket.  I följande citat förklarar polisen hur vanligt 

återfall är när klienten har ett narkotika eller alkoholmissbruk. 

  

Polisen: 

“Narkotika är ett stort problem till varför så många återfall sker. Det är 

väldigt svårt att släppa ett sådant missbruk. Även när man vet att det är 

fel så gör man det ändå, man är liksom fast och då är risken för återfall 

hög. Individen är inte så stark. Man kanske skäms och känner skuld och 

inte har förlåtit sig själv, så man försöker dämpa känslorna med 

missbruk och det kan även vara en orsak till varför många problem 

kvarstår” 

 

Polisens svar visar på att missbruk kan leda till återfall och hur vanligt 

förekommande det är att klienten väljer att döva sina känslor med hjälp av droger 

istället för att ta emot hjälp från Kriminalvården. 

 

Kriminalvårdaren: 

 

“De riktiga missbrukarna är svårare att behandla än de andra. Men 

detta är också svårt, det beror på vart man befinner sig i livet, men som 

ungdom kan det visa sig vara svårare” 

  

Kriminalvårdaren konstaterar att det är väldigt individuellt för vilka som har 

svårast att sluta med droger. Mycket beror på om klienten har varit utsatt för något 

trauma eller om personen är alltför ung.  

 

Frivårdsinspektör (socionom): 

  

“Om vi har en kille som missbrukat amfetamin i 40 år och vi liksom 

pratar med honom om att sluta, alltså det är ju löjligt. Men man sätter ju 

alltid upp mål för klienter som kommer.  

 

Socionomen förklarar att ju länge tid det går för klientens missbruk av droger desto 

svårare väg till återanpassning. Men för personalen gäller det att sätta realistiska 

mål för att göra det möjligt för klienten att lyckas.   

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Klienterna som missbrukar ligger sämst till. I konkurrens med annat 

jobbigt som försiggår i klientens liv jämfört med drogen de tar, så är 
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missbruket det som tar över i detta fall, man finner drogen som tröst och 

återfaller igen” 

  

Frivårdsinspektören anser att klienterna som missbrukar är svårast att behandla. 

Genomgår klienten en svår fas i sitt liv kan det innebära att man blir mer utsatt och 

mottaglig för droger, vilket i sin tur ofta leder till återfall.   

  

4.2.3 Brist på socialt stöd 

Personalens utsagor påvisar att brist på socialt stöd från omgivningen eller från 

myndigheter kan det leda till återfall.  

 

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Samhället skapar förutsättningar för vad man behöver, men att hjälpa 

helt och hållet går inte! Alla behöver kärlek och respons, så hur ska t.ex. 

socialen och skatteverket ge den hjälp och stöd man behöver när deras 

lagar är strikta och bestäms av en hård myndighet och har policy att 

följa. Man kanske inte får bostad eller pengar från hyresvärden eller 

försäkringskassan och på grund av detta kan återfall ske” 

  

Frivårdsinspektören förklarar att om klienten inte får hjälp och det stöd som 

behövs från bekanta eller myndigheter så kan det innebära konsekvenser för 

klientens ekonomiska trygghet. Följden blir att klienten väljer ett destruktivt 

tillvägagångsätt att försörja sig på som då ofta leder till återfall.  

 

Kriminalvårdaren: 

 

“Är man i ett kriminellt tänkande så är man helt enkelt fast i denna onda 

cirkel och då krävs det socialt stöd som säger åt klienten att tänka om 

och vilja bli en bättre människa igen, tro igen för det går” 

  

Kriminalvårdaren berättar hur socialt stöd har en inverkan på klienten att nå en 

positiv förändring 

 

Polisen: 

 

“Ibland får klienterna inget stöd från sin omgivning eller inte har någon 

att vända sig till och då försöker klienten ta saken i sina egna händer 

och göra något dumt som att ta droger, stjäla eller hamna i våld för att 

man inte har någon som säger till en att sluta” 
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Polisen menar att om klienten inte får något socialt stöd så kan det leda till ett 

destruktivt beteende. Det negativa beteendet som klienten får är en sorts 

kompensation för bristande kärlek.  

4.3 Stigmatisering 

Enligt intervjudeltagarna handlar stigmatisering om omgivningens negativa 

föreställningar om klienterna. I följande citat svarar personalen att de upplever att 

klienterna känner sig stämplade av sin omgivning. 

  

Frivårdsinspektör (socionom): 

 

“Som de själva säger brukar de själva känna sig stämplade. Det är ju 

det här med stigmatiseringen. Det ger de uttryck för många gånger. 

Speciellt tydligt är det när de håller på och lägger av och är i 

förändringsprocess, när de håller på att sluta missbruka och vara med i 

kriminalitet, då är de triggade att sluta men så plötsligt kommer polisen 

och ska fråga ut dem eller fortfarande vara misstänksamma. De menar 

jag är ju ren och ändå ska polisen komma och plocka upp mig liksom” 

 

Frivårdsinspektören menar att även om klienterna har viljan att lämna sitt 

kriminella liv bakom sig känner de sig ändå stämplade av sin omgivning. När 

klienten befinner sig i en förändringsprocess och polisen fortsätter med sina 

misstankar kan det bli svårt för dem att motiveras till en fortsatt positiv förändring. 

  

Frivårdsinspektör (socionom): 

 

“Samhället har idéer för hur en fördömd ser ut och vissa myndigheter 

vågar inte erbjuda en bra arbetsmarknad eller bättre villkor för dessa. 

Men samhället i övrigt har ju en speciell typ av syn på detta, så de blir ju 

en hel del föreställningar om dem” 

  

Frivårdsinspektören svarar att människor i allmänhet har föreställningar om 

människor med en kriminell bakgrund. Citatet förklarar även hur svårt det kan bli 

för klienten att få ett arbete eftersom arbetsmarknaden inte vågar erbjuda dem ett 

jobb på grund av deras bakgrund.  

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare):  
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“Den stämpeln en kriminell får av andra och ger sig själv kan göra att 

det låser in den kriminelle i en begränsad värld. Många klamrar sig fast 

vid en självbild som möjliggör till en fortsatt kriminalitet. Ibland får man 

gå en lång omväg för att få klienten att upptäcka positiva sidor om sig 

själv ” 

  

Frivårdsinspektören menar att andras negativa förställningar om klienter kan bidra 

till en negativ självbild, vilket gör att klienten fortsätter att tänka i samma negativa 

banor. 

  

Polisen: 

 

“Man ska inte ställa sig över någon för vi alla är samma! Och det glöms 

tyvärr oftast bort, så en extra tanke är alltid det bästa! Även attityd och 

inställning bland folk är viktigt att tänka på. Man ska inte glömma att 

det finns en människa bakom brottet” 

 

Polisen anser att vi människor inte borde vara så fördomsfulla mot varandra eller 

mot de med en kriminell bakgrund. Han tycker att vi borde ge dessa personer en 

chans att få smälta in i samhället.   

4.3.1 Respons 

Beroende på positiv eller negativ respons som klienten får från samhället så kan 

det avgöra hur klienten känner sig motiverad att lämna sitt kriminella liv bakom 

sig. Enligt intervjudeltagarna är det av stor betydelse att samhället har en 

kännedom om negativ eller utebliven respons kan förstärka eller försämra klientens 

beteende.  

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

  

“Jag är ren ju och ändå ska polisen komma och plocka upp mig säger 

klienterna till oss, men det är ju inte så konstigt liksom de fattar ju inte 

att du har förändrat dig svarar jag tillbaka. Det måste ju ta tid för dig 

att visa dem att du har förändrat dig. Efter ett tag reagerar de positivt 

och säger att polisen stannade mig mitt på gatan för gratta mig för att 

jag har förändrats till det bättre och blir då jätte glad” 

   

Frivårdsinspektören berättar om hur glad hans klient blev då polisen gav honom 

positiv feedback (positiv förstärkning) för hans positiva förändring. Enligt 

personalen kan positiv respons från samhället avgöra huruvida klienten stimuleras 

till att förändras till det bättre. 
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Polisen: 

 

“Ja, positiv respons ser vi till att de ibland faktiskt får.  Speciellt när 

man möter glatt folk på stan och de kommer fram och hälsar och vill 

prata som man förut varit i kontakt med på något sätt, då förstår man att 

man kanske på något sätt påverkat dem positivt” 

  

Detta är ett gott tecken på bra respons enligt polisen, det vill säga när klienten tar 

kontakt och är pratglad. Polisen menar att positiv respons smittar av sig, samt att 

det stimulerar individen till ett fortsatt positivt beteende.  

  

Frivårdsinspektör (socionom): 

 

“Man kan pusha på och hjälpa till så märker de själva att man vill 

hjälpa till, då förändras de, då ser man direkt att det blir positivt, så ja 

till det svaret! I alla fall oftast om man kämpar på lite extra och man ser 

förändringarna, så ser man också att man får positiv respons från dem” 

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

  

“När klienterna kommer och pratar med oss så får man automatisk 

positiv respons när man visar dem att man vill hjälpa till och sättet man 

pratar på och förstår dem kan spela stor roll för klientens motivation 

och vilja att förändra sitt beteende” 

  

Frivårdsinspektören berättar att när klienterna upplever engagemang och stöd från 

personalen då blir klienten mer mottaglig för hjälp. Positiv respons från personalen 

kan avgöra hur klienten motiveras att fortsätta sin behandling.  

4.4 Klientens förutsättningar 

Detta avsnitt handlar om personalens erfarenheter kring förutsättningar för 

klientens återanpassning, samt vilka som bäst lyckas med det. Enligt personalen 

räcker det inte enbart med hjälp från kriminal- och frivården eftersom tro, socialt 

stöd från familj och vänner, samt stöd från myndigheter har en stor inverkan på 

klientens återanpassning.  

4.4.1 Tro 

I nästa citat berättar personalen att det kan vara till klientens fördel om klienten 

tror på en högre makt eller har någon religiös tro. 
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Polisen: 

 

“De med stark tro skulle jag säga ligger bra till. Det finns något som 

heter 12-stegs-programmet som man kan efterfölja, där ett par 

grundregler för hur man bör vara som människa finns med. Men själv är 

jag kristen så det är viktigt med tro anser jag och jag har sett resultatet 

av det så jag vet” 

  

Polisen menar att klienter med religiös tro har lättare att återanpassa sig. Han 

beskriver vilken positiv inverkan 12- stegsprogrammet har på klienter genom att 

det finns flera strategier som kan passa alla och hur programmet stegvis hjälper 

klienter att förändra sina liv. Programmet vänder sig till människor med kriminell 

bakgrund och här arbetar personalen med gottgörelse, förlåtelse och bli en bättre 

människa (Bergström, 2004). Målet med 12- stegs programmet handlar om att 

klienten ska försöka förstå och erkänna sina problem för att kunna bli en bättre 

människa. 

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Man har de människor med tron bakom sig och familjen samt barnen 

som lyckas bra. Även en sjukdom kan vara lättast att få en att lyckas då 

man inte har ett så stort val själv. Även viljan och tanken på att nej nu är 

man för gammal för att hålla på. Det är alltid bra med olika slags 

nätverk och att ha personer omkring sig och så vidare” 

  

Kriminalvårdaren: 

 

“Det är svårt, det beror på vart man befinner sig i livet och om man t.ex. 

har barn, familj så är det ju givetvis lättare, men som ungdom kan det 

visa sig vara svårare” 

 

Frivårdsinspektören och kriminalvårdaren beskriver hur viktigt det är att ha något 

betydelsefullt i livet som gör det lättare för klienten att kämpa för att bli en bättre 

människa. Något som bidrar till att klienten motiveras kan vara allt från familj, 

ohälsa eller religion. Däremot berättar kriminalvårdaren att ju yngre klienten är 

desto svårare kan det bli.  

4.4.2 Stöd från omgivning 
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Enligt våra intervjudeltagare är klienterna i behov av socialt stöd från nära 

anhöriga som kan ge positiva influenser. Denna del visar vikten av social trygghet 

där ekonomi, familj och vänner inkluderas. 

  

Polisen: 

    

“Det beror på vilket socialt nätverk man omger sig med som sätter 

hinder på hur man lyckas återanpassa sig i samhället eller inte för det är 

viktigare än vad man tror, att de närmaste anhöriga finns där” 

  

Frivårdsinspektör (socionom): 

 

“De klienter som har ekonomisk trygghet och får stöd från sin familj och 

vänner skapar förutsättningar att lyckas med behandlingen” 

  

Det är viktigt att det sociala nätverket fungerar. För att lyckas med behandlingen är 

det viktigt att klientens anhöriga är delaktiga i återanpassningen berättar polisen 

och frivårdsinspektören. 

 

Frivårdsinspektör (socionom): 

 

“Har man hållit på länge och bråkat så har oftast nära och kära tröttnat 

på en och inte orkat stötta någon mer gång. Vi försöker ofta få de att 

återuppta kontakten och ibland lyckas vi och ibland inte, men det är 

bara att fortsätta. Samtidigt kan man förstå att de tröttnat, då de tidigare 

gett chanser som personen i fråga sumpat. Men det är ju bara det att vi 

vet hur viktigt det är för att klienten ska få känna stöd därifrån” 

 

Trots att klientens familj och vänner visar socialt stöd från början, så kan det efter 

ett tag upphöra för att de tröttnat på att ge för många chanser utan att se några 

framsteg.  

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Vi skapar oss förväntningar och krav som vi ställer på våra 

medmänniskor och lyckas vi inte uppfylla dessa krav, kan det bli svårt att 

upprätthålla denna relation som uppstår mellan klienten och dennes 

familjemedlem” 

  

Trots att det krävs tid och tålamod för klientens återanpassning så är det viktigt att 

personalen upprätthåller relationen mellan klienter och deras familjer. 
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Kriminalvårdaren: 

  

“Stöd, jo en hel del får stöd men samtidigt kan stödet vara till nackdel. 

Det blir ju så att de anhöriga till klienten blir medberoende i deras 

missbruk. Men då är det viktigt att familjen visar den rätta sortens kärlek 

och stöd. Det innebär inte att anhöriga ska låna ut pengar för att visa 

sitt stöd utan på ett annat sätt visa att man finns till. Samtidigt finns det 

de som klipper av banden efter en liten företeelse då jag tänker kom igen 

så farligt var det inte. Sedan förekommer det att andra som har fått 30 

chanser trots att de har försatt sig i skulder på minst 100 000 kr och ofta 

återfaller i missbruk.  

  

Citatet förklarar att det krävs rätt sorts stöd från familjen annars finns det en risk att 

anhöriga blir medberoende i klienternas missbruk. Enligt kriminalvårdaren är det 

viktigare att visa kärlek och omtanke än att låna ut pengar. Kriminalvårdaren visar 

även på att det inte alltid är de som får stöd från sina anhöriga som har gjort sig 

förtjänt av det. 

4.4.3 Andra stödåtgärder 

Får klienten det stöd som behövs från myndigheter har klienten goda 

förutsättningar att återanpassa sig i samhället förklarar personalen. Myndigheter 

som personalen tar upp är socialstyrelsen, försäkringskassan, skatteverket samt 

hyresvärdar. 

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Vi ska ju hjälpa till och underlätta så mycket vi kan för dem när de 

kommer ut. Men då krävs det att de får bättre stöd utifrån som att ha 

tillgång till lägenhet, någonstans att bo, individuell anpassad behandling 

och social hjälp från olika håll. Det behövs mer samarbete mellan de 

olika myndigheterna. Även behandlingar, myndigheter och kontakter är 

positivt” 

  

Frivårdsinspektören menar att det är viktigt med samarbete och stöd från andra 

myndigheter som hjälper klienten på fötter efter frigivningen. Det räcker inte 

enbart med personalens hjälp från Kriminalvården, utan ansvaret ligger på hela 

samhället i övrigt beroende på vad klienten vill göra efter frigivningen.  

  

Kriminalvårdaren: 
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“Det handlar ju om stora problem ute i samhället med olika myndigheter 

och där är ju vår roll att försöka hjälpa till så mycket vi kan. Det kan ju 

vara problem med socialtjänster, skulder eller vad som helst. Vi ska ju 

hjälpa till och underlätta så mycket vi kan. Har de mycket kontakter i 

samhället har de mycket hjälp att söka ute i samhället. Där ligger ju vår 

roll att engagera oss i det här och det är ju tillsammans med frivården vi 

framförallt gör det här. Jag vet ju att det finns arbetsgivare som tar emot 

de och vill hjälpa de ut i samhället. Sen finns det de som inte har hem 

eller bostad och hamnar ute på en parkbänk. Det är ju inte lätt att 

komma ut i samhället när man har suttit inne ett antal år, vare sig det 

gäller jobb eller annat och kärlek och stöd är det viktiga i det hela” 

  

Personalen anser att det viktigt med hjälp och stöd från myndigheter, därför att det 

utgör en stor funktion för klientens återanpassning. Ju mer stöd klienten får, desto 

mer underlättar det för Kriminal- och frivårdens arbete.  

  

Frivårdsinspektör (socionom): 

 

“Mer resurser och samarbete mellan de olika myndigheterna skulle 

behövas. Mer professionalitet helt enkelt! Att lägga upp realistiska mål 

och se förhandlingar som sker och förändringar som motiverar en att ge 

allt vad man har och att ge alla människor en chans och ha respekt mot 

dem oavsett bakgrund” 

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Samhället skapar förutsättningar för vad man behöver men att hjälpa 

helt och hållet går inte! Alla behöver kärlek och respons, så hur ska t.ex. 

socialen och skatteverket ge den hjälp man behöver när deras lagar är 

strikta och bestäms av en hård myndighet som har policy att följa. 

Klienten kanske inte får bostadsstöd eller har pengar till sin försörjning, 

vilket gör att många återfall sker på grund av det” 

  

Citatet ovan visar hur svårt det kan vara för klienter att få hjälp från myndigheter 

när de är styrda av strikta regler och lagar. När hjälp från samhället uteblir kan det 

innebära konsekvenser för klientens återanpassning.   

4.5 Klientens känslor 
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Detta avsnitt handlar om personalen syn på klienternas känslor och vad det är som 

motiverar dem till förändring. Målet är att driva fram klientens vilja och motivation 

och bli en välfungerande människa, samt arbeta bort skam och skuldkänslor. 

  

4.5.1 Motivation 

Personalen förklarar att motivation är en viktig del för att klienten inte ska återfalla 

i brott och att det finns bra motivationsinriktade behandlingsprogram som kan 

hjälpa klienten att stimuleras till det bättre.  

  

Frivårdsinspektör (socionom): 

 

“Det är möjligheten att få personen att förstå att man har makten över 

sitt eget liv. Om jag ger klienten möjlighet att få inse att den har ett val, 

en sådan känsla som förmedlar och förändrar, så motiverar det 

personen direkt. Att hoppas och tro på själva förändringen och kunna 

överföra det till personen så de själva tror på det och stimuleras till att 

vilja mer” 

     

Socionomen menar att det är viktigt att klienten tror på sig själv, vilket är av stor 

betydelse för återanpassningen. Att få klienter att inse att de har ett val och 

motivera dem kan förändra deras sätt att tro på sig själva. One-to-one programmet 

är en sådan behandling som frivården erbjuder sina klienter. Här tränas den sociala 

biten, tänkandet, självkontroll, problemlösning och attityderna genom intensiv 

handledning med någon professionell (Kriminalvården, 2012). 

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Det gäller att man tror och tänker att människor kan förändras med 

bara lite hjälp och vilja, det finns alltid en möjlighet till allt” 

  

Beteendevetaren förklarar att klienten kan motiveras till förändring genom att visa 

att man tror på dem. Vidare förklaras att motivationen fyller en viktig funktion till 

förändring. Därför har ett behandlingsprogram utformats specifikt som hjälper till 

med det. Behandlingsprogrammet heter Vad är motivation till förändring och har 

budskapet att motivation är nyckeln till förändring. Personalen från 

Kriminalvården undviker metoder som att skambelägga och läxa upp lagbrytarna, 

eftersom det finns undersökningar som visar att dessa metoder kan väcka negativa 

känslor som hopplöshet hos både klienten och personalen (Kriminalvården, 2012). 

Istället gäller det att få klienten att inse konsekvenserna av sina handlingar och att 

få lära sig bearbeta sina känslor.  



35 

 

  

4.5.2 Skam och skuld 

Avsnittet skam och skuld handlar om hur personalen upplever sina klienters 

känslor och hur personalen gör för att uppnå syftet med behandlingen genom att 

hjälpa klienten att hantera och bli mer medveten om sina känslor. 

 

Polisen: 

 

“Klienterna ångrar sig och känner skam absolut. Ingen vill ju vara ond. 

Man har ett samvete och vi alla är ju människor. Det förstår man ju 

självklart och de känner ånger inför det de har gjort som vi då måste 

arbeta med för att fortsätta med processen. För att må bra och förändras 

till det bättre finns 12-stegsprogrammet som jag rekommenderar till just 

dessa typer av människor, det är ett jättebra program som jag själv har 

arbetat med en hel del” 

  

I föregående citat berättar polisen att han har varit i kontakt med klienter som 

känner ånger och skam för sin kriminella bakgrund. Ett program som polisen 

rekommenderar för att hjälpa klienterna att hantera sina negativa känslor är 12- 

stegsprogrammet. 

  

Frivårdsinspektör (socionomen): 

 

“Det förekommer ständigt skam och skuld bland klienterna men det 

beror på vem de pratar med eller vilka man har i sitt liv och vart man är 

i sitt liv. De visar inte alltid detta synligt fastän de själva innerst inne 

ångrar sig och kanske vill förändras” 

  

Frivårdsinspektör (beteendevetare): 

 

“Åh ja enormt mycket skuld och skam. Jag skulle kunna säga att alla 

klienter i större omfattning bär på det, men sen har de ju ibland svårt att 

ge uttryck för det” 

 

Kriminalvårdaren: 

 

“Ja absolut, på alla möjliga sätt. Det ser vi varje dag när vi jobbar med 

klienterna” 
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Citaten förklarar hur personalen upplever klienternas känslor av skam och skuld 

inför det de har gjort. I samband med det anser personalen att det är viktigt att man 

först arbetar bort dessa negativa känslor innan man går vidare i nästa steg i 

behandlingen. Även frivårdsinspektörerna upplyste om att deras klienter saknar 

motivation och att det ofta uppstod skam- eller skuldkänslor. Detta var något som 

personalen kunde konstatera eftersom personalen kom dagligen i kontakt med sina 

klienters negativa känslor under behandlingsprogrammen.  

4.5 Sammanfattning 

I resultatdelen framkommer det vilka negativa faktorer som personalen upplever 

kring varför deras klienter återfaller i brott, vilket är umgängeskrets, missbruk och 

sociala problem. Även brist på socialt stöd och ekonomiskt stöd från anhöriga eller 

utebliven hjälp från myndigheter kan innebära utanförskap eller att man står utan 

en ekonomisk trygghet. Detta har visat att det kan leda till att man söker sig 

tillbaka till sin gamla umgängeskrets eller att klienten väljer ett destruktivt 

tillvägagångsätt att försörja sig på som vidare resulterar i återfall. Ytterligare pratar 

personalen om att klienter efter sin frigivning ofta blir stämplade av samhället och 

det motstånd de möter på arbetsmarknaden trots att de ständigt kämpar för att 

återanpassa sig i samhället. Klienterna har dessutom sina negativa känslor att 

handskas med och behöver bearbeta dessa för att motiveras och vilja nå en positiv 

förändring. Resultatet visar att med hjälp och stöd från personalen samt delaktighet 

i behandlingsprogram så har klienterna goda förutsättningar att uppnå positiv 

förändring.  

 

 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Denna studie syftar till att undersöka hur Kriminalvårdens uppfattningar och 

åtgärder ser ut för återfallsbrytare, samt redogöra vilka faktorer som underlättar 

rehabilitering respektive bidrar till återfall i brott. I detta kapitel analyserar och 

diskuterar vi vår empiriska material, det vill säga behandlingsprogram, negativa 

faktorer, stigmatisering, förutsättningar till återanpassning och klienternas känslor. 

I första stycket framgår det vilka metoder som Kriminalvården använder för att få 

deras klienter att återanpassa sig i samhället. 
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5.1 Behandlingsprogram 

För att studera hur personalens arbetsåtgärder ser ut för klienterna inom Fri- och 

Kriminalvården har vi utgått ifrån olika behandlingsprogram. Dessa program är 

motivationsinriktade och syftar till att motverka återfall i brott. Dessutom vänder 

de sig till klienter som har missbruks-/alkoholproblem, brist på empati, är 

aggressiva, våldsbenägna eller har svårt att hantera sina känslor. Under intervjun 

berättar personalen om att de behandlingsprogram som man arbetar med fungerar 

bra och vars syfte är att behandla klientens negativa tankar, medvetenhet, 

motivation och de inre känslorna (Kriminalvården, 2012). 

  

Taxman (2010) riktar stark kritik mot Kriminal- och frivårdens 

behandlingsmetoder. Hon menar att programmen bör vara mer individuellt 

utformade och mer anpassade efter varje klients behov. Hon undersöker vad 

personalen levererar till sina klienter inom behandling och vilka krav som ställs 

inom Kriminalvården. Hennes utlåtande om behandlingsprogrammen är kritiska 

eftersom de varar under en kort tid. Hennes ståndpunkt bottnar i att personalen bör 

följa upp sina klienter längre och bättre efter en avslutad behandling (Taxman et 

al., 2009). 

 

Socionomen anser att det är viktigt att sätta upp rimliga mål som fungerar för 

klienter. Det gäller att se över vilka behandlingsprogram som fungerar mest 

effektivt beroende på hur stor risken är att klienten återfaller efter frigivningen. Vi 

undersöker vilka behandlingsprogram som personalen använder och hur dessa 

behandlingsprogram försvårar eller underlättar klientens återanpassning, enligt 

personalen. Personalen arbetar med motivationsinriktade behandlingsprogram som 

syftar till att minimera återfall i brott. Trots motivationsbaserade 

behandlingsprogram fortsätter klienten att återfalla i brott, visar statistik från Brå 

(2004) samt i statistiken över återfall i brott har ökat de senaste 10 åren. Hur 

kommer det sig att så många återfaller i brott trots att personalen anser att 

motivation är det som krävs för att klienterna ska lyckas bli mer välanpassade? 

Frågan är om behandlingsprogrammen är tillräckligt utformade efter varje klients 

behov eller om det brister i stöd och hjälp från samhället efter frigivningen. 

Informanterna sa att de använder sig av olika behandlingsmetoder som kognitiv 

beteendeterapi, psykodynamisk terapi, beteende samtalsförändring och enhanced 

thinking skills när de ska vårda sina klienter. Taxman (2009) kommer fram till att 

kognitivt beteendeinriktat program visar sig vara bäst för klientens återanpassning. 

Behandlingsprogrammet gör klienten mer medveten om sina problem och känslor 

och skapar stora framsteg till att nå en bättre förändring. Vidare anser Taxman 

(2009) att samarbetet mellan Kriminalvården och andra myndigheter skapar större 
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möjligheter för klienten att lyckas återanpassa sig i samhället (Henderson,Young, 

Farrell, Taxman, 2009).  

 

Däremot hävdar Bergström (2004) att 12-stegs-programmet som bedrivs av olika 

fängelser har visat sig vara en stor framgång för klienternas återanpassning. Att 

programmet visat sig vara effektivt för klienten beror på möjligheten att fortsätta 

behandlingen även efter frigivningen. Rydén-Lodi (1996) är en annan forskare som 

visar att stöd efter frigivningen har en positiv inverkan på klienten. Hon visar hur 

behandling och stöd från Kriminalvården efter frigivningen innebär minskad risk 

för återfall. Rydén (1996) följer 15 kriminella ungdomar i vuxen ålder som har 

tillgång till eftervård och utbildning och visar på en positiv inverkan på deras 

förändring. På så sätt bör man ta vara på det stöd som Kriminalvården erbjuder 

sina klienter även efter frigivningen.  

 

Utifrån polisens uttalanden om 12- stegsprogrammet så har han positiva 

erfarenheter om det.  Han beskriver programmets positiva inverkan genom att 

programmet har flera steg där personalen kan välja hur de ska utforma och anpassa 

programmet för att det ska passa de flesta. Men innan personalen slussar klienterna 

vidare till någon behandling gäller det först att sätta upp rimliga mål för hur 

personalen ska arbeta. Detta för att långsiktigt uppnå de krav som beskrivs i deras 

verksamhetsplan, enligt beteendevetaren. För personalen gäller det att jobba så 

effektivt som möjligt för att klienten själv ska komma till insikt om behovet av sin 

förändring innan övervakning eller skyddstillsyn löper ut.  

 

Andra betydelsefulla faktorer som Rydén-Lodi (2005) tar upp i sin avhandling om 

återfall är narkotika och alkoholmissbruk som leder till ökad risk till återfall. Till 

följd av detta finns det en efterfråga av alkohol-och missbruksprogram som ska 

förhindra att klienterna återfaller i brott på grund av missbruket. Kriminalvården 

har program för alkohol och narkotikamissbruk som ska hjälpa klienterna att sluta 

med sitt beroende så att de kan återgå till ett normalt liv efter sin dom eller 

behandling. 

 

Enligt personalen fyller motivationen en stor funktion i deras arbete när de ska 

behandla sina klienter. Teorier som motivations- och behovstrappan av Bernstein 

(2008) belyser hur viktigt det är med mänsklig motivation för att människan ska 

uppnå stimulans och utveckling i livet. Även Rydén-Lodi (1996) redogör för hur 

motivationen kan hjälpa personer att lämna sitt kriminella förflutna bakom sig.  

5.2 Förklaringsfaktorer 
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Under intervjun med personalen från Kriminal- och frivården gavs 

orsaksförklaringar till varför individen hamnar i återfall. Det visade sig att de 

vanligaste förekommande orsakerna till varför man återfaller i brott enligt 

personalen är följande umgängeskrets, social kontakt och missbruk.  

5.2.1 Umgängeskrets 

Personalen tar upp att klientens umgängeskrets har stor inverkan på individen. 

Enligt personalen faller många offer för återfall på grund av fortsatt umgänge med 

kriminella vänner och det inflytande man har på varandra. Många undersökningar 

visar hur individen påverkas starkt av influenserna som sker inom 

umgängeskretsen, eftersom det är där människan delar den gemensamma 

identiteten med andra. Myers (2000) menar att kamratgrupper använder sig av 

symboler som skapar ”vi- och dem känsla” och det är under denna process som 

identitetsskapandet sker för individen. Detta leder till gemenskap i gruppen och på 

grund av det kan individen tänja på de gränser som annars skulle hindra den 

enskilde att handla orätt. Om en gruppmedlem handlar efter gruppens ”regler och 

normer” har man större chans att få bekräftelse och status från de andra 

medlemmarna, vilket skapar ett starkare självförtroende hos individen. Myers 

(2000) menar att vi påverkas av våra medmänniskor, våra känslor och vår 

utveckling. Det är i de grupper som vi ingår i som vår identitet och vår självkänsla 

grundas. Dessutom påverkas vi av de influenser som sker inom umgängeskretsen 

och att vi då förväntas uppträda på samma sätt som andra gruppmedlemmar för att 

inte vara annorlunda och riskera social uteslutning. Faktum är att grupptrycket kan 

bli så stort att det kan bli svårt för klienten att stå emot (Myers, 2000).  

  

Genom att ge möjligheter till arbete och stöd från vänner och familj så hjälper man 

klienten att hålla sig borta från negativa influenser förklarar personalen. Vidare 

anser de att det råder brist på ekonomiska medel och resurser för att följa upp deras 

klienter bättre efter en avslutad behandling. Däremot kan Frivården samarbeta med 

en lekmansövervakare som jobbar ideellt med förtroendeuppdrag genom att stödja 

klienterna under behandlingen, samt efter frigivningen. En lekmansövervakare har 

kontinuerlig kontakt med sina klienter ett par gånger i månaden för att se om de 

sköter sig eller inte för att sedan vidarerapportera det till personalen. 

Lekmanövervakarens roll kan skapa ett större inflytande över klientens 

återanpassning genom att förhindra uppkomsten av en brottslig handling och 

förhindra att återfall sker när varningssignalerna träder fram.  

5.2.2 Missbruk 

Majoriteten av personalen berättade att missbruk är en dålig förutsättning för 

klientens återanpassning. Personalen anser att missbrukarna är svårast att behandla, 
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i alla fall om der råder svåra omständigheter för klienter eller om klienten har 

missbrukat under en längre tid. Bergström (2004) beskriver i sin bok att de främsta 

orsakerna till varför man har svårt att återanpassa sig i samhället beror på alkohol 

och narkotikamissbruk. “Det är svårare att ta sig ur ett kriminellt liv när man har 

ett beroende” (Bergström, 2004 s 308). Ett behandlingsprogram som 

Kriminalvården erbjuder sina klienter med drog- och alkoholproblem heter Prime 

for Life. I programmet får klienterna reflektera över sina egna mål och värderingar, 

samt möjligheter att undersöka sina biologiska risker för alkoholism. Även 

återfallspreventionsprogrammet inriktar sig på alkohol- och narkotikamissbruk 

som hjälper klienten att skapa en balans mellan vilja att förändras och få tilltro till 

att klara det. Inom programmet lär klienten känna sig själv, sina varningssignaler 

för återfall, hitta strategier och sätta upp mål för sitt tillfrisknande. Dessa 

åtgärdsprogram skapar möjligheter och motiverar klienten till återanpassning 

(Kriminalvarden, 2012). 

  

Lalander (2001) har i sin forskning genomfört fält- och observationsstudier på 

personer som missbrukar droger. I sin studie visar han hur en trasslig bakgrund och 

omgivningens påverkan kan leda till att man söker sig till droger för att dämpa sina 

negativa känslor. Det innebär att om klienten har dåliga relationer till sin närmaste 

omgivning kan personen hitta stöd i sitt missbruk. Lalander (2001) menar 

dessutom att lagbrytarens starka och sociala band till kompisgänget kan öka 

tendensen för personen i fråga att missbruka eller bli inblandad i brott. När det 

gäller missbruk finns det speciella program inom Kriminal- och frivården som 

inriktar sig på att hjälpa personer med alkohol- och narkotikamissbruk. 

Återfallspreventionsprogrammet innebär att skapa en balans mellan vilja att 

förändras och få tilltro att klara det genom att ha öppna samtal med vårdarna. 

Klienten får reflektera över sina egna mål och värderingar, samt möjligheter att 

undersöka sina egna biologiska risker till alkoholism. Även om personalen från 

Kriminal- och frivården har effektiva rehabiliteringsprogram och lägger stort 

engagemang på åtgärder för att motverka återfall, så råder det inga tvivel om att det 

krävs stöd och kärlek från omgivningen för att klienten ska hålla sig borta från 

missbruket (Kriminalvården, 2012). 

5.2.3 Brist på socialt stöd 

Personalen anser att om klienten inte får tillräckligt med stöd och kärlek från sin 

familj eller vänner kan det innebära brist på motivation hos klienten att forstätta 

med sin behandling. Dessutom berättar personalen hur viktigt det är för klienterna 

att få tillräckligt med stöd från myndigheter eller föreningar för att hålla sig borta 

från yttre negativa influenser i samhället. Ett annat problem som intervjudeltagarna 

upplyser om är hur vanligt det är att klienterna återfaller i sitt missbruk eller i brott 

när de inte har bostad eller pengar till sin försörjning. Anledningen till det anser 
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personalen att människan är i stort behov av socialt stöd och hamnar personen i 

utanförskap kan det innebära konsekvenser för klientens återanpassning. 

 

Människan är en social varelse som är i behov av interaktion med andra sociala 

aktörer. Det är något som Asplund (1987) menar i sin teori om den sociala 

responsiviteten. Han menar att människan är i så stort behov av socialt umgänge, 

att personen i fråga ibland kan prata med sig själv bara för att få utlopp för sina 

känslor. Dessutom kan brist på starka känslomässiga och sociala band göra att man 

försöker uppfylla detta behov på något annat sätt. Dock får klienten ingen god 

social respons om man inte lyckas uppfylla de regler och krav som omgivningen 

ställer. Till följd av detta kan lagbrytarens omgivning plötsligt uppträda annorlunda 

och konsekvenserna från övriga samhället resulterar i en negativ respons för 

personen som bryter mot samhällets regler (Asplund, 1987). Maslow menar att 

stöd, kärlek och gemenskap är “ måste behov” för människans välbefinnande och 

framgång, eftersom dessa behov förstärker individens positiva självbild (Bernstein, 

2008). I sin teori förklarar han hur konsekvenserna kan se ut om individen inte får 

uppleva kärlek och trygghet från sin omgivning och till följd av detta kan det bli 

omöjligt att nå framgång med sitt liv eller bli fulländad som människa (Ibid). 

Rydén-Lodi (2008) framhäver de sociala relationernas betydelse för uppkomsten 

av kriminalitet eller upphörande av kriminalitet och menar att det är relationerna 

som påverkar riktningen. Tillgång till social och personlig kontakt med den nära 

omgivningen skapar förändring hos personen genom förmedling av normer och 

värderingar. Det kan i sin tur leda till ett bättre självförtroende, bättre 

handlingsmöjligheter och personlig mognad som kan medföra stora möjligheter att 

klienten återanpassar sig. Det innebär alltså att goda sociala förhållanden kan 

förebygga brott och ge större förutsättningar för lagbrytaren att inte återfalla i brott 

till skillnad från de som känner brist på socialt stöd (Rydén- Lodi, 2008). 

5.3 Stigmatisering 

Detta tema handlar om hur klienter uppfattas av personalen genom stämpeln de får 

från samhället. Personalen upplever att det förekommer att klienter döms- och 

stigmatiseras av andra människor i samhället, vilket leder till svårigheter för deras 

förändringsprocess. Personalen anser att klienterna påverkas negativt genom 

stämpeln de får från sin omgivning. Dessutom kan det bli svårt för klienten att få 

ett arbete på grund av sin kriminella bakgrund. Till följd av detta tenderar 

klienterna bli en avvikande grupp från samhället. Informanterna förklarar att det är 

viktigt att samhället ger alla en chans och inte dömer de frisläppta alltför hårt 

eftersom det kan innebära negativa effekter såsom avvikelse och utanförskap. 
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Lindgren (1998) menar att om individen känner utanförskap eller blir dömd av 

andra så kan det resultera i att man söker sig tillbaka till gamla kontakter för att 

känna acceptans. Han förklarar begreppet utstötning är en form av utanförskap 

eller isolering i samhället. Lindgren (1998) menar att det kan betyda svårigheter att 

återanpassa sig i samhället när klienterna ständigt blir stämplade. Begreppet 

utstötning visar på ett samband till Goldbergs (2000) stämplingsteori som handlar 

om hur samhällets föreställningar om individen kan se ut. När människan begår 

brott eller har ett avvikande beteende så reflekteras det tillbaka på personen i form 

av ogillande respons från omgivningen. Stämpeln som individen får påverkar 

personen negativt. Det är under själva stämpeln som personens självbild förändras 

till en mer negativ bild. I sin tur medför det att den onda cirkeln fortgår och skapar 

en dålig självbild som i sin tur ger upphov till fortsatt kriminalitet (Goldberg, 

2000). Omgivningens förutfattade meningar och reaktioner på klienten är inget 

man lätt kan ta bort och följden blir att klientens återanpassning försvåras. Alltså 

kan omgivningens fördomar sätta hinder för att klienten ska lyckas genomföra sin 

behandling. 

 

Goffmans (1972) studie om stigmatiserade personer visar hur en viss typ av 

människor skapar grupptillhörighet med personer från samma kategori, vilket vi 

anser skapar minskade möjligheter för klienternas återanpassning. När en grupp 

har starka band till varandra så kan det bli svårt för klienten att lämna sin grupp, 

eller så kan det bero på rädsla för att bli ensam och samtidigt bli stämplad av andra 

människor i samhället. 

5.4 Klientens förutsättningar 

Denna del tar upp vilka klienter och grupper som har goda förutsättningar till 

återanpassning, samt hur hjälp från omgivningen, socialt stöd av familj och 

myndigheter kan påverka klienten positivt. De klienter och grupper som bäst 

lyckas återanpassa sig i samhället anser personalen vara de med religiös tro, 

motivation, familj och sociala nätverk. Vad det gäller negativa förutsättningar för 

klientens återanpassning anser personalen att den stora orsaken är 

missbruksproblem. 

 

Så fort klienten har kommit till anstalten sker det en planering inför deras 

frigivning. Det är något som ingår i verkställighetsplan där det bland annat görs en 

kartläggning av klientens ekonomi, skulder, familj, missbruk och bostad. Sedan 

planerar klienten tillsammans med sin kontaktperson vad som ska göras under sin 

tid på anstalten. När tiden för frigivning börjar närma sig börjar kontaktpersonen 

och klienten förbereda sig genom att ta kontakt med socialtjänsten för att se till att 

klienten har pengar till sin försörjning. Är klienten villkorligt frigiven ska personen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvbild
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvbild


43 

 

ha kontakt med frivården. I frivården erbjuds övervakare eller en kontaktperson 

som ska förhindra klienten att göra nya brott. I övervakarens roll ingår även stöd 

och hjälp med kontakter som klienten är i behov av. Vidare är det upp till klienten 

att avgöra hur mycket frivården kan hjälpa till. För ju mer motivation klienten har 

att förändra sitt liv och tar kontakt med personalen på eget initiativ desto mer blir 

klienten mottaglig för hjälp (Kriminalvården, 2012). 

5.4.1 Tro 

Personalen anser att de klienter som har en tro att hålla sig till eller är andligt 

medvetna har större chans att lämna sitt missbruk eller sitt kriminella förflutna 

bakom sig. Genom andlighet kan man ha något att komma tillbaka till som skapar 

större mening med livet. I 12 stegs behandlingsprogrammet har man lyckats 

omforma och motivera klientens inställning genom sin tro. Genom att steg för steg 

uppfylla dessa 12 krav som behandlingen ställer kan klienterna komma långt med 

sin inställning. Syftet med de 12 stegen är att klienten ska försöka förstå och 

erkänna att man har problem för att kunna se lösningen. Programmet ger olika 

förslag på hur man kan hantera och förstå det liv man har. Här arbetar personalen 

med gottgörelse, förlåtelse och för att få klienten att lämna sitt kriminella liv 

(Bergström, 2004). 

5.4.2 Stöd från omgivning 

Enligt personalen är det oerhört viktigt att klienten får socialt stöd från familj och 

vänner. Brist på socialt stöd gör att klienten känner sig ensam och nedstämd. Det 

kan medföra svårigheter att sluta med kriminalitet och klienten frestas att ersätta 

sin ensamhet och negativa känslor med missbruk. Maslow förklarar att individen 

behöver få uppleva kärlek och trygghet från andra för att bli en fullbordad 

människa (Bernstein, 2008). I sin teori beskriver han två viktiga behov som 

individen måste uppfylla, behov av kärlek, gemenskap och behov av 

självuppskattning. I det första stadiet menar Maslow att det är viktigt för 

människan att få ingå i sociala relationer. Om dessa känslor och behov inte 

tillfredsställs kan känslor av ensamhet och utanförskap uppstå. I nästa steg 

förklarar han hur individen känner behov av att vara uppskattad och behövd från 

sin omgivning. Det innebär att klienterna är i behov av att vara social och 

integreras med andra människor. Asplund (1987)  förklarar behovet av att få känna 

social respons av andra. Hans teori om den sociala responsiviteten förklarar hur 

viktigt det är för människan att få vara social med andra. Får människan inte den 

respons som man förväntar sig så kan det uppstå känslor som att vara dämpad, 

tillbakadragen och svag. Det kan leda till att den frisläppte söker sig tillbaka till 

sina gamla negativa kontakter för att få känna acceptans och att inte bli dömd på 

förhand (Asplund, 1987). 



44 

 

5.4.3 Andra stödåtgärder 

Vi undersöker vilka andra faktorer som kan leda till återanpassning förutom 

Kriminalvårdens behandlingsåtgärder enligt personalen. Personalen belyser vikten 

av att klienten får hjälp från myndigheter utöver Kriminalvården för att inte riskera 

att bli bostadslös eller få sämre ekonomiska förutsättningar. Dock hävdar 

personalen att det inte är lätt för klienten att få hjälp från myndigheter när man 

missköter sig, eller när myndigheterna ställer alltför höga krav. Men vart ska 

klienten då ta vägen om personen ifråga inte har en bostad, ekonomiska medel till 

sin försörjning eller inte har någon närstående att vända sig till?  

 

På Kriminalvårdens hemsida kan man läsa om betydelsen av samarbete mellan 

olika myndigheter. 

 
 Återfall i brott och missbruk kan förebyggas genom effektiva och bra 

frigivningsförberedelser genom samarbete med andra myndigheter och organisationer i en 

samarbetande behandlingskedja (Kriminalvården, 2012). 

 

Citatet visar att det har en stor inverkan på klientens återanpassning ju fler 

myndigheter samarbetar, det vill säga hyresvärdar, arbetsgivare och socialtjänsten. 

Dock kan det vara svårt för klienten att få den hjälp som krävs från myndigheter 

när de är styrda av regler och ramar som måste uppfyllas. Det kan också vara så att 

klienten har misskött sig tidigare som exempel haft utebliven hyra, skulder hos 

kronofogden, eller har hög frånvaro på sin arbetsplats som gör att myndigheter har 

tappat förtroende för dessa personer.  

5.5 Klientens känslor 

Det sista temat handlar om hur personalen upplever klientens känslor under 

behandlingen. Personalen anser att det är viktigt att motivera klienten till en positiv 

förändring, men att det inte alltid är lätt för klienten eftersom de själva sätter upp 

spärrar för det.  

5.5.1 Motivation 

Enligt intervjudeltagarna är motivation ett viktigt steg till att vilja genomgå en 

förändring. Det är genom motivation som klienten får viljan och drivkraften att 

förändras till en bättre människa. Det räcker inte enbart med stöd utifrån eftersom 

individen måste först själv komma till insikt om att vilja förändras. Personalen 

menar att brist på motivation hindrar klienten från att återanpassa sig. På så sätt 

arbetar personalen för att balansera klienternas negativa känslor för att kunna möta 

deras behov. Enligt personalen finns det bra motivationsinriktade 

behandlingsprogram som hjälper klienterna att stimuleras till det bättre. Dessutom 
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är de av stor betydelse för att klienten ska känna stimulans och utveckling under 

behandlingen. Maslow beskriver i sin teori hur viktigt det är för människan att 

känna stimulans och utveckling för att må bra och få känna tillfredställelse i livet 

(Bernstein, 2008) Andra viktiga funktioner för klienter som intervjudeltagarna 

belyser är att ha goda relationer, ansvar, uppmärksamhet och erkännande av sin 

existens. Detta antagande är något som Maslows teori grundar sig på då han menar 

att behovet av att utvecklas, känna samhörighet och gemenskap med andra skapar 

ett välbefinnande liv (Bernstein, 2008).  

 

När klienterna från början befinner sig inom Kriminal- och frivårdens gränser kan 

de känna sig utsatta och främmande inför det. Trygghetsbehoven innebär att man 

ska få känna sig trygg och trivas i den miljö man befinner sig i för att må bra och 

nå tillfredsställelse i livet. De sociala behoven handlar mycket om att vara 

accepterad och sedd, men också behovet att vara unik och känna sig som en 

värdefull person (Bernstein, 2008). När man upplever att man är accepterad från 

andra frambringar det en positiv självkänsla och självrespekt för sitt inre. Att få 

feedback och beröm från sin omgivning har visat sig vara nödvändigt för att 

klienten ska uppnå en positiv förändring.            

  

Personalen kan motivera sina klienter på två sätt. Antingen genom ekonomiska 

belöningar eller genom att se till att klienten uppskattar sina behandlingar. 

Ekonomiska belöningar har genom tidigare studier visat sig ha en positiv inverkan 

på motivationen. På så sätt presterar klienterna mer och vill utvecklas. Däremot är 

det av betydelse att Kriminal- och Frivården erbjuder olika metoder och redskap 

för att frambringa klientens positiva känslor, stimulans och instinkter. Fördelar 

med detta är att klienterna blir glada och känner sig trygga i sin relation med 

personalen, vilket kan ge betydelsefulla framsteg som gynnar både klienterna och 

verksamheten. Det är viktigt att ha en god arbetsmiljö, inställning och ett gott 

förhållningssätt mellan personalen och klienten för att skapa större möjligheter till 

en lyckad förändring. Dessutom skapas möjligheter att snabbare möta omvärldens 

krav och förväntningar när klienterna tillåts ta egna handlingsutrymmen 

(Kriminalvården, 2012). 

 5.5.2 Skam och skuld 

Personalen anser att klienterna ofta upplever skam och skuld, vilket innebär att det 

kan begränsa dem och sätta hinder för att gå vidare med sina liv. Bergström (2004) 

förklarar att människor som har känslor av skuld och skam har ett behov av att bli 

förlåtna. Han menar att människan måste bearbeta sina negativa känslor för att 

kunna gå vidare i livet och bli kvitt sina skam och skuldkänslor. Detta kan förklara 

klienternas försök att vilja gottgöra sig genom att ta del av vård och 
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behandlingsprogram inom Kriminal- och frivården som går ut på att motivera 

lagbrytarna till förändring (Kriminalvården, 2012). 

  

Två behandlingsprogram från Kriminalvården som hjälper klienten att hantera sina 

negativa känslor heter One-to-one- och Prime for Life. Inom dessa erbjuds klienten 

att träna upp sitt tankesätt genom att mildra skam och skuldkänslor. Här arbetar 

man med klientens känslor för att gå vidare och försöker få klienten att hantera och 

konfrontera sina känslor. Det finns ytterligare en behandling som har placerats i en 

åtgärdsplan som heter ”Vad är motivation till förändring.” Det är en vetenskaplig 

studie som visar stora framsteg till positiv förändring genom motivation. Till 

skillnad från andra metoder som att skambelägga och läxa upp klienterna visar på 

noll förändring (Kriminalvården, 2012). På Kriminalvårdens hemsida kan man läsa 

att målet för dessa program är att få klienterna att inse konsekvenser av sina 

negativa handlingar.  

 

6. SLUTSATS 

Syftet med studien var att undersöka personalens uppfattningar om varför klienter 

återfaller i brott trots den hjälp och stöd som erbjuds från Kriminalvården. Genom 

detta syfte ställde vi oss frågor som: Vilka förklaringsfaktorer anger personalen till 

att klienten återfaller i brott? Vilka metoder använder Kriminalvården för att deras 

klienter ska lyckas återanpassa sig i samhället? Vilka fler insatser förutom 

Kriminalvårdens behandlingsåtgärder anser personalen att det behövs för att 

förhindra att klienten återfaller i brott? 

 

Orsakerna till varför klienterna återfaller i brott enligt personalen visar på faktorer 

som negativ respons från samhället, missbruk, brist på socialt stöd och dålig 

umgängeskrets. Dessa faktorer kan variera individuellt beroende på hur klientens 

livssituation ser ut. Samtidigt som Kriminal-och frivården använder sig av olika 

behandlingsprogram för att hjälpa sina klienter att återanpassa sig i samhället. 

Dock anser personalen att behandlingsprogrammen inte är till någon hjälp om den 

rätta inställningen eller viljan inte finns. Personalen menar att det inte enbart räcker 

med deras resurser för att få klienterna att sluta återfalla i brott. De faktorer som 

personalen anser bidrar till klientens återanpassning är positiv respons, hjälp från 

samhället, ekonomisk trygghet, socialt välbefinnande samt motivation. 

  

Kriminalvårdens vision ”bättre ut” strävar efter en effektiv samverkan och att inte 

tolerera förekomsten av droger, rymningar, kriminella aktiviteter. Detta visar på 

vilka strategier och mål som Kriminalvården jobbar med för att minska återfall i 

brott. Dessutom har Kriminalvården som mål att personalen ska ha en god 
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kompetens, vara pålitliga och hålla en god professionell kontakt med sina klienter, 

vilket gör att deras klienter kan känna sig trygga och bli motiverade att vilja 

förändras till det bättre. Slutligen kan vi konstatera att oavsett vilka mål och 

strategier som Kriminalvården har för att hjälpa sina klienter att återanpassa sig 

krävs det stöd utifrån när klienten ska slussas ut i samhället. På så sätt har vi insett 

att det inte spelar någon roll för hur stort utbud av hjälp som finns inom 

Kriminalvården. Oavsett om klienten har lyckats bli kvitt från sitt missbruk genom 

behandlingsprogram inom Kriminalvården, så finns det fortfarande en stor risk att 

klienten faller tillbaka i sitt missbruk när utslussning sker på grund av de yttre 

negativa faktorerna i samhället.  

6.1 Egna reflektioner 

Vår studie inom frivården har varit intressant och lärorik. Baserad på personalens 

utsagor insåg vi vilket motstånd klienten möter från samhället efter frigivningen 

när hjälp från anhöriga och från samhället uteblir. Detta har i sin tur gett oss en 

större förståelse till varför så många återfaller i brott. Samtidigt som det ställs höga 

krav på att klienten ska vara mottaglig och ta emot hjälp som erbjuds. Därför bör 

samhället sluta döma dessa personer och ge dem möjligheter att aktivt få komma in 

i samhället för att kunna anpassa sig som laglydiga samhällsmedborgare. Det gäller 

att kunna se individen bakom brottet, då brottet bara är en liten del av människan. 

 

Ett förslag skulle vara att Kriminalvården utformar behandlingsprogram som är 

anpassade efter varje klients behov istället för att bara kategorisera klienterna efter 

vilket straff de får eller vilket missbruk de har. Dessutom anser vi att det är viktigt 

med ett ökat samarbete mellan Kriminalvården och andra myndigheter för att fler 

klienter ska lyckas återanpassa sig bättre i samhället efter frisläppningen. Tyvärr så 

uppgav personalen att eftersom de är ekonomiskt begränsade så har de inte resurser 

eller den möjligheten att följa upp sina klienter efter frisläppningen som de 

egentligen hade önskat. Det positiva är att det finns en förening som heter KRIS 

som är en kamratförening som hjälper före detta kriminella eller missbrukarna att 

återgå till ett hederligt liv. Dessutom finns frivården där man har 

lekmannaövervakare vars uppgift är att hjälpa klienterna att hitta sysselsättning på 

fritiden, att inte isolera sig i sin bostad, eller att ha någon att vända sig till när 

varningssignaler kring alkohol- och narkotikamissbruk uppstår. 

6.2 Vidare forskning 

Att få en inblick om hur en kriminell persons vardag ser ut genom kvalitativ studie 

utifrån observationer eller intervjuer skulle vara intressant att få forska vidare om. 

Det skulle bidra till en större förståelse för deras personliga erfarenheter, känslor 

och utsatthet så länge det inte överskrider de etiska aspekterna. Det intressanta är 
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att få intervjua dessa personer om hur de har lyckats ta sig ur sitt kriminella liv och 

vilken hjälp de har fått på vägen. 

  

Ett annat förslag till vidare forskning är att göra en studie om KRIS och få 

intervjua deras medlemmar om hur de har lyckats sluta med sitt missbruk och 

kriminalitet. KRIS är en kamratförening vars ledord är hederlighet, drogfrihet, 

solidaritet och kamratskap. KRIS stödjer medlemmar som har bestämt sig att bryta 

med sitt kriminella liv och försöka komma tillbaka till ett laglydigt liv i samhället. 

Målet med KRIS är att lagbrytaren ska hålla sig borta från negativa influenser och 

inte återfalla i brott. Enligt KRIS hemsida presenteras föreningen med följande 

citat: “Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta 

från kriminalitet och droger, genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt 

socialt nätverk.” (Kris, 2012). 

  

Det tredje förslaget till fortsatt forskning skulle vara att få studera hur rättsväsendet 

ser ut när de dömer lagbrytaren. Motiveringen till det är att få en bild av hur dessa 

samverkar med varandra genom att se det ur bådas perspektiv. Dessutom att få 

studera klienters attityder till förändring beroende på vilket straff de åtalade döms 

för.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide kring personalens åsikter om vad brottslighet är och hur detta kan motverkas. 

  

KORT INTRO: 

Vi är två studenter som studerar beteendevetenskap med inriktning sociologi vid Linköpings 

Universitet. Syftet med studien är att undersöka Kriminalvårdens klienter som återfaller i brott 

och hur deras förutsättningar för en lyckad återanpassning ser ut utifrån personalens perspektiv. 

Det är helt frivilligt att besvara frågorna och du har rätt att avbryta din medverkan närsomhelst. 

Alla svar behandlas utifrån etiska aspekter och personer som medverkar i studien förblir anonym. 

Materialetet från intervjupersonerna kommer att presenteras i vår studie. 

  

Intervjuguide 
 1. Berätta hur ditt arbete ser ut, hur en dag på jobbet är för dig? 

2. Hur är din relation till dina klienter? 

3. Vad har dessa för bakgrund? 

4. På vilket sätt hjälper ni era klienter? Hur motiverar ni de? 

5. Finns det några grundläggande regler mellan ni som professionell och era klienter? 

6. Känner du att du får positiv respons från era klienter? 

7. Upplevs det att klienterna med kriminell bakgrund får känslor såsom skam och skuld? 

8. Vem/Vilka grupper är det som lyckas förändra sig snabbt och undvika återfall? 

9. Hur stort är förekommandet av återfall och vad tror du är orsaken till problemet? 

10. Känner du att klienterna får det stöd de behöver från sin omgivning? 

11. Hur upplever du att era klienter bemöts från samhället? 

12. Upplever du att det kan bli för energiladdad och känslosamt att arbeta i en sådan miljö? 

13. Är det svårt att skilja mellan att vara personlig och privat?  

14. Är det svårt att inte ta med jobben hem? 

15. Händer det saker här ibland? (t.ex. någon som får utlopp för sina känslor på ett speciellt 

sätt). Hur hanterar ni detta i så fall? 

16. Vilka är de viktigaste förutsättningarna som du anser att klienterna bör ha för att lyckas med 

sin behandling? 

17. Vad är ert mål för era klienter och vad motiverar er att hjälpa dessa personer? 
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18. Vad skulle du förändra om du kunde? 

19. Berätta för oss vilken är den viktigaste fråga som vi bör känna till i denna utvärdering? 

Bilaga 2 

Statistisk om återfall i brott från Brås hemsida 

  

Definitionen av Återfall 

Återfall innebär att man återupptar sin gamla kriminella livsbana som man tidigare har haft. 

Återfall i brott beskriver andelen lagförda personer som återfallit i ny lagförd brott inom ett 

respektive tre år. Dock innebär det inte att alla som återfaller i brott behöver bli lagförda eller 

redovisas i den offentliga återfallsstatistiken. 

  

År 1996 var det 22 % som hade återfallit av de 79 981 personer som var lagförda för brott. Efter 

tre år ökade andelen till 36 %. År 2000 hade antalet personer som var lagförda för brott minskats 

till 75 473. Trots detta så var det ändå fler personer som hade återfallit i jämförelse med 

statistiken från 1996. Alltså var det 24 % som hade återfallit första året, efter tre år hade det ökat 

till 37 %. Ytterligare visar statistiken för år 2005 av 80 276 lagförda personer var det 24 % som 

hade återfallit efter ett år och efter tre år ökade det till 39 %. Detta visar ett samband att ju längre 

tiden löper från ett till tre år desto större sannolikhet att statistiken för återfall ökar 

(Brottsförebygganderådets hemsida). 


