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Förord 
Vi vill tacka all personal på kriminalvården, frivården i Halmstad och de före detta kriminella 

på KRIS i Halmstad för ett gott samarbete och för de intervjuer vi fick göra med er samt för 

att ni tog er tid att dela med sig av era kunskaper. Vi vill tacka vår handledare Niklas 

Westberg för god kritik och kloka ord. Vi passar även på att tacka hela vår handledningsgrupp 

för bra tips, idéer och ett gott stöd under hela skrivprocessen. Ett stort tack vill vi även ge till 

varandra för en trevlig tid och ett angenämt kompanjonskap!  

 

Annelie Oskarsson och Zandra Gavernäs 
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Abstract 
Syftet med vår undersökning är att se vilka sociala relationer det finns mellan 

kriminalvårdspersonalen och de intagna, ur ett social psykologiskt perspektiv. Även vilken 

hjälp det finns att bistå de kriminella under tiden på anstalten men även efteråt.  

Kriminellas beteende är ett omdiskuterat och intressant ämne i samhället. Ska de lyckas ta sig 

tillbaka till samhället utan att leva ett kriminellt liv och vad får det kosta? Det finns många 

fördomar i samhället som gör att de människorna som har varit kriminella alltid kommer att 

bli dömda för det de tidigare har blivit straffade för och får leva med det resten av sitt liv. Vi 

menar att det är ett mönster som är svårt att ta sig ur utan sociala relationer. Vi har utgått från 

en kvalitativ intervjumetod där vi har intervjuat sammanlagt nio personer, varav 4 personer 

från organisationen KRIS, 3 anställda från anstalten i Halmstad och 1 person som är anställd 

på frivården i Halmstad. Genom en god social kontakt mellan vårdare och intagen är målet att 

förändra den intagnes tankesätt och bryta det kriminella mönster som denne lever i. Den 

sociala relationen mellan dels vårdare och intagen och dels mellan de intagna, är viktigt för att 

den före detta kriminelle på bästa sätt ska klara av att acklimatisera sig till samhället igen. 

Rehabilitering är en viktig aspekt för den intagne för att denne ska klara av att förändra sitt 

kriminella tänkande. Resultatet analyseras utifrån Anthony Giddens, Howard Becker, Erwing 

Goffman, Helen Rose Fuchs Ebaugh olika teorier.  

 

Nyckelord: acklimatisering, före detta kriminella, rehabilitering, sociala relationer, 

socialpsykologi. 
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Abstract 
With our studies we want to investigate social relations between prison personal and the 

convict and between the convicts, in a psycologic perspective. Also what kind of help the 

convicts get during their time in prison and even afterwards. It has always been a debated 

topic when it comes to criminal behavior and if those manage to get back to society, but to 

live a criminal free life and to what cost?  Many people in society often have prejudiced mind 

against these individuals, where they have a mindset that those once punished follows a 

criminals way of life and finds it difficult to get out.  Our starting point is from an interview 

guide where we have been to an institution in Halmstad and interviewed three people who 

works there, five former criminals and a person on free services. The Institute has as the target 

with their conversation programs to prepare for the interne that there are prejudices in society 

and they should be prepared to be judged again after they served there sentence. The result 

shows that the objective is to change the criminal’s thinking from the criminal the path, and to 

keep a well based social contact between interne and career. The social relationship is 

important during the time in the institute and later for the intern, in order to get accustomed 

them criminal on a good way. It is of great importance with rehabilitation of the intern so he 

will be able to get back to a criminal free life, we must be able to get down to the bottom of 

the intern and succeed in breaking the criminal pattern. The results are analyzed on the basis 

of Anthony Giddens, Howard Becker, Erwing Goffman and Helen Rose Fuchs Ebaugh.  

 

Keywords: acclimation, prejudices, rehabilitation, social relations and Thought patterns.  
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1. Inledning 
 

Kriminalitet är ett vanligt förekommande samhällsproblem, som både skrämmer och 

fascinerar oss. År 2009 anmäldes 1 400 000 brott i Sverige (www.bra.se). Av det totala antalet 

intagna på de svenska anstalterna är 5.5 % kvinnor, ca 300 personer 

(www.kriminalvården.se). Kostnaderna varierar från 200-2400 kronor per person och dygn, 

beroende på hur sluten anstalten är samt hur mycket personal som finns tillgänglig 

(www.kriminalvården.se)  

 

I vår uppsats vill vi studera den sociala interaktionen som sker mellan de intagna och 

kriminalvårdpersonal, ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi kommer även att undersöka hur 

viktig den sociala kontakten är för att en kriminell person ska kunna bryta det kriminella 

mönstret som denne lever i. Liksom Jercey Sarnecki skriver i Introduktion till kriminologi 

(2003) tvivlar vi på om det går att avskräcka någon från att begå brott. 

Till vår hjälp kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer och fokusera på målgrupper 

som har varit kriminella och som har avtjänat fängelsestraff. Detta för att vi ska kunna få 

deras syn på ämnet samt för att få deras åsikt på vad de anser om samhällets hjälp tillbaka till 

ett icke kriminellt liv. För att få en grundlig inblick i vad som görs för de intagna under tiden 

på anstalt och efteråt har vi också valt att intervjua kriminalvårdspersonal. Att definiera 

återanpassning är svårt, vad vi menar är att en före detta kriminella å en sidan kan vara 

acklimatiserad till samhället och i stort sett leva ett icke kriminellt liv, men å andra sidan 

exempelvis köpa smuggelcigaretter. Vi anser att gemene man kan köpa smuggelcigaretter och 

smuggelsprit, likväl som köra mot rött, köra rattfull samt arbeta svart utan att anses kriminell.  

Vad vi avser vara återanpassning är när de före detta kriminella i stort lever ett icke kriminellt 

liv, där det kan förekomma att de exempelvis köper smuggelcigaretter eller något liknande.  

Vi har valt detta ämne för att vi finner det intressant att se vad det finns för olika sociala 

relationer mellan människor samt vad samhället gör för att hjälpa de före detta kriminella. Vi 

är även intresserade av kriminalitet, vilket ledde oss till sociala relationer mellan intagna och 

kriminalvårdpersonal. 
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1.1 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om före detta kriminellas väg tillbaka till 

samhället efter att de har suttit på anstalt, framförallt vilken hjälp de får under sin 

anstaltsvistelse, men även efter. Vilka samhällsorgan som hjälper dem att återanpassa sig till 

samhället igen, samt vilken roll de sociala relationerna har för den intagnes återanpassning. Vi 

vill undersöka vilka sociala relationer som finns på en anstalt och hur de påverkar de intagna. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilken roll spelar sociala relationer och sociala nätverk för kriminellas återanpassning 

till samhället? 

• Vilka är de avgörande faktorerna för att en före detta kriminell ska klara av att ta sig 

tillbaka till samhället efter sin tid på anstalt?  

• Vilken hjälp får den intagna på anstalten samt efteråt?   
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1.3 Bakgrund 
För Att underlätta förståelsen för vår undersökning har vi valt att definiera några centrala 

begrepp: 

Anstalt: Platsen där en dömd person kan avtjänar sin fängelsedom.  

Fängelse: Är ett straff som kan utdömas och inte en plats som många felaktigt antar. 

Klienter/intagna/förre detta kriminella : Används synonymt, om den aktuella målgruppen 

för undersökningen.  

Kriminalitet: ”brottslighet,  kriminalitet, sammanfattande benämning på begångna 
straffbelagda handlingar” (www.ne.se). 

 

Kriminalvården är en statlig myndighet som är uppdelat i sex geografiska områden, med 

huvudkontor i Norrköping. Kriminalvården är landets fjärde största myndighet, som ansvarar för 

verkställigheten av straff i fängelse, frivård och för yrkesutövningen vid häktena.   

Men även för att öka klientens chans till ett liv utan kriminalitet och droger när de kommer ut. 

Frivården är en del av kriminalvården som övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, 

samhällstjänst, kontraktsvård, villkorligt frigivna och de klienter som har fotboja istället för 

fängelsestraff (www.kvv.se).  

 

Kriminalvården har ett samarbete med andra myndigheter och föreningar för att kunna stödja 

de intagna när de kommer ut (www.kvv.se). En förening är KRIS - kriminellas revansch i 

samhället (kommer hädanefter bara att omnämnas som KRIS), föreningen ger stöd till de före 

detta kriminella när de har avtjänat sitt straff. KRIS ger före detta intagna en chans att träffa 

andra personer som har varit i snarlika situationer och som kan föregå som ett bra exempel på 

att det går att leva ett hederligt liv utan kriminalitet (www.kris.a.se). 

Kriminalvården arbetar även efter etiska visionen ”bättre ut” (Kriminalvårdsstyrelsen 2005) 

som ger kriminalvårdspersonal riktlinjer efter hur de på framgångsrikast sätt skall vara 

tillmötesgående gentemot klienterna. Tanken med programverksamhet är att 

kriminalvårdpersonalen ska stärka klienterna så de får en utökad kunskap och en chans till ett 

ändrat tankemönster och beteende. Detta kan exempelvis ske genom att klienterna ska 

bemötas med respekt när de avtjänar sitt straff på anstalten, så även de själva visar respekt för 

människor när de kommer tillbaka till samhället. 

Kriminalvården använder sig av rapporter och undersökningar för att se hur återfallen ser ut. 

Det finns många högriskgrupper och medelvärdet för återfallen inom tre år var 40 procent 

(från år 1994-1999). Den grupp som hade lägst andel återfall var de klienter som hade 



  

 

10 

intensivövervakning så kallad fotboja, under slutskedet av sin strafftid (Krantz & Lindsten, 

2005; Rydèn-Lodi, 2005). 

 

Enligt (KvaL, SFS 1974: 203) paragraf 12, så har alla intagna sysselsättningsplikt, med 

undantag för ålderspensionärer som kan få arbetsuppgifter efter sin arbetsförmåga. 

Programverksamhetens mål är att sysselsättningen skall uppnå 40 timmar per vecka när detta 

är möjligt och sysselsättningen kan bestå av exempelvis städning och matlagning. 

Programverksamheten innehåller moment som arbete, utbildning samt brotts- och 

missbruksrelaterade program. Exempel på program är ART (Aggression Replacement 

Training) som är en metod som syftar till aggressionskontroll, träning i sociala färdigheter 

samt moralträning. 

1.4 Historik kriminalvården 
I statens offentliga utredning (SoU 2008:71) Uppföljning av kriminalvårdens 

effektiviseringsarbete står det att mellan åren 1997 och 2004 ökade antalet intagna på 

anstalterna. Åren tidigare hade intagen varit färre och de ekonomiska anslagen sänkts. Detta 

ledde delvis till överbelastning samt till svårigheter för kriminalvården att få ekonomin att gå 

ihop. Samtidigt står kriminalvården inför en omfattande reformering, exempelvis genom att 

bemanningen anpassas efter behov istället för ordinarie schema. Små anstalter ersätts med 

större etcetera.  

Överbelastningen beror även på ändrade politiska beslut, så som upphävandet av 

halvtidsfrigivning, straffskärpning till följd av vissa lagbrott, begränsad möjlighet till 

rättspsykiatrisk friskvård med mera. Samtidigt som en av reformerna baseras på reducerad 

beläggning på anstalterna, detta genom ökad möjlighet till intensivövervakning med fotboja 

och samhällstjänst som alternativa straff.  

2003 uppförs en handlingsplan som syftar till besparingar på 500 miljoner kronor.  

2004 sker ett antal uppmärksammade rymnings och fritagningsförsök samt gisslandstaganden, 

som resulterar i ökad säkerhet. Vilket tär på en redan ansträngd ekonomi.  

Uppföljningen av 2003 års besparingsplan visar att 14 av de 16 områdena inte gett önskat 

resultat. Utan i vissa fall har kostnaderna ökat. De två områdena som har gett resultat är 

effektiviseringen genom att centralisera telefonväxeln samt personalbesparingar. Där hade till 
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och med resultaten överträffat förväntningarna. Senare sker även en effektivisering av IT-drift 

samt IT- förvaltningen med goda resultat. Även hyrorna omförhandlas med goda resultat.  

Beläggningsantalet på anstalterna är av stor betydelse för möjligheterna att bedriva en god 

kriminalvård. Ett flertal indikationer tyder på att vårdinnehållet har tunnats ut på grund av 

besparingar och därigenom överbelastningar. Vilket kan ha samband med ett ökat antal 

återfall i kriminalitet.  

Paul Ekblom (2010) för en diskussion i tidningen Apropå om vad som egentligen hjälper i 

kampen mot kriminalitet. Paul Ekblom menar att det som fungerar i en kommun behöver inte 

gör det i en annan, likväl vad som hjälper en person men inte hjälper en annan. Då det 

dessutom inte alltid finns uppföljningar och dokumenteringar, är det svårt att veta vad som 

faktiskt har hjälpt.  

Stina Holmberg (2007) enhetschef på Brå har i den årliga Nationella trygghetsundersökningen 

(NTU) kommit fram till att hur de intagna ser på personalen och att vården som bedrivs på 

anstalterna ser olika ut. Utvärdering tar bland annat upp hur missbrukare från en tidigare 

undersökning Narkotikasatsningen ser på vården. På en av anstalterna ansåg de intagna att 

säkerhetstänkande tog alla resurser, vilket ledde till att vården åsidosattes. På andra anstalter 

var klienterna nöjda med vården. Det går att bedriva en god vård men det är inte okomplicerat 

och det ställer höga krav på personalen. 

I kriminalvårdens faktablad nr 4 2005 (Lindberg) Kvinnorna på Hinseberg – En studie i 

kvinnors villkor i fängelse är en studie med ändamål att granska kvinnors erfarenhet av att 

vara frihetsberövade och hur är det att leva på en anstalt? Finns det en speciell anstaltskultur? 

I undersökningen framkommer att kvinnorna upplever att personalen behandlar dem som 

”olydiga barn”. Kvinnorna förväntas anpassa sig till både de formella och de informella regler 

som existerar på en anstalt. Kvinnorna upplever även en känsla av underlydande i förhållande 

till personalen samt en rollförlust. Då kvinnorna upplever att de blir behandlade som ”olydiga 

barn” försvåras relationen till personalen samt kvinnornas möjlighet att utveckla en ”vuxen” 

relation. Dessutom försvåras vistelsen genom saknaden av familjen. 
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2. Tidigare forskning  
För att få fram tidigare forskning har vi sökt på Internet, och bland annat använt oss av sökord 

som rehabilitering+ före detta kriminella, före detta kriminellas acklimatisering till samhället 

med mera. Vi har även sökt på regeringens-, riksdagens-, KRIS-, kriminalvårdens-, 

kriminologiska institutionen- och BRÅ´s (brottsförebyggande rådet) - hemsida. Vidare har vi 

läst SoU (statens offentliga utredningar) rapporter och litteratur inom området. Detta för att 

bilda oss en så bred kunskap som möjlig, men även för att vara så källkritiska som möjligt. Vi 

fick upp en del uppsatser kring dessa ämnen som vi ansåg var relevanta. På grund av tidsbrist 

kommer vi inte att redovisa allt material. 

 

 

                                        

 Kriminalvården och frivården har ett samarbete och frivården ingår som en del av 

kriminalvården. Med anledning av detta blev vår sökning bredare och vi var tvungna att 

begränsa tidigare forskningsmaterialet som vi hittade. När vi intervjuade 

kriminalvårdpersonal och fick vi veta att de använder sig av påverkansprogram för att ändra 

den intagnes tankemönster, vilket grundade sig i att de själva till slut ska förstå att det 

tankemönster de hade tidigare inte är det rätta. Vi hittade tidigare forskning om just 

självpåverkan, vilket vi ansåg var relevant för vår uppsats och som vi framför allt tycker är ett 

intressant tillvägagångssätt för att påverka de intagna (www.kvv.se).  

Vi fann även tidigare forskning om KRIS och hur deras arbete hjälper de före detta kriminella 

att inte återvända i kriminalitet, de erbjuder vänskap, stöd och ideellt arbete (www.kris.a.se).  

Behandling och återanpassning har visat att antalet återfall vid frigivning har minskat men att 

återanpassningsarbetet har försämrats. Forskning har visat att de personer som trodde sig 

kunna leva ett liv utan kriminalitet hade större chans att inte återfalla i kriminalitet än de som 

inte trodde sig kunna leva utan det. Studien visar att de personer som upplever self-efficacy på 

ett positivt sätt, inte återfaller i kriminalitet lika ofta som personer som inte tror på self-

efficacy.  

Self-efficacy handlar främst om människors egen förmåga att tro på sig själva, i detta fall om 

före detta kriminellas tro på att de klarar att avhålla sig från kriminalitet. Återfallen inom 

kriminalvården kan ses som en kvalitetsmätning för kriminalvården, för hur effektivt deras 

arbete är (www.kvv.se). 
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3. Teori  
Med utgångspunkt från vårt syfte vill vi veta vilka sociala relationer det finns på en anstalt 

och hur viktiga dessa är för de intagna. Även att ta reda på vilken hjälp det finns för de 

intagna när de ska acklimatiseras till samhället igen. De nyckelord som vi ska använda oss av 

under vår uppsats är: sociala relationer, socialpsykologi, före detta kriminella, acklimatisering 

samt rehabilitering. Utifrån de nyckelorden har vi valt följande teorier, Goffmans  stigmateori, 

Beckers teori om avvikande beteenden, Giddens beskrivning av stämplingsteori;  detta för att 

få kunskap om den avvikande roll som en kriminell väljer när han eller hon inleder ett 

kriminellt liv. Vi har även använt oss av Helen Rose Fichs Ebaughs bok Becoming An Ex för 

att hitta kunskap om rolltagande och rollförändring samt Goffmans Totala institutioner, för att 

lära oss mer om sociala relationer inne på en anstalt och vikten av de relationer som knyts där. 

Vi är medvetna om att våra teorier är lika varandra, detta är ett medvetet val då vi anser att de 

var bäst lämpade för vår frågeställning och ämnesval. Helen Rose Fuchs Ebaugh skriver om 

roller och processen kring människan när denne byter en roll, vilket kan kopplas till Goffmans 

mortifikationsprocess där den intagne förlorar sin roll inne på anstalten. Helen Rose Ebaugh 

presenterar även hur man intar de olika rollerna, vilket går att koppla till Beckers teori om 

avvikande grupper i samhället och vidare genom Giddens stämplingsteori om hur människor 

blir avvikare. Alla de här olika teorierna finns inne på en institution som i vårt fall sker på en 

anstalt, vilket vi kan göra en koppling till Goffmans teori om totala institutioner. 

 

3.1 Erving Goffman - Stigma 
Erving Goffman (2001) skriver om vilka beteenden det är som gör människor till avvikare i 

samhället. Ordet Stigma kommer från grekerna och betyder brännmärka, vilket de gjorde på 

kriminella för att samhället skulle kunna urskilja dem ifrån de hederliga människorna. De 

människor som betraktades som normala i samhället fick lära sig att de som blev 

stigmatiserade skulle de hålla sig på avstånd från. Begreppet stigma har förändrats genom 

tiderna och idag beskrivs det mer som ett avvikande beteende i samhället, speciellt hur 

”vanliga” människor ser på kriminalitet och kriminella människor. ”Vanliga” människor 

bygger upp en stigmateori där de förklarar att det stigmatiserade är underlägsna och att de är 

en fara för samhället. Goffman menar att det finns tre huvudkategorier av stigma, fysiska, 

psykiska och sociala, han anser att hur stigman utspelar sig har stor betydelse. Den fysiska 

stigman beskriver han som en medfödd missbildning, så som ett handikapp. Det psykiska 

beskriver Goffman är de personer som avviker från det som betraktas som normalt av 
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samhället, så som en psykisk störning eller en fängelsevistelse. Den tredje och sociala handlar 

om ras, nationalitet, religion. Med det menar han att huruvida människan blir accepterad eller 

inte accepterad är styrt av vad som anses normalt och onormalt i samhället. För att en 

människa ska kunna bli accepterad så måste denne anpassa sig och bete sig utefter de givna 

normer och regler som finns.  

Teorin har förklaringar för om den intagne ska bli accepterad av de andra fångarna och även 

av samhället och de hederliga medborgarna efter den intagne har avtjänat sitt straff. Om 

människan inte beter sig efter de normer och regler som finns i de olika miljöerna anses denne 

som en avvikare och blir på så vis stigmatiserad. Det som betraktas som normala eller normalt 

beteende i samhället har specifika förväntningar och om inte dessa förväntningar efterlevs så 

uppmärksammas det som är avvikande.  

Goffman beskriver även den inomgruppsliga avvikaren, det är den person som dels är 

avvikare i samhällets ögon men även inom den egna gruppen, trots detta kan personen bli 

accepterad och få respekt av de övriga medlemmarna om personen besitter speciella 

egenskaper, exempelvis personer som är specialiserade inom vissa specifika områden, såsom 

datahackers, penningtvätt, olika former av distribution, logistik med mera. De personer som 

tillhör en organiserad avvikargrupp har en sak gemensamt och det är att det är alla avvikare. 

De känner samhörighet med gruppen på grund av att den består av likasinnade personer. I den 

avvikande gruppen förstärks personernas avvikandeidentitet och samtliga kan känna sig 

accepterad för hur de är och blir inte dömd av de andra i gruppen.   

Den stigmatiserade människan kan känna sig trygg i gruppen och bygga upp sitt liv kring 

denna trygghet, vilket gör att det blir svårare att bryta det stigmatiserade beteendet som skapas 

(Goffman 2001).  

 

3.2 Erving Goffman - Totala institutioner 
I boken totala institutioner skildrar Goffman (2004) de intagnas miljö och de 

överlevnadsstrategier som förekommer inom den totala institutionen. En total institution kan 

definieras som en plats att bo på och arbeta på, där det finns ett antal människor som befinner 

sig i en likartad situation som lever ett instängt och formellt liv tillsammans under en längre 

tid avskurna från samhället, så som på en anstalt, ett mentalsjukhus eller en 

militärförläggning. I boken skriver han både om den psykiatriska institutionen och om 

anstaltsinstitutionen. Det vi vill fokusera på och som är aktuellt för vårt ämne är den miljö 

som de intagna lever i på en anstaltsinstitution. 
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Goffmans syn på varför det finns totala institutioner är för att vissa människor anses vara ett 

hot mot de människorna som lever i samhället. Människors olika roller förändras under tiden 

som de sitter inne på en anstalt och de styrs av andra människor, så som fångvakter och 

myndigheter. Detta menar Goffman innebär en rollförlust av den ”normala” rollen för den 

intagne, vilket han kallar för mortifikationsprocess. Denna process är som en delning mellan 

de intagna och personalen, de intagna blir styrda av personalen som låser in dem varje kväll, 

till skillnad från personalen som arbetar sina 8 timmar om dagen och sen kommer ut ifrån 

institutionen. Relationen mellan de intagna och personalen kan på så vis bli spänd och ett ”vi 

och dem” tänkande kan uppstå. När den intagne kommer in på institutionen så blir denne 

tvungen att lämna ifrån sig sina privata tillhörigheter, detta kallar Goffman för 

identitetsutrustning. Den intagne kan känna sig berövad och förödmjukad av tillsägelser eller 

att denne blir tillsagd att utföra en uppgift, vilket gärna ska undvikas om detta är möjligt. 

Lever vi som en ”vanlig” människa i samhället så kan vi vara relativt anonyma, något som vi 

inte kan vara när vi har fått en fällande dom och hamnat på en anstalt. Den intagnes sociala 

ställning samlas samman i en dossier som är tillgänglig för personalen. Genom de fakta som 

personalen har fått fram kan de anpassa påverkansprogram utefter den intagnes egna behov, 

så som aggressionssamtal och/eller drogsamtal. Detta kan ske enskilt och i grupp beroende på 

vad den intagne själv behöver. Under de här samtalen och programmen måste den intagne 

berätta om sig själv för de andra intagna och på så vis blottas dennes liv även för de andra 

intagna.                                                                                                                

Goffman tar även upp sekundär anpassning, vilket betyder att den intagne skapar sitt eget 

handlingsutrymme för att bevisa att de fortfarande har kontroll på omgivningen och 

framförallt sig själva. Goffman menar att det finns en social kontroll inne på anstalten mellan 

de intagna som personalen inte är medvetna om utan som de intagna sköter på egen hand. 

 

Goffman tar även upp att människor känner osäkerhet för nya och okända miljöer. Inför en 

fängelsevistelse kan en person ha flera blandade känslor och åsikter men under tiden på 

anstalten kan detta tankesätt och känslor förändras till de positiva som samhällets ser på med 

ett godkännande, men personen kan även förändras till det mer negativa tankesättet och bli 

förbittrad vilket gör att denne inte passar in i samhället. 

Inne på anstalten bildas subgrupper och även i dessa grupper pekas normalitet och avvikelser 

ut. Skillnaden här är att det är kriminella människor som bedömer huruvida någon är normal 

eller avvikare från den gruppen, detta beskriver Goffman är situationsberoende och kan 

tillämpas beroende på i vilken situation vi befinner sig i och vilka som gör samma 
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bedömning. Är det de andra intagna som bedömer situationen så blir det en helt annan 

normalitet än om en människa med icke kriminellt förflutet skulle göra bedömningen. På så 

vis definieras det avvikande av dem som i samhället är avvikare och det normala som besitts 

av majoriteten synliggörs inte på grund av den avvikande gruppens gemensamma värden och 

direkta normer. 

 

3.3 Helen Rose Fuchs Ebaugh - Becoming an Ex-The pr ocess of 
Role Exit 
Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988) menar att ex-rollen är unik på så vis att dess handlingar och 

identitet associeras med den roll som förväntas på människan i samhället, före detta roller byts 

ut mot nya utefter de normer och regler vi lever efter. 

Fuchs Ebaugh menar att roller är ett karaktärsdrag som utgör människans sociala position i 

samhället. En tidigare roll identifieras och blir placerad i ett fack som innehåller den framtida 

rollen. En individ som befinner sig i en process för att etablera sig själv till en ny roll får 

kämpa med de emotionella känslorna av självförväntan men även samhällets förväntningar. 

Samhället förväntar sig att den nya rollen är bättre än den tidigare rollen och ställer därför 

högre krav. 

Rollförändring är och kommer från den sociala rollen som har ett igenkännande av den 

sociala vetenskapen. Vi har läst mycket om roller i systemetiska analyser av Cooley, Mead 

och W. I Thomas där dem fokuserat på det sociala och satt det i fokus inom sociologi och 

socialpsykologi. Fuchs Ebaugh tar upp hur individer har varit delaktiga i någon roll och att vi 

kan har lämnat en roll bakom oss som vi har växt ifrån. Alla människor förändrats under sin 

livstid och utvecklas olika, vilket gör att vi inte har samma värderingar som tidigare. Fuchs 

Ebaugh beskriver att rolltagande har med den sociala relationen till andra människor att göra. 

Vi påverkas av våra sociala relationer och att det är relationerna som utvecklar oss som 

människor. Frigörelsen av den tidigare rollen är det som är avgörande när det gäller det 

förväntningarna vi har som individ i den kommande rollen. När en individ försöker undvika 

samhällets förväntningar så påverkas den enskilda individen emotionellt av detta.   

När en före detta kriminell har suttit i fängelse och ska ta sig ut i samhället och ska möta 

samhällets fördomar är det viktigt att dem har en stark roll som individ. Det livet dem levde 

tidigare som kriminell har dem förhoppningsvis lämnat bakom sig. 
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 Den före detta kriminella personen skapar en roll under sin tid på anstalt som han/hon kan 

känna sig trygg och stark i. 

Detta kan vara en svår process för många och lyckas de inte hitta sin nya roll finns risken att 

de går tillbaka till det gamla livet och fortsätter med kriminalitet. För att kunna acklimatiseras 

till samhället igen handlar det mycket om självrespekt och självkännedom. Förändring sker 

först när den nya rollidentiteten har tagit över den tidigare rollen och förändrat personens 

tankesätt. För att uppnå bästa resultat krävs det att personen fokuserar på frigörelsen både 

inom det sociala och emotionella och att personen hittar meningsfullhet i sin nya personlighet 

och roll. Den nya rollen kan ha stor betydelse för individen samtidigt som denne inte behöver 

märka av sin rollförändring utan det är först när omgivning uppmärksammar rollförändringen 

som den får betydelse. En grupp känner av om individen är trygg med sin nya roll och de kan 

utefter detta skapa en balans inom gruppen och på så vis bli välfungerande tillsammans. 

 

3.4 Anthony Giddens stämplingsteori och Howard S. B eckers 
teori om det avvikande i samhället 
Anthony Giddens (2003) menar att en viktig teori som har med kriminaliteten att göra är 

stämplingsteorin och för att kunna förstå avvikelsen inom stämplingsteorin måste vi ta reda på 

varför en viss person förses med en avvikande etikett eller en stämpel. Giddens menar att 

stämplingsteorin innebär en interaktion mellan avvikare och icke avvikare. Ofta förekommer 

det att den mer välbärgade delen av samhället sätter stämpeln på avvikare från lägre sociala 

grupper. När individen väl har blivit stämplad som kriminell leder detta ofta till att personen 

ifråga blir uppfattad av omgivningen som opålitlig. Giddens återkopplar detta till Howard 

Beckers (2006) teori där han menar att den avvikande identiteten är en produkt av 

stämplingen, snarare än att det skulle bero på det avvikande beteendet. Liksom Giddens 

(2003) menar Becker (2006) att det avvikande beteendet blir avvikande först när individen 

stämplas som det. I och med stämpeln möter den avvikande ett negativt bemötande från 

omgivningen som även påverkar den avvikande individens självbild. 

Giddens (2003) menar att de människor som står för lag och ordning eller som har tillräckligt 

med makt för att bestämma över andra vilken moral de skall följa, utgör också de viktigaste 

stämplingskällorna. Vidare är de etiketter som sätts på olika kategorier av avvikelser således 

ett uttryck för samhällets maktstruktur.  
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Giddens har såsom åsikt att stämplingsteorin kan kritiseras på tre olika vis. Tyngdpunkten på 

stämplingens aktiva karaktär medför för det första en risk för att den process som leder fram 

till att vissa handlingar definieras som avvikande hamnar i bakgrunden. Stämplingen är inte 

helt och hållet slumpartad, det finns skillnader i uppfostran, attityder och möjligheter att 

påverkar i vilken grad människor engagera sig i ett beteende som riskerar att väcka reaktioner 

från omgivningen. För det andra är det fortfarande inte riktigt förklarat om stämplingen 

verkligen medför en ökning av det avvikande beteendet eller inte. Stämplingsteorin sker som 

en process där individen inte har varit avvikande tidigare, utan det är något personen gradvis 

blir när han/hon blir stämplad av sin omgivning. När en person ständigt fått påpekat något av 

sin omgivning, blir person medveten om det själv och väljer därför att dra sig undan de 

”normala” människorna och väljer att vara i en grupp som också är avvikare. För att en 

kriminell person ska kunna ta sig tillbaka till samhället är det viktigt att han/hon får en 

relation med andra individer i samhället.       

Becker (2006) menar att människor bildar sina egna grupper och att de gör upp egna regler för 

vad som är godkänt inom den enskilda gruppen. Han menar att vi umgås med likasinnade och 

stöter ut de som inte passar in i gruppen. Det finns även regler och normer som delar in oss i 

grupper som exempelvis formellt antagna regler som polisen använder för att övervaka oss. 

Om en person är kriminell bryter han/hon mot det socialt riktiga mönstret och hamnar 

automatiskt i en grupp som inte är accepterade i samhället. Dem som bryter mot mönstret i 

samhället och inte följer de normer och regler som finns, blir stämplad och människor tappar 

respekten för dem. Vetenskaplig forskning har försökt hitta svaret på dessa frågor om varför 

somliga väljer ett avvikande beteende i samhället. Becker menar att forskning har kommit 

fram till att det handlar om det sunda förnuftets premiss, att det finns något inbyggt avvikande 

hos handlingar som bryter mot sociala regler. 

 En person som är opålitlig definieras som utanförstående eller avvikande när det handlar om 

individer i en grupp. Det kan också vara så att personen känner sig misstrodd och anser då att 

det är gruppen i sig som är avvikande. Där av anser Becker att vi som individer väljer att 

umgås med likasinnade. Vilket vi kopplar till vår uppsats där den före detta kriminella kan ha 

svårt att anpassa sig till samhället och de sociala relationer han/hon är tvungen att möta ute i 

samhället.                        

Det kan lätt bli att han/hon vänder sig till en kriminell grupp igen som han känner 

samhörighet till. Regler i olika situationer kan vara bestämda av olika anledningar och har 

olika betydelse. De kan vara formellt antagna som en lag och dessa lagar är upprätthållna 

genom informella sanktioner. Det finns regler och normer som delar in oss i olika kategorier 
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som vi förväntas av andra att vi ska följa. Den som bryter mot dessa regler hamnar i ett fack 

utanför samhället och behandlas därefter som en avvikande person. Är en person kriminell 

och begår brott menar Becker att han/hon bryter de mönster som andra förväntar att de ska 

följa. Alla kan göra ett avvikande beteende i grupp eller som enskild individ. Personer dömer 

varandra olika och ser olika på avvikande beteenden, det handlar om det sunda förnuftet när 

det kommer till avvikande. Becker menar att en person som är avvikande och inte har någon 

kontakt med samhället kan skadas på det sociala planet. Efter att han/hon har suttit inne på en 

anstalt för ett brott kan det vara svårt att ta upp en social relation med icke kriminella 

personer. Vilket gör det svårare för före detta kriminella att bryta sitt kriminella mönster och 

välja ett liv utan kriminalitet. Han tar även upp att det är samhället som har gjort ett val när 

det anser att en person är avvikande, eftersom den avvikande individen inte har samma 

tankesätt när han/hon har brutit mot reglerna. Ser vi på det ur det perspektivet är det inte 

avvikelsen i sig som är egenskapen hos personen utan det är handlingen som personen gör i 

en vis situation. Detta förutsätter att dem som begått en avvikande handling är av en enhetlig 

kategori. Ett avvikande beteende är en följd av andras reaktioner i samhället och det kan vara 

svårt att sätta fingret på om det verkligen är en likartad kategori. Becker menar att en person 

som avviker kan bli så felbedömd av samhället och att de aldrig kan få känna en tillhörighet. 

Är det så att den homogena kategorin inte existera i det avvikande beteendet är det svårt att 

veta vad de avvikande personerna egentligen har gemensamt. Enligt Becker finns det fyra 

olika kategorier för åtskillnad mellan avvikelser. Dessa kategorier bildas av konformt 

beteende, vilket betyder att personen följer de regler som existerar och andra runt omkring 

uppfattar att han faktiskt följer den regeln. Den andra är rent avvikande beteende, där 

individen är medveten om att han avviker mot en regel samt att andra uppfattar att han gör 

det. Den tredje är falsk anklagelse där andra uppfattar att personen avviker mot en regel trots 

att han inte avviker. Den sista kategorin är hemligt avvikande, vilket innebär att ingen annan 

än den berörda uppfattar att han/hon har brutit mot en regel.  

                     

Denna handling är ofta motiverande och de allra flesta som begår regelbrottet är medvetna om 

detta. Att visa en individ som avvikande påverkar inte bara hur omgivningen uppfattar 

individen utan även individens egen självbild. 

Avvikelse är ett vanligt förekommande fenomen och det är svårt för det omgivande samhället 

att upptäcka om en individ ägnar sig åt avvikande beteenden, men en del avvikande 

handlingar är lättare att upptäcka än andra.  
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4. Metod  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi anser att den är mest lämpad för vårt 

syfte. Vi har valt kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av vårt forskningsmaterial, 

vilket vi anser att vi får genom kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer får vi en 

uppfattning om hur våra respondenter tycker och tänker inom vårt forskningsämne och hur vi 

på bästa sätt ska kunna analysera och tolka de svar vi får på våra ställda frågor. Genom att vi 

samlar allt material från våra respondenter kan vi sammanställa detta och sedan göra en 

utvärdering. Anledningen till att vi valde kvalitativ metod istället för kvantitativ metod beror 

på att vi vill veta det aktuella värdet i våra respondenters tänkande och inte en speciell mängd 

eller statistik av vårt material. Anledningen till att vi inte valde deltagande observationer beror 

på att vi inte hade möjlighet till detta på grund av vår egen säkerhet på anstalten. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
Steinar Kvale och Svend Birkmann (2009) menar att kvalitativ metod handlar om information 

som förmedlas genom ord från en människa till en annan. Den kvalitativa metoden är bra att 

använda när vi vill gå in djupare i ett studieobjekt. Kvalitativ undersökning har sin tyngdpunkt 

i narrativa skildringar för att finna subjektiva utsagor, trots det kan skildringarna vara pålitliga 

om det går att beskriva och studera resultatet. Kvalitativ metod är en forskningsmetod som 

syftar till att ge kvalitativa empirier. Många gånger grundar vi fakta på våra egna tankar och 

sinnen, vilket inte går att använda i forskningssammanhang, utan forskning kräver empiri. 

Kvalitativmetod handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen eller händelse. I 

kvalitativ metodteori är det vanligaste undersökningsmetoderna etnografi, fenomologi, 

hermeneutik, symbolisk interaktionism och etnometodologi. För att vi på bästa sätt ska kunna 

förstå och tolka vårt intervjumaterial har vi använt oss av hermeneutisk tolkningslära, vilket 

gav oss en djupare och bredare förståelse än vad vi tidigare hade. 

Jaber F. Gubrium och James A. Holstein (1997) har såsom åsikt att för att få ut det mesta av 

en intervju så krävs det känslomässigt engagemang av både den som intervjuar och den som 

blir intervjuad. Vidare anser Gubrium och Holstein att när du skriver en uppsats så är det 

viktigt att du väljer ett ämne som du har ett intresse för, något som du verkligen brinner för. 

Gubrium och Holstein tar även upp att analysen blir mer djupgående och välutvecklad om det 

finns ett känslomässigt engagemang.  

Vårt ämne, människors väg tillbaka till det sociala livet efter en anstaltsvistelse medför en del 

fördomar, vilket gör att vi måste vara professionella och i möjligaste mån bortse från våra 
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egna känslor och se till varje individ för sig. Vi anser att det är viktigt att vi erkänner för oss 

själv att vi har fördomar bland annat gentemot människor som sitter eller har suttit på anstalt. 

Vi anser också att alla människor förtjänar en andra chans och inse det faktum att de har 

avtjänat de straff som var till följd av deras handlingar. Gubrium och Holstein menar för att 

kunna göra den bästa intervjun och för att kunna ställa de mest givande frågorna så ska du 

själv bli intervjuad och få de frågor som du ska ställa ställd till dig själv innan.  

                  

 

Vi är medvetna om de nackdelar som finns med kvalitativ forskning så som att ingen person 

är helt objektiv i mötet med andra. Vi som intervjuare kan styra samtalet samt hur 

respondenterna svara, liksom Asper (2007) skriver att forskaren påverkar redan med sin 

närvaro, sin förförståelse och genom sina val av frågor.  Denna påverkan är enligt Aspers 

oundviklig. Därav menar vi att det är viktigt att vara medvetna om detta i vår uppsats. Vi är 

även medvetna om att vår studie inte är representativ för vilken hjälp som finns att tillgå i hela 

landet utan enbart hur det för närvarande ser ut i vår undersökta kommun, baserat utifrån våra 

nio respondenter. Vi har medvetet valt bort den kvantitativa metoden, då den är bättre lämpad 

för undersökningar som syfta till att ta reda på hur vanligt förekommande, hur ofta eller hur 

många något är (Trost 2005).   

  

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 
Hermeneutik innebär läran om tolkning och förståelse och används främst för att förstå 

diskurser. Hermeneutik används för att förstå innebörden i forskningsmaterial och kan 

tillämpas på kvalitativa metoder. Enligt Per-Johan Ödman (2007) används hermeneutik inom 

humanvetenskapliga områden och används främst mot naturvetenskapliga normer som 

tenderar att bortse från det mänskliga beteendets verkliga mening. Efter att vi har utfört en 

intervju så har vi fått en helhet men även en uppdelning på grund av olika teman i 

intervjufrågorna, vilket skapas genom den hermeneutiska cirkeln, som har en helhet men även 

olika delar som förs samman och förklarar helheten av materialet. Den hermeneutiska cirkeln 

kan även beskrivas som en spiral där kunskap och förståelse växer fram och skapar en 

helhetsbild. I cirkeln skapas hela tiden ny förståelse vilket gör att forskaren utvidgar sin 

förförståelse. Det är genom vår förförståelse som vi kan särskilja ett sammanhang och på så 

vis skapa en djupare insikt i det undersökningsområde som vi valt att studera. 
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Det är när vi får ny förståelse för vår forskning som vi kan göra en strukturanalys och arbeta 

om texten för att på så vis kunna hitta det som ligger dolt. På detta vis finner vi 

sammanhängande punkter som ökar vår förståelse, vilket hermeneutik syftar till. Vi anser att 

uppdelningen och tematiseringen av vårt insamlade material kan öka vår förståelse kring 

ämnet. 

                   

4.3 Urval 
Till en början var tanken med vår uppsats att vi även skulle undersöka samarbetet mellan polis 

och kriminalvården för att få en uppfattning av vilket samarbete de hade för att få före detta 

kriminella att inte börja med kriminalitet igen efter att dem avtjänat sin straff. Detta var vi 

tvungna att ändra på med anledning av att vi behövde begränsa vårt ämnesområde för att det 

inte skulle bli för brett. Vi valde att undersöka vad som görs för den intagne under tiden 

han/hon satt på anstalt och även efteråt för att acklimatisera personen till samhället igen. Vi 

bestämde oss för att intervjua anställda på kriminalvården och före detta kriminella. Vi tog 

kontakt med den ansvarige på anstalten i Halmstad via telefon och fick direkt boka tid för tre 

intervjuer, vi fick en positiv respons om vår uppsats och de tyckte att det var ett intressant 

ämne vi valt att skriva om. Vi kunde även få alla tre intervjuerna på samma dag efter varandra 

vilket var en fördel så vi inte behövde åka dit fler gånger, som gjorde att vi sparade tid. Vår 

första intervju med en före detta intagen fick vi kontakt med genom en bekant till Annelie. 

Han har för tillfället fotboja och gör sin acklimatisering som anställd på ett företag i 

Halmstad. Vi kontaktade KRIS i Halmstad via telefon för att fråga om det fanns möjlighet att 

få göra intervjuer med några medlemmar. Vi förklarade vad vi studerade och skrev om i vår 

C-uppsats, även där fick vi bra respons. Vi kunde boka in fyra intervjuer på samma dag. Vi 

fick ett bra bemötande och alla före detta kriminella hade en positiv inställning till att bli 

intervjuade. Vår sista intervjuperson arbetar både på frivården och med motivationsprogram 

på anstalten och har bred förståelse och kunskap inom de båda myndigheterna. 

 

4.3.1 Presentation av våra intervjupersoner 
IP 1: Man i 30-års ålder från Halmstad. Dom: Grovt narkotikabrott, häleri. Har aldrig varit 

beroende av droger och har haft en stabil uppväxt. 

IP 2: Man i 50-års ålder, arbetar som ansvarig handläggare på Halmstad Kriminalvårdsanstalt, 

har en socionomutbildning i grunden. 
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IP 3: Man i 40-års ålder, arbetar som kriminalvårdare på anstalten i Halmstad, har en 

statsvetenskapsutbildning i grunden. 

IP 4: Kvinna i 30-års ålder, arbetar som kriminalvårdare på anstalten i Halmstad, har en 

magister examen i sociologi. 

IP 5: Man i 30-års ålder från Landskrona. Dom: Misshandel, narkotikabrott, stöld, hot. Har 

varit beroende av droger under en längre tid till och från och har haft en svår uppväxt med 

både narkotika och alkohol inblandat. 

IP 6: Man i 20-års ålder från Halmstad. Dom: Narkotikabrott, misshandel. Har varit 

drogberoende till och från under flera år och har haft en ostabil uppväxt med våld och alkohol 

inblandat. 

IP 7: Kvinna i 30-års ålder från Halmstad. Dom: Narkotikabrott, stöld. Har varit drogberoende 

större delen av sitt liv, anser själv att hon har haft en bra uppväxt med en del inslag av våld 

ifrån fadern. 

IP 8: Man i 50-års ålder från ett samhälle utanför Halmstad. Dom: Narkotikabrott, 

misshandel, stöld, grovt rån, hot, beskriver själv att han har gjort det mesta man kan göra 

förutom mord. Har haft en bra och stabil uppväxt men sökte efter spänning och var rastlös 

som barn. 

IP 9: Man i 30-års ålder, arbetar på frivården samt på anstalten med motivationssamtal.  

 

För att öka våra läsares förståelse för vårt ämne har vi valt att skriva en presentation av 

kriminalvårdpersonalen och de före detta kriminellas bakgrund. Vilket vi presenterar i 

nedanstående del. 

 

4.3.2 Kriminalvårdspersonalens bakgrund och social status 
Det var väldigt blandade åldrar som arbetade inom kriminalvården och som vi fick intervjua. 

Intervjupersonerna var mellan 30-50 år gamla. Vi intervjuade en kvinnlig vårdare och tre 

manliga. Tre personer arbetade på anstalten i Halmstad och vår första intervjuperson hade 

högre tjänst en de andra två. IP 2 arbetade som kontaktman och klientläggare för dem intagna. 

IP 3 arbetade som vårdare där hans arbetsuppgift var att vägleda och motivera dem intagna till 

ett bättre tänkande utan kriminalitet.                      

IP 4 hade samma arbetsuppgifter som IP 3, med inriktning på verkställningsplanering och 

samarbete med frivården och socialtjänsten. IP 9 intervjuade vi på frivården som ligger vid 

lilla torg i Halmstad, där han arbetade som programledare. Hans arbetsuppgifter är att fortsätta 



  

 

24 

motivera de intagna efter att dem avtjänat sitt straff på anstalt, även att vara lyhörd för vad de 

före detta kriminella har för önskemål och på bästa sätt hjälpa dem med detta. Samtliga av 

våra intervjupersoner ansåg att dem inte hade samma intima kontakt med alla sina intagna, 

många av de intagna hade ett längre fängelsestraff och då ägnades inte lika mycket tid för 

dem i början av strafftiden utan koncentrationen lades på dem som snart skulle bli utslussade i 

samhället igen. Alla intervjupersonerna hade en beteendevetareutbildning i bakgrunden innan 

dem utbildad sig till kriminalvårdare. För att få arbeta som kriminalvårdare ska all personal gå 

en utbildning på sex månader som kriminalvården bekostar. 

 

4.3.3 De före detta kriminellas bakgrund 
Något som alla våra intervjupersoner utom en hade gemensamt är att de började sin kriminella 

bana i ung ålder, det var endast IP 1 som började sin kriminella karriär vid 32 års ålder. Alla 

fem intervjupersonerna hade gemensamt att de ville tjäna pengar på de brott som de begick. 

Fyra av våra intervjupersoner har blivit dömda för samma brott, så som narkotika, misshandel 

och stöld. Återigen är IP 1 annorlunda med anledning av att han inte missbrukade utan hans 

brott var en engångsföreteelse, han hade däremot provat droger men aldrig fastnat i det med 

anledning av att han själv inte har något intresse för droger. Ålder för när intervjupersonerna 

har blivit dömda första gången och även antalet gånger som de har blivit dömda varierar, allt 

från 13 år till 48 år. Alla utom IP 1 hade haft en komplicerad barndom med alkohol och 

droger nära tillhands. Flera av de före detta kriminella hade växt upp utan en närvarande fader 

och hade han varit närvarande så har han antingen varit våldsam eller varit missbrukare av 

något slag. IP 1 växte upp med båda sina föräldrar och har haft en trygg barndom, klarat 

skolan utan problem och haft bra arbeten. IP 6 beskriver att hans missbruksproblem började 

och utvecklades samtidigt som han lärde känna sin pappa. IP 6 har i samband med detta fått 

en uppmuntran av fadern att han ska missbruka och framför allt att han aldrig ska låta någon 

annan än han själv bestämma över hans liv, att aldrig låta någon trycka ner honom.  

  

4.4 Anstalten i Halmstad 
Alla tre intervjuer genomfördes på anstalten i Halmstad eftersom de skedde under deras 

arbetstid. Det finns många säkerhetsregler som vi var tvungna att följa, vid grinden fick vi 

ringa på en klocka och uppge våra namn samt vem vi skulle träffa. Inne på anstalten var vi 

tvungna att lämna ifrån oss våra mobiltelefoner men eftersom vi använde dem till att spela in 

intervjun på fick vi lov att ta med oss telefonerna in. Vi blev mottagna av vår kontaktperson 
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som var en av våra intervjupersoner. Vi informerade om vårt ärende och förklarade hur 

intervjuerna skulle gå till samt att de inte behövde svara på frågor som kändes för personliga. 

Vi delade upp vår intervju i olika teman den första handlade om att personen fick berätta kort 

om sig själv, hur deras arbetssituation ser ut och vilken utbildning som krävs för att kunna bli 

vårdare på en anstalt. Det andra temat handlade om hur anstalten lägger upp arbetet för att 

kunna acklimatisera en kriminell till ett liv i samhället igen, om dem har några mallar eller 

scheman som dem följer för att få den kriminella på andra tankar, så som att själv vilja sluta 

med sitt missbruk. Det sista temat handlade om den sociala relationen mellan personal och 

intagen, vad det finns för aktiviteter på anstalten för de dömda och om vårdare och intagna 

gör något tillsammans när det gäller aktiviteter.  

 

4.5 KRIS 
Vi genomförde våra intervjuer med före detta kriminella på Kris i deras allrum, där vi kunde 

sitta ostört och det märktes tydligt att intervjupersonerna kände sig trygga och trivdes i miljön. 

Vi intervjuade fyra personer, tre killar och en tjej. Vi presenterade oss och förklarade vilket 

program vi gick samt vårt syfte med uppsatsen. Vi visste att detta kunde bli en obehaglig 

situation för vår intervjuperson, därför förklarade vi tydligt att personen kunde välja att inte 

svara på vissa frågor om det skulle kännas svårt eller för personligt. Vi kommer att delat upp 

intervjufrågorna i teman och började med deras bakgrund, om hur deras kriminella liv började 

och hur gamla de var när de inledde sitt missbruk samt hur gamla dem var när dem blev 

dömda första gången. Det andra temat handlade om deras familjerelation och sociala 

relationer. Det tredje temat handlade om deras tid inne på anstalten, vilka sociala relationer de 

skapade till andra intagna och kriminalvårdpersonalen. Det fjärde och sista temat handlade om 

deras tid efter anstaltsvistelse, vilken hjälp de har fått och hur deras sociala relationer ser ut 

idag. 

 

4.6 Tillvägagångssätt 
Vi har gjort totalt nio intervjuer, fyra intervjuer på KRIS, en intervju med en kollega och fyra 

intervjuer med personer som arbetar inom kriminalvården, frivården och på anstalten i 

Halmstad. Vi har använt oss av två olika frågeformulär en till de före detta kriminella och en 

till personalen på anstalten. Vi har valt att göra enskilda intervjuer, på grund av att vi känner 

att vi kommer vår intervjuperson närmre på detta sätt och att får ut mer av intervjuerna. Vi 

känner att en individ har lättare för att säga sin mening och sin historia om de befinner sig 
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ensam med den som intervjuar. Skulle vi ha gjort en gruppintervju så hade det inte blivit lika 

individanpassat. Alla våra intervjupersoner har godkänt att vi spelade in intervjuerna, vilket 

gjorde det lättare för oss så vi kunde gå tillbaka och får en bra sammanställning av våra 

intervjuer. Vi har även skrivit ner alla intervjuer på papper för att vara säkra på att man får 

med allt. Vi har valt att göra alla intervjuer tillsammans, vi anser att vi är mer fokuserad om vi 

är två och på så vis inte missar viktig information. 

Det vi ville undvika var att våra intervjuer skulle bli ytliga med anledning av att vi inte hade 

fått ut lika mycket av intervjupersonernas åsikter och kunnande, därav krävdes det ett 

genomtänkt och grundligt urval av intervjufrågor. 

Vi har använt oss av kvalitativ metod med hjälp av intervjuer och har fokuserat på de 

målgrupper där personer som har varit kriminella och som avtjänat fängelsestraff. Detta för att 

få deras synvinkel på problemet och för att få deras åsikt på vad de anser om samhällets hjälp 

tillbaka till ett socialt liv. Med hjälp av en kvalitativ metod får vi en empirisk inblick i 

intervjupersonernas tankar och funderingar. Vi tycker att det har varit intressant att möta 

personer som tidigare varit kriminell och höra deras tankar bakom ”vägen tillbaka till ett icke 

kriminellt liv” och vad det var som fick dem att ändra levnadssätt.                    

Vi har även använt oss av personal på Halmstad kriminalvårdsanstalt samt frivården för att få 

en grundlig inblick i vad som görs för personer som ska acklimatisera till samhället igen. 

Målet är att personer som har avtjänat sitt straff inte ska hamna i kriminella kretsar igen.  

 

4.7 Fältarbetet, bra- mindre bra 
Fältarbetet gick bra, vi blev positivt bemötta av samtliga intervjupersoner, vilket underlättade 

intervjuerna för oss på så vis att vi kunde få ut så mycket information och material som 

möjligt. Vi känner att vi kunde ha gjort ett bättre urval av de intervjupersonerna som har 

avtjänat sitt straff på anstalt, vi använde oss mycket av personer från Kris, vilket gjorde att vi 

kom i kontakt med personer som inte har varit hederliga under en längre tid utan precis har 

tagit sig ur kriminalitet och drogberoende. Vi hade önskat att vi även hade valt människor 

med ett längre stabilt liv än några av de vi valde, för att de har en längre erfarenhet och 

möjligtvis ett annat perspektiv på det kriminella livet.  

4.8 Etiska aspekter 
När vi startade intervjuerna så informerade vi intervjupersonerna om att vi inte skulle skriva 

ut några namn i vår uppsats och på så vis kunde de förbli anonyma. Detta anser vi är viktigt 

för att skapa en förtroende hos våra intervjupersoner. IP 8 berättade om en händelse för oss 
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som han inte har blivit dömd för, vilket gjorde honom extra försiktig och frågade en extra 

gång om hans identitet hölls anonym, vilket vi försäkrade. Hermerén (2007) anser att vi ska 

ha en hög integritet när man gör intervjuer med människor för att skapa förtroende och tillit. 

Hermerén menar vidare att när vi skriver ut resultat delen så krävs det att vi inte använder 

några uppgifter som kan röja intervjupersonens identitet.            
Vi informerade också om anonymitet samt att dem kan få en redogörelse av vår intervju om 

de så önskade. Vidare fick vi även ett godkännande från alla att vi kunde spela in intervjuerna. 

Samtidigt informerad vi om att inspelningen samt transkriberingen kommer att förstöras då 

uppsatsen är helt färdigställd. Vi anser att vi uppfyller de fyra forskningsetiska principerna 

enligt Vetenskapsrådet (1990) om kraven på: inforamation, konfidentialitet, nyttjande och 

samtycke.  

 

Informationskravet innebär att vi har informerat så väl skriftligt som muntligt om vilka vi är 

samt vårt syfte med vår uppsats.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att vi har informerat respondenterna om att vi arbetar 

konfidentiellt samt att ingen kommer att nämnas vid namn. Utan att vi i möjligaste mån 

kommer att avidentifiera dem. Dock finns det en risk för identifikation, då undersökningen är 

utförd i en relativt liten stad och för att vi kan sammankopplas med respondenterna då vi har 

utfört våra intervjuer på deras arbetsplatser. Vi anser emellertid att riskerna är små. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

framställning av vår uppsats. All material kommer där efter att förstöras, inom en snar 

framtid.  

 

Samtyckeskravet innebär att individen själv har valt att medverka och kan således välja att 

avbryta samarbetet när de vill. Dessutom har de erbjudits att förhandsgranska sina intervjuer.  
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4.9 Reflektioner över det empiriska arbetet och met oden 
Vi anser att fältarbetet har gått bra och vi har samlat in relevant material som vi har arbetat 

med utifrån våra teorier. Vi hade velat göra en intervju med en person som satt på anstalt i 

dagsläget för att se vilken syn han/hon har fått under sin tid på anstalten och vilken 

uppfattning denne har av de program som genomförs inne på anstalten. Tyvärr fick vi inget 

godkännande av kriminalvården att utföra denna intervju på grund av säkerhetsrisken och 

tystnadsplikt. 

 

5. Resultat                      

Vi har valt att intervjua före detta intagna och personal från kriminalvård, vilket gör att vi 

delar upp vårt resultat i två större delar, intagna och personal var för sig. Vi har delat in våra 

intervjufrågor i fyra olika teman för att lättare kunna skilja på de olika frågorna. 

 

5.1. Intervjuer med före detta kriminella 
Resultatet har vi valt att dela in i tre delar, den första delen beskriver familjerelationer och 

sociala relationer, den andra beskriver tiden inne på anstalten och den tredje är tiden efter 

anstaltsvistelsen. 

 

5.2 De före detta kriminellas familjerelationer och  sociala 
relationer 
Familjerelationerna varierar en del mellan våra intervjupersoner, tre av dem har växt upp utan 

en närvarande fader och föräldrarna separerade i tidig ålder. De andra två intervjupersonerna 

har levt i relativt städade förhållanden under sin barndom. IP 1 beskriver sin uppväxt som 

stabil och trygg utan några som helst problem.  

 

”Ehh har haft en bra barndom, har haft bra föräldrar, mycket kompisar, lätt i skolan, har aldrig behövt göra en 

läxa under hela skoltiden” 

 

IP 5 växte till en början upp med sin mamma tills hennes drogberoende blev okontrollerbart. 

Han flyttade då till sin mormor och morfar och levde med dem under en längre tid av sin 

barndom. Han beskriver uppväxten hos sina morföräldrar som bra men att de levde på ett 

gammalmodigt vis, på så sätt att morfadern ansåg att det var okej att aga barn. IP 5 anser själv 
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att han var ett okontrollerat barn och att han inte tycker att det var så farligt även fast han inte 

tyckte det var trevligt. 

 

”Jag var ett busigt barn och fick väl lite stryk av morfar och så men jag gjorde säkert saker så jag förtjänade 

det, inget som var särskilt allvarligt” 

 

IP 8 beskrev sin barndom som bra men att han pendlade mycket från pappans idylliska hus i 

en förort till Halmstad, till mormors lägenhet på betongklädda Andersberg.  

IP 5 och IP 6 har växt upp utan sina pappor och träffade dem först senare i livet. IP 6 pappa 

har sedan länge varit alkoholist och missbrukare.                     

IP 5 pappa har aldrig varit missbrukare men har tagit avstånd från sonen för att denne inte ska 

kunna påverka eller skada pappans nya familj och framför allt för att han inte ska ha någon 

negativ påverkan på sina halvsyskon. IP 7 växte upp med båda sina föräldrar under sin första 

del av barndomen tills dem skilde sig. IP 7 anser själv att hon har haft en normal uppväxt, 

trots att hon har en storebror som har varit missbrukare och en yngre syster som aldrig har 

missbrukat. 

Alla intervjupersonerna är nöjda med sina liv idag, mer eller mindre. De anser att de har bra 

kontakt med sina familjer nu för tiden och att de börjar komma på rätt bana i livet, de har de 

vännerna som de önskar. Alla intervjupersonerna utom IP 1 menar att deras tidigare val i livet 

har påverkat deras sociala liv med familj och vänner. De har inte samma vänner som tidigare, 

vilket de alla anser är på både gott och ont. IP 1 berättar att han tillskillnad från de andra har 

kvar samma nära vänner som han hade innan han satt inne och relationen till familjen är 

densamma. Däremot har han inte kontakt med dem personerna som han begick brottet med. 

IP 7 förklarar att hon ångrar sitt gamla liv med anledning av att hennes familj har tagit stor 

skada av hennes liv som missbrukare. De har genomgått minst lika mycket som henne själv 

om inte mer. 

 

”Min familj har mått skit dåligt över detta med mitt missbruk, min mamma har dragit alla register som hon 

kunnat, hon har jagat mig, anmält mig, kontaktat socialtjänsten och kriminalvården bland annat” 

 

5.3 Tiden inne på anstalten 
Vistelsen inne på anstalten upplevdes annorlunda mellan våra intervjupersoner. IP 1 såg det 

som en enda stor väntan, som att han väntade på något. Han beskriver sig själv som en 

ensamvarg och att han har inga problem att anpassa sig inne på anstalten. Han berättar själv 
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att han kan ställa om sitt psyke efter situationen han är i och gjorde även detta under sin tid på 

anstalten. IP 1 anser att han inte behövde ha sociala relationer med de andra intagna eller från 

kriminalvårdspersonalen. IP 1 förklarar att han hade några vänner som han pratade med men 

att han inte ville beblanda sig mer än nödvändigt med de andra intagna. 

 

”Jag behövde ingen kontakt med varken personalen eller de andra fångarna för det gynnade inte mig, jag är 

mer som en ensamvarg och klarar mig bäst ensam” 

 

 IP 5 upplevde vistelsen inne på anstalten som en rehabilitering med anledning av att han 

lyckades bli fri från sitt drogberoende varje gång han satt inne.                    

IP 5 var delaktig i ett antal program inne på anstalten som han ansåg förändrade honom till det 

positiva. IP 7 beskriver vistelsen som tråkig men att hon har satt sig i situationen själv och att 

hon inte kunde skylla på någon annan. IP 7 hade svårt att få vänner på anstalten, detta tror hon 

beror på att alla sitter där av en anledning och att de inte är där för att få nya vänner. Hon 

menar att de får göra det bästa av situationen som dem är i. Hon ansåg att vårdarna var 

orättvisa och dömande och fick ingen bra social kontakt med dem.  

 

”De såg ner på oss fångar för att vi är kriminella och svagare än dem, de dömer oss redan från början utan att 

lära känna oss, de vill inte lära känna oss utan de vill bara göra tiden inne på fängelset så jobbig som möjligt 

för oss” 

 

IP 8 ansåg att hans tid inne på anstalten hade varit bra med anledning av att det har varit 

kortare straff varje gång. Han menade att det var ett vuxendagis dit han kom och åt upp sig. 

Han använde även vistelsen som ett sätt att planera nya brott och att knyta nya kontakter.  

 

”Jag ser det som ett vuxendagis, man åt upp sig, skapade nya kontakter och planerade nya kriminella 

handlingar som jag ska göra när jag kommer ut ” 

 

IP 6 har aldrig avtjänat ett straff på en anstalt på grund av sin låga ålder. Utan istället har han 

avtjänat det på ett ungdomshem. Han beskriver sin första vistelse på behandlingshem som bra 

men att han mådde väldigt dåligt. Detta på grund av att han kräktes mycket av avgiftningen, 

de bröt ner en totalt bara för att kunna bygga upp mig igen. Helheten av sin vistelse på 

behandlingshemmet är ändå god, mycket på grund av hans sociala relation till sina vårdare. 

Han kände att han fick ett stort stöd av behandlingspersonal och psykologer, vilket fick 

honom att vilja bryta sitt drogmissbruk men som inte lyckades de första gångerna. IP 6 
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beskriver också att det förekom mycket psykologiska samtal inne på behandlingshemmet och 

att de samtalen hjälpte honom oerhört mycket. Han kände av fördomar både från personalen 

och från de övriga ungdomarna, men att det var en övervägande positiv relation till de andra 

på behandlingshemmet. Han beskriver att de andra ungdomarna såg upp till honom för att han 

var bland de äldsta och att han försvarade de som blev utsatta för mobbning eller liknande. 

  

”De andra ungdomarna såg upp till mig för att jag sa ifrån när det mobbades och försvarade de som inte kunde 

försvara sig själv”      

                                                   24 

Även IP 8 anser att det var de psykologiska samtalen som fick honom att förändra sitt 

tankesätt och beteende. Detta var dock inget han tog till sig till en början utan först senare i 

sitt liv och i samband med sin förändring. Han beskriver även att det fanns de vårdare som 

ville sätta åt en och sen fanns det de som hjälpte en och var engagerad. Han kände av 

fördomarna tydligt både från vårdarna och från de andra intagna. Han beskriver att han 

umgicks med likasinnade inne på anstalten och att det fanns grupperingar. Han knöt nya 

kontakter med de andra intagna och planerade ”affärer” som skulle verkställas när de blev 

frisläppta. Han beskriver att det var viktigt med de sociala relationerna till de andra intagna 

både för ”affärerna” och för att inte bli mentalt galen. Relationen till kriminalvårdspersonalen 

såg han inte som lika avgörande utan ansåg att de var bara där för att sköta sitt arbete och 

inget annat. 

 

”De är inte här för att bli kompis med oss utan de sköter bara sitt jobb sen går de hem, de vill helst inte ha 

någon social kontakt med oss fångar” 

 

”De fanns två typer av vårdare, de som var schyssta mot en och de som bara ville sätta åt en för minsta lilla 

grej, tråkigt men så var det faktiskt” 

 

IP 7 upplevde inga psykologiska samtal och kände inte att hon fick någon direkt hjälp av 

personalen inne på anstalten. Hon anser att hon fick klara sig själv inne på anstalten och att 

han inte var värd något som intagen. Hon kände avsky gentemot kriminalvårdspersonalen, 

med anledning av att de enligt henne betedde sig illa, på så vis som att göra elaka uttal och 

kränkningar mot de intagna. IP 5 minns inga psykologiska samtal men beskriver att det fanns 

flera olika program som de kunde delta i. Han gick ett program där han kunde utvecklas som 

chef, som han tyckte var intressant och givande och hoppas få användning av senare i livet. 

Sen fanns det påverkansprogram, hur de skulle göra för att inte vilja gå tillbaka till sitt 
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kriminella liv igen. IP 5 såg detta som ett bra koncept men var inte säker på att det skulle 

kunna gå att tillämpa på alla intagna, med anledning av att alla inte vill förändra sitt beteende.  

Även IP 1 beskriver att det inte förekom några psykologiska samtal, han var däremot 

engagerad i förtroenderådet som är en fackförening för intagna. Han menar att psykologiska 

samtal är en fråga som har tagits upp och som önskats av flera men om det blir så återstår att 

se. 

                       

”Jag var med i förtroenderådet så jag vet ganska mycket om vad de intagna vill förändra och framför detta till 

de som bestämmer men jag vet ju inte om det kommer att bli någon förändring” 

 

5.4 Tiden efter anstalten 
IP 1 anser inte att han har fått någon hjälp alls att komma tillbaka till ett ”normalt” liv efter 

sitt straff, det han har idag har han ordnat på egen hand. Han har idag fotboja och arbetar på 

ett företag och har på egen hand ordnat lägenhet. Han anser att myndigheterna snarare 

försöker motarbeta före detta intagna istället för att hjälpa dem.  

 

”Myndigheterna vill inte hjälpa människor som har suttit inne utan de motarbetar dem hela tiden, man får klara 

sig själv när man kommer ut” 

 

Han ser ljust på framtiden och är övertygad om att han inte kommer att falla tillbaka i 

kriminalitet igen. Han anser inte att hans liv har påverkats avsevärt mycket på grund av 

brotten han har begått mer än att han har förlorat mycket av sitt liv, han ser det som ett enda 

stort slöseri. Han hade önskat att han hade familj och barn nu, vilket han tror att han hade haft 

om han inte hade begått brottet och suttit på anstalt i så många år.  

IP 6 berättar att KRIS har varit ett stort stöd för honom efter tiden på behandlingshemmet, de 

har tidigare i hans liv försökt fånga upp honom men vid det tillfället var han inte mottaglig för 

det och ville inte ha den hjälp som KRIS erbjöd. I dagsläget beskriver IP 6 att han fördriver 

dagarna med att hjälpa till på KRIS, han ska börja hålla föreläsningar och prata med andra 

unga som har hamnat i liknade situationer som han själv. Han anser att om han inte hade haft 

den sociala relationen till KRIS så hade han än idag varit kriminell och missbrukare. 

Han bor för tillfället på en öppen anstalt för han har ingen bostad och risken för att han ska 

falla tillbaka i brottslighet anses allt för hög för att låta honom bo hos vänner. Det som fick IP 

6 att förändra sitt liv var när hans mamma blev svårt sjuk och hamnade på sjukhus. Det var 

vändpunkten, tillsammans med sin före detta flickvän gick han till KRIS och bad om stöd 
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vilket han fick. Även om han har ett stort stöd från övriga medlemmar i KRIS så vill han inte 

bli fast i organisationen. Han vill klara sig själv och bli tillräckligt stark för att stå på egna ben 

en dag. IP 6 har varit ren i 3 månader och hoppas att han kommer att klara av att stå emot 

suget efter droger. Han beskriver själv att han har hela livet framför sig med tanke på sin låga 

ålder och än är det inte för sent att vända på sitt levnadssätt och börja ett bra liv utan 

drogmissbruk och kriminalitet.                     

”Jag är fortfarande så ung och jag har hela mitt liv framför mig, än har jag inte sabbat allting så jag hoppas att 

jag klarar av att hålla mig drogfri. Jag vill inte leva ett sådant liv utan jag vill leva ett Svensson liv, haha” 

 

IP 7 beskriver sin dotter som den största anledningen till att hon bröt sin kriminella livsstil, 

hon har redan förlorat så mycket tid med henne på grund av sitt missbruk. Hon anser inte att 

hon har fått den hjälpen som hon behövde från kriminalvården, hon hade önskat mer stöd och 

uppmuntran att ta sig ur beroendet. Hon beskriver själv att hon skulle ha behövt en stödperson 

på utsidan som hon kunde utbyta tankar med och som kunde ha hjälpt henne att vilja hålla sig 

borta från missbruket när hon själv inte var stark nog. IP 7 har precis som IP 6 sökt sig till 

KRIS- organisationen och arbetar ideellt med föreläsningar och diverse mindre sysslor. Hon 

vill inte återvända till sitt gamla liv utan hon vill lyckas, hon har förlorat så mycket i alla år av 

missbruk. Det är en lång väg tillbaka men med motivationen att hon får träffa sin dotter är 

väldigt stor. Hon har även bra kontakt med sin familj och är oerhört glad över det och det är 

inget hon vill äventyra för att gå tillbaka till sitt kriminella liv. Hon anser att samhällets insats 

för kriminella är dålig, hon beskriver att de delas in i fack beroende på vilket brott de begår 

och inte genom vilket behov de har. Hon anser att myndigheterna inte orkar ta tag i problem 

som knarkare och kriminella. 

 

”Nu lägger vi ner dem i ett fack tills någon annan orkar ta tag i det för dem orkar inte ta tag i problemet, 

samhället vill inte hjälpa pundare så är det bara” 

 

IP 8 menar att det är på grund av ett löfte till sin bekantskapskrets som har drivit honom till att 

klara av att ta sig ur sitt missbruk. Han var tvungen att vara helt ärlig och lägga fram alla 

korten på bordet för att kunna gå vidare. IP 8 menar att det är med KRIS hjälp som han har 

klarat av att ta sig ur drogberoendet och arbetar idag som projektledare på KRIS, vilket han 

trivs väldigt bra med och ser som en räddning. Han menar att det är på grund av sin tjänst på 

KRIS som han har haft lättare att ta sig ur sitt kriminella liv. Han anser inte att samhället gör 

tillräckligt för kriminella och att det går många människor på gatorna med psykiska problem 
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som inte får den hjälpen som dem skulle behöva. På sitt gamla liv ser IP 8 att han inte kunde 

ha gjort någonting annorlunda med de val han har gjort, det fanns ingen annan utväg för 

honom. Han är av den åsikten att det var meningen att han skulle bli kriminell och inte leva ett 

vanligt Svensson liv.                       

IP 8 berättar om att han har väldigt mycket att ta igen med sina barn efter alla år i kriminalitet. 

Han kämpar för att få en egen lägenhet och få ordning på sitt liv, detta är inget liv som han är 

van vid och det krävs ganska mycket för att man ska anpassa sig. 

 

”Eftersom jag har levt mitt liv 325 km i timmen kan man inte riktigt leva livet likadant idag som vanliga 

människor gör, jag har svårare att leva ett lugnt och stillsamt liv än det jag levde förut” 

 

Något som alla intervjupersonerna har gemensamt är att de vill blicka framåt och få ordning 

på sitt liv. De är alla väl medvetna om att de har sårat sina nära och kära och att deras tidigare 

liv har påverkat även deras familjer. De är fast beslutna om att det ska ske en förändring både 

för de själva och för respektive familj. 

 

5.5 Resultat Kriminalvården/anstalten 
Intervjuerna med dem anställda på anstalten i Halmstad har vi valt att dela upp i tre teman. I 

vårt första tema har vi ställt frågor till de anställda, om de anser att det görs tillräckligt för den 

intagne och vad som kan förändra samt om de anställda tycker att den sociala interaktionen 

har någon betydelse för den intagne. I vårt andra tema har vi ställt frågor om deras arbetssätt 

inne på anstalten och hur de går tillväga för att ändra en kriminells beteende på ett 

socialpsykologiskt sätt. I det tredje och sista temat ställer vi frågor om hur viktigt de tycker 

det är med den sociala interaktionen för de kriminella.   

 

5.6 Den anställdes åsikt om den hjälp den intagne f år på 
anstalten  
IP 2 beskriver för att acklimatisera fången görs det en kartläggning över deras brott och vad 

de har varit med om i livet. Om de kriminella döms till fängelse följer de kriterierna på hur 

grovt brottet är när personalen ska välja vilken anstalt personen ska avtjäna sitt straff på. 

Grövre brottslingar betraktas som farligare och utgör en större risk och placeras därför på 

anstalter med högre säkerhet. Inne på anstalten sker flera samtal med de intagna, 

kriminalvårdspersonalen följer program som handlar om att motivera den intagne till att 
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förändra sitt tankemönster. Men det är avgörande att den intagne med egen vilja ansluter till 

dessa program. IP 4 menar att det inte finns någon mening att arbeta med en intagen i ett 

påverkansprogram om denne inte vill förändra sitt beteende eller är mottaglig för det. 

                   

IP 3 tog upp följande exempel:  

 

”Går man förbi en bil på trottoaren så betyder ju inte det att du behöver gå och kolla in i bilen för att se om det 

finns något att stjäla. Det tänket finns hos många av dem och det är ju det man vill ha bort” 

 

IP 9 beskriver att på frivården använder de sig av ett KBT-program (kognitiv beteendeterapi) 

som handlar om att de samtalar i grupp eller enskilt för att kunna ändra de kriminellas 

tankemönster om kriminalitet.  

 

 ”Man får se till att matcha in vad det är den intagne behöver för hjälp beroende på vad dem har för missbruk 

eller vilken typ av brottslighet dem har gjort. Man gör en bedömning tillsammans med sina kollegor och den 

intagne”  

 

Det var blandade meningar bland våra intervjupersoner när det kommer till frågan om det 

görs tillräckligt för de intagna inne på en anstalt. IP 9 ansåg inte att det gjordes tillräckligt, 

han anser att det alltid kan göras mer för de intagna. IP 9 beskriver att det är ett flertal 

kriminella som ”glider” mellan systemet och att myndigheterna inte kan tillgodose allas 

behov fullt ut. Han menar liksom det står i Uppföljning av kriminalvårdens 

effektiviseringsarbete (SOU 2009:80) att om det hade funnits mer personal och mer pengar 

skulle bättre hjälp kunna ges till de intagna. IP 2 tycker att det görs tillräckligt på anstalten i 

Halmstad, han anser att de intagna kan ta många egna beslut kring vad dem vill ändra på för 

att anstalten ska bli bättre. De intagna får komma med synpunkter på vad som ska diskuteras 

på de enskilda samtalen och på gruppsamtalen. Målet är att de intagna ska tycka det är roligt 

och givande med påverkanssamtalen och att dem ska förstå att det hjälper dem på vägen till 

ett icke kriminellt liv. IP 3 anser att de sociala samtalen är avgörande för att den intagne ska 

förändra sitt tänkande och beteende. 

  

”Den intagne kan börja studera och läsa upp sina betyg om det är så att dem inte gått ut grundskolan. Har dem 

något handikapp som till exempel ADHD eller andra skrivsvårigheter kan dem få hjälp med det”  
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IP 2 menar att flera av de intagna kan vara psykiskt instabila efter ett narkotikamissbruk och 

kan få hjälp med det, för att sluta med sitt missbruk. De hjälper även klienten med deras 

verklighetsliv, hur de ser på sin brottslighet och vad är dem beredda att ändra på i sin livsstil?

                       

 ”Det är många av klienterna som inte har någon struktur på sitt liv och då hjälper vi dem genom aktiviteter som 

får dem att hitta ett liv dem trivs med. Dem kan även få en programverksamhet, där dem kan gå en utbildning” 

 

IP 3 tycker att det görs tillräckligt för den intagne och att det måste finnas struktur för att 

upprätthålla en ordning. IP 4 anser att det görs tillräckligt för den intagne inom 

kriminalvården, han menar att de måste hålla sig inom vissa ramarna. 

 

 ”Det är inte alla gånger man lyckas förändra en killes beteende men man gör så gott man kan. Det kan vara så 

att man tror väldigt mycket på en kille men ibland blir man besviken mär han inte står upp för det”  

 

IP 3 menar att det inte är kriminalvården som ska ordna lägenhet åt den intagne när han/hon 

har avtjänat sitt straff.  Om inte den före detta kriminelle har ordnat bostad och arbete när 

denne blir frisläppt så är det större chans att han/hon faller tillbaka i missbruk och 

kriminalitet. Det är upp till den intagne själv att ta kontakten med en hyresvärd innan han/hon 

blir frisläppt. IP 3 anser inte att något behöver förändras för den intagne inne på anstalten. 

 

” Det är viktigt att samhället inte stöter ut personer som har suttit på anstalt och varit en brottsling. Alla är 

värda en andra chans och bara för att man har varit kriminell så betyder inte de att man är en elak person som 

behöver straffas en gång till efter att man suttit i fängelse, dem har fått sitt straff, man kan aldrig bli av med sin 

kriminalitet, det följer med en hela livet” 

 

IP 2 menar att det är viktigt att fånga upp människor innan han/hon hamnar i ett djupare 

missbruk. För när de väl blivit kriminella kan det vara svårt att ta sig ur det. IP 4 menar att det 

är många intagna som har haft en svår barndom och att det är förvånande att de inte har blivit 

kriminella tidigare. Flera som avtjänar sitt straff på anstalten i Halmstad är mellan 25-30 år, 

vilket är en väldigt ung ålder. IP 4 menar att de borde ha fått hjälp långt tidigare så de inte 

hade hamnat på anstalt. IP 2 är nöjd med vad som görs för de intagna idag på anstalter och 

tycker inte att det ska förändras. 
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”Anstalten i Halmstad är inriktade på att ta emot fångar som begår narkotikabrott. Under häktningstiden jobbar 

man med en behandlingsplan med historik på vad fången ska ta hänsyn till jobb, utbildning, få klart sin 

grundskola om dem inte fått de” 

                       

5.7 Kriminalvårdens insatser för den intagna  
IP 3 anser att det är många som faller tillbaka i ett kriminellt liv efter att dem har suttit på en 

anstalt, majoriteten av fångar vistas på anstalt mer än en gång. Han menar att det görs mycket 

för den intagne. Men ibland räcker inte det, det märktes på honom eller henne att deras 

kriminella liv inte har slutat här. Han menar att det är viktigt att man distanserar sig och inte 

blir för personlig med de intagna.  

 

”Men det är ändå ett jobb så man får inte ta det personligt men visst kan man känna att man har lagt ner mycket 

energi för att hjälpa men att det inte funkar. Sen finns det dem som man vet kommer att komma tillbaka inom 

kriminalvården igen, vissa som man inte blir förvånad över att se igen och det är ju lite vad man har för 

förväntningar på personen” 

 

IP 4 instämmer i det IP 3 beskriver, hon tyckte det var jobbigt till en början när hon var ny 

som vårdare, att se någon komma tillbaka till anstalten och begått ett nytt brott, men att det nu 

känns bättre när hon varit på anstalten ett tag. De beskriver att det känns lite som ett 

misslyckande, att deras intagna som de har arbetat med faller tillbaka i kriminalitet. 

 

” Man kan bli besviken till en början men man kommer över det ganska snabbt. Man får aldrig anklaga sig själv 

för det är inte ens egen fel. Vi gör så gott vi kan med att motivera den intagne till ett bättre tänkande”. 

 

IP 9 är övertygad om att de flesta faller tillbaka i ett kriminellt liv och han menar att det finns 

statistik på att det stämmer. På frivården händer det ofta att dem stöter på samma kriminella 

person som de har jobbat med tidigare och försökt förändra men inte lyckats. Oftast kommer 

de tillbaka med ett mildare kriminellt brott, vilket är en mindre förbättring än tidigare. På så 

sätt vet vi att man har lyckats till viss del, eftersom dem inte är lika grovt kriminella som 

innan. Alla våra intervjupersoner som arbetar på anstalten i Halmstad menar att det inte förs 

några psykologiska samtal med en psykolog. De samtal som förs är påverkanssamtal med 

befintlig personal. Det finns ingen psykolog som är anställd på anstalten, men vid behov kan 

den intagne få kontakt med psykolog. Den hjälp som de intagna kan få under sin tid på anstalt 

är att de kan ingå i drogavvänjningsprogram för dem som har varit drogberoende när de kom 
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in på anstalten. Påverkansprogram som används för att de intagna ska förändra sitt tankesätt 

genom att få vetskap om hur de skadar andra människor genom sin respektive kriminella 

handling.  

                       

De intagna som inte har fullgjort gymnasiet eller grundskoleutbildning får möjligheten att 

göra detta under sin anstaltsvistelse. Det förs samtal både i grupp och enskilt med de intagna 

och detta görs då med den kontaktpersonen som de har på anstalten, även vårdare och 

handläggare för samtal med de intagna men de handlar då om klientens ärende och inte 

genom påverkansprogram.  

 

”Nej inte direkt, det vet om det själva att det finns fördomar gentemot dem i och med att de har suttit inne. Det 

är väl mer när personen ska söka bostad och så, alltså ska man vara öppen med att man har suttit inne eller ska 

man mörka det. Vi brukar uppmuntra till att den intagne ska vara öppen med det, för att det kommer alltid fram 

för eller senare. Och det låter alltid bäst om det kommer ifrån en själv en på omvägar va. Och är det då en bra 

hyresvärd eller bra arbetsgivare så ges det ju alltid en andra chans” 

 

IP 3 beskriver att under påverkansprogrammen tar de även upp diskussionen kring fördomar. 

Dels de fördomar som finns mellan de intagna men även de fördomar som samhället har på 

kriminella. De intagna har en viss förståelse över att det riktas fördomar mot dem, men att de 

anser sig förtjäna av en andra chans när de kommer ut. Kontaktmännen tar även upp samtal 

kring det vardagliga livet, att de ska visa respekt för andra människor och deras tillhörigheter. 

Även att det måste finnas en ömsesidig respekt i samhället, ett givande och tagande. Det 

ämnet är en viktig aspekt i de intagnas rehabilitering med anledning av att kriminella har en 

tendens att vara respektlösa mot andra människor. IP 4 beskriver att personer som har 

drogproblem är svårare att påverka än de som är drogfria. Detta med anledning av att de har 

en grövre föreställning av hur saker och ting fungerar, de lever i sin egen värld. Anstalten 

inriktar sig mest på motiverande intervjuer (MI) till de intagna. Av den anledningen att det 

inte går att påverka en människa som inte själv vill ha hjälp. IP 3 menar att de aldrig kan 

förändra en person till någon annan. Men det går att påverka deras tankesätt och på så sätt få 

de intagna att inse att det dem gör är fel. 

IP 2 berättar att de hjälper de intagna tills det att dem blir frigivna. Efter det tar frivården över 

och acklimatiserar de före detta kriminella till samhället igen. 

 

”Vi är inte här för att straffa, vi jobbar med förändringar här. Tänker man straff så kommer ingen av klienterna 

ta emot någon hjälp” 
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5.8 Den sociala interaktionen 
Alla våra intervjupersoner var eniga om att det är viktigt med den sociala interaktionen för 

den intagne. Mycket handlar om den sociala kontakten mellan intagen och vårdare, vilket de 

får genom påverkansprogram och samtal.  

Det är viktigt att den intagne får en bra social kontakt med andra individer efter sin tid på 

anstalten. Den intagne måste lära sig att våga ta kontakt med personer som inte är kriminella. 

Som före detta kriminell behöver de ett stort stöd efter tiden på anstalten, antingen genom 

terapi eller närstående. Blir de ensamma när de har acklimatiserares ut i samhället skapar detta 

en otrygghet och de blir osäker i sin roll som icke kriminell. Vilket i många fall leder till att 

de faller tillbaka i kriminalitet. 

 

”Det är viktigt med en social relation efter vistelsen på fängelset annars är det lätt att man faller tillbaka till ett 

kriminellt liv”   

 

 Alla våra intervjupersoner menar att det handlar mycket om bemötande både inne på 

anstalten och när de kriminella kommer ut. Skulle de före detta kriminella bli bemött som en 

kriminell av samhället när denne har avtjänat sitt straff är risken högre att denne återgår i 

kriminalitet. IP 3 anser att vårdarnas bemötande är avgörande för de intagnas rehabilitering 

med anledning av att ett dåligt bemötande av klienten kan påverka samarbetet negativt. IP 3 

anser att mycket handlar om makt inne på anstalten, den intagne måste lyda vårdarna, vilket 

påverkar den intagne på så vis att denne kan känna att sin integritet blir kränkt. IP 3 menar 

även att ett bra bemötande kan begränsa den intagnes hat och bitterhet gentemot 

kriminalvårdpersonalen och anstalten som en institution. IP 4 menar att det är viktigt för den 

intagnes rehabilitering att kontakten mellan vårdare och anställd bygger på förtroende och att 

den intagne kan lita på sin kontaktman. Hela rehabiliteringen bygger på att förändra de 

destruktiva tankesätt som den intagne har, han/hon måste förstå att det endast är han/hon själv 

som kan förändra sitt liv, ingen kan göra det åt honom.   

 

”Det är det absolut det viktigaste för den intagne, relationer är det avgörande och vi jobbar ju för att bygga bra 

relationer. Vi får ju utbildning här på frivården där vi ska lära oss att skapa bra relationer till den kriminelle 

och att han ska lära sig att skapa  en social relation till andra”   
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IP 3 menar att det är vårdarnas uppgift att få de intagna att lita på de anställda för att dem ska 

kunna komma ur sitt kriminella liv. Han menar även att det är viktigt med den sociala 

kontakten efter den intagnes tid på anstalten för att klara av livet utanför och för att kunna 

lyckas bygga upp ett nytt liv utan kriminalitet. Samtliga intervjupersoner beskriver att det 

förekommer sociala aktiviteter till en viss del inne på anstalten, så som utflykter i form av 

fiske. Enligt IP 2 stärker detta den sociala relationen mellan klienter och vårdare, vilket gör att 

förtroende skapas och förstärks.  

 

”Detta beror dock helt på vad den intagne är dömd för, har man begått ett grovt brott eller är för instabil så 

förekommer inte detta. Oftast är den intagne väldigt medveten om att man inte försvinner på en så kallad P 14 

för att det förstår för så många andra inne på anstalten” 

 

Många av de intagna känner ångest innan de ska bli frisläppta och därför är det avgörande för 

dem att de åker på utflykter för att få en bild av hur samhället har förändrats. De behöver på 

nytt acklimatiseras till civilisationen igen på grund av att anstalten har begränsat de intagna på 

flera sätt.  

 

”Då kan det vara så att den intagne åker iväg tillsammans med två vårdare för att fiska eller bowla när en 

intagen kan behöva komma bort från anstalten ett tag”   

 

IP 2 förklarar att det som begränsar möjligheterna för att göra fler utflykter är pengar och 

framför allt säkerhetsrisken.  

De aktiviteter som finns inne på anstalten är badminton, gym och kortspel. Dessa utövas 

oftast på helgerna då de intagna arbetar eller studerar på veckodagarna. 

 

”Det kan till exempel vara så att jag hört de intagna sitta och diskutera något på förmiddagen och då försöker 

jag locka fram de igen under vårt samtal, om jag anser att det var ett intressant ämne”  

 

IP 4 anser att det är viktigt att de intagna får rutiner inne på anstalten, med anledning av att 

flera av klienterna inte har haft rutiner i sina liv tidigare, vilket samhället är uppbyggt på. 

Lyckas den intagna med att få in rutiner på hur de ska leva sitt liv utan kriminalitet så har de 

bättre förutsättningar att lyckas vid frigivningen. 
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6. Sammanställning av resultat 
På grund av att vi delade in vårt resultat i två delar, före detta kriminella och 

kriminalvårdspersonal tänkte vi göra en sammanställning av de båda för att tydliggöra och 

lyfta fram de viktigaste resultaten av vårt insamlade material.  

De sociala relationerna inne på anstalt och även efteråt har enligt kriminalvårdspersonalen en 

avgörande betydelse för att de intagna på bästa sätt ska acklimatiseras till samhället. 

Personalen ansåg även att de sociala relationerna var tillräckliga mellan de intagna och 

vårdarna, vilket de före detta kriminella inte ansåg. De var av den uppfattningen att vårdarna 

ville visa att de hade makt över dem och att de inte försökte skapa ett förtroende. IP 1 ansåg 

att det var olika mellan vårdarna, vissa ville ha en bra social relation i motsats till andra som 

skapade en ”vi och dem” känsla. Den sociala relationen efter frigivningen har varit bristfällig 

enligt flera av de före detta kriminella, de anser inte att de fick den hjälpen som de behövde 

efter sin anstaltsvistelse. Den enda hjälp som de ansågs sig få var ifrån KRIS, annars har de 

fått klara sig på egen hand. 

De avgörande faktorerna för att de före detta kriminella ska klara av att leva ett icke kriminellt 

liv är att de har ett socialt fungerande nätverk utanför anstalten, vilket visade sig vara 

bristande enligt de före detta kriminella. Kriminalvårdpersonalen beskriver att deras arbete tar 

slut efter det att klienten har lämnat anstalten, vilket bryter den sociala relationen dem 

emellan. Frivården tar då vid och försöker vara ett stöd för klienterna, vilket enligt de före 

detta kriminella inte har varit aktuellt. Endast IP 1 har idag kontakt med frivården, på grund 

av att han har fotboja. Han uppfattar samarbetet med dem som mycket bristande och känner 

att de motarbetar honom. 

Kriminalvårdspersonalen anser att de gör vad de kan för den intagna när denne avtjänar sitt 

straff, de kan endast påverka klienten till att göra rätt val och att förändra sitt tankesätt. 

                      

6.1 Analys  
Vi har valt att dela upp analysen i två större delar, en del där vi analyserar materialet som vi 

har samlat in från dem före detta intagna och en del där vi analyserar materialet från 

kriminalvårdpersonalens perspektiv. Detta gör vi för att vi lättare ska kunna få ut så mycket 

som möjligt av det insamlade materialet. Vårt material är uppdelat i teman och vi analyserar 

varje tema var för sig. För att sedan göra en sammanställning över alla delarna och på så vis 

kunna göra en sammanfattande analys. 
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6.2 Analys av de före detta kriminella 
 Howard Becker (2006) tar i boken Utanför: avvikandets sociologi upp att alla människor vill 

tillhöra en grupp. Vilket gör att de beter sig och gör det mesta för att bli accepterade i den 

grupp de söker sig till. I en familj är alla en del av en grupp och tre av våra intervjupersoner 

kände ingen trygghet och familjekänsla som brukligt är, vilket kan ha gjort att de sökte sig till 

den gruppen som de kände att de passade in i. IP 5 växte upp utan fader med en drogberoende 

moder, vilket han själv beskriver var en bidragande orsak till att han började med droger. Han 

menar att det var det han var uppväxt med och han trodde var ett normalt beteende till en 

början. IP 8 bodde både hos fadern och mormodern, dessa två miljöer var väldigt olika vilket 

gjorde att han kände sig splittrad. När han var hos fadern betedde han sig på ett sätt och när 

han var hos mormodern så betedde han sig på ett annorlunda sätt. Vilket gjorde att han var 

tvungen att anpassa sig till de olika grupperna. Detta skulle Goffman (2001) beskriva som ett 

stigmatiserande beteende, då han rättar sig efter vad de två olika grupperna anser är normalt 

och accepterat.  

IP 1 växte upp som han beskriver det, med en trygg familj med bra föräldrar och syskon, 

anledningen till att han valde det kriminella livet var för att han var understimulerad och att 

han ville tjäna ”snabba” pengar. IP 1 förändrades in i rollen när han begick sitt brott, han har 

aldrig varit kriminella tidigare utan ville föra in spänning i vardagen. Helen Rose Fuchs 

Ebaugh menar att människor intar roller och förändras in i den nya rollen, vilket IP 1 gjorde 

när han begick sitt brott. 

Våra intervjupersoners upplevelser av anstaltsvistelsen är väldigt olika. IP 1 ansåg inte att 

hans vistelse var särskilt svår utan att han såg det som en lång väntan, men att han kan 

anpassa sig lätt efter den situationen han befinner sig i. Detta anser vi är avvikande jämfört 

med de andra intervjupersonerna som beskriver vistelsen som tråkig och slöseri med tid. 

Goffman (1982) beskriver den inomgruppsliga avvikaren, det är den personen som är 

avvikare både i samhället men även i gruppens ögon. IP 1 passar bra in på den beskrivningen 

med anledning av att han själv inte anser sig vara en avvikare och att han själv beskriver att 

han inte har några som helst problem med fängelsemiljön. Ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv anser vi att det tänkande som IP 1 har inte är ovanligt, om vi ser det ur Goffmans 

(1982) perspektiv. Vi anser även att en människa som inte alls påverkas av att sitta fängslad är 

avvikande. Ur ett socialpsykologiskt synsätt så borde personen påverkas traumatiskt på ett 

eller annat sätt, av att sitta avskärmad från samhället. Det kan vara så att IP 1 inte själv är 

medveten om att han har blivit berörd av sin tid inne på anstalten, utan detta kan vara något 

som yttrar sig först senare i hans liv. Likväl som att han inte blir berörd. Alla våra 
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intervjupersoner har vistats på anstalt flera gånger, vilket skulle kunna få oss att anta att 

anstaltsvistelsen inte är så avskräckande som vi skulle kunna tänka oss. Eftersom för hade den 

varit så hemsk som vi ”vanliga” människor antar så hade personerna inte riskerat att hamna 

där igen. Goffman (1982) tar upp att människor känner osäkerhet inför nya miljöer och att den 

intagne kan känna en oro över sin anstaltsvistelse, detta anser vi stämmer bra in på våra 

intervjupersoner. Efter en anstaltsvistelse så vänjer sig personen vid den miljön, vilket gör att 

det inte blir lika skrämmande vid nästa straff. IP 5 såg sin anstaltsvistelse som en chans till 

rehabilitering från sitt drogmissbruk, vilket han såg positivt. Detta anser vi visar på att han 

inte ville vara drogmissbrukare utan att han ville ordna upp sitt liv, tyvärr så lyckades han inte 

hålla detta de första gångerna han vistades på anstalt. Inne på anstalten blev de intagna 

erbjudna att vara delaktiga i påverkansprogram, drogavvänjningsprogram, 

aggressionsprogram och de hade även en möjlighet att utbilda sig. Påverkansprogrammen är 

till för att ändra det tankesätt som de intagna har, att få dem att förstå att de kan leva ett bättre 

liv utan kriminalitet. Något som förvånade oss var att det fanns så många olika program som 

de intagna kunde medverka i och de kunde få ventilera sina känslor genom 

påverkansprogrammen men ingen av de intagna ansåg att de fick den hjälpen som de 

behövde.                                                                                                                         

Något som alla intervjupersonerna berättade var att de kände att de inte var värda någonting 

när de satt på anstalten, att de behandlades inte som människor. Giddens (2003) menar att vi 

människor sätter upp lagar och regler för vad som är rätt eller fel och gör vi något som klassas 

som fel så blir vi stämplad. Detta är något som kriminalvårdpersonalen upplevdes göra mot de 

intagna, genom att de intagne inte ansåg att de blev respekterade av personalen. Goffman 

(1982) beskriver att de människor som är intagna upplever en rollförlust, de har inte samma 

roll som de har utanför fängelsemurarna och kan på så vis känna att det inte har någon makt 

över sig själva. Detta kallar Goffman (1982) för mortifikationsprocessen, denna process är en 

delning mellan intagen och personal som gör att den intagne kan kännas sig nertryckt. Detta 

är något som flera av våra intervjupersoner upplevde när de vistades på anstalt, ”vi mot dem” 

upplevelsen. Fuchs Ebaugh beskriver rollförlusten som ett sätt att överleva, att människor 

behöver inta olika roller för att kunna anpassa sig till olika miljöer och situationer. 

Våra intervjupersoner beskriver även att det bildas subgrupper inne på anstalten, där de 

intagna håller sig till likasinnade och stöter ut de som inte passar in. Becker (2006) menar att 

även i en avvikande grupp kan det finnas avvikare, en sexualbrottsling är ett exempel på 

avvikare som inte är accepterade bland de övriga internerna. Detta menar Becker (2006) beror 

på att även i den avvikande gruppen finns det lagar och regler som ska följas för att bli 
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accepterad och ett beteende som sexualbrottsling är inget som accepteras inne på en anstalt. 

Vilket gör sexualbrottslingen till en avvikare i den avvikande gruppen. Detta menar Goffman 

(2001) är situationsberoende, de intagna kan acceptera en mördare, till och med att se upp till 

och beundra personen men de kan inte acceptera en person som har begått ett sexualbrott. 

”Vanliga” människor kan varken acceptera en mördare eller en person som har begått 

sexualbrott, detta visar enligt oss tydligt på vilka olika gränser människor har i livet och hur 

annorlunda synsätt det finns, beroende på i vilken situation du befinner dig i. Goffman (2001) 

menar att alla människor har olika normalitet och det är det som avgör vad som är accepterat 

eller vad som betraktas som normalt. Det regleras ut ifrån vilken situation vi befinner oss i.  

IP 1 anser inte att han har fått någon som helst hjälp varken ifrån frivården eller 

kriminalvården efter sin anstaltsvistelse. Han har idag fotboja vilket han anser att han har fått 

ordna på egen hand. IP 1 uppfattar inte den sociala relationen mellan sig och sin handläggare 

som tillräcklig. Fuchs Ebaugh (1988) menar att när vi byter till en roll från en annan så byggs 

förväntningar upp och efterlevs inte dessa så skapas ett missnöje.                                     

IP 1 anser att han ska bli behandlad som vilken laglydig person som helst i samhället, vilket 

han inte upplever på grund av att han känner att frivården motarbetar honom genom att de 

utför täta hembesök för att kontrollera honom. 

IP 6 har fått hjälp av KRIS och arbetar ideellt i organisationen samt i det sociala nätverk som 

de bedriver. Han beskriver att myndigheter har försökt att hjälpa honom tidigare men att han 

inte har varit tillräckligt mottaglig vid de tillfällena. Han har även många vänner som inte är 

kriminella, vilket gör att hans sociala nätverk av vänner kan vara en drivande kraft att hålla 

sig ifrån kriminalitet. Fuchs Ebaugh (1988) menar att det är när personen lämnar en roll som 

han/hon växer som människa, IP 6 var redo att byta sin kriminella roll mot en hederlig först 

när hans mamma blev sjuk. Det är ofta en människa förändrar sina prioriteringar när de 

drabbas av en kris i livet, detta stämmer in på IP 6, som han beskriver det så var det händelsen 

med hans moder som fick honom att vakna upp och fundera över sina livsval. IP 5 känner att 

han har vuxit ur rollen som kriminell och vill förändra sitt liv på ett positivt sätt.  

Alla våra intervjupersoner verkar ha kommit till den insikten att de vill ha ett ”vanligt” liv, de 

inser allihop att de har förlorat alldeles för mycket utav sina liv på grund av droger och 

missbruk. Ur en socialpsykologisk synvinkel kan vi beskriva att alla våra intervjupersoner är 

redo att leva efter samhällets normer och regler och att lämna den kriminella rollen för den 

hederliga. Vissa av dem känner att de har fått en hjälpande hand på många sätt men att de inte 

har tagit till sig den hjälpen som samhället erbjuder, på grund av att de inte har varit redo för 

att ta det steget vid det tillfället i livet. Detta menar Fuchs Ebaugh (1988) handlar om 
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frigörelse från den tidigare rollen, detta är något som sker först när personen har kommit till 

insikt med sitt problem och känner att de är redo för en förändring. Några av dem anser att 

samhället inte gör någonting för före detta kriminella utan att de har fått klara sig på egen 

hand. 

 

6.3 Analys Kriminalvården 
Vi fick en känsla av att de anställda på kriminalvården hade delade meningar om vad som 

gjordes för den intagne. Alla var överens om att de anställda inte fanns där för att döma 

internerna, eftersom de intagna redan hade blivit dömda behövdes de inte straffas ytterligare. 

Personalen på kriminalvården var endast till för att hjälpa dem ur det kriminella tankemönstret 

och för att upprätthålla ordning.  

                       

Det är viktigt att vid grövre kriminella lägga ner mer energi för att rehabilitera dem på grund 

av att de har befunnit sig i kriminalitet under en längre tid och på så vis är svåra att omvända 

till icke kriminella. De ingår ofta i ett utbrett nätverk av kriminella och har funnit sin plats i 

den gruppen. Detta kan vi tydligt se i Beckers teori om grupper och utanförskap (2006), han 

tar upp att människor i grupp bildar sina egna regler för vad som är godkänt inom den 

enskilda gruppen. Denna ”gruppanda” är svår för den kriminelle att bryta på grund av att 

konsekvenserna av brytningen kan bli förödande med anledning av att mentaliteten i gruppen 

kan vara både hård och våldsam. Det finns även regler och normer som gör att vi blir indelade 

i grupper, att vi sätter oss själva i fack för vad som passar oss bäst. Becker (2006) menar att 

som kriminell kan du känna dig avvikande och de vet att deras beteende är fel, men att det är 

svårt för dem att leva ett ”vanligt” liv. Som kriminell bryter människan ständigt mot dessa 

regler och normer och på så vis hamnar han/hon automatiskt utanför samhällets riktlinjer.  Det 

som är avgörande för den intagne är att få en social kontakt med sin kontaktperson inne på 

anstalten. För att kunna få den hjälp som denne behöver, för sin rehabilitering. Alla 

samtalsprogram som sker inne på anstalten är frivilliga, våra intervjupersoner menar att de 

aldrig kan tvinga någon till att delta i ett påverkansprogram. Men att det är den sociala 

relationen till andra som är viktigast för att den intagne ska kunna förändra sitt tankesätt. 

Programmen handlar om att de ska hitta ett socialt nätverk mellan intagen och vårdare för att 

den intagne ska kunna känna trygghet och vilja att ändra sitt beteende till det bättre. Fuchs 

Ebaugh (1988) skriver om vikten att ha en stark roll som individ samt vikten av att skapa sig 

en ny acceptabel roll under anstaltsvistelsen. De är många av dem intagna som inte har någon 
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struktur på sitt liv och som har svårt att anpassa sig direkt till anstalten och följa de regler som 

finns med tanke på att den kriminelle är van vid att göra som han/hon vill. Liksom Goffman 

(2004) beskriver i totala institutioner, de intagna blir styrda av personalen vilket riskerar att 

försvåra relationen dem emellan. Våra intervjupersoner var eniga om att en före detta 

kriminell kan falla tillbaka i kriminalitet efter sin tid på anstalt och att de som vårdare ska vara 

förberedd på det. Kriminalvårdspersonalen menar att hos somliga av de intagna kan de se ett 

tydligt mönster på att de inte vistas på anstalten för att förändras. Utan de skaffar nya 

kontakter för att kunna fortsätta sitt kriminella liv och skapar nya sociala relationer med 

personer som också lever i kriminalitet. Detta är något som vårdarna är medvetna om och 

avskärmar sig på så vis från att känna misslyckande av att en intagen upprepade gånger 

återvänder till anstalten. Kriminalvårdspersonalen intar en roll när det anländer till arbetet 

genom att de är tvungna att avskärma sig känslomässigt från internerna. Detta menar Fuchs 

Ebaugh är ett normalt beteende och något som är tvunget för personalen att göra för att klara 

av sitt arbete. Becker (2006) tar upp i sin teori, att gruppmedlemmar har förväntningar på 

andra gruppmedlemmar om att de ska uppfylla de krav som ställs i en grupp. Inne på anstalten 

är alla en stor grupp och vårdarna är där för att stötta och hjälpa de intagna. En före detta 

kriminell person kan känna sig som en avvikare när han/hon kommer in på en anstalt och det 

är oundvikligt att bli en icke avvikare, trots att han/hon har saker gemensamt med de andra 

intagna har de inte gjort samma brott och kan på så vis bli avvikande gentemot varandra. 

Goffman (2001) tar upp den osäkerhet som vi människor kan känna inför det som är nytt och 

okänt samt betydelsen av att bli accepterad och anpassa sig till de nya reglerna samt 

normerna. Det handlar om att motivera den intagne till ett annorlunda tänkande och få de att 

förstå att det inte lönar sig i längden att begå kriminella handlingar. Kriminalvårdspersonalen 

förbereder den intagne på att det finnas fördomar ute i samhället och att det är vikigt för den 

intagne att kunna handskas med dessa för att inte påverkas negativt och återgå i kriminalitet. 

Oftast är det hyresvärdar och arbetsgivare som är mest fördomsfulla, andra individer i 

samhället har oftast ingen vetskap om att dessa personer har varit kriminella och ser då inte 

personen som en avvikare utan det är först när samhället får vetskapen om en persons privata 

status som ett avvikande beteende bekräftas. Giddens (2003) menar att stämplingsteorin sker 

som en process som gradvis ökar individens avvikande identitet beroende på personens 

sociala status.  

 Efter det att personen har avtjänat sitt straff tar frivården över acklimatiseringen och ser till 

att den kriminelle får den hjälp och de resurser som krävs för denne ska klara sig i samhället.  

För att en intagen ska klara av ett icke kriminellt liv efter sin anstaltsvistelse är det viktigt att 
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denne omger sig av sociala relationer och ett socialt nätverk av icke kriminella människor. 

Det är viktigt att den före detta kriminella känner att han/hon är en del av samhället, som 

Giddens menar att det är svårt att bli av med en stämpling när vi väl har fått den. Den före 

detta kriminelle måste bevisa för sig själv och samhället att han/hon har förändrats och tagit 

sig ur kriminaliteten, först då kan han/hon bli accepterad i den icke kriminella gruppen. 

Becker (2006) använder sig av en liknande teori och menar att den sociala kontakten förstörs 

efter att personen vistats inne på en anstalt. Det kan vara väldigt svårt för den kriminelle att ta 

upp en social kontakt med icke kriminella personer enligt Becker på grund av att de inte 

känner en samhörighet och trygghet i den gruppen. Fuchs Ebaugh (1988) menar att det 

handlar om att en person känner sig trygg i sin tidigare roll och att den nya rollen känns 

främmande till en början innan personen finner sin plats i den nya rollen och gruppen. Alla 

människor vill frigöra sig på flera sätt när det kommer till roller, vilket en del interner gör 

efter sin anstaltsvistelse. Den frigörelse vi skapar är viktig för vårt sociala beteende för att 

kunna trivas i den rollen vi att formas in i. Detta kopplar vi till vårt intervjumaterial där de 

intagna har förväntningar på sig att de ska förändras och hitta en roll som icke kriminell. Den 

tidigare rollen kommer alltid att finnas kvar hos den kriminelle men den kommer inte vara 

lika stark så länge den intagne har en ny starkare roll som han känner sig säker i och kan leva 

upp till. 

Ett mönster som personalen vill förändra hos den intagne är att de kan samarbeta och 

framförallt respektera och ta hänsyn till andra människor. Detta är en viktig process i 

rehabiliteringen för att den intagne ska kunna acklimatiseras ut i samhället igen. Becker 

(2006) tar upp detta i sin teori, en person som det inte går att lita på och som hela tiden sviker 

sina gruppmedlemmar är avvikande i gruppen. Till slut blir den kriminelle så egocentrisk att 

han/hon inte längre bryr sig om andra, utan ser till att allt sker till sin egen fördel. Fuchs 

Ebaugh (1988) skriver att roller skapas i sociala kontakter med andra människor och för att 

den intagne ska klara av att ta sig ur kriminalitet måste han/hon frigöra sig från den tidigare 

rollen. Allting förändras hos den intagne både emotionellt och psykiskt enligt Fuchs Ebaugh, 

en möjlighet till rollförändring för de intagna är när de åker på utflykt med sin vårdare, de kan 

då bevisa att de har förändrats och att det går att lita på personen. Vårdarna kan då göra en 

bedömning av hur den intagne förhåller sig till samhället efter att ha suttit isolerade. Vi anser 

att detta är ett bra sätt av kriminalvården att låta den intagne möta verkligheten under tiden 

som denne avtjänar sitt straff.                      
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7. Sammanfattande analys 
Efter att ha skrivit en analys av materialet som vi har samlat in om de före detta kriminella 

och kriminalvårdspersonal har vi dragit den slutsatsen att de har helt olika uppfattningar om 

hur en vistelse ser ut inne på en anstalt. De före detta intagna har inte samma uppfattning som 

kriminalvårdpersonalen har om vad som görs för de intagna för att de ska kunna 

acklimatiseras till samhället igen. Sociala relationer har visat sig spela stor roll för de intagna 

för att de ska klara av att leva i samhället efter tiden på anstalten, de flesta av våra 

intervjupersoner har bekräftat detta. Fuchs Ebaugh (1988) menar att de sociala relationerna är 

avgörande för att en människa ska klara av att förändra sitt beteende och rollmönster. För att 

en människa inte ska bli avskärmad och levnadskall inne på en anstalt så krävs det att det 

finns sociala relationer både från andra intagna och från personal, även att de får besök ifrån 

vänner och familj under sin anstaltsvistelse. Tiden efter anstaltsvistelsen är avgörande för om 

de före detta kriminelle ska välja ett liv utan kriminalitet eller om de ska gå tillbaka till sina 

gamla vänner och kriminella liv. Stämplingen som läggs på de kriminella är svår att ta bort 

och människor dömer lätt de som är kriminella, vilket skapar en svårighet för dem att 

acklimatisera sig till samhället. Därför är det viktigt att de före detta intagna får den hjälp som 

han/hon behöver när denne slussas ut i samhället igen. Kriminalvården och frivården bistår 

med acklimatiseringsprogram under tiden på anstalten och hjälper till i viss utsträckning med 

bostad och arbete vid utslussningstillfället. Detta har visat sig vara bristfälligt då de intagna 

inte anser att de har fått den hjälp som de behöver. Ur socialpsykologisk synvinkel skulle vi 

vilja att det utvecklades program även efter anstaltsvistelsen för att sedan kunna göra en 

uppföljning av före detta intagna och på så vis kunna se ett förbättrat resultat. Frågan är hur 

intresserade de före detta kriminella skulle vara av det. Vi anser att ett av de största problemen 

kommer när den intagne ska slussas ut ifrån anstalten, med anledning av att de inte har andra 

vänner än de som är kriminella. Därför anser vi att KRIS arbete är avgörande för den intagnes 

val efter anstaltsvistelsen, på grund av att de då ingår i en grupp som har tagit sig ur 

kriminalitet. Som Becker (2006) skriver så accepterar den nya gruppen den före detta 

kriminelle just för att denne betraktas som likasinnad på grund av att han/hon har liknade 

bakgrund som övriga gruppmedlemmar. Även de påverkansprogram som utförs inne på 

anstalten är avgörande för de intagna, detta kräver dock att de är mottagliga för att medverka i 

ett sådant program. Ett annat stort problem är de intagnas upplevelse av att vårdpersonalen ser 

ner på dem. En upplevelse som samtliga av respondenterna uppgav att de kände. Här anser vi 

att kriminalvården bör lägga ner arbete på vårdpersonalens ”maktmissbruk”. Även om vi 
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delvis anser att deras upplevelse till viss del kan bero på rollförlusten, som både Goffman 

(2004) och Fuchs Ebaugh (1988) skriver om i sina teorier. 

                  

8. Reflektioner 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka sociala relationer det finns på en anstalt 

och hur avgörande dessa är för den före detta kriminella. Även vad som görs för att 

rehabilitera de intagna från ett kriminellt liv. Vilket vi anser att vi har fått svar på och är 

väldigt nöjda med. Vi ser vår uppsats som ett stort framsteg i vår kunskap inom vår 

utbildning. Vi har fått en ökad insikt över hur det fungerar för att acklimatisera intagna i 

samhället igen. Vi har fått svar på vår frågeställning och ett fullgott material med hjälp av vårt 

syfte. Vi anser att det varit en lärorik termin där vi har fått intressera oss i ett ämne som vi 

velat lära oss mer om. Under tiden som vi skrev vår uppsats blev vi medvetna om att vi kunde 

ha lagt upp vår planering bättre. Emellanåt kunde vi känna att det var ont om tid och det 

kändes väldigt stressigt under vissa perioder. Vi hade svårt att hitta tidigare forskning om vårt 

ämne vilket tog mycket tid som vi kunde ha lagt på andra delar i vår uppsats. Vi hade ett 

intresse om att få göra en intervju med en intagen på anstalten i Halmstad, vilket vi menar 

hade gett vårt material ett bättre resultat. Det hade varit intressant att få intervjua en intagen 

som har bestämt sig för att sluta med kriminaliteten, trots att han/hon fortfarande var placerad 

på anstalt. Hade vi tagit kontakt med anstalten tidigare och ansökt om detta hade vi kanske 

kunnat få tillåtelse till det, men eftersom vi kom på det för sent så fick vi avslag. Vi har under 

tiden fått ändra vår frågeställning med anledning av vårt material vilket vi ser som en fördel 

för oss. Vi hade även vissa svårigheter med att få fram teorier som passade in på vårt 

ämnesval, vilket fördröjde uppsatsen ytterligare. Dock är vi väldigt nöjda med vår teori val, 

men skulle vilja ha haft med en teori till om rehabilitering. 

Vi anser att det är personalens ansvar att motivera de intagna. Även om vi är medvetna om att 

långt ifrån alla inte är mottagliga för det.  

                     

9. Sammanfattande avslutning 
Med utgång från vårt syfte, frågeställning och intervjuguide har vi samlat ihop material och 

genom detta fått svar på vår frågeställning. Resultatet visade att kriminalvårdens personal gör 

mycket för de intagna på anstalten för att de ska klara av samhällets regler och normer. De 

intagna måste hitta en roll som han/hon känner sig trygg med samt att de ska kunna bygga upp 
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sociala kontakter för att klara av att leva i samhället utan kriminalitet. Kriminalvården och 

frivården har en stor del i den intagnes liv under och efter tiden på anstalten där dem inriktar 

sig på motiverande samtal som ska hjälpa de intagna till att förändra tankemönster. De sociala 

relationer som skapas mellan vårdare och interner är avgörande för de intagnas framtid, har 

de en negativ och svag social relation tills sin vårdare så skapas ingen trygghet och vårdarens 

möjligheter till att påverka den intagne försämras. Den intagnes rehabilitering under 

anstaltsvistelsen är avgörande för om denne ska återvända till ett kriminellt liv efter avtjänat 

straff. Därför är det viktigt att de intagna fullföljer påverkansprogrammen som finns för 

rehabiliteringssyfte för de intagna. Även att förändra det tankemönster som den intagne har 

när denne anländer till anstalten. Det går inte att påverka en människa som inte själv vill 

förändras och leva ett hederligt liv. Samhället består av fördomar  och normer vilket gör det 

svårare för den intagne att acklimatiseras till ett liv utan kriminalitet efter sin anstaltsvistelse. 

Det är flera faktorer som måste fungera och vara verksamma för att den kriminella ska kunna 

förändra sitt liv och vara en del av samhället på ett hederligt och laglydigt vis. Det är först när 

alla dessa faktorer går samman som den kriminella har en möjlighet att välja ett icke 

kriminellt levnadssätt. 
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                           Intervjufrågor till C-uppsatsen 

 

       Till kriminalvårdsanstalten 

• Ålder? Kön? 

• Vad innebär det att arbeta inom en kriminalvårdsanstalt? 

• Krävs det någon speciell utbildning för att arbeta som kriminalvårdare? 

• Vad gör ni för att acklimatisera fången till ett liv i samhället efter det att denne har 

avtjänat sitt straff? 

• Anser du att det görs tillräckligt för den intagne för att denne ska klara av ett liv utan 

kriminalitet? 

• Vad skulle mer kunna göras för den intagne för att denne ska välja ett liv utan 

kriminalitet? I så fall vad? 

• Förekommer det ofta att den kriminelle återvänder till ett kriminellt liv eller är det så 

att majoriteten klarar av att ta sig ur kriminaliteten? 

• Förekommer det några psykologiska samtal med de intagna under tiden på anstalten? 

Alltså görs det olika psykologiska bedömningar på de intagna som ni använder er av 

när ni gör bedömningar om huruvida en frigivning ska ske? 

• Förekommer det socialpsykologiska samtal, alltså hur den intagne ska göra för att 

undvika att hamna fel igen eller vad den intagne ska göra för att bryta mönstret?  

• Diskuterar ni med den intagna huruvida det förekommer fördomar gentemot den 

intagne när denne kommer ut i samhället igen? Förbereder ni den intagne för ett 

socialt liv? Hur det ska ställa sig gentemot fördomarna som kan riktas mot dem?  

• Finns det några mallar/scheman som den intagne ska följa för att ändra tankemönster? 

• Anser ni att man är kriminell om man har blivit dömd för ett brott? 

• Tror ni att den sociala interaktionen mellan intagen och anställd har någon betydelse 

för den intagne när han eller hon är fri igen? 

• Förekommer det några sociala aktiviteter mellan fångar och anställda?  

• Förekommer de någon social aktivitet mellan fångarna?  
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Till de före detta kriminella 

• Ålder? Kön? 

• Hur gammal var du när du började din kriminella bana? Vad var det som fick dig att 

välja ett kriminellt liv? 

• Hur gammal var du när du blev dömd första gången? Hur många gånger har du varit 

dömd? 

• Vad har du blivit dömd för? 

• Hur ser din barndom ut? 

• Hur ser din familjerelation ut idag?  

• Har dina sociala relationer till din familj och dina vänner förändrats under denna tid av 

ditt liv? Hur? 

• Har du samma vänner nu som innan du avtjänade ditt straff? 

• Hur upplevde du tiden inne på anstalten? Förändrades ditt tankesätt? 

• Förekom det några psykologiska samtal under din tid på anstalten? Så som hur du ska 

leva och tänka för att inte falla tillbaka i kriminalitet. 

• Tror du att det är viktigt för din rehabilitering att du har sociala relationer utanför 

fängelset som vägleder dig tillbaka till ett icke kriminellt liv?  

• Upplevde du att det förekom fördomar från kriminalvårdspersonalen gentemot er 

fångar? Vilka? 

• Upplevde du att det förekom fördomar mellan de intagna? Vilka? 

• Fanns det rangordningar bland de intagna som skapade sociala nätverk?  

• Sker det grupperingar? Utstötthet?  

• Sökte du dig till någon grupp inne på anstalten? 

• Ändrades ditt tankesätt under tiden du satt på anstalten? Vilken av gångerna?  

• Var det någon speciell person/händelse som fick dig på andra tankar? 

• Vad var det som fick dig att bryta det kriminella mönstret? 

• Var det någon person eller organisation som hjälpte dig efter det att du hade avtjänat 

ditt straff med arbete, bostad, stöd? 

• Anser du att du fick den hjälpen som behövdes för dig under din tid på anstalten och 

även efteråt? 

• Kände du ett utanförskap från samhället när du blev frisläppt? 

• Hur ställer du dig idag till ditt ”gamla liv”? 
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• Påverkar ditt förflutna ditt liv idag? På vilket sätt? 

• Har du det sociala livet som du själv önskar eller har det blivit ”förstört” på något vis 

på grund av att du har suttit på anstalt en längre tid? 

• Gör du något själv för att hjälpa kriminella att ta sig ur kriminalitet eller hjälper du de 

som ligger i riskzonen för att hamna i kriminella banor? I så fall vad?? 

• Vad anser du om samhällets insats för kriminella? Rehabilitering? 

 

 

                         

              


