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Sammanfattning

Kriminalitet är ett stort problem i samhället som involverar många människor, dels som utför 

den brottsliga handlingen och den som utsätts. Kriminalitet är en livsstil för vissa människor. 

De flesta inleder sin kriminella karriär under tonåren. En del fortsätter men de flesta slutar 

begå brott efter denna period. Återfallsfrekvensen är ca 60 %. Syftet med uppsatsen är att få 

svar på varför individer börjar begå brott. Varför fortsätter de med brott efter att ha 

”rehabiliterats” i fängelse? Vad kan det bero på, är det fel samhällets eller individens?

Uppsatsen vill även ge inblick i hur kriminalvården i Sverige fungerar.

Genom intervjuer med män som suttit inne i fängelse flertal gånger eller dömts för flertal brott 

och personal som arbetar inom kriminalvården i, fakta om kriminalvården, statistik över 

brottslighet och olika teorier har jag försökt få fram vad som påverkar individerna till ett 

kriminellt liv. 

Den teoretiska referensramen är bred då olika teoretiker får fram olika slutsatser. Bland annat 

är Meads, Mertons, Goffmans och Bergströms tankesätt relevant för uppsatsen. Det som 

framgår ur resultatet är att det finns många olika faktorer som påverkar till kriminalitet och 

kriminell livsstil, såsom uppväxt och utbildningslängd. Det som först lockar individer till 

kriminalitet är spänning och pengar men den främsta drivkraften är rädsla. Den kriminelle 

genomgår fyra olika faser under sin karriär; förkriminell, tidig kriminell, avancerad 

kriminalitet och utbrändhet. 

Nyckelord: Kriminalitet, Livsstil, Karriär, Återfall och Rehabilitering



Abstract
Crime is a big problem in communities and involves many people, those who perform the 

crime and those who are exposed. For some people crime is a lifestyle. Most of them begin

their crime career when they are teenagers. Some of them continue with crime but most of 

them stop during this period. The relapsefervent are about 60 %. The purpose of this paper is 

to get answers on why individuals begin to commit crime. Why they continue with crime after 

they have been ”rehabilitated” in prison. What does it depend on, whose fault is it, the 

communities or the individuals?  The essay will show of how treatments of offenders work in 

Sweden.  

Through interviews with men who have been in prison many times or have been judged for 

majority of crime or personal who works within treatment of offenders and facts of   treatment 

of offenders, statistic of crime and different theories I will try to explain what influence 

individuals   to a criminal life.

The academic reference are extensive when different theories get different conclusions. 

Meads, Mertons, Goffmans and Bergströms thinking are relevant for the paper. It emerges 

from the result that there are many different factors that influence to crime and to a life in 

crime, factors as growth and level of educational attainment. Excitement and money attracts 

individuals to crime first, but fear is the main factor. The criminal experience four different 

phases under his career, pre criminal, early criminal, advanced crime and “burnt out” 

Keyword: Crime, Lifestyle, Career, Relapse and Rehabilitee 
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1 Inledning

I detta kapitel ges läsaren en kort introduktion och bakgrund till uppsatsen. Därefter följer 

bakgrunden till det sociologiska problem jag valt att undersöka och dess syfte, följt av 

frågeställning och vilka avgränsningar jag gjort. 

1.1 Problemställning

Kriminalitet är ett stort problem i samhället och många drabbas och påverkas av det, bland 

annat; medmänniskor, försäkringsbolag och den kriminelle själv. Antalet kriminella ökar visar 

statistiken och fängelserna räcker inte till. Runt om i Sverige finns det idag 55 anstalter och 

fler planeras enligt uppgifter från kriminalvårdens hemsida1. En del som håller statistiken 

uppe är de så kallade återfallskriminella. Men samtidigt finns det även de som just påbörjat 

sin kriminella karriär. Av drygt 3,7 miljoner män (15 år och äldre) dömdes 9 712 av dem till 

fängelse och som intagits i anstalt år 2006, dvs. en av femtio. Och drygt 60 % av männen som 

lagförts år 2001 fick en ny dom inom tre år, d.v.s. har återfallit till kriminalitet. Detta enligt 

statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).2 Fängelse är ett sätt av samhället att skydda 

människor. På anstalterna skall de intagna rehabiliteras till att kunna återanpassa sig i 

samhället. Varje intern kostar skattebetalarna ca 2000 kronor per dygn.3 Är det samhällets 

eller deras (kriminellas) eget fel att de (kriminella) fortsätter med brott? Hjälper de olika 

behandlingar som finns på anstalterna, såsom Brotts-Brytet, BFS, Prime for Life, m.fl., som 

bland annat skall förebygga återfall.

Olika teorier och forskning kommer fram till olika slutsatser om varför individer begår brott 

och fortsätter med det. Till exempel finns det teorier och forskning om hur samhället bemöter 

individer som begått brott, vilka faktorer som påverkar att individen börjar med kriminalitet, 

hur fängelse påverkar individen med flera.

                                                
1 www.kriminalvarden.se
2 www.bra.se
3 www.kriminalvarden.se

http://www.kriminalvarden.se
http://www.bra.se
http://www.kriminalvarden.se
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1.2 Syfte/Frågeställning

Syftet med uppsatsen är att få en inblick i den kriminella livsstilen och vad som driver en 

individ att börja begå brott, att få förståelse för varför de som har en kriminell karriär inte kan 

bryta sig ur kriminaliteten, och varför de väljer att fortsätt med kriminalitet efter 

fängelsevistelserna. Uppsatsen vill även visa hur kriminalvården fungerar.

Vad driver en individ att börja med kriminalitet?

Varför återfaller kriminella i kriminalitet? 

Var ligger problemet till återfall - är det fel på rehabiliteringen och återanpassningen till 

samhället eller är det individerna som inte kan bryta upp från den livsstil de har? 

Dessa frågor ska jag försöka besvara med hjälp av intervjuerna kopplade till de teorier som 

presenteras i kapitel 3.

1.4 Avgränsning

Eftersom huvuddelen av de som begår brott är män kommer jag att endast undersöka den 

delen. Jag kommer inte att gå in på vilka brottskategorier som har flest återfall, utan enbart få 

en helhetsbild av det samt av hur många som dömts till fängelse. Jag kommer inte heller att 

undersöka vilka som drabbas av kriminalitet eller hur de som drabbas upplever det.

1.5 Disposition 

Kapitel ett innehåller en introduktion till uppsatsen där bland annat problemställning, syfte 

och frågeställningar framgår. I det andra kapitlet presenteras bakgrund om kriminalvård och 

behandlingar som erbjuds på anstalterna, samt statistik över brottslighet och återfall i brott. 

Kapitlet avslutas med en kort presentation av tidigare forskning. I kapitel tre, presenteras 

teorierna och i kapitel fyra introduceras metod och tillvägagångssätt för denna studie. I kapitel 

sex redovisas empirin, tre kriminellas berättelser om livet som kriminell. Avslutningsvis 

kommer slutsatsen.
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2 Bakgrund

Syftet med detta kapitel är att ge bakgrundsfakta om kriminalbården och fängelse, och en 

inblick i hur stor kriminaliteten är i Sverige. Att genom statistik visa hur många som lagförts 

för brott och hur stor återfallsandelen är. Eftersom mörkertalet är stort gällande återfall bör det 

finnas i åtanke när statistiken tolkas

2.1 Kriminalvård

Kriminalvården är den fjärde största myndigheten i Sverige, med ca 9000 personer anställda 

och är indelad i sex geografiska regioner, huvudkontor och transporttjänst. Varje år 

genomförs ca 45 000 transporter för kriminalvården, men även för polisen, migrationsverket 

och landets kommuner av kriminalvårdens transporttjänst. Kriminalvården ansvarar över 

häkten, fängelser och frivård. I dag finns det 55 fängelser i Sverige som har plats för ca 5 500 

interner och det finns planer att öppna 2287 nya platser år 2014, genom byggande av nya 

anstalter eller utbyggnad av befintliga, bland annat nya säkerhetsanstalter och två storhäkten. I 

Norrbotten är byggloven klara för en ny anstalt i Haparanda och i Luleå är förplaneringen 

ingång för utbyggandet av Luleå anstalten. Anledningen till detta är att kunna tillgodose den 

ökande tillströmningen av klienter (intagna eller interner) till kriminalvården. Fängelserna är 

indelade i olika säkerhetsklasser. De slutna är indelade i A-E, där A har den högsta 

säkerhetsnivån och öppna i F. Klassificeringen bedöms utifrån anstalternas förmåga att motstå 

rymningar och fritagningsförsök samt hur de hanterar ett svårhanterligt klientel. 

Kriminalvårdens arbete styrs av ett antal lagar och förordningar, bl.a. ”Kriminalvårdens 

föreskrifter och allmänna råd” och ”Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt”. De ger 

kriminalvården rättigheter och skyldigheter i sitt agerande gentemot de intagna för att de skall 

kunna sköta sitt arbete samt trygga intagnas rättsäkerhet.4

En grundläggande uppfattning i svensk kriminalpolitik är att försöka undvika inlåsning av 

människor eftersom det har en skadlig effekt på den enskilda individen, men att placera den 

som begår ett allvarligare brott i fängelse är samhällets sätt att straffa individen för dennes 

beteende. Den som blir dömd till fängelse berövas sin frihet och under vistelsen på anstalten 

ansvarar kriminalvården tillsammans med den intagne att främja internens anpassning till 

samhället och försöka hindra de skadliga följderna av inlåsning. Vilket sker genom arbete, 

                                                
4 Kriminalvarden.se
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utbildning och behandling, och som samtidigt är åtgärder som ska påverka internen att inte 

återfalla i kriminalitet.5

”Anpassning till samhället sker efter den intagnes behov, om denne har ”bränt sina broar”, 

står utan a-kassa… Anstalten samarbetar med socialenheten på den intagnes hemort, t.ex. 

bokar till socialen åt den intagne.”  (personal)

Ett fängelsestraff varierar från 14 dagar till livstid och ett dygn i sluten anstalt kostar i 

genomsnitt drygt 2 300 kronor per klient och ca 1 500 i öppen anstalt. I häkte kostar ett dygn 

drygt 2 000 kronor medan frivård har en dygnkostnad på drygt 200 kronor per klient.6

2.2 Behandlingar

På anstalterna finns olika former av behandling, bl.a. Brotts-Brytet, BSF (Beteende, Samtal, 

Förändring), Cognitive Skills, ART(Aggression Replecement Training), Våga välja, 12-steg 

och Prime for life. Dessa är för allmän kriminalitet, våldsbrott, missbruk och sexualbrott. De 

flesta program är kognitivt beteendeorienterade och är till för dömda i både fängelse och 

frivård. Deltagandet är frivilligt med undantag då tingsrätten dömer till kontraktsvård, 

behandling.

Övergången mellan tiden i fängelse och friheten ute kan underlättas med åtgärder som byte

till anstalt med lägre säkerhetsklass, frigång, vistelse i halvvägshus och utökad frigång. Dessa 

åtgärder kallas för utslussning och styrs av internens behov. Med frigång menas att internen 

behöver introduktion i arbetslivet eller annan verksamhet som kan bidra till en stabil tillvaro 

efter frigivningen. När den intagne har frigång får denne vistas utanför anstalten under dagtid. 

Halvvägshus innebär att den intagne får vistas i en miljö som är mer öppen än den öppna 

anstalten med stöd och hjälp. Utökad frigång betyder att den intagne avtjänar sitt straff i sitt 

hem under kontrollerade former, de bevakas på annat sätt till exempel elektronisk 

övervakning, och utför arbete eller liknande, får behandling eller deltar i särskilt anordnad 

verksamhet. Den intagne skall ha avtjänat halva straffet, dock minst tre månader, före ökad 

frigång kan beviljas.7

                                                
5 Kriminalvarden.se
6 Ibid.
7 Ibid.
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2.3 Statistik kriminalitet

År 2006 blev totalt 10  428 personer från 15 år och äldre, dömda till fängelse och som intagits 

i anstalt(se figur 1). Av dessa är 9 717 män och 711 kvinnor. I fortsättningen kommer enbart 

statistik över män att tas upp då studien koncentrerar sig på män.

Figur 1. Antal personer dömda till fängels som intagits i anstalt efter samtliga brott och kön
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Källa: www.bra.se

Andelen män varierar beroende på hur många lagföringar de har tidigare (se figur 2). Med 

lagföring menas att brottet registreras. 2001 lagfördes 74 437 män, efter huvudbrott. Med 

huvudbrott avses att en person som lagförs för flera brott samtidigt är huvudbrottet det som 

har den strängaste straffskalan, ifall det endast rör ett brott utgör det huvudbrottet. Största 

andelen av männen som lagförs har inte tidigare lagförts för brott, de står för 26 366 av 

samtliga brott. Ju fler gånger en man lagförts minskar i antal, antalet för män som lagförts 1-2 

gånger är 18 115. Lägst är det bland män som lagförts 3-4 gånger, vilka är 8 217 till antal. 

Antalet män som lagförts börjar öka efter att de lagförts mellan 5-9 gånger, vilka är 10 175 

män. Siffran fortsätter att öka till 11 564 för de män som lagförts minst 10 gånger.8

                                                
8 www.bra.se

http://www.bra.se
http://www.bra.se
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Figur 2. Antal män som lagfördes för brott 2001 efter huvudbrott och tidigare lagföringar 
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Källa: www.bra.se

2.4 Statistik återfall

Enligt nationalencyklopedin är statistik som finns för återfall missvisande, eftersom alla 

personer som någon gång begår brott inte upptäcks och de personer som blivit upptäckta kan 

begå nya brott som inte upptäcks.9

Av de män som lagfördes för brott 2001 återfaller 34 % inom ett år respektive 49 % inom 3 

år, det vill säga mellan åren 2002-2004 (se figur 3). Detta innebär att 65 % av de som 

återfaller under en 3 årsperiod, gör det inom 1 år efter ingångslagföringen. Med återfall i brott 

menas nya lagförda brott som infaller inom en bestämd tid efter personens ingångslagföring. 

Det vill säga om en person begår brott inom tidsramen för återfall men inte upptäcks eller har 

en paus från kriminalitet räknas inte här till återfall.  I statistiken ingår inte relativt enkla brott 

som avser någon form av trafik- eller fordonsförseelse vars straff endast ger böter.10

                                                
9 www.ne.se
10 www.bra.se

http://www.bra.se
http://www.ne.se
http://www.bra.se
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Figur 3. Andelen män som återfallit i brott i procent, inom samma brottskategori som 
ingångslagföringen inom 1 respektive 3 år. Andelen män beräknas på antal män som lagfördes för 

brott 2001 (74 437 män)
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Återfallen är högst bland de män som lagförts flest gånger (se figur 4). Av de män som 

lagförts minst 10 gånger återfaller 92 % av dem inom en 3 års period, medan de män som 

aldrig lagförts tidigare står för 21 % av återfallen. Ju fler gånger de blivit lagförda desto högre 

är risken att de återfaller i brott. Som figuren 4 visar så ökar den för varje antal gånger de 

lagförts.11

                                                
11 www.bra.se

http://www.bra.se
http://www.bra.se
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Figur 4. Antal återfall i procent för män lagförda för brott år 2001, efter huvudbrott och antal tidigare 
lagföringar
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Källa: www.bra.se

2.5 Tidigare forskning

Stor del av den forskning i Sverige som gjorts om kriminalitet är mer än 10 år gammal. Det 

finns forskning om kriminalitet som livsstil, om hur kriminella skall upphöra med brott, om 

brott, straff och kriminalitet, om ungdomsbrottslighet, med mera. 

Samhället förändras konstant och individerna med det. Vilket medför att det är ett område 

som det även kan forskas om i fortsättningen. 

http://www.bra.se
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3 Teorier

Detta kapitel inleds med en beskrivning av sociologi och hur den utvecklats. Därefter 

sammanfattas olika teorier som kan knytas samman med kriminalitet och kriminellt beteende.

3.1 Sociologi

Sociologi kan definieras som ”läran eller vetenskapen om samhället” där studieobjektet är det 

sociala. Utgångspunkten är att ”mänskligt handlande och tänkande inte bara kan förstås som 

naturgivet, eller som resultat av individuellt självbestämmande, utan att människan också är 

en socialt bestämd varelse” (Ne.se) Det vill säga att människan inte bara kan förstås från 

dennes individuella egenskaper utan även från den sociala kontexten. ”Det sociala” inkluderar 

allt från interaktionen mellan två individer som möts till internationella relationer. Att 

beskriva och förklara de karakteristiska strukturerna och den dynamik som utmärker olika 

former av social interaktion är en av sociologins centrala uppgifter, men sociologin studerar 

även det avvikande, det aparta. Från början var det de fattiga, de utslagna, de underdåniga, de 

förödmjukade, de moderna samhällenas kriminella som var föremål för den sociologiska 

forskningen enligt Edward Shils, amerikansk sociolog.12

3.2 Chicagoskolan

Chicagoskolan som är av stor vikt för den moderna kriminologiska forskningen utvecklades 

under 1920-talet vid Chicagouniversitetet. Mötet mellan sociologisk teori och modern 

samhällsvetenskaplig metodik låg till grund för framstegen inom samhällsvetenskapen som 

gjordes av forskarna inom Chicagoskolan.13 Fyra olika teoretiska inriktningar kan urskiljas ur 

Chicagoskolan vetenskapliga arv som är av stor betydelse för det kriminologiska tänkandet. 

Dessa inriktningar är följande: Socialekologi, differentiella associationer, symbolisk 

interaktion och kulturkonflikter. Den socialekologiska teorin inom kriminologin är relaterad 

till framsteg inom den geografiska forskningen och kommer inte att beröras i denna studie. 

Detta gäller även för kulturkrockar som handlar om olika grupper av människor som lever 

under olika omständigheter och som har olika uppsättningar av normer och värderingar.

.

                                                
12 Sarnecki. J. 2003
13 Ibid.
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3.3 Differentiella associationer

Edwin Sutherlands teori om differentiella associationer publicerades i boken Principles of 

Criminologi 1939, därefter har det kommit nya versioner och upplagor av boken. 

Differentiella associationer (som betyder ungefär olikartade relationer) kallas för ”varierande 

anknytning” av Sarnecki (2003). Sutherland såg brottsligt beteende ur ett sociologiskt 

perspektiv och hans viktigaste utgångspunkt är att allt beteende, även brottsligt, är inlärt och i 

första hand sker genom människor som står individen nära, från primärgruppen.14

Differentiella associationer har nio teser om den process som leder till att en individ begår en 

brottslig handling. Denna teori kan sammanfattas att det brottsliga beteendet är inlärt och att 

det sker genom interaktioner med andra individer i en kommunikationsprocess som till största 

del sker i grupper vars relationer är nära och personliga. Både hur brott ska begås och

specifika motiv till den aktuella brottsligheten, drivkrafter, rationaliseringar och attityder 

ingår i inlärningen av brottsligt beteende. Om den definition som är fördelaktig för brottsligt 

beteende får övertag begår individen brott gentemot definitionen som är fördelaktig för 

konformt beteende. Variationen av frekvens, varaktighet, prioriteringar och intensitet är olika 

beroende på individens anknytningar till individer med olika definitioner av brott. Samma 

mekanismer som leder till inlärningen av brottsligt beteende involveras även i andra typer av 

inlärning. Kritik som riktats mot teorin avser bland annat möjligheten att bekräfta den med 

empiriska undersökningarna. 15

3.4 Symbolisk interaktion

George Herbert Mead och Charles H. Cooley är namn om förknippas med symbolisk 

interaktionism. Colleys synsätt på förhållandet mellan samhället och individen är att 

människan är en social produkt vars jag, identitet och medvetande uppstår och omformas i 

interaktioner med andra människor och ting.16 Enligt Meads synsätt är språket det centrala hos 

människorna eftersom det ger människor möjligheten att utveckla den reflekterande, 

medvetna intelligens de har, dvs. språket gör det möjligt för människor att bli medvetna 

varelser. Alla människor äger en personlig identitet/självmedvetandet som har ett socialt 

ursprung och uppstår genom interaktion med andra människor. Spegeljaget är ett av Cooleys 

kända begrepp och innebär att vår syn på oss själva återspeglar andras värderingar av oss. 

                                                
14 Sarnecki. J. 2003
15 Ibid.
16 Agnelöw 2000
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Meads kallar denna förmåga, att se oss själva ur andras perspektiv, för rollövertagande. 

Individer påverkas på olika sätt av samspelet med olika människor. Rollövertaganden från 

människor som är viktiga för individer (signifikanta andra) får större betydelser och påverkar 

individen mer än från kontakter som är tillfälliga. Det är inte enbart identiteten och 

medvetandet som uppstår genom samspel med andra utan individen bygger även upp en 

uppsättning av normer och värderingar vilka Meads kallar för generaliserade andre.17

Den symboliska interaktionismen har sammanfattats i tre teser av Herbert Blumer som är en 

forskare som utvecklat Meads tankesätt. Enligt Blumers första tes handlar människor i 

förhållande till den innebörd situationen har för dem. Människor tolkar andras beteenden och 

drar en slutsats. Men ofta överensstämmer inte slutsatsen med beteendet, därför måste det 

mänskliga beteendet studeras i sitt rätta sammanhang och från aktörens perspektiv. Den andra 

tesen åsyftar att situationens innebörd härleds ur eller uppstår ur den sociala interaktion 

individen har med sina medmänniskor, det vill säga att våra egna upplevelser och andras 

åsikter formar vår syn på saker och ting, vilket är ett resultat av ett växelspel mellan 

människor och mellan människor och ting. Sista tesen förklarar hur innebörden av situationen 

behandlas i och modifieras genom en tolkningsprocess.18

Symbolisk interaktionism är betydelsefull för kriminologer när de undersöker hur en individ 

utvecklar sin kriminella identitet. Genom det interaktionistiska utgångsläget kan den 

kriminella identitetens utveckling uppfattas som ett resultat av omgivningens negativa 

reaktion på individen.19 Symboliska interaktionister använder begreppet ”karriär” för att 

beskriva kriminellas, missbrukares och mentalpatienters ”karriärer” och inte som beteckning 

för befordringsgång i yrkeslivet.20

3.5 Stämplingsteorier

Stämplingsteorin är, en inriktning inom interaktionismen, intresserad av varför en handling 

definieras som avvikande. Avvikande handlingar, avvikelser, är socialt konstruerade av en 

grupp människor som bestämmer regler och som sedan tillämpas på en annan grupp. 

Generellt är det grupper som har makt, personer med högre inflytande i samhället,  som avgör 

vad som är avvikande och de som stämplas är de maktlösa, personer med lägre inflytande. 

                                                
17 Sarnecki. J. 2003
18 Agnelöw 2000
19 Sarnecki. J. 2003
20 Agnelöw 2000
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Stämplingsteoretiker ser på avvikelse som en process där individen som inte tidigare avvikit, 

gradvis blir en avvikare. En individ är inte en avvikare i sig men kan bli det efter att länge och 

konsekvent blivit utsatt för trycket att vara en avvikare, detta genom att individens självbild 

påverkas av att bli betraktad som avvikare. Avvikaren genomgår en karriär som slutar i att 

individen uppfattas som avvikare av både omgivningen och sig själv.21

Avvikelse tolkas inte som en egenskap utan som ett samspel mellan avvikare och icke-

avvikare och för att kunna förstå varför någon klassas som avvikare måste orsaken till 

stämplingen som avvikare utredas. Vad som är avvikande beror på hur handlandet är i en 

specifik miljö. Hur omgivningen reagerar och tolkar handlingen.22

Avvikande beteende är enligt Howard Becker, den sociolog som förknippas mest med 

stämplingsteorin, det beteende som människor etiketterar som avvikande. Becker ville visa att 

avvikande identiteter framställs genom att stämpla eller etikettera andra som avvikare och inte 

genom avvikande beteende. Att någon ska bedömas som avvikare beror på om individen 

stämplas som avvikare eller inte.23

Enligt Edwin Lambert kan avvikelse antingen samexistera med eller bli avgörande för 

individens identitet. Han skiljer mellan primär avvikelse dvs. avvikande handlingar eller andra 

beteenden som sällan blir allmänt kända och sekundär avvikelse, dvs. individen accepterar 

stämplingen och ser sig själva som avvikare. Inom primär avvikelse förblir handlingarna 

obetydliga när det gäller individens självbild, och själva handlingen normaliseras. Individen 

uppfattas inte som avvikare. Jämfört med sekundär avvikelse vars etikettering blir central för 

individens identitet vilket leder till att individen fortsätter med det avvikande beteendet. 24

3.6 Strain-teori 

Strain-teorin som är en strukturell teori utvecklades av Robert Merton. Han ansåg att det är 

själva samhällsstrukturen som är grunden till uppkomsten av avvikande beteende, att orsaken 

till brottsligheten finns i samhället. Mertons tänkande är inspirerat av Emile Durkheims 

anomiteori. Durkheim ansåg att snabba förändringar, som till exempel politiska och 

ekonomiska, i samhället kan leda till att samhällets normsystem upplöses. Denna 

                                                
21 Agnelöw 2000
22 Giddens 2003
23 Ibid.
24 Ibid.
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upplösningsprocess kallade Durkheim för anomi. Merton utvecklade dessa tankar genom att 

hävda att det är den stora fokuseringen på etablerade livsmål som är orsaken till uppkomsten 

av kriminalitet och andra sociala problem i samhället. Livsmålen bygger på 

medelklassvärderingar. Anledningen till strain (anomi) är motsättningen mellan mål och 

medel. Hur olika individer anpassar sig till ett kulturbärande samhälle eller en grupp individer 

använder sig Merton av anpassningsstrategier där fem olika strategier ingår. Inom den första 

strategin, konformitet, är individen väl etablerad i samhället och sannolikheten är liten att 

individen begår brott. Individer inom den andra strategin, innovation, omfattas av målen men 

saknar medel att uppnå målen. Med innovation avser Merton att individen uppnår målen på ett 

alternativt sätt, till exempel genom att individen begår stölder eller andra brott för att få 

ekonomisk status och därmed uppnå målen. Den tredje strategin, ritualister, innebär att 

individerna använder sig av de medel som finns i samhället, men förlorar målet ur sikte. 

Dessa blir sällan kriminella, utan följer reglerna slaviskt istället utan att ha nått mål. Exempel

på ritualist är byråkrater i negativ bemärkelse. Den minst vanliga av strategierna,

tillbakadragande, handlar om människor som står utanför samhället, de som har varken medel 

eller mål. Till denna grupp tillhör socialt utslagna individer som har andra mål än de som är 

etablerade i samhället och medlen som används för att nå målen är inte accepterade av 

samhället, exempel brottslighet för att få pengar till narkotika. Men även andra typer av 

brottslighet kan inräknas hit, såsom graffitimålare och de som utövar ungdomsvåld. Sista 

strategin, uppror, omfattar de individer som gör uppror mot det aktuella normsystemet 

gällande både mål och medel.25

Kritik som riktats mot teorin är bland annat att den får svagt stöd vid empirisk prövning samt 

att den enbart kan förklara brottsligt beteende hos individer av underklassen.

3.7 Kontrollteori

Grundtanken i alla kontrollteorier är att de band som binder individen till samhället är centrala 

för att förhindra att brott begås. Idén till grundtanken kommer från Durkheims 

normupplösning, anomi, som är en viktig förklaring till att människor tappar fotfäste i 

tillvaron och eventuellt börjar begå brott 26

                                                
25 Sarnecki. J. 2003
26 Ibid.
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Kontrollteori utgår från att brottslighet är en följd av obalans mellan impulser till kriminalitet 

och den fysiska och sociala kontroll som hindrar dessa impulser är. Enligt Travis Hirschi, 

välkänd kontrollteoretiker, finns det fyra band som förenar individer med samhället och ett 

laglydigt beteende; anknytning, engagemang, förpliktelser och tro. Om dessa band är starka 

kan det bidra till att bevara social kontroll och konformitet genom att hämma individerna att 

bryta mot lagen27

3.8 Total institution

En studie av organisationer, vars syfte var att få förståelse hur totala institutioner fungerade 

utifrån personers upplevelser av dessa institutioner, gjordes av Erving Goffman och beskrevs i 

hans bok Asylums (1968). Goffman var främst ute efter att förstå djupgående förändringar i 

individernas självbild. Exempel på totala institutioner är bland annat fängelser, mentalsjukhus

och regementen. Personer som befinner sig på dessa institutioner måste leva efter 

institutionens regelsystem och är avskurna från omvärlden samt är övervakade. Goffman kom 

fram till att det fanns vissa gemensamma drag inom de olika totala institutionerna. 

Nykomlingar var tvungna att ”skala av” sin självbild och individualitet som sedan återbyggs 

efter institutionens regler. Personliga ägodelar fråntas och utmärkande drag neutraliseras. 

Egna kläder ersätts med institutionens och de intagna blir påminda att de inte längre är samma 

person som innan de kom till institutionen utan har fått en ny identitet som medlem av 

institutionen. Mellan de intagna och de anställda på institutionen finns det tydliga skillnader. 

Den anställde har befogenhet att bedöma om den intagnes handlande bryter mot föreskrifter 

och därefter bestraffa den intagne och vice versa. Fram till att den tidigare självbilden faller 

samman kränks och förnedras nya intagna systematiskt av både anställda och andra intagna. 

Detta kallar Goffman för mortifikation av jaget och kan ske på olika sätt, bland annat genom 

läkarundersökningar av kroppens alla delar, degraderande och ovärdiga arbetsuppgifter, brist 

på privatliv och kraven på att begära tillåtelse till allt. Goffman beskrev internernas reaktioner 

av total interaktion, vilka var allt från total tillbakadragande till öppet motstånd mot 

anpassningen och att bli ett med systemet. Enligt hans slutsats gjorde de flesta interner 

motstånd mot att överge sin självbild genom att göra så lite som möjligt och försöka undvika 

bråk.

                                                
27 Giddens 2003
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3.9 Risk- och orsaksfaktorer

Pedagogkonsulten Gunnar Bergström, som har en bred erfarenhet av behandlingsarbete bland 

missbrukare och kriminella, definierar livsstilskriminella på följande sätt kriminella som åker 

in och ut på våra fängelser och de som lever likadant som kåkfarare men som inte åker fast. 

De som till exempel begår ekonomiska brott kallar han för engångsförbrytare. Hans 

beskrivning av hur en livsstilskriminell fungerar utgår från psykologen Glenn Walters 

arbetshypotes om kriminalitet, vilka han har utvecklat för att även gälla 

ungdomskriminalitet.28

Det finns ett antal risk- och orsaksfaktorer för kriminalitet vilka baseras på ett arbete av 

Andrews och Bonta (1994), men även av andra vetenskapliga studier. För faktorn social 

grupptillhörighet är sambandet svagt. Hur familjeförhållanden påverkar unga till att utveckla 

ett kriminellt beteende har det gjorts ett antal studier, till exempel är sambanden höga där 

papporna är likgiltiga och obetydliga och om barnen blir övergivna av föräldrarna. Detta 

gäller dock inte om föräldrarna dör eller är sjuka. Det finns samband med kriminalitet om 

individen skolkar och presterar lågt i skolan, hoppar av eller avbryter skolgången och är 

ointresserad av yrke och framtid. Och det finns ett visst samband om individen är arbetslös 

med att individer med kriminell livsstil har svårt att behålla ett jobb. (Detta visar en 

amerikansk studie, men kan tänkas gälla även i Sverige). Om individen umgås med kriminella 

är sambandet klart. Och risken för ett kriminellt beteende ökar om individen har ”kort stubin”, 

asociala värderingar, tolerans för lagbrott och om hans tänkesätt rättfärdigar brott och 

lagöverträdelser. Om individen har begått brott tidigare är det en av de största riskfaktorerna 

för kriminalitet. Alkohol har ett samband i vissa brott såsom våldsbrott medan drogmissbruk 

kommer oftast efter att individen påbörjat med kriminalitet. Om individen är man och tillhör 

en minoritetsgrupp är riskfaktorn hög, nio av tio som begår brott är män och andelen 

invandrare inom den kriminella gruppen är högre än motsvarande andelen bland svenskar i 

Sverige.29

                                                
28 Bergström, 1997
29 Ibid.
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3.10 Livsstilsteori

Med utgångspunkt från vissa av Walters grundantaganden beskriver Bergström teorin 

kriminalitet som livsstil. Jag kommer att ta upp några av antagandena. 

Med fyra grunddrag kan brottslighet ses som en livsstil; allmän ansvarslöshet, 

njutningslystnad, kränkande hållning mot andra människor och upprepade brott mot lagar, 

normer och moral. Dessa kriterier avser kriminella som begår brott större delen av sitt liv.

Dessa kriterier skall preciseras för att ha något värde. De faktorer som nämnts tidigare för att 

förstå kriminalitet och den kriminelles personlighet har effekt inom följande områden; 

biologiskt – ärftliga anlag, socialt – umgänge och relationer, psykologiska – personlighetsdrag 

så som besatthet, tvångsmässighet, kontrollförlust och förnekelse och andligt- moral, normer 

och värderingar. En individs möjligheter kan begränsas av livsvillkoren men är inte avgörande 

för individens val. Det måste uppstå ett tillfälle till brott för att en kriminell handling kan äga 

rum.30

Enligt Bergström finns det flera drivkrafter i brottslighet. Den elementära drivkraften är 

rädsla, såtillvida att den kriminelle tror att han inte kan klara livet utan det kriminaliteten kan 

ge honom; tillhörighet, status och bekräftelse Andra faktorer som är drivande är skam, makt 

och kontroll, spänning och habegär.31

Den kriminella livsstilen, kriminell karriär, kan ses i fyra stadier; förkriminell, tidig kriminell, 

avancerad kriminell och utbränd. Det första stadiet infaller under barn och ungdomars 

uppväxttid, då de begår några brott. Drivkraften till brott är spänning och rädsla för ansvar 

och vuxenlivet. De flesta upphör med brott i denna fas medan de övriga går över till det andra 

stadiet, tidig kriminell, som börjar vid 18-årsålder och pågår i regel till 25-årsåldern. Det är 

färre individer som ingår i denna fas vars brott är allvarligare. En del av individerna avslutar 

frivilligt sin kriminella karriär i denna fas men karriären kan även ta slut på grund av skador 

eller av dödlighet, vilken är oproportionellt hög. Spänning är fortfarande en del av drivkraften

men pengar är den främsta anledningen att de begår brott. I den tredje fasen, avancerad 

kriminalitet, som varar vanligast i åldrarna 25-40 år är det få som överger karriären frivilligt. 

En del försöker men har svårt att fullständigt lämna livet som kriminell bakom sig. Den 

huvudsakliga drivkraften är rädsla. Sista stadiet är utbrändhet som inträffar efter 40 årsåldern. 

                                                
30 Bergström, 1997
31 www.pedagogkonsult.se

http://www.pedagogkonsult.se
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Några av dem som kommer in i denna fas tröttnar på det kriminella liv de levt och några är 

rädda för att dö i fängelse. Inom denna fas begår de oftast småbrott som häleri, småstölder och 

bedrägerier. Den kriminelle är desillusionerad och har ingen ljus framtidstro, varken i fortsatt 

kriminalitet eller i ett liv utan brott.32

3.11 Återfall

Vad är återfall egentligen? Nationalencyklopedin definierar begreppet återfall enligt följande; 

”att hamna i (visst) icke önskvärt tillstånd t.ex. sjukdom, missbruk el. kriminalitet” och 

återfall i brott innebär att ”en person som en gång begått ett brott begår brott på nytt”.33

Enligt Bergström sker återfall i brott först efter att en person varit hederlig en tid och som 

sedan återfaller i det gamla beteendet och börjar begå brott igen. Han menar att en kriminell 

återupptar sin kriminalitet när han begår nya brott efter att ha ”muckat”, det vill säga sluppit 

ut från fängelset, att den kriminelle glider tillfälligt in i gamla tankemönster, vilket han kallar 

för bakslag34.

                                                
32 Bergström, 1997
33 www.ne.se
34 Bergström, 1997

http://www.ne.se
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4 Metod

Syftet med denna studie är att få kännedom om vad det är som ligger bakom att många 

kriminella återfaller i kriminalitet efter att de avtjänat sitt straff och anses ha blivit 

rehabiliterade. Enligt Giddens (2003) innebär återfall ”ett förhållande att individ begår ett nytt 

brott efter att tidigare ha dömts för ett annat brott”. För att få svar på vad som ligger till grund 

för problemet kommer jag i huvudsak använda mig av kvalitativ forskningsmetod, ”kvalitativ 

data är en källa av välgrundad, rikt beskriven och förklarad process av identifierbar lokal 

kontext” (Huberman 1994), men även kvantitativ metod för att belysa hur stort problemet är. 

Kvantitativ metod är enligt Backman (1998) en metod som resulterar i i numeriska 

observationer eller låter sig omvandlas i sådana.

4.1 Nyckelbegrepp – frågeställning - falldefinition

Nyckelbegreppen som utgör det begreppsliga ramverket, vilka är kriminalitet, återfall 

rehabilitering och livsstil i denna studie, förklarar i huvudsak vad som ska studeras enligt 

Miles och Huberman. Dessa begrepp kommer att utgöra frågeställningen, som enligt Miles 

och Huberman är nästa steg i processen.35 Fakta från intervjuerna och litteratur knyts sedan 

samman med teorier som är relevanta för studien, vilka bland annat är stämplingsteorier om 

avvikande beteende. Även kontrollteori är relevant för studien, denna teori ”går ut på att 

brottsligheten är en följd av en obalans mellan impulser till kriminell aktivitet och den fysiska 

och sociala kontroll som hindrar dessa impulser”36

Miles och Huberman menar att det även är viktigt att definiera fallet så fort som möjligt, och 

de definierar ”fall” som ett fenomen av någon händelse i en begränsad kontext.37 Mitt fall är 

”mäns återfall i kriminalitet”.  Därmed kommer jag att undersöka hur kriminella upplever 

möjligheter till en annan livsstil, hur de upplever sin nuvarande livsstil samt hur 

rehabiliteringen på fängelser ser ut. Med andra ord vad är det som påverkar kriminella att 

fortsätta med sitt gamla liv och om de finns möjligheter att lämna det samt hur fängelse 

vistelsen egentligen är.

                                                
35 Miles och Huberman, 1994
36 Giddens, 2003
37 Miles och Huberman, 1994
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4.2 Kvantitativ och kvalitativ metod

Statistiken visar att många återfaller i kriminalitet. Att använda sig av statistik är en 

kvantitativ undersökningsmetod som i detta fall åskådliggör hur många personer som dömdes 

till fängelse år 2006 och hur många som återfaller till kriminalitet under perioden 2001-2004. 

Den andra och grundläggande metoden är kvalitativ och kommer att utgöra empirin i denna 

studie. Inom kvalitativ metod finns det många olika sätt att samla in data på, t.ex. deltagande 

observationer, intervjuer och litteraturstudie. Det sätt jag valt och anser vara det mest lämpliga 

för denna undersökning är intervjuer. Eftersom det ger en mer djupgående information pga. 

att det är röster från personer som har erfarenhet av det jag valt att studera eller som Backman 

beskriver kvalitativa metoder ” de inbegriper eller resulteras i verbala formuleringar, skrivna 

eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ”ordet”.”38

Detta kompletteras med fakta från relevanta källor såsom litteratur och hemsidor på internet. 

4.3 Informanterna

För att kunna genomföra studien kontaktades en chef på en kriminalvårdsanstalt med 

förfrågan om det fanns möjlighet att intervjua interner som avtjänat mer än ett straff, så 

kallade återfall, samt personal som arbetar som kriminalvårdare. Efter att chefen gett 

klartecken till undersökningen träffade jag en av personalen som tog sig an rollen som 

kontaktperson. Eftersom syftet med undersökningen bland annat är att få kännedom varför 

kriminella återfaller i kriminalitet är kriterierna för undersökningen ”tidigare straffad” och när 

jag inte har uppgifter om vem som passar in enligt mina kriterier vidarebefordrade 

kontaktpersonen en intresseanmälan att delta i undersökningen till internerna på anstalten där 

de som frivilligt ville delta i intervjuerna kunde lämna intresse till kontaktpersonen som 

vidarebefordrade det till mig. Att det är enbart manliga personer med kriminell karriär som 

intervjuas är på grund av att jag avgränsat till att endast undersöka det området. För att få en 

inblick hur verksamheten på anstalten fungerar fick även personal förfrågan att delta i 

intervjuer.

Enligt Miles och Huberman innebär inte beslut om urval endast vilka personer som observeras 

eller intervjuas, utan även miljö, händelse/skeende och sociala processer.39 I detta fall är 

                                                
38 Backman, 1998
39 Miles och Huberman, 1994
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miljön fängelse, både för männen som avtjänar straff där eller gjort det och för personalen 

som jobbar där. 

4.4 Intervjuer

Intervjuerna är semistrukturerade då det vid intervjuerna med båda kategorierna, kriminella 

och personal, användes en i förväg konstruerad intervjuguide (bilaga 1) med följande teman; 

bakgrund, kriminell historia, upplevelser av att sitta inne i fängelse och hur det är att vara ute i 

friheten och framtidsplaner. Inom dessa teman fanns bland annat frågor som; när de första 

gången begick något kriminellt, vilka faktorer som låg bakom att de hamnade ”snett”, alltså 

hur de hamnade i kriminalitet,  hur rehabiliteringen ser ut och vad de tänker göra när de 

avtjänat straffet. Teman (bilaga 2) på den andra kategorins intervjuer var hur verksamheten 

ser ut och rehabilitering. Att jag valt när, var, hur och varför frågor, istället för ja och nej 

frågor, är för att få en samtalsprägel över intervjuerna och därmed få informanterna att 

självmant berätta om deras erfarenheter och upplevelser. Informanterna fick före intervjun 

information om studien och varför deras medverkan är betydelsefull. Samt att deras 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Intervjuerna är bandade så att jag helt 

kunde koncentrera mig på informanterna och samtalen. Direkt efter intervjuerna 

sammanfattade jag dem utifrån mina upplevelser av dem och vad jag fått ut av dem. Därefter 

skrevs de ordagrant ner, sammanfattades, kodades och analyserades. Intervjuerna skedde inne 

på en anstalt eftersom samtliga avtjänade ett fängelsestraff vid tidpunkten för intervjuerna. 

Tre interner tillfrågades av kontaktpersonen om medverkan i studien. De första som svarade 

att de ville delta i undersökningen kom att intervjuas. Samtliga som tillfrågades deltog i 

studien samt en personal, då jag ansåg att det räckte med data till undersökningen eftersom 

alla tre ”kriminella” hade likvärdiga åsikter om fängelse och rehabilitering. Intervjun med 

personal återgav mycket av vad som står på kriminalvårdens hemsida.

4.5 Litteratursökning

Litteratur om bakgrunden och teorin söks med sökorden; kriminalitet, brottslighet, 

kriminalvård, rehabilitering, återfall, straff och brott, avvikelse, kontroll, ansvar, m.fl. via 

stadsbiblioteket och universitets bibliotek med hjälp av lucia och libris.  Bakgrundsfakta söks 

även på Internet med samma sökord via sökmotorn Google och Alta Vista . Begrepp har sökts 

på NE.se och statistik är framtagen från Brottförebyggande rådets (BRÅ:s) hemsida.
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4.6 Etik

Före intervjuerna började fick informanterna information om att allt de säger är konfidentiellt 

och att de är helt anonyma. Att jag i uppsatsen eventuellt kommer att citera dem, men med 

fingerade namn enligt bokstavsnamn, m.a.o. Adam, Bertil, Cesar, osv. Vilket bokstavsnamn 

som tilldelades informanten skedde slumpmässigt. De får även information om att det endast 

är jag som har tillång till intervjumaterialet och att det kommer att förstöras efter att 

datainsamlingen sammanfattats och slutförts.

4.7 Reliabilitet och validitet

Inför intervjuerna utformades en strukturerad intervjuguide med frågor för att lättare kunna 

mäta det som avsågs mäta. Intervjuerna har varit förankrade i informantens område vilket 

medför hög förtrolighet samt att informanterna har haft liknande resonemang vilket även det 

förstärker trovärdigheten. Anteckningar fördes under intervjuerna, som bandades, för att 

validiteten inte skulle sjunka.

Då det är informanternas egna upplevelser som utgör största delen av empirin talar de inte för 

alla kriminella. Men det ger en bild av hur kriminellas liv kan se ut.
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5 Empiri - tre kriminellas berättelse

Detta avsnitt tar upp om hurdan uppväxt respondenterna har haft och hur de hamnade i 

kriminalitet. Om hur de upplever att sitta i fängelse och hur livet ser ut när de muckat. Och 

om deras framtidsplaner

5.1 De kriminellas bakgrund och starten på ”karriären”

De tre kriminella som intervjuades hade alla olika uppväxtförhållanden, allt från en bra 

uppväxtmiljö med båda föräldrarna, till ensamstående mamma och föräldrar med 

alkoholproblem till fosterhemsplacering eller pojkhemsplacering. Två av dem säger att de har 

ADHD.

”det började när jag var 13 att det blev mycket våldsbrott och dom ville testa mej…” (Adam)

”Haft en vanlig familj i alla fall båda föräldrarna har jag bott med … när jag växte upp för 

att då min mamma och pappa de har inte varit alkoholister jag har inte blivit misshandlad … 

jag har haft en mycket bra uppväxt” (Bertil)

De hade delvis liknande umgängeskrets genom att hamna i fel sällskap men kunde även själv 

vara den drivande kraften till kriminalitet.

”Jag umgicks med fel sällskap eller fel kompisar a fel kompisar… såna som jag ja jag 

umgåtts med kriminella missbrukare” (Cesar)

”Så är det jag alltid som varit den drivande kraften ändå ja alltid nästan ja till 90 procent va 

när man begått brott” (Bertil)

Endast en av respondenterna har gymnasieutbildning, en annan av dem har gått ut 

grundskolan medan en av dem avbröt skolan efter 8 år.

”8 årig grundskola jag alltså slutade skolan i förtid för jag var aldrig i skolan” (Cesar)

Redan tidigt i tonåren eller just före tonåren påbörjades deras kriminella karriärer. Två av dem 

har ett långt kriminellt förflutet, och två av dem började missbruka droger i tonåren. För en av 
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dem var det våldsbrott i samband med alkohol och för de andra var det stölder, snatterier och 

inbrott. För en respondent ledde det till att socialen skickade honom på ett pojkhem redan i 

tidig tonår eftersom han ofta åkte fast för brott han begått. Men han fortsatte med kriminalitet 

och hamnade därefter på ungdomsvårdskola.

”Jag skötte gjorde så mycket brott så de placera mej på ett pojkhem… och där var jag till jag 

var 16 år då för jag fortsatte göra brott för jag rymde så efter pojkhemmet så blev det 

ungdomsvårdskola på den tiden…” (Cesar)

Endast en av dem har haft arbete. Han började arbeta efter grundskolan, jobbade på 

arbetsplatsen i fyra år, men han har vid sidan av arbetet alltid hållit på med kriminalitet. 

Mellan fängelsevistelserna har han haft arbete, men som sen blivit ointressanta.

”… när man höll på med sina inbrottsstölder och det och sen då det tog för mycket tid att det 

tar så tid att vara kriminell… det är en heltidssysselsättning” (Bertil)

Pengar är största anledningen till att de begått brott, antingen till droger eller till andra saker. 

”Först och främst är det väl pengar sen är det nån slags kick. Att man gör brott och sånt 

Wow man klarar av utan att åka fast så dära” (Adam)

”För att finansiera sitt missbruk och få pengar till och kunna köpa grejer för jag menar att på 

den tiden nu jag hade ingen jag fick inte socialbidrag och sånt jag var för ung då va”

(Cesar)

”för att kunna ha råd och det ha permission måste man begå någon form av kriminalitet va”

(Bertil)
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5.2 Att sitta inne

Respondenterna hamnade i fängelse för första gången när de var kring 20 år och därefter har 

de avtjänat flertal domar, med undantag för en som sitter inne i fängelse för första gången.

”Det är första gången men sitter min andra dom” (Adam)

”Å sen direkt jag muckat från eller precis från ungdomsvårdskolan så var jag ute i 3, 4 

månader så åkte jag in på mitt första narkotikabrott och jag fick ett års fängelse” (Cesar)

”Sen så då hamnade man i fängelse… satt jag första gången då i fängelse då var det också 

var det massa grova stölder och det var och sen har det trappat på den vägen…” (Bertil)

Att sitta inne tycker samtliga respondenter att det inte är så dåligt. Det är inte avskräckande.

”Man får ju jobba för att få ihop pengar och man får man får ju mat och man får kläder och 

man får ju så det är inte så hemskt illa att sitta i fängelse…” (Adam)

”Här i Sverige är det bra, jag har suttit i XXX och det var inte så roligt… det är som att f-n bo 

på hotell eller i ett tält typ… nä det är ju mat i Sverige men det blir värre och värre men det ju 

det är i huvudsak är det mat i Sverige folk tycker att det daltas mycket med fångarna och det 

kan man tycka för vi har det bra vi har mat, arbete och tv och allt sånt, det är få för unga par 

i samhället va som har det så idag va.” (Cesar)

”Fängelse va det skrämmer inte heller va absolut ingenting och det spelar ingen roll om dom 

dömer hårdare straff…” (Bertil)

En vanlig vardag på anstalten börjar med väckning, celldörrarna öppnas, klockan 7 följt av 

frukost och arbete eller utbildning. Lunch vid 11 och åter arbete eller utbildning till halv 4 

som följs av middag. Därefter har internerna fritid. fram till låsning klockan kvart i 8. På 

helgerna är det inget arbete eller skola.

”jag vill att det ska hända saker jag alltså kan inte sitta alltså på helgerna när man inte har 

nått att göra vet du det är jävla vånda allt va alltså man kan träna men jag kan inte träna 8 
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timmar va alltså ligga på rummet och läsa en bok men det gör jag i en timme sen tittar jag på 

tv… så vardagarna är bra för då har jag sysselsättning eller nått” (Cesar)

”Vakna 7 halv 8 jobba till 3, 4 och äta sova” (Adam)

Om hur rehabilitering är inne på fängelset och hur de ser på behandlingsprogrammen svarar 

respondenterna följande:

”Nu är det ingen form av rehabilitering som finns det är bara förvaring… men det beror vad 

man nu menar med rehabilitering och det också det är att bädda sängen kanske och torka 

golvet in i rummet sitt och så gå och jobba, ja jag vet inte vad sin är rehabilitering va”

(Bertil)

”den har varit lika med noll” (Cesar)

”Brotts-Brytet det är ett sånt att man när man muckar härifrån ska man försöka hålla sej 

ifrån brott en bra vägledning ut till livet då utan att inte hålla på med brott då. I papperna så 

är det väl bra” (Adam)

”… den som finns brotts-brytet va och det är ju att slänga pengarna i sjön men det är ju helt 

bortkastat är det för det första… och sen har man prime for life ja… ja det är en sån dära mot 

drickande upp det är som ingen utbildning det är bara upplysning är det det är samma som 

med brotts-bryt också bara upplysning” (Bertil)

Fängelserna har förändrats genom tiderna. Rutiner har alltid funnits. Materiellt sett har det 

blivit bättre men rehabiliteringen var bättre förr i form av till exempel yrkesutbildning. Inom 

kriminalvården uppdateras det hela tiden. I dag finns det elektronisk övervakning, fotboja, 

som ett alternativ till fängelse, beroende på brottet. Kontrollen har blivit starkare med krav 

från regeringen. Internerna visiteras oftare och fler provtagningar skall tas för att kontrollera 

drogsituationen. Men fängelserna blir allt mer en institution för förvaring.

”det blir hårdare och hårdare för samhället kräver att fångarna att dom ska inte rymma vet 

du och kunna begå brott från anstalt och allt det där” (Cesar)
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Andra upplevelser de har av att sitta inne i fängelse och livet som kriminell.

”han ville ha respekt ifrån mej men det kan han inte få för han är en pojkvasker han har 

ingen aning om livet” (Cesar)

”… man blir lite så här och inte lite heller det blir att man vad heter det emotionellt 

störd…det kommer att ta många år att rehabilitera tillbaka X till samhället igen och sen 

meningen under då står det om det någonsin går, och då har jag fått en sån här va heter det 

in stitu tionnationelliseringsskada med finare ord heter det så men gammal kåkskada kallas 

det”(Bertil)

5.3 Ute i friheten

När respondenterna kommit ut från fängelset har de inte haft så mycket med allmänheten att 

göra. Det har varit svårt att få hjälp från myndigheterna. Det har svårt att få ett arbete.

”man inte passar in i kanske samhället… då har man allting emot sig för att komma in i ett 

det vanliga systemet också är det ju det då är då på arbetsplatser och det som är det är svårt 

att få få en anställning för det första” (Bertil)

”till exempel arbetsförmedlingen då ofta så tar de ju inte in en då som suttit inne man har 

dåliga papper och men ofta så kan man gå till nån privat som har typ firmor och” (Adam)

”jag har bara muckat och missbrukat med mina gamla kamrater alltså myndigheterna har 

jag inte så mycket att göra med polisen har jag inget och socialen har jag inget att göra 

med…” (Cesar)

”polisen är dit och börjar ifrågasätter varför den dära nu arbetsgivaren där hade mej 

anställd hur han kunde hålla en ja en tjuvjävel sa polisen” (Bertil)

Kriminaliteten bliv en livsstil, de återvänder till det som de lämnade före de åkte in i fängelse. 

Återvänder till sin bekantskapskrets och fortsätter med det de kan. Men det är även pengar 

som bidrar till att de fortsätter med deras kriminella karriärer, och bristen på hjälp från 

samhället. Det är många olika faktorer som bidrar till att de återfaller i kriminalitet.
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”Jag kan inget annat jag kan inget yrke jag har inget yrke och 8 årig grundskola” (Cesar)

”… det blir inga pengar heller gå på en arbetsplats… hamnar in i den materialismen att man 

man lever över sina tillgångar och det hära” (Bertil)

”Man kommer ut och antingen så får man inte hjälp utav samhället och bostad eller 

ekonomisk situation eller sysselsättning eller så det att du återkom till dina gamla 

bekantskapskrets som är antingen kriminell missbrukare” (Cesar)

”jag hade bil och det var lite problem så jag ringde upp socialen måste jag göra ett brott för 

att få få tak över huvudet och få hjälp från kriminalvården jag såg ingen annan utväg 

kriminalvården har vart mitt hem i många år va” (Cesar)

5.4 Framtidsplaner

Samtliga respondenter ser ljust på framtiden. Två av dem har bestämt sig för att lämna det 

förflutna bakom sig och börja med ett nytt liv. Vilket de själva kom till insikt om.

”Jag vill lägga mitt liv bakom mej de vet jag är gammal gubbe nu och leva skötsamt och 

drogfritt resten innan jag då lägger fötterna i graven… det får räcka nu men så är det mitt liv 

har nått ett vändpunkt” (Cesar)

”Ja få tillbaka körkortet och ha en bostad och sysselsättning och göra på dagarna och få 

bättre självförtroende och säga nej till det jag vet är rätt och fel” (Adam)

”det är att hålla sej frisk och… det är väl att försöka då och lära barnen dom vad försöka att 

dom då inte hamnar i lära vad som är rätt och fel va” (Bertil)

Fängelse är inget de strävar efter, det är inget ställe de vill tillbaka till. Men att ha ett 

kriminellt förflutet gör det inte lätt att leva ett hederligt liv. De måste lära sig hur de skall bete 

sig, hur de skall prata och hur vardagliga saker som att deklarera går till.

”… att man då begår brott eller inte kan man ändå hamna det beror på vilka människor man 

rör sej med också va eller vems bil man sitter och åker … det fungerar så för om man då 
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begått brott en gång har man mest troligt begått brott en gång till och har man inte begått 

brott har man tänkt begå brott” (Bertil)

”Mitt mål är att aldrig komma hit mer men sen får vi se”(Adam)
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6 Sammanfattande diskussion

Vad är det som påverkar kriminella till att börja och sedan fortsätta med kriminalitet? Vems 

fel är det? Genom att knyta samman de tre kriminellas berättelser om deras erfarenheter och 

upplevelser av kriminalitet och fängelsevistelser med fakta som redovisats i tidigare avsnitt 

och de redovisade teorierna och statistik skall jag försöka svara på frågorna.

En persons uppväxt är inte avgörande för att leva ett kriminellt liv, inte heller hur hans 

umgänge ser ut eller hur lång utbildningsnivån är. Det är många faktorer som påverkar att en 

individ börjar begå brott. Det går inte direkt att peka ut vad som påverkar att individer börjar 

och fortsätter med kriminalitet. Alla tre informanter hade olika uppväxter och 

utbildningslängder, men ändå lever de alla ett kriminellt liv. Det finns olika riskfaktorer som 

kan bidra till att individen börjar begå brott, till exempel vilken socialgrupp individen tillhör, 

hur familjeförhållandena är och hur skolgången ser ut. Detta överensstämmer med Bergströms

tidigare forskning. De flesta inleder sin kriminella karriär i ungdomen och det första som 

lockar dem till att begå brott är spänning och utmaning, sedan är drivkraften behovet av 

pengar, samtidigt som det finns en rädsla för ansvar och vuxenlivet. Samtliga tre informanter 

startade sin kriminella karriär i tonåren eller just före, i den förkriminella fasen. En av 

informanterna hamnade i fel umgängeskrets och en annan var själv den drivande kraften till 

brotten. Detta är början till deras kriminella liv och den första fängelsedomen avtjänade de när 

de kommit in i tidig kriminell fas, individerna är i 20 årsåldern. De tillhör dem som väljer att 

fortsätta med sin karriär. Största delen som begår brott i denna fas slutar med det, antingen för 

att leva ett hederligt liv eller att de möter en för tidig död. De som fortsätter avancerar i sin 

kriminalitet och få slutar frivilligt med kriminalitet i denna fas. Såsom Bergströms 

livsstilsteori beskriver den kriminelles liv överensstämmer med informanternas skildring av 

sina liv.

Fängelse, som klassas som total institution, upplevs inte av informanterna som något negativt. 

Det är inte det minsta avskräckande att hamna där. Det som är sämst med anstalterna är att det 

har blivit hårdare på anstalterna, mer kontroll, och att det endast är ett förvaringsställe. Tiden 

på anstalten underlättas om reglerna och rutinerna följs, då har internerna rätt till förmåner 

såsom permissioner och besök. På vardagarna har de sysselsättning i form av arbete, 

utbildning eller behandlingar. Behandlingsprogrammen som finns på anstalten är inget att 

rekommendera, de är bra på papper och är egentligen upplysning, enligt internerna. Det är 

frivilligt att delta i behandlingsprogrammen, vissa undantag finns, och enligt min uppfattning 
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av behandlingsprogrammen skall den som deltar i behandlingen själv ha en vilja att ta till sig 

informationen och strävan att förändra sitt liv för att de skall ha någon verkan. Det måste 

finnas en vilja att förändra sin livsstil.

När de umgås med likasinnade på fängelserna lär sig en del att förfina sin kriminalitet. Med 

andra ord sitt kriminella beteende, vars inlärning sker genom interaktion med andra 

människor, främst i grupper där relationerna är nära och personliga. Genom interaktion med 

andra människor uppstår även deras identitet men även deras uppsättning av normer och 

värderingar, så kallade generaliserande andre, och genom att vara instängd med andra 

kriminella övertar de varandras värderingar. 

När de avtjänat sitt straff eller har permission återvänder de till sina gamla liv, till sin

kriminella livsstil. De har svårt att få bostad och arbete, de anser att de har svårt att komma in 

i det vanliga systemet, att de avviker från det normala. En av dem blev utpekad som tjuv 

fastän han vid tillfället inte begått något brott. Han är etiketterad som tjuv och stämplad som 

avvikare. Det är svårt för dem att få ett arbete, på grund av dåliga papper eller för att de inte 

har utbildning. För att kunna tillgodose sina behov såsom köpa grejer eller droger begår de 

brott. Detta kan kallas för tillbakadragande eller uppror. De begår brott för att uppnå olika 

mål, antingen pengar till droger eller för att de gör uppror mot gällande normsystem gällande 

mål och medel. De fortsätter med det de kan, med sin karriär.  De återfaller i brott eller rättare 

sagt de återupptar sitt kriminella beteende. Eftersom de skall, enligt Bergström, varit hederliga 

en tid innan de begår ett nytt brott, vilket de i och för sig är under fängelsevistelsen. De 

återfaller/återupptar det kriminella beteendet för deras anknytning, engagemang, förpliktelser 

och tro för samhället är svagt. I dagens materiella värld finns det mycket att stjäla vilket 

medför att det finns tillfälle för kriminella handlingar. 

6.1 Slutsats

Min slutsats är att det är både samhällets och individens fel att de kriminella fortsätter med 

brott, att de återfaller i kriminalitet. Beroende på hur de kriminella bemöts av samhället och

av vilken hjälp de får. Om kriminella inte skulle stämplas som avvikare skulle de kanske inte 

heller själva se sig som sådana och återvända till sin kriminella livsstil. Och dels att det är den 

kriminelle själv som utför den brottsliga handlingen. Den kriminelle måste själv ha en vilja att 

sluta med brottslighet och lämna det liv den levt bakom sig, få starkare band i samhället, det 

vill säga engagera sig, ha anknytningar och förpliktelser i samhället och ändra sina 



37

värderingar. De kriminella måste försöka komma in i ”systemet” och samhället måste släppa 

in dem. De måste lära sig att tillgodose sina behov på ett hederligt sätt.  Även hederliga 

människor har det ekonomiskt svårt ibland, men inte rånar de en bank eller gör inbrott.  

Eftersom det finns en grundläggande uppfattning i svensk kriminalpolitik att försöka låta bli 

att låsa in människor då det har skadlig inverkan på enskilda individer och ändå spärras 

individerna in i anstalter, anser jag att det är även fel på kriminalvårdens tillvägagångssätt att 

återanpassa individerna till samhället. Att låsa in flera kriminella tillsammans gör att deras 

identitet formas av likasinnade. Jag anser inte att det är fel att straffa de som begår brott utan 

tänker på följderna av inlåsning.

6.2 Slutord

Detta ämne har varit mycket intressant att studera och gett mer förståelse hur kriminalvården 

fungerar samt varför många återfaller i kriminalitet. 

De som begår brott skall straffas, men vilket straff ger bästa resultat för att inte brottet skall 

upprepas - fängelse eller något som inte berövar individen sin frihet, är en fråga som det bör 

forskas om. Även om hur samhället skulle kunna hjälpa till på ett mer tillfredställande sätt och 

hur bemötandet egentligen är. Men största frågan är vad kan göras för att individen aldrig 

börjar med kriminalitet. 

Det skulle även vara intressant att forska om hur de individer som slutat med kriminalitet gått 

tillväga, vilken hjälp de fått och hur de nu fungerar i samhället.

Jag önskar de tre kriminella som jag hade förmånen att intervjua lycka till, med sina nya 

hederliga liv efter att de muckat. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Information om mig och om uppsatsen

Bakgrund: 
 Ålder
 Familjeförhållanden
 Utbildning
 Umgänge
 Övrigt

Debut:
 Hur gammal när första brottet begicks
 Hur många domar innan första fängelsevistelsen
 Hur många fängelsevistelser
 Vilken typ av brott
 Övrigt

Orsak:
 Varför begå brott
 Varför fortsätta med brott
 Övrigt

Hur är det att sitta i fängelse

Rehabiliteringen

Hur är bemötandet efter en fängelsevistelse

Framtidsplaner

Övrigt, vill du tillägga något som jag inte frågat



Bilaga 2

Intervjuguide – personal

Bakgrund
 Ålder 
 Dina erfarenheter av kriminalvård
 Hur länge har du arbetat på anstalten

Kriminalvård
 Hur ser verksamheten ut
 Hur mycket har förändrats sen du började arbeta för kriminalvården

Rehabilitering/Behandlingar

 Hurdan är rehabiliteringen mot återfall på anstalten 
 Vilka typer av behandling erbjuder ni internerna
 Är det frivilligt eller måste alla som avtjänar en fängelsedom gå på behandling
 Hur sker återanpassning till samhället ut

Övrigt
 Har du mer att tillägga

Medverkan till intervjuerna är frivilliga och informanten kan avbryta om denne vill.
De som medverkar är helt anonyma och all information är konfidentiell.
Fingerade namn kommer att användas i uppsatsen. 




