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Abstract 
The aim of this study was to look into how inmates’ and warderns’ experience the work 
with the release preparations and what previous experiences the inmates’ have of the 
release preparations. Today it is a big problem that inmates’ relapse into crime after 
release and the prisons responsibility for crime prevention measures is emphasized in 
larger extent. While the purpose was to bring forward individual opinions and experiences 
a qualitative method was chosen. Nine respondents at the Kumla prison have been 
interviewed from which four was wardens’ and five was inmates’. The result has been 
analysed from earlier research, present literature, the law of criminal treatment and the 
labelling theory. The result shows that the opinions about the preparation work were 
varying both among the wardens as well as among the inmates. The majority of the 
inmates’ have a negative attitude towards the preparations that exists at the prison, like 
therapy programs and contact with noninstitutional care and other authorities. The 
majority of the wardens do not agree, and thinks that help is given to the inmates when 
contact is made with various authorities but they also think that there are parts in the 
preparation work that needs to be improved for example the communication between the 
prison and other authorities.  
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka intagnas och personals upplevelser av 
frigivningsförberedandearbete och vad de intagna har för tidigare erfarenheter av 
förberedelser inför frigivning. I dagens läge är det ett stort problem med att intagna återfaller i 
brott efter frigivning och kriminalvårdens ansvar för brottsförebyggande åtgärder betonas i 
större omfattning. Då syftet var att få fram enskilda individers åsikter och erfarenheter valdes 
en kvalitativ metod. Nio respondenter från Kumla anstalten har intervjuats varav fyra 
kriminalvårdare och fem intagna. Resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning inom 
området, aktuell litteratur, kriminalvårdslagen samt stämplingsteorin. Det som framkom av 
resultatet var att åsikterna om det förberedande arbetet varierade både bland kriminalvårdarna 
och bland de intagna. Majoriteten av de intagna har en negativ inställningen till de 
förberedelser som finns på anstalten i form av program samt kontakt frivård och övriga 
myndigheter. Majoriteten av personalen däremot anser att hjälp ges till de intagna vid kontakt 
med olika myndigheter men att det finns många delar i det förberedandearbetet som behöver 
förbättras som exempelvis kommunikationen mellan kriminalvården och andra myndigheter.  
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INLEDNING 
Antalet fällande domar som leder till fängelsestraff har de senaste 5 åren ökat (www.bra.se), 
och en majoritet av de dömda är män (Lindberg, 2005: 12, Hilte, 1996: 99). Idag är det ett 
stort problem att intagna på anstalt återfaller i brott efter frigivning där män tenderar att 
återfalla i brott i högre grad än kvinnor (KVS, 2005: 21). Av frigivna år 2000 hade 47 procent 
återfallit i brottslighet inom två år och 34 procent av dem som återföll blev placerade i 
fängelse (KVS, 2005: 18f). Insikten om behovet av ett brottsförebyggande arbete har således 
ökat och kriminalvårdens ansvar för att minska återfall i brott betonas i större utsträckning 
(Ds 2000: 37: 13). Kriminalvården har delvis på grund av det stora antalet återfall kritiserats 
av bland annat politiker och blivit föremål för diskussion. Det som diskuterats är 
kriminalvårdens möjligheter att ge vård till de intagna och genom ett effektivt 
frigivningsprogram förhindra att de återfaller i brott. Kritiken har bidragit till att svensk 
kriminalvård har börjat använda sig mer av internationella terapiprogram för behandling av de 
intagna. Men trots denna utveckling av kriminalvården efterlyser många kritiker en mer 
utvecklad behandling i form av programverksamhet, för att på ett mer strukturerat sätt kunna 
påverka de intagna (Ekbom m.fl. 2002: 124). I dagens läge har kriminalvården 
evidensbaserade nationella brotts- och missbruksrelaterade program1 vilka främst kommer 
från Kanada och Storbritannien (Ekbom m.fl. 2002: 193, Bergström, 2002: 179). De har som 
syfte att tillgodose varje enskild intagen det innehåll i verkställigheten som motsvarar dennes 
behov och som har störst förutsättningar att kunna förhindra återfall i nya brott. 
Kriminalvården har ett splittrat brottsförebyggande ansvar eftersom de ska använda de 
möjligheter som finns för att den intagne ska påverkas och förändras, samtidigt som de ska 
inneha ett säkerhetstänkande för att skydda samhället och förhindra den intagnas fortsatta 
kriminalitet under anstaltsvistelsen (Ds 2000: 37, sid. 13). Den påverkan som kan bli aktuell 
genom programverksamheten är på en informations-, påverkans- och behandlingsnivå. På 
informationsnivån får den intagna upplysning, påverkansnivån kan väcka nya tankar hos den 
intagna och behandlingsnivån handlar om att den intagna ska förändra riktning i livet. 
Kriminalvården i Sverige har dock endast ett fåtal anstalter som bedriver program på 
behandlingsnivå och de flesta program befinner sig således på de första nivåerna (Bergström, 
2002: 179f).  
 Satsningar har även gjorts de senaste åren på att utbilda personal inom kriminalvården för 
att öka kompetensen och kvaliteten på vården av de intagna (www.kvv.se). Kriminalvården 
har även satsat på utveckling inom effektivitet och humanitet för att bli en av de ledande 
kriminalvårdsorganisationerna i världen, med målet fram till år 2010 att: 
 
Kriminalvårdens arbete ska inriktas mot att förändra den dömdes situation och inställning till det liv som fört in i 
kriminalitet. Uppgiften är, att åtminstone inom något område, tillföra den dömde färdigheter, kunskaper eller 
tankemönster som gör att han eller hon är i bättre kondition att klara ett laglydigt liv ute i samhället efter straffet. 
Populärt kan man säga att visionen därför kan omsättas i följande slogan: ”Bättre ut” 
(www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral).  
 
Detta mål vägleds av ett antal principer som stöd till personal inom kriminalvården i deras 
yrkesutövning. Personalen ska: 

 
• arbeta för att samhällsskyddet upprätthålls och vara öppna, ärliga och humana i 

bemötandet av dem som kommer i kontakt med kriminalvården, 
• inspirera och stötta klienterna i deras förändring av kriminella beteenden samt öka 

klienternas respekt för andra människor, 

                                                
1 Så kallade BoM-program. 
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• arbeta för att diskriminering inte ska förekomma och bidra till att klienternas 
möjligheter till utveckling ökar, 

• värna om sina arbetskamrater och stötta dem i deras yrkesutövning, 
• sträva efter ett samarbete på konstruktiv nivå inom kriminalvårdens 

verksamhetsgrenar samt med övriga myndigheter och organisationer, 
• ta till vara på de resurser som finns tillgängliga och verka för att dessa används på ett 

bra sätt (www.kvv.se). 

Problembeskrivning, syfte och frågeställning 
Kriminalvårdens insatser måste vara en del i en större helhet för att kunna bedrivas optimalt. 
Detta innebär att kriminalvården i planeringen för behandlingen måste ta hänsyn till den 
intagnes situation efter frigivning och underlätta för den intagne att införskaffa och bibehålla 
nödvändiga kunskaper som kan tänkas behövas i samhället efter frigivning (Ds 2000: 37: 13).  
 Enligt kriminalvårdskommittén (SOU 2005: 54) finns det mycket som kan och bör 
förändras inom kriminalvården för att återfall i brott ska förebyggas. Kommittén har i år 
kommit med ett förslag till en ny kriminalvårdslag där vikten av att ta till vara på den intagnes 
egen motivation framhålls. De föreslår att ett förmånssystem ska införas i anstalterna som 
innebär att de intagna tilldelas särskilda förmåner om de sköter sig, men vid eventuell 
misskötsamhet tas förmånerna bort. Detta förmånssystem kan öka motivationen hos den 
intagna att sköta sig, vilket i sin tur kan leda till att behandlingsarbetet med den intagne får 
bättre resultat (SOU 2005: 54). Kommittén påpekar även att utslussningssystemet bör bli mer 
konsekvent och utvidgat. Den intagna som nått toppen av förmånsstegen efter halva tiden i 
anstalt ska kunna avtjäna resten av tiden i exempelvis så kallade halvvägshus2 där de kan 
känna gemenskap, stöd av personal och sakta integreras i samhället igen. Att de intagna får en 
adekvat utslussning i samhället efter frigivning är mycket viktigt (a.a.), vilket stöds av 
undersökningar från USA som visar att intagna som friges ofta upplever samma symtom som 
soldater återvändande från krig (Watterson, 1996 ref. i Ogilvie, 2001: 3). Det är inte ovanligt 
att de intagna drabbas av post-traumatiskt stressyndrom och när de kommer ut i samhället är 
de fyllda med skam, ilska och känsla av utanförskap (a.a.). Stor vikt läggs vid att den frigivne 
ska ha ett boende vid frigivning, vilket anses vara grunden till att integreras i samhället. Även 
arbete är en viktig faktor eftersom arbetslöshet kan resultera i nya kriminella handlingar.  
 I brottsförebyggande rådets (BRÅ) slutrapport (2004: 7) från utvärderingen av förstärkta 
frigivningsförberedelser3 framkommer det att ett flertal hinder för adekvata 
frigivningsförberedelser förekommer. Vid tiden för utvärderingen frigavs cirka två tredjedelar 
av klienterna4 direkt från anstalt utan utslussning. Det hade även skett en minskning av 
andelen intagna som haft personlig kontakt med frivården och socialtjänsten. Enligt BRÅ 
(2004: 41) bör det eftersträvas att intagna med längre strafftider erhåller någon form av 
aktivitet eller sysselsättning i samband med frigivning. Det som regeringen framhåller är att 
utslussningen av den intagna kan leda till en förstärkning av den intagnas sociala situation och 
till följd därav minska risken för återfall (a.a.). 
 

                                                
2 Utanför anstalt. 
3 Utvärdering gjord åren 2001-2003. 
4 Dessa intagna hade minst sex månaders strafftid. 
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Uppsatsens syfte 
Föreliggande uppsats syftar till att undersöka en avdelning5 på Kumlaanstalten där samtliga 
intagna både har nuvarande samt tidigare erfarenheter av frigivningsförberedelser genom att 
de också har avtjänat straff vid ett tidigare tillfälle. Huvudsyftet är att undersöka hur manliga 
intagna och kriminalvårdspersonal upplever arbetet med de frigivningsförberedelser som 
bedrivs tillsammans med de intagna inför frigivningen. Syftet är även att undersöka hur de 
intagna upplevde mötet med samhället vid den tidigare verkställigheten när det gäller boende 
och arbete/sysselsättning. Syftet konkretiseras med hjälp av följande frågeställningar: 

 
• Vilken förberedelse har de intagna fått av kriminalvårdspersonalen inför frigivningen 

och det kommande mötet med samhället avseende integrering, boende och 
arbete/sysselsättning? 

• Vilken kompetens och resurser anser kriminalvårdspersonalen att de har för att 
tillgodose den intagnes behov av förberedelse inför frigivning?  

• Upplever de intagna att frigivningsarbetet vid den föregående verkställigheten 
underlättade för det kommande mötet med samhället gällande boende och 
arbete/sysselsättning?  

• Vilka förhindrande respektive möjliggörande faktorer framkommer för att bedriva ett 
effektivt frigivningsarbete? 

Disposition 
Inledningen ger en kort introduktion i kriminalvårdens arbete med intagna samt beskriver 
problemområde och syfte. Därefter tas centrala definitioner upp samt en kort historik om 
kriminalvård i Sverige. Vidare presenteras ett utdrag ur kriminalvårdslagen (KvaL) för att 
belysa kriminalvårdens uppdrag och skyldigheter gentemot intagna. I uppsatsens 
tolkningsram som ligger till grund för analysen beskrivs stämplingsteorins centrala delar samt 
det angränsande begreppet ”avvikare”. Vidare beskrivs den aktuella metoden, som följs av 
resultat som presenteras i löpande text med efterföljande analys. Slutligen följer en 
slutdiskussion och slutkommentarer.  

Centrala definitioner 
Relation: En relation bör bestå av tre delar; empati, autencitet och ovillkorlig respekt (Rogers, 
1957 ref. i Hill, 2005: 12). Bordin (1994 ref. i Hill, 2005: 17ff) menar att en god relation ger 
en god allians, där samarbete utgör grunden, vilket är en nödvändighet för att en förändring 
ska uppnås. Bordin (a.a.) menar vidare att en relation ska bestå av ömsesidighet och ett 
effektivt samarbete mellan klienten och behandlaren. Det är av stor vikt för samarbetet att 
klienten och behandlaren är överens om målet för behandlingen och de metoder som används 
för att nå dit. Om samarbete inte existerar så kan detta försvåra behandlingen av klienten och 
arbetet med att motivera honom till att förändras. Samarbetet ger även möjlighet till att 
behandla klienten med särskilda behandlingsinsatser (a.a.). 
 
Återfall: För att ett återfall skall kunna ske måste individen varit hederlig en tid för att sedan 
börja om på nytt med brottslighet. Ett återfall har ej inträffat när en individ genomgått och 
avslutat exempelvis ett behandlingsprogram och genast tar upp sitt kriminella beteende, om 
individen aldrig lämnat sitt kriminella beteende kan inget återfall ske (Bergström, 2002: 250). 
Det finns dock ett flertal förklaringar till vad som är ett återfall. 
 
                                                
5 Det är ”specialavdelning” där de intagna har mer förmåner än andra avdelningar och där mer 
programverksamhet bedrivs.  
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Historik 
Svensk kriminalvård började på 1600-talet med tukthusen, där lösdrivare placerades för att 
lära sig arbeta. Vid mitten av 1700-talet hade dessa tukthus blivit till allmänna fängelser, där 
straffarbete var den viktigaste beståndsdelen i straffet (Mathiesen, 1988: 17). Dödsstraff blev 
domen till dem som utfört de allra grövsta brotten. För de mindre grova brotten tillämpades 
olika former av kroppsstraff som exempelvis prygling. Skamstraff förekom också då domen 
ofta blev att sitta i stupstock framför kyrkan. Böter tilldelades de som begått mindre brott 
(Ekbom m.fl. 2002: 119f). Under senare delen av 1800-talet blev fängelsestraffet den centrala 
påföljden. Kroppsstraff och skamstraff avskaffades medan dödsstraff tillämpades mer sällan 
(Mathiesen, 1987: 20). Brottsligheten började alltmer ses och behandlas som ett socialt 
problem, vilket ledde till att fångarna sällan behövde avtjäna sitt straff i ensamcell utan mer i 
gemenskap med andra (www.kvv.se). Den brottslighet som existerade i Sverige under 1800-
talet ansågs existera på grund av de svåra livsvillkor som rådde då. Denna brottslighet 
kallades för nödbrottslighet, d.v.s. brotten handlade om en individ skulle överleva eller inte, 
men även fylleri och våldsbrott var vanliga framförallt i hemmen på grund av 
alkoholmissbruk och fattigdom. Den allmänt rådande åsikten var att kriminaliteten fanns till 
för att människor var fattiga, vilket innebar att om välståndet ökade skulle kriminaliteten 
minska eller till och med försvinna (Ekbom m.fl. 2002: 14f). Under första hälften av 1900-
talet ökade välståndet genom ekonomiskt uppsving och brottsligheten minskade kraftigt. 
Antalet brott var lågt fram till år 1950 då kriminaliteten började öka igen och då talades det 
om välfärdskriminalitet och överflödskriminalitet, d.v.s. brotten handlade inte längre om 
överlevnad utan om individens girighet.  
 När det gäller återfallsfrekvens i brottslighet under 1800-talet utgjordes den största delen 
av stöld (BRÅ-rapport 1982: 3: 132). Det ansågs inte vara realistiskt att den intagne skulle 
förbättra sig och bli hederlig utan istället var det mer troligt att han skulle återfalla i brott, 
vilket återspeglas i dåtidens bestraffning genom förlusten av medborgerligt förtroende. De 
intagna fick följaktligen inte bara fängelsestraff och straffarbete utan även en stämpling av 
samhället efter straffet som innebar att deras medborgerliga rättigheter och förmåner 
begränsades (BRÅ-rapport 1982: 3: 142f). Redan på slutet av 1960-talet var kriminalvården i 
fokus för samhällsdebatten. Det som diskuterades var fängelsets framtid, det vill säga på 
vilket sätt det främjade samhället. Samhället ifrågasatte det omänskliga i att låsa in 
brottslingar bakom höga murar samt de skadeverkningar som detta kunde ge upphov till då de 
intagna avskärmas från samhället (Ekbom m.fl. 2002: 122). 1964 kom lagen om behandling i 
anstalt, den intagne skulle därmed behandlas med fasthet och respekt för hans 
människovärde. Lagen ändrades 1974 till lag om kriminalvård i anstalt (KvaL) (Ekbom m.fl. 
2002: 120f). 
       På 1970-talet kom kriminalvårdsreformen och grundtankarna i den var att:  

 
• fängelsevistelse normalt är skadligt och frivård bör eftersträvas,  
• de som döms till fängelse helst ska placeras i anstalt nära hemorten (närhetsprincipen), 
• den dömdes anpassning ska främjas genom att samhällets sociala service utnyttjas i 

största möjliga utsträckning (normaliseringsprincipen), 
• samverka inom kriminalvården (Ekbom m.fl. 2002: 122f).  

 
Sedan kriminalvårdsreformen kom till har relationen mellan personal och intagna i anstalt fått 
en mer betydande roll (a.a.) 
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Lag om kriminalvård i anstalt (KvaL) 
Lag (1974: 203) om kriminalvård i anstalt gäller efter dom till fängelse och framhåller de 
intagnas rättigheter och skyldigheter såväl som kriminalvårdens åligganden och strävan.6 
Kriminalvården ska utforma behandlingen av den intagne så att frihetsberövandet ger så få 
skadliga konsekvenser som möjligt. Vidare ska frigivning förberedas i god tid och innefatta 
åtgärder som förbereder och underlättar den intagnes tillvaro utanför anstalt (4 § 1981: 213). 
För att möjliggöra detta bör kriminalvårdens olika verksamhetsgrenar samarbeta i planering 
och genomförande samt ”i den mån ett förverkligande av vårdens syfte kräver insatser av 
andra samhälleliga organ, skall erforderlig samverkan ske med företrädare för sådant 
organ” (5 §). Den intagne ska medverka i sin behandlingsplanering och ges möjlighet till att 
uttala sig om planerade åtgärder som rör honom. Vid anstaltsplacering ska intagna som har 
behov av eventuell behandling och/eller utbildning som kan tillgodoses av en särskild anstalt 
placeras i denna om det inte bedöms vara olämpligt eller utgör en säkerhetsrisk. Lagen 
betonar att: ”vidare skall den placering eftersträvas som är ägnad att främja en 
ändamålsenlig planering av frigivningen” (7 a § 1995: 492). 
 
Kriminalvårdspersonalen ska respektera den intagne och bemöta honom med förståelse för 
hans situation. Den intagne i sin tur ska bemöta personal och medintagna hänsynsfullt och 
anpassa sig efter anstaltens regler samt de direktiv som ges av personalen. Den intagnes 
anstaltsvistelse ska utgöras av utbildning, arbetsträning, arbete eller annan behandling som 
avser att påverka den intagnes syn på kriminalitet och missbruk (10 §). Den intagne kan få 
delta i behandling, arbete och utbildning utanför anstalt under erforderliga villkor, eftersom 
detta kan underlätta anpassningen i samhället (11 §), dock endast om det inte föreligger risk 
för att den intagne ska avvika eller återfalla i brott. Utöver detta ska den intagne uppmuntras 
till fritidssysselsättning som kan vara fördelaktig för hans utveckling. Han ska även beredas 
möjlighet till att följa med i omvärldens händelser genom tidning, radio och television i rimlig 
utsträckning (14 §). För att skapa gynnsammare förutsättningar för den intagnes anpassning i 
samhället efter frigivning kan den intagne få tillstånd att lämna anstalten för en viss tid på en 
så kallad normalpermission (32 §). Under den intagnes sista tid i anstalt ska frigivningens 
förberedelser vara;  
 
… inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Den intagnes bostads- och 
sysselsättningssituation samt hans eller hennes behov av stöd- och behandlingsinsatser efter frigivningen skall 
utredas. Utredningen skall syfta till att den intagne vid frigivningen i möjligaste mån skall ha sin försörjning 
ordnad genom arbete eller på annat sätt och att han eller hon skall ha tillgång till bostad. Om den intagne behöver 
undervisning, utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd efter frigivningen skall åtgärder vidtas så 
att dessa behov, så långt som möjligt, kan tillgodoses (33 §). 
 
Om det bedöms som lämpligt bör det övervägas att bifalla frigång till den intagne, 
verkställighet utanför anstalt eller vistelse utanför anstalt enligt 34 §. I det förberedande 
arbetet inför frigivning bör ett samarbete finnas bland berörda myndigheter, organisationer 
och enskilda personer som kan påverka den intagne positivt och hans integrering i samhället. 

UPPSATSENS TOLKNINGSRAM 

Stämplingsteorin 
Tankarna som ligger till grund för dagens stämplingsteori började redan 1902, då Charles H 
Cooley skrev följande:  
 
                                                
6 Se bilaga 4. 
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Om en man verkar vara i färd med att göra någonting brutalt eller oärligt, kan vi antingen möta honom på hans 
egen låga nivå genom att slå ner honom eller ropa på polis, eller så kan man försöka påverka hans högre 
medvetande genom att försöka förmå honom att förstå att vi är säkra på att en person som han, med självrespekt 
och gott rykte inte vill sänka sig och frammana besvikelse och förakt hos dem som förut hyste höga tankar om 
honom. Med andra ord, hotar vi, på ett så artigt sätt som möjligt, hans sociala jag (Cooley, 1967: 277f). 
 
En individs sociala jag är enligt Cooley (1967: 212) så som personen upplevs av andra i en 
grupp. Evenshaug och Hallen (2001: 31) beskriver det som att en individs identitet utvecklas 
och formas i samverkan med andra människor och Cooley (1967: 215) menar att i denna 
utveckling samlar individen på sig värderingar och normer som i första hand kommer från 
föräldrarna. Även Lindberg (1999: 66) beskriver att jaget är en social företeelse då det formas 
genom individens interaktion med andra, men att en individ också medverkar i processen och 
inverkar på dess utveckling. Cooley framhåller (1967: 212) att om en persons sociala jag 
hotas så kan han känna sig riktigt ”dålig” om han går emot sina normer.  
 Dagens moderna stämplingsteori började formuleras på 1960-talet i USA och Howard S. 
Becker är en av de första föregångarna för teorin (Hilte, 1996: 115). Stämplingsteorierna har 
sin grund i den symboliska interaktionismen och fenomenologin. Grundsynen i dessa teorier 
är densamma d.v.s. att individen anpassar sitt beteende efter andra människors beteende. 
Fokus ligger inte på individen utan istället på handlingen, situationen och samspelet dem 
emellan. Begreppen kultur, normer, värderingar, social kontroll och makt är viktiga i detta 
sammanhang (Eriksson & Markström, 2000: 117). Det finns dock olika varianter på 
stämplingsteorin som delvis inte är förenliga med varandra. Dessa varianter berör olika 
sociala problem som; missbruk, kriminalitet, prostitution samt psykiska sjukdomar (Hilte, 
1996: 119). Den utgångspunkt som valts för denna framställning är de idéer i stämplingsteorin 
som är allmänt accepterade av stämplingsteoretiker:  
 

• sekvens- eller processmodellen vilket innebär ett tänkande och analyserande i termer 
av processer som börjar i det förflutna och fortsätter förbi dagens situation och in i 
framtiden,  

• att avvikaren gör en karriär, då de senare delarna av livet bygger på vad som hänt 
tidigare,  

• att om en gärning är avvikande eller inte beror på handlingen själv men även på hur 
andra människor reagerar, 

• att stämpling inte endast beror på vad individen gör, utan även vad han/hon är, dvs. 
hudfärg, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, social status etc., 

• att de regler om vilka människor och vilka beteenden som anses godtagbara skapas av 
grupper,  

• att ertappas och offentligt stämplas som avvikare är det mest avgörande steget mot 
uppbyggandet av ett avvikande beteende, 

• allt mänskligt beteende måste ses som ett samspel där alla är delaktiga. Det går inte att 
förstå det ena utan att relatera till det andra, vilket innebär att man måste sträva efter 
att förstå både den som begår en avvikande handling och den som upptäcker den, 

• stämplingsteorin kan förklara varför endast en del människor som begår avvikande 
handlingar fortsätter sin avvikarkarriär (Goldberg, 2005: 92ff).  

 
Enligt Goldberg (2000: 114) föds människor utan självbild. Den skapas, upprätthålls och 
omformuleras genom individens relationer till andra människor d.v.s. individens signifikanta 
andra såsom föräldrarna eller andra vuxna personer i individens närhet. Collins (ref. i 
Lindberg, 1999: 120) benämner detta som kulturellt kapital vilket författaren förklarar som de 
erfarenheter som en individ samlat på sig från familjen, utbildning och genom sampel med 
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människor i olika grupper. Om individen tidigt utsätts för negativa reaktioner av signifikanta 
andra leder det till ett stegvis uppbyggande av en negativ självbild (Evenshaug & Hallen 
2001: 410). En person med en negativ självbild har genom responsen från sina signifikanta 
andra lärt sig att hans personlighet och samhällets ideal över hur en individ ska vara ej 
överensstämmer.  Denna stämpling av barnet sker i första hand av barnets signifikanta andra. 
När barnet blir äldre ökar antalet signifikanta andra, så som skolpersonal och kamrater. Dessa 
personer kan i sin tur antingen bryta stämplingen eller stärka den. Hilte tar upp fyra stadier 
som kan leda till en avvikarkarriär:  

 
• Föräldrarnas stämpling av barnet i tidig ålder. 
• Samhällets stämpling av de individer som inte följer samhällets normer leder till 

att de ställs utanför samhället och betraktas som avvikare.  
• Sekundäravvikelse är det stadiet då individen är medveten om att han bryter mot de 

allmänt accepterade normerna. Individens självbild är negativ men han bryr sig 
inte om det, då det upplevs som viktigare att få bekräftelse på sin negativa 
självbild än att skapa inkongruens, d.v.s. att utveckla ett beteende som inte 
överensstämmer med självbilden.  

• Avvikelsespiralen är det sista stadiet då individens avvikande beteende utvecklats 
på flera olika områden så som kriminalitet och missbruk vilket leder till att han 
hamnar i en destruktiv spiral. När individen kommit till botten av denna spiral så 
finns det bara två vägval, antingen att begå självmord eller att ta tag i sitt liv och 
förändra sin situation (Hilte, 1996: 130).  

Avvikande beteende 
Stämplingsteorins fokus är inte orsaken till ett avvikande beteende utan istället hur vägen in i 
ett avvikande beteende kan förstås (Eriksson & Markström, 2000: 17). En handling kan vara 
antingen avvikande eller inte oavsett vem som begår den och oavsett varför den begås eller 
under vilka omständigheter. Definitionen av vad som är avvikande skiftar från ett samhälle till 
ett annat, men inom ett bestämt samhälle är medborgarna eniga om vad som ska betraktas 
som avvikande (Hewitt, 1981: 221). Beckers definition av avvikande beteende är: 
 
... avvikelsen är inte primärt en kvalitet hos en handling som personen begår, utan snarare en konsekvens av att 
andra har tillämpat regler och sanktioner på en ”syndare”. Den avvikande är en person som man lyckats fästa 
denna etikett på: avvikande beteende är det beteende som människor stämplar som sådant (Becker, 1963: 9).  
 
Om en individ har en avvikande egenskap dvs. en egenskap som skiljer sig från de andra i 
gruppen, blir han troligen betraktad som avvikare. Detta innebär att avvikelse är en social 
företeelse och att den inte kan existera utan en relation till en eller flera personer i en grupp 
(Goldberg, 2000: 109). Reaktionen på ett avvikande beteende är därmed beroende av både 
person och situation och den mest avgörande faktorn är hur omgivningen reagerar samt 
stämplar individen (Hilte, 1996: 121). Becker (1963: 12) och Knutsson (1976: 9) är eniga och 
framhåller att en individ kan begå en avvikande handling utan att bli stämplad som avvikare 
medan en annan individ stämplas för samma beteende. Becker (1963: 12) menar således 
vidare att under vissa omständigheter kan människor omkring en individ som begår en 
avvikande handling trots detta behandla honom som om han inte gjort något fel. När en 
person har blivit stämplad förväntas han ofta att fortsätta bete sig på det avvikande sättet, 
d.v.s. att bryta mot normerna, denna förväntan blir en förstärkning av den avvikande rollen 
(Eriksson & Markström, 2000: 117f). Collins (ref. i Lindberg, 1999: 121) menar att individer 
söker sig till likasinnade individer, det vill säga till grupper som har liknande kulturellt 
kapital. Då en individ stöts bort från en grupp på grund av ett avvikande beteende måste 
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individen således finna en annan grupp med liknande avvikande mönster där jämlikhet kan 
infinna sig. Knutsson (1976: 13) framhåller att det finns tre hypoteser som är centrala för 
stämplingsteorin, den första är att individer med låg status väljs ut och stämplas därefter vilket 
kan betraktas som ett konsekvent urval. Den andra är att stämplingen innebär att individens 
självbild förändras och den tredje är att stämpling innebär en tilltagande trolighet för att 
individen ska fortsätta ett kriminellt beteende.  
 Becker (1963: 24) använder sig av en avvikarkarriärmodell för att beskriva det avvikande 
beteendet. Begreppet avvikarkarriär är en omvandling av begreppet yrkeskarriär och kan 
appliceras på en individs karriär av avvikande handlingar. Det första steget i en individs 
avvikarkarriär är regelbrottet som enligt Hilte (1996: 118) beskrivs som den primära 
avvikelsen och kan vara en vardaglig händelse som framkallar reaktioner även om den inte 
stämplas eller påverkar avvikarens självuppfattning. Becker (1963: 25) menar att fokus inte 
enbart bör ligga på en individ med en mycket avvikande identitet och livsstil utan även på 
dem som avbryter sitt avvikande beteende och som inte fortsätter sin kriminella livsstil.  Det 
kan inte antas att en individ som begår en avvikande handling gör det med avsikt (Becker, 
1963: 25f). Däremot är det mer troligt att de flesta människor upplever avvikande impulser 
regelbundet, människor kan vara mer avvikande än vad de utger sig för att vara, åtminstone i 
fantasin. Becker (1963: 27f) framhåller att frågan varför avvikande individer begår olämpliga 
handlingar borde ändras till frågan varför konventionella individer inte fullföljer sina 
avvikande impulser. När individer socialiseras in i samhället av sina föräldrar anammar de 
vissa beteenden och får kunskap om samhällets normer d.v.s. vad som är rätt och fel. Då 
individen upptäcker en avvikande impuls hos sig själv kan han utse konsekvenserna av sitt 
agerande och vad det skulle innebära (Becker, 1963: 33). En individ som inte har tillägnat sig 
viss moral och normer av sina signifikanta andra och som inte har ett arbete eller ett rykte som 
han vill behålla kan fullfölja sina avvikande impulser eftersom inget finns att förlora på det 
(a.a.).  
 En individ behöver endast begå ett lagbrott för att bli stämplad som kriminell men får på 
grund av handlingen en mängd olika beskrivningar av vem individen är. Om en individ begår 
ett inbrott och därmed blir stämplad som kriminell antas han vara en person som kommer att 
fortsätta begå inbrott (Becker, 1963: 34). Denna stämpling av individen och förväntan på att 
han ska begå nya brott kan bli en självuppfyllande profetia vilket kan leda till att individen 
söker sig till subkulturer där det avvikande beteendet rättfärdigas genom de normer och 
värderingar som finns i subkulturen (Knutsson, 1976: 11). När en individ har tagit detta steg 
in i det avvikande beteendet har den primära avvikelsen passerat gränsen för vad som kan 
accepteras och individen får en roll som avvikare samt betraktar sig själv som avvikare vilket 
Eriksson och Markström (2000: 117) benämner som sekundär avvikelse. 

TIDIGARE FORSKNING 
Lindberg framhåller i sin rapport (2005: 114) att det inom anstalten finns informella regler 
och koder som de intagna måste rätta sig efter, t.ex. bör de inte skapa alltför nära relationer till 
kriminalvårdspersonalen, vilket leder till att ett ”vi och dom” tänkande skapas. Även inom 
personalen anses det vara lämpligt att hålla ett avstånd till de intagna. Lindberg (2005: 135) 
menar vidare att dessa informella regler och koder som återfinns både i personalgruppen och 
bland de intagna behöver ändras för att kunna öka effektiviteten samt skapa en mer 
relationsorienterad anstaltskultur. Om det inom personalgruppen finns informella regler som 
bidrar till en ökad distans till de intagna så kan det medföra svårigheter i behandlingsarbetet. 
För att de intagna i större utsträckning ska delta i programverksamhet är det av stor vikt att 
relationen mellan personal och intagna hamnar i fokus (a.a.)  
 Lawrence (m.fl. 2002: 3) framhåller att det grundläggande inom anstalt är att ha en väl 
tillämpbar programverksamhet där fokus bör ligga på innehållet, vilket innebär att det centrala 
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i programmet skall vara att de intagna kan inhämta kunskaper som de kan använda efter 
frigivning. Författaren förespråkar således bland annat en yrkesmässig programverksamhet 
där de intagna kan tillägna sig vissa förmågor inom ett yrke, vilket de ofta saknar, av den 
orsaken är det av stor vikt att bedriva yrkesmässiga program för att ge de intagna en möjlighet 
att konkurrera på arbetsmarknaden (Lawrence m.fl. 2002: 14). I Indiana (USA) kan de intagna 
på anstalt få reducerad verkställighetstid om de genomgår ett yrkesmässigt program, vilket har 
medfört ett ökande antal intagna som påbörjar sådana program (Lawrence m.fl. 2002: 15). 
Författaren poängterar även att utbildning, industriell verksamhet samt hjälp att finna 
anställning är av stor vikt när det gäller att minska risken för återfall:  
 
…prison-based programming (education, vocational training, prison industries, employment services) can be 
effective in reducing recidivism and increasing post-released employment prospects (Lawrence m.fl. 2002: 
25). 
 
Kritiken som riktats mot dessa program är att de är alltför generella och inte fokuserar på hur 
arbetsmarknaden ser ut samt att programmen inte är inriktade specifikt på industri, vilket 
skulle medföra att de intagna får en gedigen kompetens inom det området och därmed ökar 
möjligheterna till anställning (a.a.). Även om det är av stor vikt att intagna har en 
yrkeskompetens, poängterar Lawrence att det även är nödvändigt att de får kunskap om hur de 
bör gå tillväga i sitt arbetssökande samt hur de kan öka möjligheterna att behålla arbetet. 
Enligt Petersilia (2001: 3) är detta problematiskt då många intagna efter frigivning har 
svårigheter att behålla ett arbete, om de överhuvudtaget har ett arbete att komma ut till. 
Författaren framhåller även att de flesta frigivna har en mångfacetterad problembild där bland 
annat svårigheter att finna bostad och ett tungt belastningsregister ingår (a.a.). Petersilia 
(2001: 1) beskriver frigivningssituationen som problematisk i dagens läge eftersom antalet 
intagna ökar varje år och anstalterna får en allt större beläggning vilket bidrar till ett ökat 
behov av villkorligt frigivna, parallellt med en avsaknad av adekvata rehabiliteringsprogram. 
Författaren menar vidare att dessa problem kan bidra till kollaterala konsekvenser 
innebärande ökad barnmisshandel, våld inom familjen, hemlöshet samt en spridning av 
smittsamma sjukdomar. I dagens läge läggs alltmer resurser på att bygga fler anstalter istället 
för att skapa fler rehabiliteringsprogram samt öka kvalitén på dessa. Detta medför att många 
intagna lämnar anstalten utan att ha genomgått någon form av program som avser arbete, 
utbildning och/eller drogberoende (Petersilia, 2001: 2).  
 
En 5-årsstudie genomförd i Kalifornien (USA), visar positiva resultat efter att intagna på en 
anstalt behandlats i ett så kallat terapeutiskt samhälle – något som kan liknas vid en 
miljöterapeutisk behandling (Prendergast m.fl. 2004: 38). De intagna fick genomgå olika faser 
av behandling där fokus låg på utbildning, självmedvetenhet och självdisciplin. Månaderna 
innan frigivning fokuserades behandlingen på att förbereda de intagna för ett återinträde i 
samhället och en individuell frigivningsplan för den intagne upprättades. Efter frigivning fick 
de intagna frivilligt medverka i eftervård, en behandling som pågick från 6 till 12 månader. 
De som genomgick behandlingen på anstalten och den frivilliga eftervården uppvisade lägre 
nivåer av återfall samt högre nivåer av yrkesanställningar (Prendergast m.fl. 2004: 40). Det 
som framför allt ger en positiv effekt på återfallsfrekvensen är den frivilliga eftervården, 
vilket endast en minoritet av de frigivna deltar i (Melnick m.fl. 2001: 633). Det finns enligt 
Melnick (a.a.) en interaktion mellan motivation och deltagande, vilket innebär att om en 
individ är motiverad så leder det till deltagande som vidare leder till ökad interaktion mellan 
samhället och individen. Denna ökade interaktion skapar positiva förändringar och medför att 
individen blir ytterligare motiverad att delta i fortsatt behandling. Ytterligare en studie på 
ovannämnda anstalt hade som mål att undersöka om det förekom en ömsesidig påverkan 



 15

mellan motivation och deltagande. De 715 intagna som deltog i studien blev uppdelade i en 
studiegrupp och en kontrollgrupp, studien var indelad i tre faser som pågick upp till ett år och 
metoden som användes i undersökningen var behandling i ett terapeutiskt samhälle. 
Resultatet av studien var att interaktionen mellan motivation och deltagande i högsta grad är 
avgörande för om individen fortsätter behandlingen, om individen har hög motivation och 
högt deltagande så har det en direkt effekt på individens deltagande i frivillig eftervård 
(Melnick m.fl. 2001: 645).  
 Inciardi (m.fl. 2004: 103) presenterar en 5-årsstudie som bedrivits på en anstalt i USA 
med behandling i ett terapeutiskt samhälle, där de intagna har både kriminalitet- och 
drogproblematik. Behandlingen indelades i tre faser; den primära fasen där behandlingen 
genomförs i anstalten, den sekundära fasen där den intagne får ett arbete/sysselsättning och 
den sista fasen då den intagne deltar i eftervård. De som deltog i den sekundära fasen hade 
färre återfall i både drogproblematik och kriminalitet efter 1,5 år än de som inte deltog i den 
fasen (Inciardi m.fl. 2004: 102). Dock återföll 52 procent av de intagna som deltog i den sista 
fasen med eftervård enligt uppföljning efter 5 år. Inciardi menar dock att det bör tas hänsyn 
till att de intagna som är med i behandling i ett terapeutiskt samhälle ofta är mycket socialt 
dysfunktionella med stor kriminell belastning och drogberoende. Därför kan positiva 
förändringar ofta endast ske steg för steg och lite i taget (a.a.). Författaren framhåller att det 
som framkommit i undersökningen visar att en långtgående behandling i anstalt och eftervård 
kan motverka återfall i brott.  
 Fridell och Hesse (2005: 3) har genomfört en meta- analys av psykosociala 
interventionsmetoder vid kriminalitet och drogmissbruk där det i likhet med Inciardis 
undersökning framkommer att behandling med terapeutiskt samhälle i anstalt och eftervård 
ger det mest hållbara resultatet. 
 Kriminalvårdskommittén tillsattes år 2002 av regeringen med uppdraget att framställa ett 
förslag till en ny kriminalvårdslag (2005: 54: 25). Uppdraget har innefattat en fullständig 
granskning av regelverkets aktuella uppbyggnad samt en avsyning av dess lagtekniska och 
språkliga utförande. Kommittén har som grund att sträva efter ett tillvaratagande av 
individens motivation och drivkraft till att genomgå en utvecklingsprocess. Uppdraget har 
även gällt att eftersträva en mer individuell verkställighetsplan för intagna, samtidigt som 
samhällsskyddet bibehålls. Denna individualisering ska sedan genomgå en granskning om 
vilken positiv respektive negativ förstärkning den kan ha som följd (a.a.). Kommitténs förslag 
är att en organisationsneutral och allmänt gällande lag för kriminalvård ska utarbetas, som 
därmed gäller för kriminalvård i anstalt, skyddstillsyn och samhällstjänst (2005: 54: 26). År 
2004 lämnade regeringen en proposition (prop. 2004/05: 176: 1) rörande denna gemensamma 
lag där de föreslår att de 35 lokala kriminalvårdsmyndigheterna ska upplösas för att bilda en 
myndighet. Detta kan medföra att kriminalvården utvecklas till att tillvarata de resurser som 
finns att tillgå på ett mer adekvat sätt samt att verksamheten blir ytterligare effektiviserad 
(a.a.).  

METOD 
Uppsatsens syfte var att undersöka en avdelning på Kumlaanstalten där samtliga intagna har 
erfarenheter av tidigare frigivningsarbete. I en kvalitativ metod ligger fokus på innehållet i ett 
fenomen, till skillnad från en kvantitativ metod där fokus ligger på mängden för att visa på 
hur utbrett ett fenomen är (Widerberg, 2002: 15f). Forskarens uppgift är att försöka få fram 
varje intervjupersons berättelse och uppgifter vilket bidrar till att varje relation och samtal 
med intervjupersonerna är unik (a.a.). Det viktiga i intervjun är individens livsvärld och hur 
individen relaterar till den (Kvale, 1997: 35). Holme och Solvang (1997: 92) beskriver att de 
kvalitativa metoderna syftar till att forskaren avser att se det som studeras inifrån, viljan är att 
få en djupare och mer komplett tolkning av det fenomen som studeras. Forskaren försöker 
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förstå hur intervjupersonens situation ser ut och utifrån det försöka se på tillvaron genom 
individens perspektiv. Tanken med den kvalitativa metoden är således att man ska kunna 
skapa en så verklig bild som möjligt av de mönster och strukturer som återfinns hos 
intervjupersonerna i studien (a.a.) Eftersom studiens utgångspunkt är att få fram ett resultat 
som visar på personliga erfarenheter kring de förberedelser som bedrivs tillsammans med de 
intagna valdes en kvalitativ metod. Fokus i denna studie har inte varit att se hur utbrett 
fenomenet är utan istället uppmärksamma varje individs individuella åsikter och upplevelser 
av förberedelsearbetet.  

Litteraturval 
Litteratursökning har utförts på sökmotorerna Libris och Voyager, samt databaserna 
Elin@Örebro och CSA Illumina. Vidare har artikelsök använts i sökandet efter artiklar. 
Litteraturvalet gjordes utifrån sökorden; kriminalitet, återfall, frigivning, anstalt och män. De 
engelska sökorden var; prison, discharge, postreleased, treatment, preparation, follow-ups 
och men. Litteraturen kompletterades med material som tillhandahölls av handledare. Den 
aktuella litteraturens referenslistor har gett vägledning då strävan varit att använda 
primärkällan i så stor utsträckning som möjligt. 

Källkritik 
I uppsatsen har strävan varit att använda primärkällor i så stor utsträckning som möjligt för att 
undvika att primärkällan tolkas i för många led, men på grund av svårigheter att finna relevant 
och tillgänglig litteratur har även sekundärkällor använts. Sekundärdata har utvecklats genom 
annan tidigare forskning och detta kan medföra att den har bristande neutralitet (Marlow, 
2001: 178). Gällande fakta från kriminalvården så kan den anses vara mer eller mindre 
vinklad och i vissa fall otillräcklig avseende att besvara uppsatsens syfte, men källan valdes 
likväl för att få en helhetsbild av problemområdet och kompletterades med ytterligare 
litteratur för att understödja fakta. Eftersom BRÅ har i uppdrag att få fram objektiv fakta kan 
de antas vara tillförlitliga och endast aktuella BRÅ-rapporter som ansetts vara av relevans för 
syftet har valts ut (Rienecker & Jörgensen, 2002: 143). De flesta av litteraturens författare är 
forskare på olika nivåer och lärare inom socialt arbete. Strävan har varit att finna 
internationella artiklar med aktualitet och relevans för ämnet. 

Respondenter 
Intagna och kriminalvårdspersonal på en avdelning på Kumlaanstalten fungerade som 
urvalsram. En kriminalvårdare valde ut respondenterna som sedan tillfrågades om de hade 
intresse att delta i undersökningen. Kontakt med respondenterna togs genom ett 
presentationsbrev7 där de fick godkänna sin medverkan i undersökningen, intervjumanualen 
bifogades (Trost, 2005: 105) för att de skulle kunna skapa sig en uppfattning om de berörda 
temana8 Kriteriet för urvalet av intagna var: 

 
• att de varit dömda för brott tidigare.  

 
Kriterier för urvalet av kriminalvårdspersonal var: 
 

• att de varit anställda i mer än två år.  
• att de är kontaktmän till en eller fler intagna.  

 
                                                
7 Se bilaga 1.  
8  Se bilaga 2 och 3. 
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Av de sammanlagt tio utvalda respondenterna var sex stycken intagna och fyra stycken 
kriminalvårdare. En respondent ville dock ej delta i intervju, därmed ett sammanlagt antal 
respondenter på nio stycken, varav 5 stycken intagna och fyra kriminalvårdare.  

Konstruktion av intervjuguide 
I kvalitativa intervjuer används i låg grad standardiserade intervjuer och frågeformulär, 
eftersom fokus i intervjun är att tillvarata respondentens personliga åsikter utan att forskaren 
styr svaren (Trost, 2005: 19). I undersökningen har en halvstrukturerad intervju genomförts då 
intervjumanualen till stor del är strukturerad med ett flertal teman och frågeställningar, men 
samtidigt har forskare och respondent möjlighet att utveckla frågorna under intervjun (Trost, 
2005: 19f, Kvale, 1997: 117). Med stöd av litteraturen skapades två intervjumanualer9 som 
delades upp i fyra teman vardera. De olika temana i intervjumanualen konstruerades dels med 
stöd av tidigare forskning (Levin, 1997: 274ff) och aktuell litteratur, dels genom fokus på 
syftet. I intervjumanualen återfinns inledningsvis en kort bakgrund för att ge en primär grund 
till intervjun, bakgrunden i personalens intervjumanual är dock något längre för att besvara 
frågeställning i syftet. Temat arbetssituation har sin grund i en av syftets frågeställningar. Det 
första temat förberedelser inför frigivning skapades utifrån en BRÅ-rapport (2000: 20: 5) där 
svårigheterna vid frigivning från anstalt framhålls samt att behovet av adekvata 
frigivningsförberedelser är stort. Det andra temat relation till personal/intagna formades 
utifrån Hill (2005: 12) som menar att relationen är oerhört viktig för att en behandlingsallians 
ska kunna skapas. Författaren menar vidare att begrepp som förståelse, respekt, uppgift och 
mål kan inverka på individens utveckling och förändring i behandlingen (Hill, 2005: 18f). Det 
sista temat på intervjumanualen för de intagna är situation efter frigivning som skapades 
direkt utifrån andra delen i syftet, att undersöka hur de intagna upplevde mötet med samhället 
när det gäller boende och arbete/sysselsättning. Frågorna har sedan utformats med 
utgångspunkt i dessa teman och utgjort en struktur i intervjuerna även om det funnits en viss 
öppenhet för variation i frågorna.   

Intervjugenomförande 
Intervjuerna med kriminalvårdarna ägde rum i sessionssalen i A-huset på Kumlaanstalten och 
de intagna intervjuades i besöksrummen vid centralvakten. Intervjuerna tog i genomsnitt 45 
minuter och samtliga spelades in på band.  Eftersom en av författarna har erfarenhet av att 
arbeta som kriminalvårdare på Kumlaanstalten genomfördes vissa av de sammanlagt nio 
intervjuerna enbart med en av författarna, för att undvika att varken respondent eller författare 
påverkas av den förförståelse som tidigare möte kan medföra. Stämningen under intervjuerna 
var överhängande positiv och medparten av respondenterna visade intresse för 
undersökningen. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att kunna återge respondenternas 
åsikter på ett så adekvat sätt som möjligt. Fokus i undersökningen har varit att skildra de 
individuella åsikterna som framkommit, därmed har ej röstläge och pauser angetts i den 
transkriberade texten.  

Databearbetning och analysförfarande 
Materialet delades upp och transkriberades av författarna på var sitt håll och sedan genomgick 
materialet en analys som är mycket tidsödande framförallt i kvalitativa undersökningar 
(Marlow, 2001: 200). Metoden för analysen har varit meningskoncentrering vilket innebär att 
intervjupersonernas uttalanden sammanställs mer kortfattat och att det som anses vara kärnan 
i dessa uttalanden beskrivs i mindre omfattning (Kvale, 1997: 174). Resultatet delades in i de 

                                                
9  Se bilaga 2 och 3.  
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teman som presenteras i intervjumanualen10. Fokus har varit på likheter, skillnader samt helt 
avvikande åsikter (Marlow, 2001: 208). Material som inte kunde kopplas till undersökningen 
togs bort och enskilda citat övervägdes för att undvika att respondenternas identitet kunde 
avslöjas av obehöriga.  
 
Resultatet inleds med en bakgrund där respondenterna presenteras och efter varje tema i 
resultatet presenteras en analys. Det grundläggande har varit att ta upp viktiga avsnitt ur 
resultatet och att sedan analysera med stöd i aktuell litteratur, tidigare forskning, teori samt 
kriminalvårdslagen med utgångspunkt i undersökningens syfte samt frågeställningar. I 
slutdiskussionen sammanfattas det mest centrala delarna som framkommit från resultatet och 
sedan förs en diskussion kring dessa delar.  

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet bestäms utifrån att ett likadant resultat framkommer vid två mätningar av samma 
företeelse och med samma instrument (Olsson & Sörensen, 2002: 73). Trost ( 2005: 111) 
framhåller att en undersökning har hög reliabilitet när den mätning som utförs är stabil och 
inte förändras av en tillfällighet. Författaren menar vidare att reliabilitet hänger samman med 
att göra kvantitativa undersökningar, att mätning sker genom att visa på olika värden. Detta 
skiljer sig från att undersöka respondentens individuella åsikter eftersom människan både 
medverkar och agerar i en process, vilket medför att svaren inte behöver bli likadana vid nästa 
mätning med samma frågor (a.a.).  
   Validitet fastställs genom att forskaren undersöker det som är avsett att undersökas, det vill 
säga att mätinstrumenterna mäter rätt företeelse (Olsson & Sörensen, 2002: 24). Vid 
kvalitativa intervjuer är grundtanken att undersöka hur respondenten menar, eller uppfattar en 
viss företeelse, att kvantitativt mäta reliabilitet och validitet är vid kvalitativa intervjuer dock 
lika viktigt (Trost, 2005: 113).  
 I den aktuella undersökningen kan reliabiliteten anses vara begränsad på grund av att 
kvalitativa intervjuer använts i undersökningen och att tanken då varit att få fram 
respondenternas åsikter som inte nödvändigtvis blir detsamma vid ytterligare en undersökning 
med liknande frågor. En hög validitet har eftersträvats i undersökningen genom att syftet 
genomgående varit vägledande i intervjuerna, det som var avsett att undersökas har efterföljts 
i så stor utsträckning som möjligt.  

Etik och metoddiskussion 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har formulerat fyra etiska principer som 
gäller vid forskning. Dessa etiska krav som forskningen ska uppfylla är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002: 5f). 
Informationskravet innebär att de som medverkar i forskningen skall få information om den 
aktuella undersökningens syfte, de ska informeras om deras uppgift i forskningen samt att 
deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att de som berörs av forskningen själva 
bestämmer över sitt deltagande i undersökningen. Respondenterna beslutar själva om, hur 
länge och på vilka villkor de deltar. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter på de 
berörda i undersökningen skall förvaras på ett säkert sätt, uppgifter om alla berörda personer i 
en undersökning skall behandlas med stor försiktighet. Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter som tillhandahålls ej skall användas i icke-vetenskapliga syften utan endast för 
forsknings ändamål (Vetenskapsrådet 2002: 7ff). 
 Informationskravet och samtyckeskravet har tagits i beaktande i denna studie genom att 
respondenterna har informerats om studiens syfte. Respondenterna godkände sin medverkan 
                                                
10 Se under rubriken konstruktion av intervjuguide 
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genom att skriva under ett brev där de informerades om att medverkan var frivillig. De har fått 
information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Under intervjun 
tillfrågades respondenterna om det gick bra att bandspelare användes och fick i samband med 
det information om att kassettbandet endast kommer att användas av författarna och att det 
kommer att förstöras efter studiens slut. Konfidentialitetskravet har följts genom att 
intervjumaterialet förvarats med försiktighet. För att undvika att respondenternas uppgifter 
identifieras av utomstående namnges respondenterna i resultatdelen med bokstäverna P och I 
med efterföljande siffror. Nyttjandekravet har följts genom att allt material blivit använt 
endast i forskningssyfte. Vid kvalitativa intervjuer är det av stor vikt att värna om att 
respondenternas identitet bevaras konfidentiell vilket medför att vissa karaktärsdrag som 
återfinns i den transkriberade texten som kan avslöja respondenten bör avlägsnas (Kvale, 
1997: 109). Då citat återges bör således författaren ta bort den informationen som riskerar att 
röja respondentens identitet (Kvale, 1997: 109).  

RESULTAT  
Resultatdelen inleder med bakgrundsinformation om respondenterna och därefter presenteras 
resultatet i de teman som utgjorde intervjumanualen. Det som har valts ut från intervjuerna är 
endast det som är relevant för att besvara syftet och det beskrivs i bearbetad text samt beläggs 
med citat. Resultatet från intervjuerna med kriminalvårdarna presenteras först i varje tema och 
därefter de intagna. Respondenterna är på grund av anonymitetsskäl benämnda med I1, I2, I3, 
I4 och I5 för de intagna samt P1, P2, P3 och P4 för personalen. Siffrorna är inte representativa 
för ordningsföljden på respondenterna utan har tilldelats slumpvis. 

Respondenternas bakgrund 

Kriminalvårdare 
De fyra respondenterna från personalen är mellan 25 - 60 år och samtliga har varit anställda i 
3 år eller mer samt har funktion som kontaktmän till de intagna. Kontaktmannaskapet innebär 
att personalen har ansvar för 1-10 intagna var och att de ska upprätta en verkställighetsplan 
för var och en samt ha kontinuerliga samtal med dem om hur deras utveckling fortlöper 
(Ekbom m.fl. 2000: 152).  

Intagna  
Samtliga respondenter av de intagna är mellan 25- 40 år och är dömda till mer än 3 år för 
varierande brott.  

Förberedelser inför frigivning 

Kriminalvårdare 
Samtliga respondenter från kriminalvårdspersonalen framhåller att personalen på 
Kumlaanstalten inte bedriver frigivningsarbete i någon större omfattning eftersom de intagna 
ofta kommer dit i början av verkställigheten av domen och ofta har mycket långa 
fängelsestraff. Förberedelsearbetet startar på ett mer konkret sätt då de intagna flyttas till en 
mer öppen anstalt efter att de avtjänat större delen av sitt straff på Kumlaanstalten. 
Respondenterna poängterar dock att det som utförs i form av förberedelser inför frigivning är 
ett upprätthållande av en regelbunden kontakt med socialtjänsten och frivården, samt erbjuda 
möjlighet för myndigheterna att komma på besök. P3 och P2 menar dock att det förberedande 
arbetet påbörjas i det första skedet av verkställigheten och anser dessutom att det är viktigt att 
förberedelserna påbörjas så tidigt som möjligt. P4 är inte av samma åsikt utan menar att ”… 
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när de har lång tid då kan man ju inte göra så mycket, det är väl om de bara har något år 
kvar”. P1 anser att det är olika från klient till klient och att det inte finns någon bestämd 
tidpunkt då förberedelsearbetet bör påbörjas. P1 förklarar vikten av att ”fånga upp” de intagna 
då de är motiverade samt att personalen bör försöka locka fram det positiva hos den intagne.  
P1 tror att den tankemässiga förändringsförberedelsen kan starta när som helst och menar att;  
 
Det är jätte individuellt men när de själva visar att de själva vill nånting då tror jag man måste ta tag i dom, vill 
dom ringa till frivården fast det är fyra år kvar ja men då vill dom ju det just då, då har dom ju motivationen just 
då i alla fall, då är det ju bara att försöka ringa det kan ju bli något bra av det hela liksom om dom träffar på nån 
där som de får prata med och att det funkar… men direkt när de själva visar att de vill så tror jag att man ska 
hugga dom. 
  
P2 beskiver att de intagna har möjlighet att studera för att få bättre betyg, medan kontakt med 
KrAmi11 och arbetsförmedlingen kommer längre fram. Enligt P2 kommer sällan myndigheter 
som exempelvis KrAmi och arbetsförmedlingen på besök och poängterar att det är en viktig 
del då de intagna skulle kunna få mycket stöd av dem på olika sätt. P1 förklarar att de intagna 
som går terapiprogrammen ofta blir motiverade att kontakta olika myndigheter tidigt i 
verkställigheten och att det är något som stöds av en del i personalen. P1 framhåller dock att 
detta i dagens läge kan vara problematiskt då myndigheterna inte alltid är positivt inställda till 
att intagna kontaktar dem i ett alltför tidigt skede; P1 menar att  
 
 … då försöker vi att ”pusha” på dom liksom att ja, men det är jätte bra att göra det och så är det bara att sitta 
och hålla tummarna på att de tycker det på frivården med, för de kan ju säga det att nä men det är alldeles för 
lång tid kvar, det finns ingen anledning än. Samtidigt ska ju vi samarbeta mycket mer med dom också … men 
det är ju sånt som vi också behöver bli bättre på, jobba mer aktivt med det här, för det är viktigt.  
 
P3 anser däremot att kontakten med arbetsförmedling och frivård blivit bättre och betonar 
detta;  
 
… för x år sedan när jag började, när vi ringde ett första samtal till arbetsförmedlingen eller frivården, då var de 
jätteförvånade att vi ringde så tidigt de var vana vid att man ringer i slutskede av verkställigheten men så 
småningom blir det ju mindre och mindre förvåning och nu är de jätteglada att vi ringer så tidigt för att skaffa 
kontakt och att de får en handläggare där som kontaktperson som man kan ringa och diskutera med.  
 
P3 menar vidare att frivården ofta kommer till anstalten för att informerar om vad de kan 
bidra med när frigivningen närmar sig och tror att detta kan vara till hjälp för de intagna i 
deras sökande efter bostad och arbete. En av personalen anser att förberedelserna som ges på 
anstalten ökar deras möjligheter i samhället men att det är svårt för dem att finna arbete och 
bostad när de finns med i belastningsregistret samt framhåller att de intagna ofta löser 
bostads- och arbetssituationen genom privata kontakter. En annan personal påpekar att de 
intagna ofta ger uttryck för att de inte får tillräckligt med hjälp vad gäller bostad efter 
frigivning och att detta kan bero på att det är avgörande vilken kommun den intagne står 
skriven i och hur mycket just den kommunen är beredd på att satsa ekonomiskt. Vidare 
förklarar respondenten att det enda personalen på anstalten kan göra är att hjälpa de intagna 
genom terapiprogrammen samt genom samtal med dem om vad det finns för alternativ. P3 
menar att programmen kan ge de intagna kunskaper som de inte upptäcker förrän efter 
frigivning.  
 Åsikterna kring vad som är det mest centrala i det förberedande arbetet varierar bland 
respondenterna och en personal poängterar att det viktiga i det förberedande arbetet att 
kontaktmannaskapet använts på ett adekvat sätt men även att stödja den intagna så att 
                                                
11 KrAmi är en organisation som vänder sig till män i åldern 20-35 år och som är aktuella inom kriminalvården, 
arbetsförmedlingen och socialtjänsten. 



 21

kontakten till nära och kära upprätthålls. Vidare förklarar respondenten att kriminalvårdare på 
anstalten nyligen har startat en nätverkskurs som kommer att fungera som en viktig del i 
arbetet med att stärka de intagnas skyddsnät. P4 anser däremot att det är arbete, bostad och 
eventuell drogbehandling som är det viktiga i förberedelserna men poängterar svårigheten att 
finna arbete när arbetsmarknaden i dagens läge är begränsad för alla människor. P3 är av 
samma åsikt som P4 om att de intagna måste genomgå någon form av drogbehandling men 
även att de måste förändra tankemönstret kring kriminalitet och droger. P1 framhåller att det 
är av stor vikt att de intagna med hjälp av exempelvis programmen ska kunna förändra sitt sätt 
att tänka och att de ska komma till klarhet med sitt missbruk samt inse hur deras liv har sett ut 
tidigare. Enligt P1 är allt arbete som bedrivs med de intagna en lång förberedelse inför tiden 
ute i samhället efter frigivning. Majoriteten av respondenterna anser att de förberedelser som 
bedrivs inte är tillräckliga och att det borde göras mer. P3 påpekar att;  
 
Jag anser att man borde göra mycket mer speciellt i den sista delen av verkställigheten, det är den som avgör om 
de faller tillbaka eller inte beträffande brott… jag tycker det borde vara en självklarhet att de får bostad och 
sysselsättning efter avtjänat straff”.  
 
En annan respondent är av en annan åsikt och framhåller att personalen gör det de kan och 
respondenten har inget svar på vad som skulle kunna göras mer. P3 anser att det är bra att de 
intagna har stora möjligheter att studera upp betyg samt läsa på distans på universitetet men 
menar att det borde finnas mer resurser inom kriminalvården för att ge större möjligheter till 
de intagna att gå program som de är intresserade av samt större möjlighet till arbetsutbildning. 
Även P4 framhåller att det behövs mer pengar eftersom det skulle medföra bättre kvalitet på 
behandlingen inom kriminalvården. P1 tror att behandlingen skulle få en bättre kvalitet om 
samarbetet mellan olika myndigheter förbättrades samt att det schemaläggs mer tid till att 
skriva verkställighetsplanering för de intagna samt för att samtala med de intagna. P4 menar 
vidare att det är avgörande för resultatet av behandlingen hur mycket tid kontaktmannen 
avsätter för de intagna och framhåller vikten av att personalen är engagerade i arbetet med de 
intagna. P2 tycker att de förberedelser som ges är ett steg på vägen eftersom många intagna 
inte har förmågan att göra vissa saker själva, på grund av att de blivit illa bemötta tidigare 
samt att de ofta har dåligt självförtroende:   
 
De har ju faktiskt goda sidor också, dom behöver de tro på själva också för ofta ser de sig själva som monster 
också… de kan ju faktiskt vara trevliga ibland också och det måste man komma ihåg och påminna dom om, 
stärka deras självförtroende.  
 
Majoriteten av respondenterna anser att det framförallt krävs preventivt arbete i framtiden för 
att motverka kriminalitet på ett bättre sätt. P1 framhåller även att samhället borde satsa på en 
bättre utslussning utanför murarna där kriminalvården kan fortsätta att arbeta med de intagna. 
P2 menar att man måste anpassa behandlingen eller strafftiden mer individuellt och se till 
individens behov för att en djupare förändring ska kunna ske inför frigivning. P2 tror vidare 
att personalen ger upp för lätt och att engagemanget och tiden ej finns när exempelvis frivård 
och socialtjänst antyder att de vill vänta med kontakt eftersom det är så mycket annat som 
också ska uträttas. Fokus ligger idag alltmer på säkerhet och P2 framhåller att; ”… behandling 
och återfallsprevention hamnar ju lite i bakvattnet tyvärr”. P3 påpekar att det borde satsas 
mer på behandling inom kriminalvården och att det borde finns fler psykologer på anstalten 
samt att samhället borde betrakta de intagna på ett annorlunda sätt så att deras möjligheter till 
en dräglig livssituation ökar.  
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Intagna 
Samtliga respondenter har gått någon form av terapiprogram under sin vistelse på 
Kumlaanstalten, det är program som bl.a. Våga Välja, Cognitive Skills, ART (Aggression 
Replacement Training) och ”pappakurs”. Genomgående anser respondenterna att de inte har 
utvecklats genom terapiprogrammen och två av de intagna framhåller att programmen är på 
en alltför låg nivå för att de ska kunna verka för positiva förändringar men I2 påpekar dock att 
”… det är ju vissa bitar som varit bra ändå”. I3 betonar att han redan innan behärskade de 
tekniker som lärs ut på programmen men att det möjligen kan vara bra för dem som inte har 
de förmågorna. Tre av de intagna förklarar att det är kriminalvårdspersonal som är ansvariga 
för programmen och uttrycker ett missnöje över detta. De menar att personalen har andra 
arbetssysslor än programmen där konfliktsituationer mellan intagna och ”plitar” kan uppstå. 
De menar därför att det borde vara en utomstående person som kommer in på anstalten och är 
ansvarig för programverksamheten som de intagna kan känna mer tillit för. Vidare 
framkommer det att programmen borde vara mer individuellt anpassade. Majoriteten av 
respondenterna är negativt inställda till förberedelsearbetet som bedrivs av kriminalvården, I4 
menar att ”… det är upp till var och en vad man vill ordna med själv, dom gör inte så 
mycket”. I3 menar dock att det inte är kriminalvårdens förberedelser som brister utan 
insatserna från andra myndigheter innan och efter frigivning, I3 förklarar att ”… när jag 
ringer socialen så säger dom; ja ring 8 månader innan muck, det är ju för sent att ringa då 
ju”. Tre av respondenterna har haft någon form av kontakt med frivård eller socialtjänst och 
samtliga av dessa tre menar att de har tagit den kontakten själva, de andra två anser inte att de 
behöver ta den kontakten eftersom de har lång tid kvar att sitta på anstalt. De flesta av de 
intagna framhåller att de inte har utvecklats överhuvudtaget genom det förberedande arbetet 
men två av respondenterna menar att de fått sig några tankeställare och lärt sig att aldrig ge 
upp. Genomgående menar de även att deras individuella förutsättningar inte tas i beaktande i 
förberedelserna och att personalen borde vara mer drivande och motivera dem.      
 Samtliga utom en respondent anser sig vara mer eller mindre aktiva i det förberedande 
arbetet, I5 menar att han är aktiv för att ”… jag vill inte komma ut och bo på gatan”. 
Respondenterna framhåller att det är viktigt med förberedande arbete men att det inte finns 
mycket av det inom kriminalvården. Två av de intagna framhåller att kriminalvårdens 
frigivningsförberedande arbete bör innehålla mer ”morötter” och I5 trycker på att intagna ska 
ges möjlighet till att få villkorlig frigivning tidigare för att ge intagna mer att kämpa för och 
dessutom mer ansvar. Vidare menar I5 att många intagna har svårigheter med att få arbete och 
bostad när de friges, så därför anser han att förberedelserna bör påbörjas genast när den 
intagne anländer till anstalten för att motverka detta eftersom; ”… det riktiga straffet börjar 
när du kommer ut!”. Åsikterna bland respondenterna varierar gällande när personalen inom 
kriminalvården påbörjar det förberedande arbetet. Två av de intagna uttrycker att 
förberedelserna aldrig påbörjas eftersom de är obefintliga, medan I5 menar att de startar i 
slutet av verkställigheten. Enligt I3 påbörjas förberedelserna dock efter halva strafftiden och 
I4 anser att de intagna kan välja detta själva och att det inte finns någon personal som 
uppmuntrar de intagna till att ta kontakt med olika myndigheter. 
 
I resultatet framkommer det att majoriteten av respondenterna bland de intagna anser att de 
frigivningsförberedelser som finns att tillgå på anstalten är otillräckliga och åsikterna kring 
när det förberedande arbetet påbörjas varierar. Respondenterna bland personalen menar i 
motsats till de intagna att de förberedelser som finns är bra, men att det behöver bli bättre för 
att kunna erbjuda de intagna en mer adekvat utslussning och även bland personalen går 
åsikterna isär angående när förberedelserna påbörjas. Enligt KvaL (1974: 203) ska 
frigivningen av en intagen förberedas i god tid och innefatta åtgärder som förbereder och 
underlättar den intagnes tillvaro utanför anstalt. De varierande åsikterna som återfinns bland 



 23

personal och intagna kan bero på många olika faktorer varav en skulle kunna vara att 
frigivningsförberedelserna inte är tillräckligt genomgripande och djupgående vilket Inciardi 
(2004: 103) i sin undersökning påvisar vara av största vikt för att motverka återfall i 
brottslighet.  
 De intagna som har kontakt med myndigheter utanför anstalten framhåller att de har 
etablerat den själva och uttrycker ett missnöje över att personalen inte är tillräckligt drivande i 
denna process och att de borde motivera de intagna till att upprätta samt bibehålla en sådan 
kontakt. En av de intagna uttrycker detta som: ”… det har ju inte varit några samtal med en… 
om de tycker att man är passiv borde de ta in en och prata med en och” pusha” på lite”. 
Personalen påpekar däremot att det ingår i deras arbetsuppgifter att hjälpa de intagna att 
påbörja en kontakt och att de försöker uppmuntra dem till detta. Således återfinns ingen 
enhetlig bild av respondenternas åsikter angående kontakt med myndigheter och det kan ha 
sin grund i att personalen erbjuder hjälp men att intagnas och personals upplevelser av 
hjälpens omfattning skiljer sig åt. Variationen i åsikterna kan även vara en följd av att de 
intagna försöker upprätthålla sin självbild genom att vara självständiga individer med syfte att 
undgå ”institutionalisering” då kriminalvården i stor utsträckning inskränker de intagnas 
självständighet genom uppdraget att bistå med hjälp inom många områden. Evenshaug och 
Hallen (2001: 31) betonar att en individs självständighet skapas i interaktionen med andra 
människor och i ljuset av detta kan det möjligen förefalla som betydelsefullt hur personalen 
tillmötesgår de intagna.  
 Uppsatsens empiri påvisar att de intagna efterfrågar en utveckling inom det förberedande 
arbetet och menar vidare att kriminalvården borde erbjuda fler ”morötter” i form av förmåner 
och ökade möjligheter till tidigare frigivning samt en individualiserad behandling. De intagna 
menar att denna utveckling skulle kunna bidra till ett större personligt ansvar och mer att 
kämpa för. Det som enligt personalen behöver utvecklas är en individanpassad och utökad 
behandling samt en mer adekvat utslussning vilket kan medföra en ökad möjlighet för de 
intagna att finna arbete och bostad. Petersilia (2001: 3) framhåller att en bristande behandling 
kan medföra problem då nyligen frigivna ofta har en mångfacetterad problembild vilket 
inkluderar svårigheter att finna arbete och bostad, men problemet kan avhjälpas med en väl 
tillämpbar programverksamhet menar Lawrence (2002: 3). Detta kan härledas till 
stämplingsteorin där vikten av en positiv självbild betonas. Enligt Goldberg (2005: 92) kan en 
negativ självbild medföra en avvikarkarriär och för att kunna avbryta en individs 
avvikarkarriär behövs således självkänslan stärkas. Detta skulle möjligen kunna ske genom en 
adekvat behandling där individen och dess behov hamnar i fokus i likhet med personalens och 
de intagnas efterfrågan. 
  

Kriminalvårdarnas kompetens och resurser 
Respondenterna har varierande utbildning varav en del har akademiska utbildningar. Samtliga 
har dock gått kriminalvårdens utbildning KRUT12 eller liknande. En av personalen menar att 
kriminalvårdarnas kompetens kan bidra till en ökad kvalitet på behandlingen av de intagna. 
Respondenten menar således att utbildningsnivån bland personal inom kriminalvården 
behöver höjas då högre utbildning medför ett annorlunda förhållningssätt gentemot de intagna 
och en teoretisk grund att utgå från. Samtliga respondenter får handledning i hela 
personalgruppen en gång per månad och de som bedriver terapiprogram får ytterligare en 
handledning där det diskuteras hur programmet fungerar samt hur programledarparet 
samspelar. En av personalen förklarar att:  
 

                                                
12 Kriminalvårdens utbildningsorganisation. 
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Den delen som är grupphandledning som arbetsgruppen deltar i består av grupprocesser som händer inom 
gruppen, problem och hur vi ska utvecklas som grupp och samarbeta och såna grejer. I programhandledningen 
ingår det som händer i själva programmen, mellan gruppen och ledarna och mellan programledarna själva.  
 
Två av personalen framhåller att handledarna som kommer till anstalten är mycket kunniga 
och att tiden är väl utnyttjad samt att handledarna är konkreta och duktiga och de menar 
vidare att handledningen fungerar på ett bra sätt. P3 framhåller att handledningen handlar om 
hur gruppen ska utvecklas och samarbeta samt hur olika problem kan lösas men under 
programhandledningen handlar det mer om vad som händer i själva programmen. P4 betonar 
däremot att handledningen inte ger tillräckligt med stöd och utveckling i arbetet och att 
handledningen borde vara på något annat sätt. Samtliga respondenter anser att det ingår i 
kontaktmannaskapet att understödja kontakten med frivård och socialtjänst och att 
kontaktmannaskapets funktion är att finnas till hands för de intagna när det gäller viktiga 
frågor. En av personalen menar att kontaktmännen har ansvar för de intagna och att de ska 
vara den person som de intagna vänder sig till först och främst. P2 beskriver 
kontaktmannaskapet på följande sätt: ”Skriver verkställighetsplanering åt dom, alltså vad de 
ska göra under tiden de sitter i anstalt, lite om dom vill plugga, om dom vet vilka program de 
ska gå och hur de har tänkt sig i framtiden”. 
 
Personalens kompetensområde är varierande och en av personalen framhåller att 
utbildningsnivån behöver höjas för att kriminalvården ska kunna erbjuda de intagna en så god 
vård som möjligt. Lindberg (2005: 24) hänvisar till riksrevisionsverkets rapport (2003) om 
kriminalvårdens personal där det framkommer att den nuvarande kompetensen bland 
personalen inte fullt ut uppfyller kriminalvårdens krav eftersom verksamhetens fokus på 
behandling har ökat. Kriminalvårdsstyrelsen tillsatte år 2000 en utredning om kriminalvårdens 
utbildning med anledning av förändringar i verksamheten. Utredningen påvisar ett kraftigt 
stöd för att personal med eftergymnasial utbildning borde rekryteras i större omfattning 
(Ekbom m.fl. 2002: 153). I ljuset av detta kan det rimligen antas att kriminalvårdarnas 
kompetens bör utvecklas och att kriminalvårdens rekryteringsprocess kan vara i behov av 
ytterligare professionalisering.  
 Majoriteten av personalen uppvisar en positiv inställning till handledningen som 
kriminalvården tillhandahåller och menar att handledningen ger ett bra stöd i arbetet och att 
den bidrar till såväl personlig som professionell utveckling. Cajvert (1998: 25) framhåller att 
handledning ska bidra till att utveckla en behandlares reflekterande förmåga samt till att skapa 
kompetensutveckling i arbetet. Vidare anser författaren att behandlarens självkännedom och 
kompetens ska stärkas genom en god handledning (Cajvert, 1998: 16). Med detta i beaktande 
överensstämmer personalens uppfattning om handledningen som bedrivs på anstalten med det 
som Cajvert (a.a.) uttrycker som viktiga delar i en adekvat och utvecklande handledning. Det 
kan på grund av detta antas att den handledning som personalen tillhandahålls innehar en god 
kvalitet som därmed ökar standarden på behandlingen av de intagna.  
 Samtliga av personalen är kontaktmän och framhåller att de har huvudansvaret för de 
intagna som de är kontaktmän till. En av personalen beskriver även att kontaktmannen ska 
vara den person som den intagne vänder sig till först och främst och detta stämmer väl 
överens med det som Crafoord (1991: 33) betonar som kontaktmannens uppgift, nämligen att 
fungera som en referenspunkt på institutionen för den intagne. Crafoord (a.a.) framhåller även 
att det inte bör finnas mer än två kontaktmän till en individ för att frambringa en så liten 
sammanslutning av individer som möjligt. Dessa kontaktmän och den intagne skapar således 
en triangel som i sitt sätt att fungera blir en del av behandlingen (a.a.). 
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Situation efter frigivning 
Majoriteten av de intagna menar att de inte fick några förberedelser inför frigivning från 
anstalt förra gången de var dömda till fängelse. Medparten av dem poängterar att de inte 
efterfrågade eller behövde någon hjälp med förberedelser eftersom de redan hade bostad och 
arbete ordnat på annat vis. De påpekar dock att personalen inom kriminalvården inte erbjöd 
någon hjälp med att ordna bostad och sysselsättning. Två av de intagna menar dock att de 
behövde hjälp men att de blev motarbetade av kriminalvården och andra myndigheter, I2 
framhåller att detta bristande förberedelsearbete kan medföra återfall ”… ja mucka ju direkt 
från kåken å ändå hade jag legat i och försökt få nån hjälp den gången, så det va bara å kliva 
av tåget sen va man ju där igen”. Enligt I3 saknades kompetens och vilja att hjälpa till på de 
myndigheter som han kontaktade, vidare menar respondenten att han blev uppmanad av en 
person att ringa en annan och sedan kom han aldrig fram till någon som kunde hjälpa honom. 
Genomgående anser respondenterna att bostad är den primära och mest avgörande faktorn för 
en nyligen frigiven. Samtliga menar att utan bostad finns det ingen grund att stå på och utan 
bostad blir det även svårt att skaffa arbete. I3 menar att det behöver göras någonting för 
frigivnas situation så att intagna inte friges direkt från anstalt och sedan överges. Vidare 
menar respondenten att intagna lever utanför ”systemet” innan de blir dömda till fängelse för 
att sedan vara utanför ”systemet” bakom anstaltens murar i flera år, vilket medför att de är 
ännu mer utanför när de friges. På grund av detta är det av stor vikt att intagna får stöd och 
hjälp att komma in i samhället efter frigivning och få bostad och arbete. Två av de intagna 
framhåller att det är viktigt att intagna får en andra chans så att de inte behöver sitta 4 år på 
anstalt och sedan bli straffade ytterligare 10 år av samhället när de friges genom att de inte får 
arbete och bostad. I1 betonar kriminalvårdens och samhällets ansvar att försöka erbjuda 
frigivna någon form av sysselsättning, han menar att utan någonting att göra på dagarna så är 
risken övervägande stor för återfall; ”… du måste ju ha en sysselsättning för annars är du ju 
inne i kriminaliteten, det är ju inte säkert att det hjälper heller, men alla fall har du inte det 
då är det 99,9 procents chans att du börjar begå brott igen”. Majoriteten av respondenterna 
anser att kommunikationen mellan kriminalvården och myndigheter ute i samhället behöver 
förbättras för att kunna tillhandahålla ett adekvat och aktivt stöd till frigivna.  
 
I resultatet framkommer det att respondenterna genomgående upplever att bostad är det 
primära för en nyligen frigiven, men även att arbete och sysselsättning kan vara avgörande 
faktorer för om en frigiven återfaller i brott. Två av de intagna framhåller att kriminalvårdens 
förberedande arbete är bristfälligt då de efter senaste frigivningen anser att de blivit 
motarbetade av både kriminalvården samt andra myndigheter i sökandet efter bostad och 
sysselsättning. De övriga intagna uttrycker att de inte var i behov av hjälp från kriminalvården 
eller andra myndigheter med att finna bostad och sysselsättning inför frigivning men påpekar 
att ingen hjälp erbjöds. Enligt Wattersson (1996 ref. i Ogilvie, 2001: 3) är det av stor vikt att 
intagnas bostadssituation planeras inför frigivning för att underlätta integrering i samhället. 
Vidare menar Wattersson (a.a.) att även arbete är en mycket viktig faktor då arbetslöshet kan 
leda till nya kriminella handlingar. Goldberg (2005: 91) beskriver att en individs sociala jag 
skapas utifrån andras uppfattning om individen, därmed menar Becker (1963: 12) att om det 
finns en förväntan från omgivningen att individen ska fortsätta begå brott kan det fungera som 
en förstärkning av det kriminella beteendet. I ljuset av Goldbergs och Beckers beskrivning 
kan det förhålla sig så att de intagna stämplats av kriminalvården vilket därmed bidragit till 
svårigheter att avbryta det kriminella beteendet. Det kan således innebära att de intagna 
förnekat kriminalvårdens hjälp med syfte att bibehålla sin kriminella identitet för att inte 
behöva ifrågasätta och omformulera sin självbild. Identitet är enligt Leary och Tangney 
(2005: 133) mycket viktigt för en individ. Om en individ har en negativ självbild skapas en 
negativ identitet, men en individ bibehåller hellre en negativ identitet än att riskera att förlora 
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den eller skapa inkongruens13. Med detta i beaktande kan det möjligen antas att de intagna 
uppmärksammat kriminalvårdens hjälp men att de väljer att inte se den för att det skulle 
kunna leda till en kluvenhet inför deras självbild.  

Relationen 

Kriminalvårdare 
Hälften av respondenterna anser att de är mycket engagerade i arbetet med de intagna men P1 
framhåller att engagemanget har varierat och P3 menar att det är svårt att gradera engagemang 
men att de uppgifter som ingår i kontaktmannaskapet har skötts. Genomgående anser 
respondenterna att de visar sitt engagemang till de intagna genom att finnas till hands och 
genom att visa intresse för dem. P4 menar att det är viktigt att personalen inte förställer sig 
eller gör sig till utan istället framhäver sin personlighet och etablerar ett förtroende till de 
intagna genom att visa respekt ”… att man behandlar dom som människor, typ som vem som 
helst”. Två av personalen är eniga om att ett gott förtroende skapas genom att personalen 
uppmärksammar de intagna och lyssnar på vad de har att berätta. Detta kan göras genom att 
personalen vistas bland de intagna inne på avdelningen menar P1. Enligt P3 är det av stor vikt 
att personalen är konsekvent och tydlig i sina handlingar för att kunna skapa ett hållbart 
förtroende. När det gäller att visa respekt så menar respondenten vidare att personalen måste 
jobba för att visa respekt samt för att få respekt tillbaka från de intagna. Tre av personalen 
uttrycker att de inte kan kräva respekt av de intagna om de inte själva visar respekt och att 
personalen måste tänka sig för när de samtalar med de intagna så att de inte ”klampar på” för 
mycket; ”… vi kan inte ha högre ställda krav på dom än vad vi har på oss själva” menar P1. 
Det som P2 trycker på är att personalen bör tänka på att de intagnas tillvaro är begränsad 
vilket innebär att det enda som de kan ha total kontroll över är sig själva. Därför är det enligt 
respondenten mycket viktigt att personalen tar dem på allvar. Samtliga respondenter pekar på 
vikten av att behandla de intagna likadant och att se till individen bakom brottet, detta för att 
undvika att dela in dem i olika kategorier eller grupper.  
 Samtliga respondenter anser att det finns en god förståelse mellan dem och de intagna och 
att det är förvånansvärt många som förstår personalens begränsningar. Enligt P1 är det 
problematiskt när det gäller förståelsen eftersom personalen går in på avdelningen och 
visiterar samt delger de intagna tråkiga beslut samtidigt som de ska ha en vårdande roll i 
programmen. De intagna vet enligt P2 vad som krävs av dem och personalen försöker vara 
tydliga med dessa krav för att upprätthålla en god förståelse.  
 Flera av respondenterna framhåller att målet med terapiprogrammen är att de intagna ska 
förändras och hitta ”verktyg” som passar dem för att de ska kunna utvecklas. Respondenterna 
tror dock att flera av de intagna anser att programmen är ”barnsliga” och att många av dem 
benämner dem som ”skitprogram”. P2 tror att de intagnas mål främst är att tiden ska gå och 
att många av dem har svårt att medge att de har problem eftersom det är för jobbigt att 
erkänna det. P1 tror ändå att dessa åsikter kan komma att förändras och att behandlingen som 
helhet kan bli bättre med BSF-samtal14och nätverksarbete som komplement till BoM-
programmen. Eftersom de intagna är mycket olika och har skilda behov behöver behandlingen 
enligt P1 vara mångfacetterad.  
   

                                                
13 när omgivningens syn på individen inte överensstämmer med individens självbild. 
14 Beteendesamtal och förändring. 
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Intagna 
När det gäller kriminalvårdspersonalens engagemang anser majoriteten av respondenterna att 
de är väldigt olika och framhåller att en del av personalen är mycket engagerade medan en del 
inte är det. I5 påpekar att en del personal kan vara engagerade i början men att de sedan blir 
motarbetade av exempelvis annan personal och ger upp, vidare menar I5 att relationen mellan 
personal och intagna kan bli komplicerad ”… man ska va kompisar på nån konstig nivå… 
relationen blir väldigt svår då när man frågar om något och så bestämmer de att; näe det får 
du inte!”. I4 och I1 menar att den personal som är engagerade visar det genom att de försöker 
lösa problem som uppstår samt att de pratar mer med de intagna om deras liv på utsidan, 
vilket I5 poängterar ”… de är mer tillmötesgående med det mesta, de är inte så besvärliga 
och suckar inte när man kommer och vill prata om nåt”. Enligt I2 kan en del av den personal 
som är ansvariga för programmen vara mer engagerade än resten av personalen, men påpekar 
som tidigare nämnts att det vore bättre om ledare för programmen är utomstående. Samtliga 
respondenter utom en menar att personalen på något sätt påverkat deras inställning till det 
förberedande arbetet och motiverat dem till förändring. I3 förklarar att han behöver bli 
motiverad av personalen ibland för att klara av allt och inte ge upp ”… man känner väl en viss 
press när någon annan tror på en och hoppas att det ska gå bra liksom, då känner man väl att 
man måste fixa det”. När det gäller vilket förtroende respondenterna har för sina kontaktmän 
och övriga i personalgruppen är svaret genomgående att de känner ett visst förtroende för 
personalen då de upplever att de sköter sina jobb och försöker hjälpa till. Däremot anser ingen 
av respondenterna att de kan anförtro personliga angelägenheter till någon i personalen 
eftersom de vet att personalen inte har tystnadsplikt till resten av personalgruppen om sådant 
som framkommer i samtal med intagna. Enligt I1 finns det även en ”vi och dom” känsla på 
avdelningen som bidrar till att de intagna inte anförtror sig till personalen, ”… för mig är ju 
dom plitar, så det är ju vi och dom… det är det ju”. Majoriteten av respondenterna anser att 
personalen respekterar dem mer eller mindre och att om personalen behandlar de intagna med 
respekt så kommer de bli respekterade tillbaka. I5 uttrycker dock ett missnöje över viss 
personals professionalitet och menar att de kan visa respekt genom att ”… låta mig vara 
ifred”. När det gäller förståelsen mellan personal och intagna upplever de flesta att förståelsen 
är god, men I4 menar att det kan uppstå kommunikationsproblem ibland på grund av 
mångkulturella faktorer såväl bland intagna som bland personal. 
 Samtliga respondenter är negativt inställda till de uppgifter som tilldelas dem i 
terapiprogrammen varav två trots detta menar att personalen och de intagna är någorlunda 
samspelta och strävar efter samma mål, som är att de intagna ska upphöra att begå brott och 
finna en annan väg i livet.  
 
Resultatet visar att hälften av personalen anser sig vara mycket engagerade och samtliga 
framhåller att de visar sitt engagemang till de intagna genom att finnas tillhands. De intagna 
uttrycker att en del av personalen är engagerade medan andra inte är det och en av de intagna 
framhåller att den personal som är engagerad ofta är det endast i början eftersom de senare 
blir motarbetade av exempelvis annan personal. När det gäller förtroende menar hälften av 
personalen att ett gott förtroende kommer till stånd genom att personalen uppmärksammar de 
intagna och visar respekt. De intagna menar däremot att relationen mellan personal och 
intagna kan bli mycket komplicerad då personalen har en straffande roll samtidigt som de ska 
vårda. På grund av detta framhåller de intagna att de kan känna ett visst förtroende för en del 
personal som visar dem respekt men att de trots detta inte kan anförtro personliga 
angelägenheter till personalen. Majoriteten av både personal och intagna anser att förståelsen 
mellan dem är god. Bordin menar (1994 ref. i Hill, 2005: 11) att för att skapa en god 
behandlingsrelation behövs fragment som; gedigen omtanke och deltagande från behandlaren, 
klientens förtroende för behandlaren och en ömsesidig respekt dem emellan. Författaren 
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framhåller vidare att en terapeutiskt utslagsgivande del i behandlingen är att behandlaren och 
klienten har ett ömsesidigt engagemang. Cajvert (1998: 71) förklarar att det är en 
nödvändighet att personal inom kriminalvården har förståelse för de intagna, men framhåller 
även vikten av personalens empatiska förmåga. Förståelse och empati är således enligt Cajvert 
(a.a.) en förutsättning för att en förändring ska äga rum och vidmakthållas. Som Bernler 
(1999: 105) beskriver så har kriminalvårdarna dubbla roller då de dels ska fungera som en 
förtroendeingivande behandlare till de intagna parallellt med en straffande funktion då de 
intagna missköter sig. Bayles (ref. i Eriksson & Markström, 2000: 160) beskriver denna form 
av relation som paternalistisk och menar att den kan likställas med relationen mellan barn och 
förälder där den med större erfarenhet och sakkunskap ledsagar den som har mindre kunskap. 
Med detta i beaktande kan det möjligen antas att detta kan leda till en komplicerad 
arbetssituation för personalen och att engagemanget som de känner möjligtvis kan vackla då 
de inte fullt ut kan etablera en tillitsfull relation med de intagna. Denna komplicerade 
arbetssituation påverkar även de intagna då personalen utgör en del av deras signifikanta 
andra, vilket innebär att det är av stor vikt att personalen ger positiv förstärkning till de 
intagna för att stärka deras självbild och på så sätt göra ett försök till att avbryta den 
avvikarkarriär som Goldberg (2005: 96) beskriver. Hälften av de intagna och de flesta av 
personalen uttrycker att deras mål med terapiprogrammen överensstämmer, precis som Bordin 
(1994 ref. i Hill, 2005: 11) beskriver så ska en behandlingsrelation präglas av 
överenskommelser mellan klient och behandlare vad gäller mål och metod för att relationen 
ska fungera så effektivt som möjligt.  

Kriminalvårdskommitténs lagförslag 

Kriminalvårdare  
Hälften av personalen är positivt inställda till lagförslaget och tror att ett sådant system 
behövs samt att det kan vara ett bra arbetssätt för personalen. Två av personalen påpekar att 
det är bra tänkt men funderar över hur det ska användas i verkligheten och tror att de intagna 
på avdelningen anser att det är barnsligt och löjligt. P2 menar att det kan vara positivt 
eftersom ansvaret då flyttas till de intagna. P4 däremot anser att det är bättre om de intagna 
behandlas lika och inte får för stora fördelar men menar ändå att det är en fördel om de sköter 
sig och att det därför kan ges lite ”morot” till de intagna. 

Intagna 
Tre av respondenterna är positivt inställda till lagförslaget, varav en menar att åtminstone 
halvvägshus verkar vara en bra lösning. Två av respondenterna menar att förmånssystemet 
som föreslagits inte kommer leda till förbättring för de intagna utan istället en försämring 
eftersom de förmåner som lagförslaget beskriver redan finns tillgängliga. I1 tror även att det 
kommer att medföra mycket hat om en intagen som missköter sig förlorar mycket förmåner. 
I2 håller dock inte med och menar att intagna som inte sköter sig och gör det de ska inne på 
anstalt inte ska ha förmåner, ”… visar man att man vill något, att man fullföljer, ja då får man 
någonting extra fripermissioner eller nåt sånt… gör man en tabbe då får man ta 
konsekvensen det är man ju medveten om innan man kommer hit” menar I2. Enligt I3 skulle 
halvvägshus kunna vara bra om det fungerar, men endast om det kunde leda till exempelvis en 
yrkesutbildning och en garanti för bostad och arbete till dem som sköter sig. I5 hoppas att 
lagförslaget ska kunna påverka kriminalvårdens arbete i framtiden men menar samtidigt att; 
”… det spelar ingen roll om kriminalvården ändrar på sig… ändrar inte samhället på sig så 
är vi där igen”.  
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Resultatet som framkommit genom undersökningen visar att hälften av personalen är positivt 
inställda till lagförslaget och att de övriga är tveksamma på vad lagförslaget skulle kunna 
innebära för personal och intagna i praktiken samt menar vidare att de intagna inte bör 
särbehandlas. Majoriteten av de intagna anser att lagförslaget skulle kunna medföra en positiv 
förändring av kriminalvården och att framför allt halvvägshus skulle bidra till en mer adekvat 
utslussning med ökade möjligheter att finna bostad och arbete. Enligt Melnick (m.fl. 2001: 
645) finns det en koppling mellan deltagande och motivation, vilket innebär att om en individ 
deltar i exempelvis behandling så ökar motivationen till förändring vilket i sin tur leder till att 
individens deltagande ökar ytterligare. För att således öka de intagnas motivation torde 
lagförslaget kunna vara en möjlighet till förändring då förmånsstegen kan tillhandahålla de 
intagna någonting att sträva efter. Dock behöver lagförslaget inte med nödvändighet innebära 
att personalens arbetssituation genomgår en förbättring då situationen enligt en av de intagna 
kan bli problematisk om lagförslaget medför att kriminalvården utvecklar mer individuell 
behandling eftersom detta skulle kunna uppväcka osämja mellan de intagna som missköter sig 
och därmed hamnar långt ner på förmånsstegen. Frågan är således om det gynnar de intagna 
mer med en individuell behandling eller om osämjan tar över och endast resulterar i konflikter 
mellan intagna och personal. 

SLUTDISKUSSION 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kriminalvårdare och intagna på 
Kumlaanstalten upplever det frigivningsförberedande arbetet som bedrivs och även vad de 
intagna har för tidigare erfarenheter av förberedelsearbete inför frigivning.  
 Inledningsvis kommer uppsatsens centrala resultat att sammanfattas. Av datamaterialet 
framgår att det finns en viss diskrepans mellan personal och intagna vad gäller upplevelsen av 
det förberedande arbete. Personalen framhåller att det bör ske en förbättring av behandlingen 
inom kriminalvården även om de betonar att den aktuella behandlingssituationen är av god 
kvalitet. De intagna däremot anser att det förberedande arbetet som bedrivs är bristfälligt och 
efterfrågar en mer adekvat vård med ökad myndighetskontakt som exempelvis med 
socialtjänst, frivård och arbetsförmedling. De intagna uttrycker även att de inte fått hjälp av 
kriminalvården att integreras i samhället efter frigivning vad gäller boende, arbete och 
sysselsättning.  
 I intervjuerna framkommer det att personalens kompetensnivå är varierande och att de 
anser handledningen vara av god kvalitet. Dock menar flera av personalen att det 
förberedande arbetet som bedrivs skulle kunna bli bättre. Personalen pekar på resursbristen 
inom kriminalvården och framhåller att det är mycket på grund av den otillräckliga 
ekonomiska situationen som personalen inte har möjlighet att tillgodose de behov som finns 
bland de intagna. Eftersom Kumlaanstalten är en sluten anstalt där de intagna ofta tillbringar 
den första tiden av verkställigheten uttrycker personalen att detta bidrar till svårigheter med 
att utföra adekvata och effektiva frigivningsförberedelser. 
 Resultatet visar att möjliggörande faktorer för ett effektivt frigivningsarbete är att de 
intagna har möjlighet att studera för att få bättre betyg samt bedriva studier på 
universitetsnivå. De har även möjlighet att genomgå olika program som exempelvis ADL15, 
ART16, Cognitive Skills, Våga Välja och ”pappakurs”. De intagna har även möjlighet att gå ut 
på permissioner och samtliga har en kontaktman som tillsammans med dem upprättar en 
verkställighetsplan där det bland annat beskrivs vad den intagne har för mål och ambitioner 
med verkställigheten. De faktorer som förhindrar ett effektivt frigivningsarbete är att 
myndigheter utanför anstalten som exempelvis KrAmi, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och 

                                                
15 Aktiviteter i det dagliga livet. 
16 Aggression Replacement Training. 
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frivården alltför sällan kommer på besök till anstalten. Det framkommer även att då kontakt 
upprättats med någon av myndigheterna råder bristande kommunikation mellan 
kriminalvården och myndigheten vilket i vissa fall kan medföra missförstånd. En 
förhindrande faktor som de intagna framhåller är att terapiprogrammen utövas av 
kriminalvårdspersonal vilket är negativt då de intagna inte känner att de kan anförtro sig till 
personalen eftersom de inte har tystnadsplikt gentemot kollegor om det som framkommer om 
de intagna. Ytterligare en förhindrande faktor är resursbristen inom kriminalvården och det 
faktum att personalen inte har tillräckligt mycket schemalagd tid för att skriva 
verkställighetsplan och samtala med de intagna. De intagna framhåller även ett missnöje över 
permissionerna och menar att de borde vara tätare för att öka möjligheterna för dem till en 
normalisering efter frigivning.  
 
Det stora antalet frigivna som återfaller i brott bidrar till en problematisk situation såväl för 
samhället som för kriminalvården. För att motverka återfall har kriminalvården gjort 
satsningar inom behandlingsverksamheten med BoM- program som främst är hämtade från 
Kanada och Storbritannien, men BRÅ (Ds 2000: 37: 15) påpekar att dessa satsningar inte har 
åstadkommit optimala frigivningsförberedelser och framhåller vidare att samarbetet mellan 
kriminalvården och andra myndigheter behöver utvecklas för att öka möjligheterna till en 
adekvat utslussning av de intagna. Med hänvisning till tidigare forskning är den behandling 
som ger det mest hållbara resultatet en kombination av behandling i ett terapeutiskt samhälle 
inom anstalten och eftervård utanför anstalten (Prendergast m.fl. 2004: 38, Inciardi, m.fl. 
2004: 103, Watterson, 1996 ref. i Ogilvie, 2001: 3). Fridell och Hesse (2005: 3) menar att en 
minimal minskning av återfall i brott skulle kunna medföra ansenliga ekonomiska 
besparingar. Dessa ökade besparingar skulle kunna verka i positiv riktning för personalens 
möjligheter att tillgodose de intagnas behov. Med stöd av detta finns det skäl att anta att en 
positiv utveckling skulle kunna äga rum genom utökade satsningar på behandling och 
eftervård av intagna då professionell behandling kan minska återfallsfrekvensen, vilket vidare 
kan leda till att den frigivne genom arbetsmarknadsinsatser får ett yrke och på så sätt kan 
bidra till samhällets ökade ekonomiska resurser.   
 Behandling av intagna i Sverige uppvisar lägre resultat än liknande behandling av intagna 
i Kanada där behandlingspersonalen består av terapeuter (Fridell & Hesse, 2005: 3). 
Kriminalvården i Sverige har gjort satsningar för att öka kompetensen hos kriminalvårdarna 
bland annat genom utbildningen KRUT men frågan är dock om det är personalens kompetens 
som är avgörande för hur effektiv utgången av behandlingen blir eller om det är andra faktorer 
som avgör. Sannolikt är det flera omständigheter som påverkar hur behandlingen utfaller men 
som några av de intagna uttrycker så finns det möjligen ett behov av utomstående personal 
som ansvariga för programmen. Dock framhåller de intagna att det inte är på grund av att 
kriminalvårdspersonalen inte har tillräcklig kompetens utan för att de intagna ska kunna 
känna förtroende för programledarna vilket de i dagens läge inte anser sig kunna. Detta skulle 
även kunna tänkas gynna personalen som har en dubbel roll (Bernler m.fl. 1999: 105) i sitt 
arbete där de dels ska representera samhället med funktionen att sanktionera de intagna om de 
missköter sig och dels ska anföra den intagnes intressen samt behandla dem. Om 
behandlingsprogrammen förändras och utomstående personal kommer in på anstalten och 
bedriver programmen, ska dessa program då vara mer individuellt anpassade? Enligt 
kriminalvårdskommitténs lagförslag finns det behov av en satsning på individen och även de 
intagna uttrycker en önskan om mer individualisering. De intagna framhåller dock att 
konfliktsituationer riskerar att uppstå såväl mellan personal och intagna som mellan 
medintagna om behandlingen individualiseras på grund av att vissa intagna då kan få mer 
förmåner än andra. Det råder således splittrade meningar om behandlingen ska bedrivas med 
mer individuell inriktning eller inte. Petersilia (2001: 3) beskriver intagnas problembild som 
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ofta mycket mångfacetterad och det kan antas att en mer individuell behandling skulle kunna 
tillgodose de behov som denna problembild genererar på ett adekvat sätt. 
 Det är som tidigare nämnt inte endast behandlingen på anstalten som är avgörande för om 
individen kan integreras i samhället efter frigivning, även om det är av stor vikt att 
behandlingen är adekvat och tydlig. Enligt många av de intagna så skulle placering i öppna 
anstalter närmare hemorten med ökade möjligheter till att få en § 34- placering17 i slutet av 
verkställigheten verka gynnande för intagna. Öppna anstalter ger de intagna mer frihet och 
därmed ökat ansvar och en placering nära hemorten skulle kunna möjliggöra en mer adekvat 
utslussning då samarbete med olika myndigheter skulle underlättas (Kling & Gustavsson, 
2004: 53). Som en av personalen uttrycker kan det emellertid finnas svårigheter för de intagna 
att beviljas § 34- placering då det är avgörande vilken kommun den intagne är skriven i och 
om den kommunen är villig att bevilja ansvarförbindelse och göra en ekonomisk satsning på 
den intagne.  

Slutkommentarer 
Det mest överraskande resultatet från intervjuerna var att vissa av personalen inte var 
införstådda med vad frigivningsförberedelser innebär, vilket endera skulle kunna bero på att 
Kumlaanstalten är en högsäkerhetsanstalt där det inte bedrivs mycket förberedelser eller på 
bristande kommunikation inom verksamheten.  
 Uppsatsens resultat kan inte generaliseras och skulle mycket troligt ge ett annorlunda 
resultat vid en liknande undersökning. Uppsatsens styrka är att det i dagens läge inte bedrivs 
mycket forskning om intagnas och kriminalvårdares personliga upplevelser och åsikter om 
kriminalvårdens frigivningsförberedande arbete, vilket det skulle behövas forskning om för att 
ytterligare effektivisera frigivningsförberedelserna. Resultatet som framkommer i denna 
undersökning stämmer till viss del överens med tidigare forskning om att det primära för 
intagna inför frigivning är att få hjälp med att finna arbete/sysselsättning och bostad vilket 
även respondenterna betonar som det primära. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara 
att genomföra en longitudinell studie av intagna där undersökningen påbörjas i ett tidigt skede 
av de intagnas verkställighet och fortlöper efter frigivning för att kartlägga vilka som inte 
återfaller i brott och vad de anser ha varit mest avgörande för att deras brottsliga karriär 
avslutats. Det finns ett behov av ytterligare forskning om vilka faktorer som är avgörande för 
att minska återfallsfrekvensen. Är det behandlingsprogrammen som är i behov av ytterligare 
utveckling och kan en sådan förändring i sig bidra till ett minskat antal återfall i brott eller 
finns det ett behov av en samverkan mellan flera faktorer. Som en av de intagna uttrycker så 
behövs det dock troligen mer än en förändring inom kriminalvården för att förbättra 
utslussningen och integreringen av intagna från anstalt ”… det spelar ingen roll om 
kriminalvården ändrar på sig … ändrar inte samhället på sig så är vi där igen” (I5 sid. 24).  
 
 

  
 
   
 
 
 

                                                
17 En placering som vissa intagna kan bli beviljade i slutet av sin verkställighet och som innebär en placering på 
t.ex. behandlingshem eller familjehem.  
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Till Dig som arbetar som kriminalvårdare/är intagen på Kumlaanstalten 
 
 
Vi, Karin Berg och Elin Wiktorsson går sjunde terminen på Sociala omsorgsprogrammet. Vi 
ska göra en kvalitativ studie om intagnas och personals uppfattning om förberedelserna inför 
frigivning. Syftet med studien är att undersöka vilket förberedelsearbete som bedrivs 
tillsammans med de intagna och hur detta kan bidra till bättre möjligheter efter frigivning, 
gällande bostad och arbete/sysselsättning.  
 
Vi skulle vilja göra en intervju med Dig under ca en timme. Det är helt frivilligt att delta i 
intervjun och vid eventuellt deltagande behandlas alla uppgifter anonymt. Intervjumaterialet 
kommer att bearbetas och vissa delar kommer att tas med i uppsatsen. Du kommer att ges 
möjlighet att läsa igenom intervjun och själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor Du 
ska delta. Vi skickar med en kopia på intervjufrågorna.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin Berg och 
Elin Wiktorsson 
 
 
 
Jag vill delta i undersökningen och godkänner därmed att mina uppgifter tas med i uppsatsen. 
Jag är informerad om att det är frivilligt att delta 
Jag bestämmer på vilka villkor intervjun görs. 
 
 
 
Datum Namn 
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Intervjumanual 1 (Intagna) 
Intervjun börjar med ett tydliggörande att det som spelas in och sägs på bandet inte 
kommer att vara obehöriga tillhanda, utan endast författarna kommer att ta del av det 
materialet. Inga namn tas med då det saknar relevans, intervjun kan således betraktas som 
en konfidentiell händelse. 
 
Bakgrund 
• Ålder? 
• Hur många år är Du dömd till?  
 
Förberedelser inför frigivning 
• Vilken förberedelse har Du fått inför frigivning? 
• Vad ingår i förberedelsearbetet? 
• Hur skulle Du beskriva de olika delarna av förberedelserna? 
• Vad är bra med förberedelsearbetet?  
• Vad är mindre bra med förberedelsearbetet? 
• Vad tycker Du att förberedelsearbetet inför frigivning bör innehålla? 
• Vad anser Du om ditt eget deltagande i förberedelsearbetet? Frånvaro? Aktiv? Passiv? 

Motivation? 
• Vid vilken tidpunkt under anstaltsvistelsen påbörjas det förberedande arbetet? Från 

början? Mitten? Endast slutet? 
• På vilket sätt anser Du att dina individuella förutsättningar och behov tas i beaktande? 
• På vilket sätt har Du utvecklats genom det förberedande arbetet? 
• På vilket sätt kommer förberedelserna att vara användbara för Dig efter frigivningen? 
 

Relation till personal  
• Vad är Din upplevelse av personalens engagemang? 
• På vilket sätt anser Du att personalen är engagerad? 
• Hur har personalens engagemang påverkat Din inställning till det förberedande 

arbetet? 
• På vilket sätt anser Du att personalen har respekterat dig? 
• Hur känner Du dig förstådd av personalen?  
• Vilket förtroende har Du för din kontaktman? 
• Vilket förtroende har Du för personalen? 
• Vilka uppgifter får Du i terapiprogrammen? 
• Vad anser du om de uppgifter som tilldelas Dig av personalen under 

terapiprogrammen? 
• Vad upplever Du att personalen har som mål i terapiprogrammen?  
• Hur väl överensstämmer personalens mål med de mål Du har i terapiprogrammen? 
 

Situation efter frigivning  
• Med de erfarenheter Du har idag, kan du se brister i det förberedande arbetet? 
• Vilken hjälp fick Du från samhället och/eller kriminalvården efter frigivning när det 

gäller att finna bostad och arbete/sysselsättning?  
• Vilken hjälp fick Du av kriminalvården att kontakta instanser i samhället före och efter 

frigivning så som socialtjänsten, KrAmi, arbetsförmedlingen och frivård? 
• På vilket sätt bemöttes Du av personalen på de olika instanserna?  
• Vilken hjälp anser Du skulle vara nödvändig efter frigivning? 
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Intervjumanual 2 (Kriminalvårdspersonal) 
 
Bakgrund 
• Ålder? Kön? 
• Vilken utbildning har Du? 
• Hur länge har Du varit anställd? 
• Har Du gått kriminalvårdens utbildning KRUT? 

 
Arbetssituation 
• Får Du handledning i Ditt arbete? 
• Vilken utbildning har handledaren? 
• Vad ingår i handledningen? 
• Vad ingår i arbetet som kontaktman? 
• Hur har Du upplevt Ditt kontaktmannaskap? 
 
Förberedelser inför frigivning 
• Vilka delar ingår i förberedelserna som ges till de intagna inför frigivning? 
• Vad anser Du är viktiga delar i förberedelsen till de intagna inför frigivningen? 
• Under vilken tidpunkt av fängelsetiden startar arbetet med förberedelserna för de 

intagna? 
• Under vilken tidpunkt av de intagnas fängelsevistelse anser Du att förberedelser bör 

sättas in? 
• Anser Du att förberedelserna är tillräckliga eller är det något som borde göras på annat 

sätt? 
• Vad är bra med den förberedelse som de intagna får? 
• Vad är mindre bra med den förberedelse som de intagna får?  
• På vilket sätt tror Du att den förberedelse som ges i samband med frigivning bidrar till 

att den intagna får en bättre möjlighet till att finna boende och arbete/sysselsättning? 
• På vilket sätt gör Du det möjligt för de intagna att finna boende och 

arbete/sysselsättning efter frigivning? 
• Vad tror Du det beror på om intagna inte får arbete och bostad?  
• Vad tror Du det beror på om intagna återfaller i brott? 
• Vad anser Du skulle krävas i framtiden för att fler frigivna skulle få en bostad samt 

arbete/sysselsättning och ett bättre stöd från samhället efter frigivning? 
• Vad anser Du skulle krävas i framtiden för att färre frigivna skulle återfalla i brott? 
 
Relation till intagna 
• Hur engagerad är Du i arbetet med de intagna? 
• Hur förmedlar Du Ditt engagemang till de intagna? 
• Vad gör Du för att etablera ett förtroende mellan Dig och de intagna? 
• Vad innebär det för Dig att visa respekt för de intagna? 
• Vad anser Du om de uppgifter som tilldelas de intagna i terapiprogrammen?  
• Vilka mål har Du för de intagna i terapiprogrammen? 
• Hur väl överensstämmer de intagnas mål med de mål Du har i terapiprogrammen? 
• Upplever Du att det finns en förståelse mellan Dig och de intagna när det gäller mål, 

uppgift och engagemang? 
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Utdrag ur lag (1974: 203) om kriminalvård i anstalt 
 
1 § Denna lag avser kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse. 
 
4 § Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och 
skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet på 
samhällsskydd eftersättes bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder den 
intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning skall förberedas i god tid. Lag (1981: 213). 
 
5 § Kriminalvården i anstalt skall planläggas och genomföras i nära samverkan mellan 
kriminalvårdens olika organ. I den mån ett förverkligande av vårdens syfte kräver insatser av andra 
samhälleliga organ, skall erforderlig samverkan ske med företrädare för sådant organ. 
Vid planläggningen av den intagnes behandling skall samråd äga rum med denne. I den utsträckning 
det lämpligen kan ske bör samråd ske även med hans närstående. Den intagne skall beredas tillfälle 
yttra sig om tillämnade åtgärder som rör honom särskilt, om ej synnerliga skäl talar däremot. 
 
7 a § Vid fördelningen av de intagna mellan anstalter av samma slag skall den som har behov av 
utbildning eller behandling som anordnas i viss anstalt, om det är lämpligt, placeras i denna. Vidare 
skall den placering eftersträvas som är ägnad att främja en ändamålsenlig planering av frigivningen. 
Lag (1995: 492). 
 
9 § Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. Han skall bemötas med förståelse 
för de särskilda svårigheter som är förenade med vistelse i anstalt. 
 
Intagen skall visa hänsyn mot anstaltspersonal och medintagna. Han skall rätta sig efter de 
ordningsregler som gäller för anstalten och de anvisningar som anstaltspersonalen lämnar honom. 
 
10 § En intagen skall under arbetstid ges möjlighet till arbete, undervisning, utbildning, arbetsträning, 
särskilt anordnad verksamhet som syftar till att motverka brott eller missbruk eller någon annan 
lämplig sysselsättning som såvitt möjligt främjar utsikterna för honom att efter frigivningen inordna 
sig i samhället. 
 
11 § För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen medges att få vistas utanför anstalten 
under arbetstid för att utföra arbete, delta i undervisning eller utbildning, erhålla behandling eller delta 
i någon annan särskilt anordnad verksamhet. 
 
Sådan vistelse får dock inte medges om det på grund av viss omständighet kan befaras att den intagne 
kommer att avvika, återfalla i brott eller missbruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, något sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991: 1969) om förbud mot vissa 
dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa 
hälsofarliga varor. För vistelsen får ställas de villkor som kan anses nödvändiga. 
 
13 § Intagen skall beredas tillfälle till fysisk träning som är lämplig med hänsyn till hans ålder och 
hälsotillstånd. 
 
Intagen skall ha möjlighet att dagligen vistas utomhus minst en timme om ej synnerligt hinder möter 
däremot. 
 
14 § En intagen skall ges tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han bör uppmuntras att ägna sig åt 
egna intressen som kan bidra till hans utveckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få 
möjligheter att genom tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärlden. Hans behov 
av förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning. 
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32 § För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen beviljas tillstånd att lämna anstalten för 
viss kort tid (normalpermission), om det inte finns påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller 
avsevärd fara för annat missbruk. Vid bedömningen skall särskilt beaktas om den intagne har nyttjat 
eller förfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan giltigt skäl vägrat att lämna urinprov 
enligt 52 d §. 
 
33 § Under den sista tiden i anstalt skall förberedelserna för den intagnes frigivning vara särskilt 
inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet Den intagnes bostads- 
och sysselsättningssituation samt hans 
eller hennes behov av stöd- och behandlingsinsatser efter frigivningen skall utredas. Utredningen skall 
syfta till att den intagne vid frigivningen i möjligaste mån skall ha sin 
försörjning ordnad genom arbete eller på annat sätt och att han eller hon skall ha tillgång till bostad. 
Om den intagne behöver undervisning, utbildning eller ekonomiskt, socialt eller 
medicinskt stöd efter frigivningen skall åtgärder vidtas så att dessa behov, så långt som möjligt, kan 
tillgodoses. 
 
Förutsättningarna för att bevilja den intagne frigång enligt 11 §, verkställighet utanför anstalt enligt 33 
a § eller vistelse utanför anstalt enligt 34 § skall särskilt övervägas. Förberedelserna skall ske i nära 
samverkan med den intagne och i samarbete med berörda myndigheter, organisationer och enskilda 
personer som kan främja den intagnes anpassning i 
samhället. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


