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Förord	
	

Denna studie hade aldrig varit möjlig att genomföra om det inte vore för kriminalvårdens 

enormt engagerade programledare som tog sig tid att delta och svara på våra intervjufrågor. 

Dessa vill vi tacka. Vi vill även passa på att tacka kriminalvården som tillät oss att komma till 

aktuella anstalter vid intervjutillfället. Genom arbetsprocessen har även vi mottagit hjälp från 

andra personer som vi vill tacka, samt lyfta annat som inspirerat oss genom arbetsgången. Vi 

vill tacka vår handledare Lambros Roumbanis för tankar, förslag och idéer som har fört vår 

studie framåt.  
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Abstract	
	

Title: “The tripartite institution” - A qualitative study about Swedish prison and probation 

services’ correctional treatment programs.  

Author: Karolina Johansson & Rickard Möller  

Supervisor:	Lambros Roumbanis 

 

The purpose of this study has been to look into how Swedish prison and probation services’ 

program performers experience their work towards the vision “better out”, as well as how 

they work with behavioral change in prison environment. Through the conceptions of 

criminal habitus, stigma, destigmatization and total institutions we have analyzed and 

discussed the empirical gathered material from interviewed program performers. 
 

The result of this study has brought up three themes; motivation, prison environment and 

implements to be leaving “better out”. An individual's motivation is essential to undergo a 

change but this study also emphasizes the prison environments’ difficulties to pursue 

changes. According to the program performers this can counteract by the prison being a more 

supportive environment, which they mean is something to be improved further on. The prison 

and probation services’ work by RBM (risk, needs and sensitiveness) to identify risk factors 

in individuals and by KBT (cognitive behavioral therapy) to help individuals with higher risk 

of relapse to work with their problems. Social relations and authorities are also important 

parts of this process for a sustainable outcome. The combined result indicates that program 

performers experience that they contribute to the vision for their clients, to leave “better out”. 
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Sammanfattning	
	

Titel: “Den tredelade institutionen” - En kvalitativ studie om kriminalvårdens 

behandlingsprogram.  

Författare: Karolina Johansson & Rickard Möller 

Handledare:	Lambros Roumbanis 

 

Målet med denna studie har varit att undersöka hur kriminalvårdens programledare upplever 

att de arbetar mot visionen “bättre ut”, samt hur de arbetar med beteendeförändring i 

fängelsemiljö. Genom begreppen kriminellt habitus, stigma, destigmatisering och totala 

institutioner har empiriskt insamlad data utifrån intervjuer med programledare analyserats 

och diskuterats. 
 

Studiens resultat har gett upphov till tre teman; motivation, fängelsemiljö och verktyg till 

“bättre ut”. Motivationen hos individen som skall genomgå en förändring är nödvändig men 

i studien betonas att anstalten är en svår miljö att bedriva förändringsarbete i. Detta kan enligt 

programledarna motverkas med att fängelset arbetar för att vara en mer stödjande miljö vilket 

de menar är en förbättringspunkt inom kriminalvården. Programverksamheten arbetar utifrån 

RBM för att identifiera riskfaktorer hos individer och med KBT för att hjälpa de med högre 

risk till återfall att arbeta med sin problematik. Nätverket och myndighetspersoner är också 

viktiga delar i denna process för ett hållbart resultat. Det sammantagna resultatet pekar på att 

programledarna upplever att de bidrar till visionen för klienterna, att komma “bättre ut”. 
 
 

Sökord: Fängelse - Kriminalvård - Behandlingsprogram - Återfall - Kognitiv beteendeterapi 

 

	

Akronymlista	
GPU – Grundläggande programledarutbildning 

KBT - Kognitiv beteendeterapi 

RBM - Risk-, Behov- & Mottaglighetsprincipen 

VF - Villkorlig frigivning 
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1.	Inledning	
 

Kriminalitet är en livsstil som ofta i längden leder till en frihetsberövning och en placering på 

en kriminalvårdsanstalt. Kriminalvårdens uppdrag är att ansvara för fängelser, häkten och 

frivård samt att minska återfallen i brott, som de uttrycker det att “bryta den onda cirkeln” 

och att komma “bättre ut”. Kriminalvårdens uppdrag är tredelat och består av att utefter 

Sveriges rikes lag ta emot dem som brutit mot de bestämda reglerna för att straffa, hjälpa och 

ibland skydda (Kriminalvården 2016, A). Straffa de individer som brutit mot lagen genom att 

de blir frihetsberövade mot sin vilja, också hjälpa individer att ta sig ur sitt kriminella liv. 

Uppdraget innefattar att även att upprätthålla ett samhällsskydd, genom förvar av vissa 

individer som anses vara en fara för samhället. Att uppnå dessa tre mål inom samma 

institution samtidigt är dock inget enkelt uppdrag för kriminalvården. 

 

Människan frågar sig konstant hur de ska behandla andra människor, vart gränsen går för rätt 

och fel handlande och vad som är det etiskt rätt eller moraliskt rätt i olika situationer 

(Bergström 2012, s. 11-12). Kriminalitet är något människor alltid fascinerats av, frågorna 

kring varför människor begår brott av olika slag kan väcka intresse därför att det berör 

människans innersta, deras själ, vår själ. Livsstilen berör därmed både den enskilda 

människan men också samhället i det stora. Kriminalitet som livsstil drivs oftast av rädsla 

men ibland också av total oräddhet och till dessa tillkommer flera andrahandsmotiv. I sin 

helhet är kriminaliteten en sammanfattning av tankar, motiv och beteenden. För att en person 

ska komma ur kriminalitet krävs det att den kriminella förändrar sitt tankesätt och ändrar sin 

självbild (Bergström 2012, s. 82-83). Förändringen har som mål att börja redan på anstalten 

genom att erbjuda en miljö som inte förstärker ett antisocialt beteende, samt att ha personal 

som arbetar med bemötandet för att främja beteendeförändring (Ekbom, Engström & 

Göransson 2010, s. 218). Problemet uppstår när rättssystemet tar dem från deras plats i 

samhället men inte ger dem rätt verktyg som behövs för att klara sig när de frigivs. Dessa 

individer samt deras familjer kan då bli aktuella för att söka samhällets hjälp genom 

exempelvis socialtjänstens insatser och detta är en del av det sociala arbetets praktik. I dagens 

läge är det en tredjedel av de som går på VF (villkorlig frigivning) som återfaller i brott inom 

tre år (Kriminalvården 2016, M). Inom kriminalvården finns olika behandlingsprogram för att 

motverka detta och arbeta med individernas individuella behov (Kriminalvården 2016, B). Då 
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många återfaller i brott uppstår frågor kring hur dessa program upplevs arbeta mot 

kriminalvårdens vision “bättre ut” och motverka återfall.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kriminalvårdens programledare upplever sitt 

arbete mot visionen “bättre ut” i form av behandlingsprogram mot våld-, kriminalitet-, 

missbruk- och sexualbrottsproblematik för intagna män och kvinnor på fyra anstalter i Region 

Stockholm. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur upplever kriminalvårdens programledare att programverksamheten påverkar 

klienternas återanpassning i samhället?  

- Hur kan fängelsemiljön främja eller motverka beteendeförändringen programmen 

försöker åstadkomma?  

 

1.3 Bakgrund 

Kriminalvårdens vision för verksamheten är att klienter som sitter fängslade skall lämna 

anstalten “bättre ut” än när de anlände (Kriminalvården 2016, F). För att uppnå denna vision 

erbjuds klienter olika hjälpmedel för att bryta gamla mönster och komma vidare och lämna 

sina kriminella livsstilar. Behandlingsprogram mot missbruk-, våld-, kriminalitet- och 

sexualbrottsproblematik ska vara en del i arbetet kring återanpassning, hjälp att bryta med sitt 

gamla liv och minska återfall (Kriminalvården 2016, A). Enligt kriminalvårdens statistik 

återföll 31 % av alla som gick på VF från anstalt 2011. Kriminalvården definierar återfall 

som när brott begås inom tre år efter avslutad dom.  

 

1.3.1 Kriminalvården 

Kriminalvården är den myndighet som har ansvar för Sveriges fängelser, häkten och frivård. 

2015 fanns det 31 häkten, 47 anstalter och 34 frivårdskontor (Kriminalvården 2016, I). En av 

myndighetens huvudsakliga uppgifter är att arbeta för minskat återfall, detta förtydligas i 

mottot “vi bryter den onda cirkeln” och visionen “bättre ut”. Kriminalvården har utöver detta 

även ansvar för transporter och utvisningar inom myndigheten men även extern åt 

myndigheter som polisen och migrationsverket (Kriminalvården 2016, I).  
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Om en individ döms till en kriminalvårdspåföljd kommer denna förflyttas från häkte till en 

anstalt med rätt säkerhetsklass (Kriminalvården 2016, D). De intagna skall inte ha mer 

övervakning än nödvändigt, detta gör att kriminalvården har delat in sina anstalter i tre 

säkerhetsklasser. Säkerhetsklass 1 är den högsta klassen och där placeras de intagna som 

anses vara mest riskfyllda. Denna typ av anstalt är hårt bevakad och helt sluten. 

Säkerhetsklass 2 är även det slutna anstalter men har inte samma typ av bevakning och 

kontroll som klass 1 anstalter. Murar och staket kan skilja sig mellan olika klass 2:or i 

Sverige. Säkerhetsklass 3 är den lägsta klassen och dessa saknar helt rymningshinder och är 

så kallade öppna anstalter (Kriminalvården 2016, K).    

 

1.3.2 Behandlingsprogram 

En programledare är en KBT-terapeut som arbetar på kriminalvårdens anstalter och inom 

frivården med behandling av klienter i form av behandlingsprogram. Kriminalvården 

erbjuder intagna olika behandlingsprogram för att hjälpa dem med problematik kring våld, 

kriminalitet, sexualbrott och missbruk. Programmen som erbjuds är frivilliga och klienten 

måste själv initiera en start för ett behandlingsprogram alternativt erbjuds klienten 

programstart efter bedömning enligt RBM (Kriminalvården 2016, B).  

  

Kriminalitet 

One-to-One är ett program som genomförs individuellt för de med kriminellt beteende och 

har hög risk för återfall i brott. 

MIK/BFS (Motiverande samtal) är ett förberedande program för de klienter som behöver 

motivation.  

ETS (Enhance thinking skills) är ett program som riktar sig till de som upplever att de har 

fastnat i ett kriminellt beteende men är redo att förändras. 

Brottsbrytet riktar sig mot både män och kvinnor som är dömda för flera typer av brott. 

Vinn är ett program anpassat för kvinnor och fokuserar på hur val formar deras liv och 

livskvalitet (Kriminalvården 2016, G). 

 

Våld 

Entré är ett program för att stödja före detta gängmedlemmar att lämna sina kriminella 

grupperingar. I detta program fokuserar programledarna även på individens självbild 

(Kriminalvården 2016, L). 

IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme) är ett program riktat mot män som har brukat 

våld mot tidigare eller nuvarande kvinnliga partners (Kriminalvården 2016, E) 
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Puls är ett allmänt program riktat mot våldsproblematik. 

VPP (Våldspreventivt program) arbetar med både män och kvinnor som är dömda för någon 

typ av våldsbrott. Detta är utformat om man anses ha en våldsproblematik eller inte 

(Kriminalvården 2016, L)   

 

Sexualbrott 

ROS (Relation- och samlevnadsprogrammet) behandlas både inom frivården och på anstalt, 

detta riktar sig mot förståelse och empati för att skapa goda förutsättningar för framtida- och 

nuvarande relationer. (Kriminalvården 2016, J) 

 

Missbruk 

12-stegsprogrammet är ett program som hålls med inriktning på drog- och 

alkoholproblematik, programmet är för både män och kvinnor.  

Prism och Våga välja är program som är riktade mot ett missbruk som till stor del påverkar 

den kriminella livsstilen. Prism består av enskilda samtal medan Våga välja bedrivs i grupp. 

Spelprogrammet är ett program riktat mot de klienter med ett spelmissbruk. Detta kan 

genomföras på två sätt, via möten med programledare eller via internet och telefon.  

Återfallsprevention är till för män och kvinnor som redan har genomfört ett 

behandlingsprogram och vill fortsätta öva på att hantera olika risksituationer (Kriminalvården 

2016, H) 

 

1.4 Begreppsdefinition  
Nedan presenteras och operationaliseras några av studiens centrala begrepp som är 

återkommande genom studiens olika avsnitt. 

 

Återfall: 

Återfall i brottslighet är något som kriminalvården själva för statistik över och arbetar med att 

förebygga genom olika typer av insatser. Kriminalvården själva definierar återfall som när 

brott begås inom tre år efter avslutad anstaltsverkställighet eller påbörjad 

frivårdsverkställighet samt att denna lagöverträdelse leder till en ny kriminalvårdspåföljd 

(Kriminalvården 2016, M).  

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT): 

Kognitiv beteendeterapi är en del av beteendeterapin och används som grund i 

kriminalvårdens behandlingsprogram. Det var först under 1980-talet som beteendeterapi och 

kognitiv terapi blev KBT. I behandlingsmetoden finns två fokusområden, dessa är att klienten 
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utsetts för situationer som individen har svårt att hantera. Andra fokusområdet är att ett 

beteende som är önskat uppmuntras och hjälper klienten att omformas. Grunden till detta är 

att man som beteendeterapeut gör klienten medveten och prövar tankar som är automatiska 

och ofta dysfunktionella. Målet för KBT och dess inriktningar är att lära sig acceptera det som 

känns obehagligt och inom kriminalvårdens behandlingsprogram ligger fokus på kriminella 

tankemönster (Kriminalvården 2016, s. 11-12).  

 

Principerna om RBM: 

Riskprincipen, behovsprincipen & mottaglighetsprincipen eller RBM är tre principer som 

skapades av Don Andrews, James Bonta och Robert Hoge som tillsammans visar på de mest 

lyckade insatserna för att minska återfall i brott. Riskprincipen bygger på: vem ska prioriteras 

för en hjälpinsats för att minska återfall? Genom denna formas en turordning med de som 

löper störst risk för återfall, först. Behovsprincipen syftar till att belysa: Vad bör den 

återfallspreventiva insatsen bestå av? I enkelhet vilken insats eller vilket program som passar 

för klientens individuella behov. Mottaglighetsprincipen fokuserar på: Hur insatsen i fråga 

ska genomföras? Detta för att försöka nå klienten i fråga på bästa sätt och lägga insatsen på 

rätt ställe (Kriminalvården 2016, s. 5-10).      
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2.	Tidigare	forskning	
 

I detta avsnitt har vi försökt förmedla en bild av vad tidigare forskning belyser angående det 

aktuella ämnet. Detta gör vi genom att beröra fyra studier, varav två internationella och två 

svenska studier, vilket vi hoppas kan väcka intressanta diskussioner. De fyra studierna 

belyser främst problematiken att arbeta behandlande inom fängelsemiljö samt betydelsen av 

KBT i samband med detta. Databaserna som har använts för att hitta relevant tidigare 

forskning är SöderScholar och GoogleScholar. Vi har använt oss av sökorden; fängelse, 

kriminalvård, behandlingsprogram, återfall och kognitiv beteendeterapi. 

 

2.1 Fängelsets påverkan 

Rocha et al. har forskat kring hur fängelsemiljön kan påverka det kognitiva lärandet negativt 

(Rocha et al. 2015, s. 390). Något av det som tydligt framkom i studien var att det finns ett 

samband mellan att befinna sig isolerad i en fängelsemiljö och minskad kognitiv funktion 

(Rocha et al. 2015, s 394). Författarna reflekterar över hur detta resultat kan bidra till en 

förklaringsmodell gällande behavioristiska problem som ofta återfinns i fängelsemiljöer. Två 

samband visade på extra starka korrelationer. Den första är uppmärksamhet i form av 

exempelvis spänning, depression, isolering, offerskapande och oro. Det andra sambandet som 

framkom av denna studie är processande som ofta tar form genom avsaknad av energi, 

mental slöhet (eng. översättning “mental slowness”), sämre problemlösningsförmåga och en 

ouppmärksamhet gällande omgivningen (Rocha et al. 2015, s 396-398). Denna studie bidrar 

med en kunskap till frågan om det kognitiva lärandet minskar i fängelsemiljö vilket vi kan 

uppleva att det på samhällelig nivå redan finns dragna slutsatser om att det gör. Detta bör 

programverksamheten inom kriminalvården tala emot eftersom man uttalar sig för att bedriva 

förändringsarbete (Kriminalvården 2016, F). I oss väcks tankar om hurvida programledarna 

upplever sig lyckas med detta. 

 

2.2 Arbetet på behandlingsanstalt 

En studie som utförts på en behandlingsanstalt för kvinnor talar för fängelset som en bra plats 

för behandling. I deras fall gäller det ett 12-stegsprogram som arbetar mot drogproblematik 

och för att komma dit krävs en ansökan där motivationen ligger till grund för om den intagne 

blir antagen till programmet. Flera av de intagna uttrycker att den hjälp de fått på anstalten 

hade de inte varit mottagliga för och klarat av utanför fängelsemiljön där de lever med sitt 



 7 

beroende (Nylander 2015, s 239-240). Den personal som arbetar på behandlingsanstalten i 

fråga ser relationen som god och vänskaplig med de intagna. Där finns tid för att vara med 

kvinnorna genom hela deras förändringsprocess. Kriminalvårdarna på anstalten talar också 

för att de är där när kontroll måste tas såsom vid visitering av intagnas rum eller när 

problemsituationer uppstår. Vårdarna upplever det delvis som obekvämt men på flera sätt bra 

då de intagna får lära sig vikten av balansgången mellan vård och kontroll (Nylander 2015, s. 

241). Att sätta sig in individernas förändringsprocess är också nyckeln till att behandlingen 

ska fungera. Det kan innebära att ge kramar ibland, att lyssna på hur de mår, att finnas med 

vid alla tillfällen för gruppterapi samt att ha vardagssamtal med de intagna (Nylander 2015, s. 

242 & 245). En vårdare säger att de intagna efter en tid in i programmet börjar bli “normala” 

och leva livet med respekt och vänlighet mot andra, det påstår hon inte syns på traditionella 

anstalter (Nylander 2015, s. 246). Denna typ av miljö menar man i resultatet skiljer sig 

genom att hela anstalten förvandlas till en terapeutisk gemenskap där alla är involverade i en 

förändringsprocess konstant, det blir då också lättare att förändras och upprätthålla den 

pågående förändringen (Nylander 2015, s. 247). Denna studie påstår att det finns en 

betydande skillnader mellan traditionella anstalter och behandlingsanstalter. För vår studie 

besökte vi båda dessa för att också belysa om denna skillnad existerar utifrån våra 

intervjupersoners synvinkel. 

 

2.3 Beteendeterapi i fängelsemiljö med två motstridiga kulturer 

Sven-Axel Månsson (2003) diskuterar problematiken kring att förstå sociala insatsers värde i 

fängelsemiljö. Diskussionen grundar sig i en studie av sexualbrottslingar på 

Skogomeanstalten i Göteborg som Månsson med kollegor utförde 2002 (Månsson 2003 s. 73-

74). Han har Goffmans teori om totala institutioner och interaktionistiskt perspektiv som 

grund för analyserna i studien (Månsson 2003, s. 74-75). Resultatet visade på att fängelset 

som institution producerar försvarsmekanismer och överlevnadsinstinkter och är i motsats till 

behandlingens mål att verka för förändring. Strategierna klienterna använder sig av i 

överlevnadssyfte är bland annat förnekelse, manipulation och protest. Det är problematiskt att 

det förekommer två kulturer som motstrider varandra inom den totala institutionen 

konstaterar Månsson (2003, s. 76). Detta väckte ett intresse för om de intervjuade 

programledarna upplever samma sak och hur de hanterar och hjälper de intagna att hantera 

detta faktum. 
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De motstridiga kulturerna menar Månsson skulle kunna bidra till att det blir svårt utföra 

evidensbaserad praktik. Delvis för att direkt bedöma vilka insatser som är viktigast för att 

klienterna inte ska återfalla i brott, då det är svårt att ta hänsyn till omringande faktorer när 

man vill se på en behandlingsmetods effektivitet. Sociala insatser verkar ofta i kraft med 

många andra faktorer och därför kan man tala om evidens som handlar mer om att ha belägg 

för en viss typ av antagande. Därför ser han det som farligt att bestämma sig för metoder som 

talar för vilken behandling som är bäst utan istället försöka se till den enskilda individens 

behov av insatser (Månsson 2003, s. 76-77).  

 

Under senare år har terapi såsom KBT blivit vanligt förekommande inom behandling på 

anstalter och Månsson är kritisk till detta då han anser att de typerna av metoder har tendens 

att lägga för mycket fokus på mätbara resultat. De behavioristiska metoderna har inte samma 

möjlighet att göra fria efterforskningar och komma inpå individerna på samma sätt som de 

psykodynamiska metoderna. Fokus hamnar på själva modellens utformning och 

objektiviteten i utförandet vilket kan ha sina nackdelar, förklarar Månsson (2003, s. 79). 

Detta blir relevant då KBT ligger till grund för kriminalvårdens behandlingsprogram och 

väcker tankar om Månssons kritik kan bekräftas av programledarna, med eller utan fokus på 

mätbara resultat. Nästa nedanstående forskning blir intressant då den presenterar eventuella 

förbättringspunkter inom KBT.  

 

2.4 Fyra förbättringspunkter inom KBT 

Marx, Miranda, och Meyerson (1999) skriver i sin artikel om hur dömda våldtäktsmän kan 

förändra sitt beteende med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Forskningen talar för att dömda 

våldtäktsmän lider av olika typer av kognitiva brister som de använder för att rättfärdiga sitt 

beteende eller sina brott. Den kognitiva beteendeterapin vill komma åt dessa brister och 

förändra dessa hos individer (Marx, Miranda, & Meyerson 1999, s. 876). I artikeln skriver 

författarna fyra förslag på hur KBT för våldtäktsmän kan förbättras, de gör inga anspråk på 

att förändra hur arbetet ser ut idag (Marx, Miranda, & Meyerson 1999, s. 884).     

 

Det första förslaget bygger på att behandlingen bör individualiseras istället för att genomföras 

i grupp. Författarna menar att beteenden som behöver förändras kan se olika ut trots att 

brottet är detsamma. De menar att i detta fall sexualbrottslingar inte kan arbeta mot återfall 

om de inte måste kämpa mot sina problem eller hålla tillbaka sina begär (Marx, Miranda, & 

Meyerson 1999, s. 885-886). Det andra förbättringsförslaget belyser att med hjälp av en 
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funktionell analys kan beteenden som ej är önskvärda identifieras och inte missas. Detta leder 

i sin tur till en mer träffsäker terapi mot just en individens specifika problematik, samt en mer 

effektiv metod att identifiera problem som en individ behöver arbeta med (Marx, Miranda, & 

Meyerson 1999, s. 886-887). Den tredje förbättringspunkten som författarna berör belyser ett 

förslag om att den kognitiva beteendeterapin skall ersättas av en annan typ av behandling som 

mer fokuserar på att förändra tankar och känslor kring ett visst specifikt fenomen. Vad 

författarna ställer sig frågande till och menar är att denna behandlingsmetod mer kan skapa 

tankar och känslor som individen försöker undvika, detta kan i sin tur skapa en negativ spiral 

i utvecklingen. Arbetet med våldtäktsmän menar författarna mer bör fokusera på när 

individen upplever tankar och känslor, och förändra innebörden av dessa. Denna 

behandlingsmetod menar flera forskare skulle bidra till ett bättre resultat för dessa individer, 

men detta har när denna forskning genomförts, inte prövats kliniskt och bör närmas med 

försiktighet menar författarna (Marx, Miranda, & Meyerson 1999, s. 887-889). Det sista 

förbättringsförslaget gällande arbetet med dömda våldtäktsmän handlar om motivation. Marx 

et al. nämner att det finns studier som pekar på att sexualförbrytare ofta har lägre empati än 

övriga brottsdömda och högre risk att hamna högre på psykopat-skalan. För att genomgå en 

terapeutisk behandling som KBT menar författarna att en stark motivation måste finnas inför 

förändringen. De menar att det inte är lätt och att det är många som inte slutför sin behandling 

då de inte kan erkänna att de har problem som de bör arbeta med (Marx, Miranda, & 

Meyerson 1999, s. 889-890). 

 

Genom att implementera dessa fyra förändringar menar författarna att man kan minska 

återfallsrisken och bedriva en mer kostnadseffektiv behandling, både ekonomiskt och för de 

deltagande, samt en mer rättssäker behandling (Marx, Miranda, & Meyerson 1999, s. 890-

891). Denna artikel är intressant för vår studie då den från ett internationellt perspektiv 

kritiskt granskar KBT som behandlingsmetod och eventuella förbättringspunkter. KBT är den 

huvudsakliga behandlingsmetoden som används inom kriminalvårdens programverksamhet 

och blir en viktig del i forskningen kring hur de arbetar med klienterna. Hur ser 

kriminalvårdens KBT ut? Är dessa förändringsförslag implementerade? Dessa frågor blev 

aktuella efter att vi tagit del av denna artikel. 

  

 2.5 Diskussion av tidigare forskning 

Dessa fyra studier beskriver enligt oss att behandling är svår att bedriva i fängelsemiljö. Den 

kognitiva funktionen minskar och kriminella tankemönster reproduceras samtidigt som de ska 
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genomgå behandlingsprogram. KBT som metod diskuteras i de två senare studierna och hur 

denna metod prioriteras för att den kan påvisa mätbara resultat vilket enligt oss inte bör ligga 

i fokus. Istället finns det flera sätt att förbättra KBT som eventuellt kan bli bättre på att 

fokusera mer på individen och inte mätbara resultat. Rocha el al belyser i sin studie att den 

kognitiva funktionen minskar i fängelsemiljö medan Nylanders studie påpekar att det finns 

utrymme för klienterna att bli ”normala” människor. Hur ”normala människor” definieras 

förblir dock osagt men syftar säkerligen till en mer generell förklaring av människor som har 

mer stabil vardag. Detta innehåller ofta arbete, ordnad ekonomi och omsorg för familj och 

vänner där lagen också följs. De fyra presenterade tidigare studierna kan dock upplevas inte 

gå i linje med varandra men väcker tankar hos oss kring hur arbetet ser ut inom 

kriminalvårdens programverksamhet idag. Vi frågar oss hur programledarna tänker kring sitt 

arbete relaterat till fängelsemiljön där de utför behandlingsarbetet. Dessa studier blir också ett 

lämpligt underlag till diskussioner kring hur man kan tänka vidare kring behandlingsprogram 

och eventuella förbättringar som även kan vara relevanta för kriminalvårdens 

programverksamhet. 
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3.	Teori	
 

I detta avsnitt belyses studiens valda teorier som ligger till grund för teoretiseringen av vår 

egen tolkning av begreppet kriminellt habitus. Detta kommer användas i analysen och 

diskussionen av det empiriska materialet. Stigma, destigmatisering och totala institutioner 

berörs i detta avsnitt för att få en uppfattning om omkringliggande faktorer till kriminellt 

habitus.  

 

Habitus är ett begrepp som bygger på teorin om mänskligt kapital, kapitalteori, 

vidareutvecklat av sociologen Pierre Bourdieu. Kapitalteori bygger på att alla människor har 

olika premisser utifrån olika kapital som ekonomiskt, kulturellt och socialt. Dessa formar ett 

gemensamt symboliskt kapital som blir en del av en individs habitus som formar och 

genomsyrar bland annat individens val och sociala nätverk (Bourdieu & Wacquant 1992, s. 

118-119). Bourdieu beskriver habitus som “[...] principen bakom livsstilarna.” (Bourdieu 

1992, s. 205). Med detta menar han att individers habitus kommer att påverka val genom hela 

livet. Men Bourdieu vill betona att habitus inte på något vis ska blandas ihop med vana som 

baseras på andra kriterier (Bourdieu & Wacquant 1992, s. 122). Det sociala kapitalet har mest 

påverkan på en persons habitus, detta innefattar sociala nätverk både inom grupper och 

individuellt, hur en individ för sig och framstår. I ett segregerat samhälle kan det sociala 

kapitalet komma nära det ekonomiska kapitalet gällande betydelse och status. Då 

bostadsområdet representerar det ekonomiska kapitalet lägger detta även grunden för det 

områdets sociala kapital (Bourdieu & Wacquant 1992, s. 119). Detta anser vi också är en del i 

utformningen av ett kriminellt habitus. Vi har utformat begreppet kriminellt habitus och ser 

det som en genomgående central teori i denna studie, begreppen totala institutioner, stigma, 

destigmatisering och habitus har legat som grund för denna. När vi talar om kriminellt 

habitus syftar vi främst på de som valt den kriminella livsstilen och är de som blir relevanta 

för kriminalvårdens behandlingsprogram.  

 

En individ som har ett kriminellt habitus och vad det innefattar kommer mycket troligt också 

stigmatiseras och diskrimineras för att hon/han har haft en kriminell livsstil. Destigmatisering 

utgår från teorin om stigma vilket betyder att destigmatseringen kan enligt oss ses som en 

process där individen lär sig förhålla sig till sitt kriminella habitus och stigmat som medföljer. 

Teorin om totala institutioner blir intressant för att denna förändringsprocess kan komma att 

ha sin början i fängelsemiljön. Denna ses som en reproducerande miljö av kriminella 
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tankemönster samtidigt som den genom programverksamhet ska öka medvetenheten av sitt 

kriminella habitus och hur individen förhåller sig till detta och eventuellt kan lära sig bryta 

det. 

 

3.1 Totala institutioner 

Institutioner benämner Goffman som en plats eller ett sammanhang där människor vistas, 

omhändertas och bevakas av olika anledningar. Han delar upp ordet institutioner i fem olika 

kategorier som exempelvis kan vara barnhem, mentalsjukhus, fängelser, internatskolor och 

kloster (Goffman 1991, s. 16). Institutionerna är tydligt uppdelade i två grupper, den större 

gruppen av interner och den mindre gruppen av personal. En institution sköts inte genom 

vägledning eller sporadiska inspektioner utan sker genom någon form av övervakning 

(Goffman 1991, s. 18).  

 

Vidare i detta avsnitt berör vi fängelset som institution. På en institution förändras individen 

ofta märkbart då den blir begränsad genom att leva i en värld där vissa typer av stadgar och 

principer gäller. Den intagne försöker upprätthålla någon slags egen kontroll inom ramen för 

vad som är tillåtet. Detta gör att den intagne fortfarande kan uppleva en viss hemmahörande 

känsla i själen trots att individen lever på en institution i syfte att straffa (Goffman 1991, s. 

56). Det som kan upplevas positivt för de intagna är avlastningen från ekonomiskt och socialt 

ansvar, vilket kan utmynna i mer tid för tanke och reflektion (Goffman 1991, s. 57). 

Individen kan då ta en ny typ av plats än den som personen hade i samhället. Fängelsestraffet 

är något som sällan värdesätts vilket gör att intagna ofta har inställningen att fängelsetiden 

bara ska passera utan att låta detta förändra tankemönster (Goffman 1991, s. 70). Vi antar att 

detta kan bero på flera faktorer, bland annat individens kriminella habitus. Personer i 

individens kriminella nätverk kan ha starka åsikter om hur ett fängelsestraff skall avtjänas 

och vad man skall få ut av tiden. Personalens insats blir då viktig genom att verka för 

behandling. Detta kan bidra till att intagna har ett gott omdöme när de lämnar institutionen 

och har fått något positivt av tiden på insidan (Goffman 1991, s. 71). Den höga 

återfallsstatistiken gör att personalen på institutioner ofta visar oro inför rehabilitering. Att 

förbereda de intagna att kunna leva sina liv i samhället efter långa perioder inom den totala 

institutionen är ett svårt uppdrag. Det de intagna lärt sig och byggt upp i tankar angående sig 

själva under tiden i institutionen är sällan enkla att upprätthålla ute i den stora världen 

(Goffman 1991, s. 69). Goffmans bok skrevs i början på 60-talet och det är intressant för oss 
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att utifrån programledarna få en bild av om fängelset som institution ser ut på samma sätt 

idag. Kan vi tala om fängelset på samma sätt nu som då? 

 

3.2 Stigma 

Begreppen stigma och stigmatisering är utvecklade av Erwing Goffman. Han beskriver att 

dessa är något som uppstår i relation till andra individer, och bör ses som ett 

relationsperspektiv, det vill säga att det framhävs i olika sociala nätverk. Genom att ett 

attribut hos en individ stigmatiseras bekräftas även de övrigas “vanlighet” (eng. översättning 

“usualness”) (Goffman 1990, s. 13). Stigma och stigmatisering benämns i tre olika former. 

Det första handlar om fysisk abnormalitet, detta kan innebära olika typer av 

funktionsnedsättningar eller andra kroppsliga attribut. Den andra typen av stigma är 

förknippat med individens karaktär som anses svag. Detta kan uppstå av olikartade intressen 

eller att individen anses som oärlig, till denna typ av stigma hör även missbrukare, tidigare 

dömda, politiskt aktiva och arbetslösa med flera. Den tredje formen av stigma är förknippat 

med kultur, hudfärg och religion. Denna sticker ut då stigmat finns kopplat till familjen 

istället för individen och följer på så vis med genom generationerna (Goffman 1990, s. 14). 

Den andra formen av stigma utgår ifrån det vi anser ligga till grund för ett kriminellt habitus, 

och är den form som kommer att fungera teoretisk grund för studiens analys och diskussion.   

 

Ett problem som Goffman lyfter med stigma är att det skapar en ambivalens hos de som 

stigmatiseras. De ställs inför ett val om de ska ta avstånd ifrån samhällets syn eller om de 

skall leva utefter stigmat. Detta menar han kan göra att individen känner sig delad och i sin 

tur leda till ytterligare stratifiering av individen som kan se sig själv som mindre värd 

(Goffman 1990, s. 130-131). Det finns dock motsättningar som menar att en stigmatiserad 

individ inte ser sig på något sätt annorlunda från någon annan, utan blir utpekad och 

stigmatiserad av andra. Detta skapar en bestämd bild av hur personen är och vad som 

förväntas av den. En individ med en funktionsnedsättning förväntas behöva hjälp och inte 

klara dig själv, men går individen emot detta kan den drabbas av en annan typ av 

stigmatisering och ett utanförskap då individen inte passar den förbestämda ramen. Även att 

dölja sitt stigma kan i och med detta innebära olika svårigheter (Goffman 1990, s 132-135). I 

denna studie skulle ett exempel på detta kunna vara att en som tidigare utfört brottsliga 

handlingar alltid kommer förväntas fortsätta med, det vare sig individen har valt att sluta eller 

inte. 
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3.2.1 Destigmatisering 

I teoretisering av begreppet stigma har vi valt att även utgå från sociologen Michéle Lamonts 

teori om destigmatisering. Lamont (2009) drar kopplingar mellan stigmatiserade grupper som 

tillhör den tredje formen utifrån Goffmans uppdelning av stigmatisering. Vår studies ämne 

riktar sig dock till en grupp; de kriminella som tillhör den andra formen av stigmatisering. Vi 

har trots detta ansett Lamonts presentation av destigmatisering kunna vara relevant för vår 

studie, då stigmatisering av dessa grupper ändå kan liknas vid varandra. Ett kriminellt habitus 

kan kanske i viss mån inte förändras men med destigmatisering kan förhållningssättet till det 

uppnås, är vår uppfattning. Därmed blir detta begrepp viktigt för vår studie för att förstå 

kriminalvårdens sätt att åstadkomma förändring genom programverksamheten. Ordet 

destigmatisering tolkar vi såhär utifrån Lamont: responsen från en stigmatiserad grupp 

gentemot utanförskap, utmanande stereotyper som rättfärdigar diskriminering och 

underlägsenhet (2009, s. 1).  

 

Det finns brister i hur man på samhälleligt plan arbetar för att bryta stigmatisering. När det 

kommer till destigmatisering är det viktigt att se till individens självkänsla och hur individens 

status inom den stigmatiserade gruppen kan skilja sig i olika sociala miljöer (Lamont 2009, s. 

5-6). Syn på status, erkännande, moralisk ordning och föreställningen om vad som är att leva 

ett bra liv, och vad som ger upphov till individens gensvar på utmaningar är viktiga i 

förståelsen av hur samhälleliga strukturer konstrueras. Förhållandet mellan personlig identitet 

och gruppidentitet belyses också som viktig samt ramar för orättvishet och kollektivt 

agerande (Lamont 2009, s. 6). Tillhörandet av en grupp skapar en social identitet. Vad 

individen anser sig ha gemensamt med den underordnade gruppen gör att individen skapar 

sig en gruppidentitet, när detta sedan uppmärksammas av utomstående parter skapas en social 

kategorisering (Lamont 2009, s. 8).  

 

Det som visat sig vara en faktor i destigmatisering är att individen i sin gruppidentitet bär 

med sig en stolthet och en medvetenhet. Det handlar också om att den stigmatiserade gruppen 

behöver förstå sig på varför de är stigmatiserade för att sedan kunna respondera på den 

diskriminering de eventuellt möter (Lamont 2009, s. 21). Det har visat sig att individer som 

lärt sig om barriärer mellan grupper och lärt sig vara framåtsträvande trots motgångar har en 

starkare självkänsla och självbehärskning. Detta har ett starkt samband med välbefinnande 

hos en individ menar Lamont och det är användbart för att kunna arbeta med destigmatisering 

(Lamont 2009, s. 23). Destigmatsering handlar inte om att förändra det som är associerat med 
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den stigmatiserade gruppen utan för individen att förbättra sin egen position inom den redan 

givna hierarkin (Lamont 2009, s. 25). Enligt oss handlar den processen i andra ord om hur 

individen skall förhålla sig till sitt habitus och på möjliga sätt också bryta med det. Detta kan 

dock vara problematiskt då ett kriminellt habitus har som tidigare nämnt sin grund i 

samhällets strukturer som exempelvis på bostadsmarknaden och status som har en koppling 

till individens ekonomiska kapital. Därmed blir också en destigmatiseringsprocess möjlig i 

fängelsemiljö då det handlar om förändra en individs tankar och känslor kring sin omgivning 

och kriminella habitus som delvis kvarstår även när individen kommer ut. 

 

3.3 Analysram för vald teori 
Vårt material har analyserats utifrån de teorier som presenteras i detta avsnitt, stigma, 

destigmatisering, totala institutioner samt habitus. Det huvudsakliga teoretiska begreppet är 

det som vi har formulerat utifrån dessa: kriminellt habitus. Denna ger en förståelse för vart 

kriminaliteten som livsstil har sin grund och hur stigma och hur totala institutioner är med 

och formar och upprätthåller detta. I en total institution upprätthålls det kriminella habituset 

och mycket möjlig en stolthet samtidigt som det är tanken att det ska brytas. Mellan en 

persons kriminella habitus och den totala institutionen formas och motverkas 

stigmatiseringen, vilket skulle kunna kallas för destigmatisering. Kriminalvårdens mål genom 

att hjälpa kanske därmed kan försöka bryta det kriminella habituset. Med rätt hjälpmedel 

såsom nya tankesätt och ett mer stödjande nätverk kanske ett kriminellt habitus kan brytas. 

Denna tro måste finnas för att programverksamheten ska kunna fungera och kunna bidra med 

rätt verktyg till de som vill bryta med sitt kriminella habitus. Vår avsikt är att förstå mer av 

hur programledarna upplever sig hjälpa sina klienter att bryta med sitt kriminella habitus. 
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4.	Metod	
 

I detta avsnitt presenteras upplägget i studiens metod. Här berörs metodologi som innefattar 

vilken metod som används och som ligger till grund för studien. Vidare presenteras hur vi har 

gått tillväga i studien för att utföra intervjuer, hur urvalet gick till och vår arbetsfördelning i 

arbetsprocessen. Därefter diskuteras etiska hänsynstaganden, trovärdighet och metodkritik 

som på olika sätt styrker tillvägagångssättet och därmed det resultat som vi i studien påvisar. 

  

4.1 Metodologi  
I denna studie har vi använts oss av kvalitativ intervjumetod. Målet för den kvalitativa 

metoden är att identifiera och få uppfattningar om ett visst fenomen. Det kan handla om en 

företeelse, egenskap eller innebörd med fokus på att upptäcka variation, struktur eller en 

process (Starrin & Svensson 1994, s. 23). Frågeställningar inom denna metod bör därmed 

innefatta en vilja att ta reda på hur något upplevs, vad något innebär eller vad något handlar 

om (Starrin & Svensson 1994, s. 25). Kvalitativ forskning kan genom detta skapa nya sätt att 

se på verkligheten och att göra något obegripligt, rimligt (Starrin & Svensson 1994, s. 179). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Denna studie använder kvalitativ metod, och datainsamlingen gjordes med hjälp av sex 

stycken semistrukturerade intervjuer. Inför studien tog vi kontakt med programledare ifrån tre 

anstalter i region Stockholm. Då en av våra intervjupersoner arbetar på både Färingsö och 

Svartsjö ingår båda dessa anstalter i denna studie, sammantaget fyra anstalter. Kontakten med 

våra valda anstalter togs genom mail. Med tanke på att en av oss arbetar på anstalten Hall 

som kriminalvårdare togs kontakten genom kriminalvårdarens interna mail med 

programledare på anstalterna. Vi hade svårt att få kontakt med intervjupersoner genom 

privata mailkonton och använde därför kriminalvårdarens interna mail då vi lättare fick 

kontakt genom den. Genom denna mailkontakt fick vi tag på två programledare på anstalten 

Hall och en på Norrtälje som gav oss kontakt med ytterligare två programledare från anstalten 

samt en programledare på anstalterna Färingsö och Svartsjö. Totalt intervjuades sex 

programledare i enskilda rum inom anstaltsområdet där personen var verksam. Intervjuerna 

tog mellan 30-60 minuter och alla utom en spelades in för att sedan transkriberas. Under den 

intervjun som inte fick spelas in togs anteckningar.   
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I arbetsprocessen formulerades intervjufrågor som varken berörde vad som ansågs vara privat 

eller vinklade som syftade till att försöka få ett visst svar. För att undvika feltolkningar har 

följdfrågor använts när vi varit osäkra på hur eller vad intervjupersonen menat och försökt 

förhålla oss objektivt så långt det är möjligt i tolkning av empirin. Enligt Starrin och 

Svensson är det viktigt att försöka vara objektiv, neutral samt fri från värderingar och 

subjektiva uppfattningar som forskare (1994, s. 53). En av oss som tidigare nämnt arbetar 

inom kriminalvården och har därmed gjort det möjligt för oss att intervjua programledare. Vi 

har märkt en positiv skillnad i mottagandet av oss som uppsatsskrivare då vi nämnt detta. 

Mellan oss och programledarna har dock ingen tidigare relation funnits vilket inte kunnat 

bidra till att intervjupersonerna på grund av detta har vinklat sina svar. Målet för studien har 

varit att uppnå teoretisk mättnad som Tim May beskriver som när varje ny intervju inte tillför 

någon ny information som kan bidra med exempelvis nya teoretiseringar (May 2013, s. 210). 

Dock vill vi inte ta företräde och påstå att målet är uppnått i denna resursbegränsade studie. 

För att analysera det empiriska materialet har vi valt att gemensamt använda oss av kodning 

och detta beskrivs i vår analysram (se 3.3 och nedan). 

 

4.2.1 Analysram 

Efter transkribering av allt material gick vi gemensamt igenom vad som hade uttryckts och 

påbörjade en kodningsprocess. Detta innebar för oss att hitta citat som uttrycktes i likhet 

mellan de olika respondenterna samt belysa det som eventuellt skiljde sig från våra och 

förekommande föreställningar och de andra intervjupersonerna. Utifrån detta har vi plockat ut 

citat som sorterats och gett upphov till tre teman. I kodningsprocessen förkastades det 

material som delvis var information som går att läsa sig till på såsom kriminalvårdens 

hemsida som alltså inte talade för den egna upplevelsen. Kring citat som presenteras i 

resultatet gavs ofta ett sammanhang och fakta som gjorde att vi upplevde det lättare att tolka 

vårt material. Ett material kan ibland vara oproblematiskt att tolka eller mer reflexivt vilket 

innebär att man vid tolkning behöver fråga sig vad som menas och varför det har sagts (May 

2013, s. 182). Tolkning har för oss upplevts mindre problematiskt då de intervjuade 

programledarna upplevdes tydliga och ärliga i svaren på intervjufrågorna. Däremot väljer vi 

ändå att ställa oss frågande till om något kan ha sagts i önskan om att påvisa 

programverksamhetens mer positiva sidor, denna attityd framkom dock inte enligt oss. Det 

material som inte svarade på studiens frågeställningar valde vi att utesluta från presentation 

av intervjuresultat. Det som analyserats är främst det som vi upplevt har berörts på ett djupare 

plan, om direkta och konkreta upplevelser från programledarna, inom deras yrkesroll. Tim 
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May (2013) redogör för begreppet kodning genom att hänvisa till Strauss som menar att 

kodning gör data förståeligt och greppbart och en kod är likt en term för en kategori eller 

relationen mellan två eller flera kategorier (s.183). I koderna som presenteras under 

Temapresentationen finns varje kodning mer specifikt redogjord för vilket skulle kunna 

liknas vid kategorierna May talar om. Alla rubriker som är presenterade står för de koder vi i 

tolkning av det insamlade intervjumaterialet ansåg vara aktuellt och framkom på ett tydligt 

sätt som viktigt i programledarnas upplevelse av deras arbete.   

 

I analysen av intervjumaterialet har vi använt oss av teorierna som är belysta under avsnitt 3 

och tidigare forskning under avsnitt 2. Med hjälp av valda teorier är vår avsikt att förstå mer 

av hur programledarna upplever sig hjälpa sina klienter att bryta med sitt kriminella habitus. 

Tidigare forskning har vi också valt att också beröra i analysen då vi insett att det finns 

tidigare forskning som tyder på många olika åsikter om anstaltsvistelse och arbetsformen för 

att hjälpa de intagna. De som vi valt att presentera har väckt många frågor om hur 

programverksamheten upplevs i Sverige idag vilket är anledningen till att vi återkopplar till 

skillnader och likheter under Resultat och analys-avsnittet.  

 

4.2.2 Urval 

I denna studie finns tydliga avgränsningar för att rikta arbetet mot att besvara studiens 

frågeställningar. Studien riktar sig mot att besvara frågeställningarna utifrån programledare 

som arbetar behandlande med både män och kvinnor. Med detta ville vi inte utesluta 

eventuella skillnader mellan anstalter för kvinnor respektive män. Av bekvämlighet har 

region Stockholm valts. Region Stockholm innefattar 10 anstalter, 4 häkten, 3 frivårdskontor 

och ett regionkontor. Anstalten Norrtälje och anstalten Hall valdes ut då dessa är de två klass 

1 anstalter som ligger i regionen, det vill säga med högst säkerhetsklass, samt anstalten 

Färingsö som är en kvinnoanstalt med platser inom både säkerhetsklass 2 och 3. Anstalten 

Färingsö tillhör samma verksamhetsområde som anstalten Svartsjö som är en klass 3 anstalt 

för män. Dessa anstalter delar viss personal och ligger precis intill varandra, därför ingår 

denna i vårt urval av anstalter (Kriminalvården 2016, O, N). 

 

4.2.3 Arbetsfördelning 

Genom denna arbetsprocess har ett gemensamt arbetssätt tillämpats, där vi båda har haft 

översikt över allt material som använts i studien. Arbetet med bland annat tidigare forskning 

och teoriavsnittet har delats upp lika mellan oss i skrivprocessen, men bearbetningen har gjort 
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tillsammans. Vi var båda med på alla intervjuer som utfördes och därmed valde vi 

tillsammans ut citat som vi ansåg berör det ämne vi skrev om. Genom att diskutera vilka 

teorier som skall ligga till grund för vår analys delade vi sedan upp vem som skulle 

sammanställa och fördjupa sig i vilken teori. Ansvaret har hela tiden legat på oss båda och 

genom att arbeta på de resterande delarna tillsammans har vi försökt skapa en studie med en 

tydlig röd tråd och en väl sammanhängande struktur.   

 

4.3 Etiska hänsynstaganden  
Tim May (2001) beskriver forskningsetik som hur forskaren förhåller sig till sitt eget material 

och hur detta kritiskt granskas i förhållande till de som intervjupersoner som deltar. Etiken 

skall genomsyra forskningen och insamlingen av data som skapar forskningens empiri (May 

2001, s. 54-57). I all typ av forskning görs olika etiska hänsynstaganden så även i denna. I 

kontakten med blivande intervjupersoner blev deltagarna informerade om studiens syfte samt 

vad det innebar att delta. Bland annat att det var helt frivilligt, att de kunde avbryta intervjun 

när de ville och förfrågan om det var okej att vi spelade in intervjuerna. En intervjuperson 

kunde inte spelas in då den utfördes inne på en anstalt där teknisk inspelningsutrustning inte 

tilläts, och anteckningar fördes därmed på plats. Personerna blev införstådda att det skulle 

förbli helt anonyma och att de skulle få en kopia av arbetet när det var färdigställt. Dessa 

intervjuer transkriberades men finns ej med som bilagor med hänsyn till deltagarnas 

integritet. Intervjupersonernas namn är ändrade i denna studie, och dessa är följande: Ted, 

Rebecca, Markus, Lisa, Victoria och Stella.   

 

Det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har föreskrifter som menar på att 

man i studier alltid ska värna om skydd av studerade individer och att prioritera detta utöver 

det forskningsintresse som finns (se Starrin & Svensson 1994, s. 171). Ibland kan för stort 

fokus på etik läggas vilket kan dra ner en studies trovärdighet. Tolkningar och antaganden 

kring grupper som studeras eller som berörs på något sätt i studien är också en risk för 

forskare. (Starrin & Svensson 1994, s. 171). I vår studie blir detta också lika viktigt. Frågorna 

som ställdes bads svaras utifrån intervjupersonens personliga upplevelser för att få en god 

inblick i arbetets verkliga vardag. Valde intervjupersonen att tala för en mer generell bild 

valde vi också att respektera detta. Det finns flera risker som nämnts ovan, men att inse att 

hur mycket vi än försöker finns det alltid motiv till att förbli kritisk till sättet studien utförs 

på. Exempelvis är hur vi ser på att programledarna pratar om intagna, vilket inte 

nödvändigtvis är samma bild klienterna skulle framställa vilket kan vara viktigt att påminna 
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läsaren om. Det innebär också hur vi bemötte de individer vi intervjuade, hur vi tolkade våra 

resultat och vilka slutsatser vi drar från detta. Vår förhoppning är att intervjuade 

programledare kan identifiera sig i den bilden vi framställer utifrån insamlat material.  

 

4.4 Metodkritik 

Genom att använda sig av kvalitativ metod tillkommer vissa svårigheter och dilemman. Målet 

med forskning inom denna metod är viljan att gestalta något. En viktig del i arbetet med detta 

är att hela tiden förhålla sig till studiens helhet, fakta inom den kvalitativa traditionen är 

beroende av det perspektiv som tillämpas (Starrin & Svensson 1994, s. 164-165). I denna 

studie väljer vi att endast belysa programledarnas perspektiv på de intagnas 

förändringsprocess, vilket inte behöver stämma överens med klienternas egna perspektiv. 

Genom att välja kvalitativ metod kommer man inte kunna få fram eller belysa en absolut 

sanning. Detta kan beskrivas som subjektiva eller objektiva sanningar, kvantitativa studier 

sägs vara objektiva däremot ses kvalitativa mer som subjektiva upplevelser eller sanningar. 

Detta innebär att denna metod mer riktar sig åt att förstå ett fenomen, och kanske inte kan 

leverera ett absolut svar på sin tänkta frågeställning (Starrin & Svensson 1994, s. 19). Detta är 

något som vi har reflekterat kring inför metodvalet. Man bör inte söka efter objektiva 

sanningar genom denna typ av datainsamling och detta är något som man som forskare måste 

vara medveten om tidigt i forskningsprocessen. Med annan metod hade vi inte kunnat uppnå 

samma resultat och därför har den kvalitativa metoden ansetts mest lämpad till denna studie. 
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5.	Temapresentation	
 

I detta avsnitt presenteras den tematisering som gjorts utifrån resultatet i utförda intervjuer. I 

tematiseringsprocessen granskades intervjuerna enskilt och kopplades senare samman med 

varandra och utifrån detta formulerades tre teman som vi valt att kalla, Motivation, 

Fängelsemiljön och Verktyg till “bättre ut”.  

 

5.1 Tema 1 - Motivation 

Studiens första tema är motivation. Temat tog sin form utifrån kriminalvårdens 

behandlingsprogram som alla bygger på frivillighet och i och med det motivation hos 

klienten. För att genomgå en förändringsprocess krävs det en motivation hos individen, 

programledarens roll är att leverera verktyg för att underlätta förändring men processen ligger 

helt och hållet på individen själv av det som framgår av intervjupersonerna. Detta tema har 

tre underrubriker: Motiverande arbete, Självbild, självförtroende och självkänsla och Återfall 

och återfallsprevention. Dessa underrubriker är baserade på de inhämtade svaren från 

intervjumaterialet. Motiverande arbete syftar till att belysa betydelsen för klientens 

motivationsnivå och arbetet med att förhöja motivationen hos de klienter som anses behöva 

genomföra program, riktad mot viss problematik som kan ligga i vägen för planen “bättre ut”. 

Motiverande arbete lägger grund för hela programverksamheten men kopplas inte till tidigare 

forskning eller teori utan skapar förståelse för resterande analys. Under temats andra 

underrubrik självbild, självförtroende och självkänsla belyses vikten av klienternas egen 

självbild och hur denna tros kan påverka en förändringsprocess och beteendeförändring. 

Självbilden är något som programledarna arbetar för att höja genom sin verksamhet men 

ligger även till grund för hur förändringen skall fortgå. Återfall och återfallsprevention är den 

sista underrubriken som tar upp programledarnas egen bild av hur de arbetar med 

återfallsprevention samt vad de tror kan vara bakomliggande riskfaktorer för eventuella 

återfall.   

 

5.2 Tema 2 - Fängelsemiljön  
Studiens andra frågeställning lyder “Hur främjar eller motverkar fängelsemiljön 

beteendeförändringen programmen försöker åstadkomma?”, i de utförda intervjuerna ställdes 

frågan “Hur anser du att dina klienter påverkas av fängelsemiljön?”. Detta blev en tydlig 

grund till rubriken för detta tema. Fängelsemiljön har enligt Erving Goffman som tidigare 
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nämnt en påverkan på människan. Det är en total institution där människan formar en ny typ 

av vardag som också påverkar personens sätt att utvecklas (Goffman 1991, s. 69). I 

intervjuerna framkom det att fängelsemiljön både kan ha en positiv och negativ påverkan på 

den intagna. Trots att fängelset har sina uppenbara negativa delar betonas också vikten av de 

små resultaten till följd av programverksamheten som programledarna kan se inne på 

anstalten. Temat är uppdelat i två underrubriker Destruktiv eller stödjande? och Resultat i det 

lilla. 

 

5.3 Tema 3 - Verktyg till “bättre ut” 

Kriminalvårdens vision är att den intagne ska komma “bättre ut”. Vad detta innebär och hur 

programverksamheten anser sig bidra till presenteras och analyseras under denna rubrik. 

Vilka verktyg som programledarna anser sig ge klienterna som kan hjälpa individen ute i det 

fria livet har varit frågeställningen som gav upphov till detta tema. Under denna tematisering 

finns tre underrubriker: KBT, Programledarnas verktyg och En del i förändringsprocessen. 

Under KBT analyseras vad programledarna anser om behandlingsmetoden som används inom 

behandlingsprogrammen och vilka verktyg KBT är till för att skapa. Detta kopplas till det 

som presenterats under tidigare forskning, där metoden bland annat kritiserats i jämförelse 

med programledarnas både positiva inställning och delvis kritik gentemot metoden. Under 

Programledarnas verktyg analyseras programledarnas åsikt om att ge verktyg inne på 

anstalten. Verktygen ska senare kunna användas när klienterna möts av verkligheten utanför 

anstalten då många fler delar ska pusslas ihop som arbete, familj, bostad med mera. Under 

den sista underrubriken, En del av förändringsprocessen, analyseras och presenteras hur 

programledarrollen också bara är en del i en större process kring varje klients förändring, 

bland myndigheter, kontaktpersoner och andra typer av nätverk. Här påpekar flera 

intervjupersoner att det finns brister. Samverkan och nätverket runt klienten belyses som 

viktiga för att komma “bättre ut”.  
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6.	Resultat	&	Analys	
 

I studiens sjätte avsnitt beskrivs resultatet från utförda intervjuer och analyseras med hjälp av 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Som nämnt i avsnitt 5 är materialet tematiserat 

och är därmed uppdelat under tre separata avsnitt. Här anges direkta citat från 

intervjupersonerna i koppling till utvalda teman och vad som har belysts under avsnitten om 

tidigare forskning och teori. 

 

Under urval har vi motiverat studiens genusperspektiv gällande arbetet inom 

programverksamheten för kvinnor och män. Stella och Victoria har arbetat både på 

kvinnoanstalt och anstalt för män. Vi ville belysa de skillnader som eventuellt fanns mellan 

hur man arbetar med män respektive kvinnor inom programverksamheten. Stella säger så här: 

 

Jag har jobbat på Färingsös kvinnoanstalt. Innan jag började jobba här sa många till mig att 

det skulle vara annorlunda. Man ser oftare kvinnor som offer och därför kan det vara lättare 

att känna med kvinnliga brottsoffer och få kontakt. Men när jag började här så upplevde jag 

inte den skillnaden. De här männen är lika mycket offer. Jag bemöter mina klienter här på 

samma sätt som jag bemötte kvinnorna. - Stella 

 

Victoria beskriver en liknande bild som Stella men menar att kvinnorna dock oftare är 

brottsoffer själva, de bär på mycket sorger men hon upplever sig inte behandla dem 

annorlunda då hon följer metoden som är förbestämd. Med dessa tankar som grund har vi valt 

att under analysen inte göra skillnad på hur Stella och Victoria talar om 

programverksamheten och arbetet med sina klienter, baserat på kön.  

 

6.1 Motivation 

Grundstenen till all typ av förändringsarbete är motivationen hos individen som skall 

genomgå en beteendeförändring. För att uppnå denna förändring erbjuder kriminalvården ett 

motivationshöjande program som är individanpassat och grundar sig i MI (Motiverande 

samtal) för att höja klientens motivation till förändring, detta kallas MIK/BSF 

(Kriminalvården 2016, P). Detta program fungerar som en inkörsport till kriminalvårdens 

övriga program och är också det som ingår tillsammans med Återfallsprevention (ÅP) i den 

grundläggande programledarutbildningen (GPU) som alla programledare genomför i början 

av sin anställning (Kriminalvården 2016, s. 44). För att arbeta enligt RBM och kunna erbjuda 
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rätt insatser till rätt klienter kan MIK/BSF spela en viktig roll för kriminalvårdens arbete mot 

visionen “bättre ut”.   

 

6.1.1 Motiverande arbete 

Alla intervjuade programledare är överens om att motivation till förändring är nödvändig för 

att arbetet ska fungera som det är tänkt inom behandlingsprogrammen. Stella menar att 

motiverande arbete inte kan bedrivas om klienten inte är medveten om sin egen problematik 

och vara villig att arbeta med denna. 

 

Han måste fråga sig “Vilken är den här onda cirkeln han har, vad är det han ska bryta, vad 

kan han göra för att komma “bättre ut”?” - Stella 

 

Innan det kan förekomma en motivation menar Månsson på att överlevnadsstrategier måste 

brytas ner, som förnekelse, manipulation och protest (Månsson 2013, s. 76). Detta kan vara 

något av det klienterna måste ta sig igenom innan de känner sig motiverade att förändras. I 

MIK/BSF som egentligen inte är ett program arbetar programledarna för att väcka 

motivationen hos klienten till att gå specifika program inriktade för individens personliga 

problematik (Kriminalvården 2016, P). Motivationen kan vara svår att väcka hos klienter som 

inte kommit långt i sin förändringsprocess menar Rebecca. Något som är viktigt i 

motivationsarbetet menar Rebecca är att lyfta fram klientens bra sidor. Gällande 

förändringsprocessen är många programledare överens om att man kan väcka motivation men 

att det måste finnas en grundvilja hos klienten. Det kommer att vara lättare att fortsätta på sin 

kriminella bana än att bryta den, menar Markus. Men det finns gemansamhetsfaktorer mellan 

de klienter som väljer att bryta med det kriminella livet och arbeta för att ta sig vidare mot ett 

“normalt liv”.  

 

En gemensamhetsfaktor är väl att de alla vill leva ett normalt liv. Vad det är, är svårt. De kan 

definiera det som Svensson-liv ibland med familj och stabilitet, jobb, meningsfullhet liksom. 

Dom grundläggande behoven som alla människor har. Det är det dom önskar. - Stella 

 

Programledarna möter klienter som är på väg att bli motiverade eller redan är motiverade att 

förändras. Denna yrkesgrupp möter då individer som kanske inte är representativa för den 

gruppen intagna generellt sätt.  
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6.1.2 Självbild, självförtroende och självkänsla 

Självbilden är något som belyses under utförda intervjuer. Hur man ser på sig själv blir en del 

att ta itu med under motivationsarbetet. Markus och Ted har liknande uttalanden om vad de 

upplever att deras klienter har för självbild. 

 

Ofta säger dom: Jag kan inte, jag vet inte något annat, jag har aldrig vetat något annat - 

Markus 

 

Markus belyser problematiken kring självbilden hos de klienter han träffar. En del i 

programledarnas arbete är att öka självförtroende och självkänsla och arbeta för att klienterna 

ska uppleva att de kan. Ted ger nedan ett exempel på en klient som speglar många av de män 

han stöter på inom programverksamheten. 

 

[...] han har deltagit i grupprogrammet “våga välja”, och han är 22-23, han har levt det här 

livet så länge han kan minnas och han säger det att “du måste förstå, jag kan ingenting 

annat! Jag är från orten, jag är fast i betongen, jag har inte gjort något annat. Jag har begått 

brott och jag har hängt med grabbarna och allt för att få in pengar, för att överleva. Det är 

fullständigt kaos man vaknar upp och mår som en påse skit men allt jag kan, det är det här”. 

Och då förstår man ju också att det är en jävligt lång resa till förändring. - Ted 

 

Victoria menar att självkänslan hos klienterna inte alltid är bra. Hennes klienter handlar sällan 

efter de goda grundvärderingar som de kanske egentligen har. 

 

Det handlar om automatiserade beteenden. Ofta har de en bra grundvärdering men deras 

handlande och värderingar går inte ihop. Sånt pratar vi om, att jobba utifrån deras goda 

värderingar. Jag frågar dem vad deras värderingar är egentligen. - Victoria 

 

Det som både Ted och Victoria belyser i citaten ovan är vad vi anser en aspekt av Pierre 

Bourdieus begrepp habitus vilket vi vidareutvecklat till kriminellt habitus. Kriminellt habitus 

är enligt oss det som Teds klient försöker beskriva, det är en del av vem han är och att han 

inte vet något annat. Genom sitt sociala kapital har han skapat ett socialt nätverk som främjar 

kriminalitet. Som Bourdieu beskriver kan områden med lägre ekonomisk kapital hitta andra 

mått för att mäta status som exempelvis social hierarki, där brottslighet ger högre status och 

makt inom nätverket (Bourdieu & Wacquant 1992, s. 119). Det är viktigt att se till vad som 

sker inom individen, med självbilden, självkänslan och hur han/hon förhåller sig till att vara 
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stigmatiserad utefter sitt kriminella habitus (Lamont 2009, s. 6). I klienternas fall kan det 

gälla alla delar som Lamont räknar upp såsom nationalitet, kultur, livsstil och habitus. Detta 

lägger också grund för en gruppidentitet, en social identitet som också är viktig för klienten 

att vara medveten om för att kunna bryta sig loss från den stigmatiserade gruppen (Lamont 

2009, s. 8). Är individen medveten om sitt habitus föder också detta en mer realistisk 

självkännedom och självbehärskning (Lamont 2009, s. 21). Vi uppfattar detta med att vara 

medveten om sitt kriminella habitus är nödvändigt för att uppnå en destigmatisering från den 

kriminella gruppidentiteten. För en programledare anser vi också att denna medvetenhet blir 

nödvändig. En gruppidentitet innebär många faktorer, exempelvis skillnader i syn på status, 

moral, orättvisa och hur individen gensvarar på detta vilket blir viktigt för att förstå vad som 

ligger bakom ett kriminellt habitus. Som vi läser ovan får programledarna höra att klienterna 

kommer till insikt om att de inte “kan något annat”, vilket visar på en förståelse av sig själv. 

En realistisk självinsikt anser vi lägger grunden för att kunna komma “bättre ut”. Stigma 

bidrar till en individs självbild, självkänsla och självförtroende, men denna teori kan inte 

ensam beskriva hur en individ formar ett kriminellt habitus.   

 

6.1.3 Återfall och återfallsprevention  

Återfall är inte en motsats till motivation konstateras efter samtalen med programledarna. 

Men i arbetet inom behandlingsprogrammen har programledarna som mål att arbeta för att 

klienterna inte ska återfalla i brott (Kriminalvården 2016, B). Motivationen hänger också 

samman med återfall. För att klienterna ska kunna komma ut och inte falla tillbaka i 

kriminalitet och onda cirklar måste individen förstå vad han/hon riskerar att förlora, och i den 

förståelsen grundar sig hela motivationen till förändring.  

 

[...] så länge det inte bränner till riktigt och att de konkret får en smäll på käften och förlorar 

en massa värdefulla saker man har runt sig så tror jag risken för förändring är mycket, 

mycket mindre. Jag tror det är det att man verkligen måste förstå, att fortsätter jag det här 

livet, om jag gör det här riskerar jag att förlora det här. - Ted 

 

Markus talar om en annan aspekt av återfall. 

 

Vad innebär egentligen återfall? Vad är återfall? Även fortkörning anses ju som ett återfall. 

Det behöver alltså inte betyda att en människa som förut suttit i fängelse för våldsbrott begår 

våldsbrott igen utan ett betydligt mildare brott. - Markus 
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I statistiken ses nummer och procent på hur många tidigare dömda som återfaller i brott. 

Utifrån statistiken dras enkelt egna slutsatser om att kriminaliteten fortsätter som förr hos det 

procentantalet som återfaller, medan återfallet kan handla om återfall i brott av betydligt 

mildare grad som Markus och även Rebecca nämner.  

 

Det är så att när man gör ett återfall, det är ganska naturligt, det får man räkna med om man 

ska göra en förändring, vad det än är man ska sluta med. Så återfallsrisken är ganska stor. 

Det ingår liksom i konceptet. - Rebecca 

 

Rebecca bekräftar det Markus belyser om att det bör fokuseras på vilket brott som ligger 

bakom ett eventuellt återfall istället för att bara belysa återfallet som en förlust. Det Rebecca 

är inne på är att återfall är en del av förändringsprocessen och att de kommer fortsätta hända, 

men att ett påbörjat arbete är ett steg i rätt riktning.    

 

Vi hade ett kortare program på missbruk och han [en klient] sa att det är ingen mening att 

jag jobbar mot kriminalitet nu, jag har inget annat val när jag kommer ut så jag kommer 

begå brott. Så jag kommer åka in igen och då vill jag jobba med det. Så han hade ju ändå 

ganska mycket insikt och det blev ju precis så som han sa. - Rebecca 

 

Victoria bekräftar också det Rebecca säger. Det är inte enkelt att komma tillbaka till samma 

verklighet och försöka hålla sig borta från att begå brott igen. Victoria menar att det beror på 

umgänget. 

 

Återfall, det beror på umgänget, kommer de tillbaka till samma nätverk är det svårt att inte 

återfalla. Samhörigheten, de vill tillhöra. Har de bestämt sig för att flytta längre så återfaller 

de inte så ofta. - Victoria 

 

Goffman skriver i sin bok om totala institutioner, att förbereda en klient för frigivning är ett 

svårt projekt inom exempelvis ett fängelse då glappet mellan fängelsemiljön och verkligheten 

kan vara stor. Att praktisera de förändringar som skett med individen under sin vistelse på 

anstalten kan kännas stort och i princip omöjligt (Goffman 1991, s. 69). Är inte förändringen 

djupt rotad och väl motiverad ligger återfallet nära, och som programledarna uttalat sig om 

har en del klienter mer insikt om detta. Återfall är något som Rebecca uttrycker är en del av 

processen. Deras arbete handlar främst att arbeta mot förändring i tankesätt och handling 
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vilket kan bidra till att återfallsrisken minskar. När vi bad Ted fundera på vad han tror är 

vanliga “triggers” till återfall nämner han detta. 

   
Att inte komma ut till ett arbete där de får lön. Att inte ha sysselsättning bidrar ofta till 

tristess om man ska prata om triggers i vissa situationer, att inte ha något att göra, att 

vardagen blir en grå jävla massa så sitter de ju hemma och så börjar dom garanterat röka 

brass och sen så gör dom inte ett jävla skit. Och tillslut så gör dom det som dom har gjort 

tidigare som de åtminstone inbringar pengar för stunden. - Ted 

 

Goffman belyser att en stigmatiserad individ står inför ett val, att leva utefter stigmat eller att 

ta avstånd från samhällets åsikter angående den stigmatiserade gruppen (Goffman 1990, s. 

130-131). Dessa val kopplar vi till vad kan komma att bli återfall och återfallsprevention. 

Genom att återfalla i brott väljer individen att följa samhällets syn och att göra det som 

förväntas av en tidigare dömd. Men att ta avstånd från sitt kriminella liv och arbeta 

förebyggande mot återfall och med aktuell problematik frånsäger sig individen stigmat. Det 

som blir intressant i denna analys är att genom att frångå normen på utsidan och på lång sikt 

arbeta för att bli av med den rådande stigmatiseringen genom att exempelvis påbörja ett 

behandlingsprogram. Kan individen löpa risk för att på insidan ändra grupptillhörighet och 

tillhöra de utanför normen då personen generellt sett frångår de som råder i gruppen. Lamont 

talar om social kategorisering vilket kan vara en vidare förklaring på vad stigmatiseringen 

innebär. Individen blir socialt kategoriserad och därmed sedd och behandlad utefter 

grupptillhörigheten och för att faktiskt kunna ta sig ur denna stigmatisering påpekar hon att 

kännedomen om stigmat gör att individen kan börja bryta sig ur stigmatiseringen (Lamont 

2009, s. 21). Detta innebär att förstå sig på hur man tänker om moral, status, vem man är som 

individ med mera. Denna medvetenhet leder till självbehärskning menar Lamont. Frågan är 

om detta skulle kunna betyda att också en kriminell som tidigare till exempel haft 

våldsproblematik kan lära sig genom medvetenhet att behärska sig i en situation där individen 

förut hade utövat våld. Att med andra ord inte främst förändra sin omgivning utan på ett 

medvetet sätt kunna förhålla sig till den annorlunda. Detta är en typ av återfallsprevention 

som i det långa loppet kan hjälpa en individ att på ett naturligt sätt avstå från den kriminella 

livsstilen och bryta sitt kriminella habitus, är vår uppfattning. Kanske är detta också en 

närmare förklaring på vad som sker i samtalen mellan programledare och klient i 

programverksamheten. 
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6.2	Fängelsemiljön	
Goffman har i sin teori om totala institutioner gett en bild av olika typer av institutioner. 

Fängelset som ingår i dessa är en speciell plats med unika förhållanden och regler. Det kan 

vara så att den intagne hindrar sig själv från att förändras. Att bli frigiven kan innebära ett 

stort glapp för individen då personen kan gå från högst i rang på insidan till lägst i rang på 

utsidan (Goffman 1991, s. 69-70). Inom fängelset är programledarnas uppgift att arbeta för att 

förbereda sina klienter för att komma ut i verkligheten, och det “bättre ut”. Det är en svår 

uppgift då fängelset är en speciell och svår miljö att bedriva förändringsarbete i. 

 

6.2.1 Destruktiv eller stödjande? 

Fängelsemiljön är svår att förhålla sig till och även om den strävar efter att vara “stödjande” 

kvarstår faktum att de intagna är där, inlåsta, mot deras vilja. Dessa förutsättningar skapar 

inte ideala förutsättningar för att bedriva förändringsarbete. När Markus får frågan om han 

tror att klienter påverkas av fängelsemiljön svarar han:  

 

Självklart, då den är destruktiv! Det är svårt att inte påverkas av den här miljön. - Markus 

 

Detta ligger i linje med den studie som Rocha et al. (2015) gjort. Genom att sitta inlåst är det 

svårt att inte påverkas av miljön som Markus beskriver som destruktiv. I studien belyses hur 

den kognitiva förmågan påverkas negativt av att vara frihetsberövad (Rocha et al. 2015, s. 

390). Genom detta frågar vi oss hur en stödjande miljö som kriminalvården eftersträvar skulle 

kunna påverka klientens kognitiva förmåga, eller om den kognitiva förmågan faktiskt 

minskar eller bara beror på ovilja till lärande och förändring. Den kognitiva förmågan kanske 

minskar som Rocha et al. är inne på men den kanske inte kan mätas och anses minska hos 

individer som inte utmanas kognitivt. Kanske skulle klimatet kunna göras mer stödjande och 

vårdande och arbeta mer med viljan till förändring? Detta kommer i sin tur påverka hur de 

kan återanpassas i samhället. Genom att vara aktiv med exempelvis skola eller program på 

insidan kan det bidra till att individen kan komma “bättre ut”. Ted menar även som Markus 

att klienterna påverkas mycket av den miljö de befinner sig i. 

 

Ja, dom blir ju institutionsskadade, och genom det så är det ju extra viktigt naturligtvis att 

försöka påverka dom i rätt riktning med bland annat det vi gör när det gäller andra saker 

som vardagssamtal med personalen… Det är viktigt för dom att få prata med vanliga 
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människor. [...] Det här med stödjande och vårdande klimat tror jag är skitviktigt, att det sker 

påverkan på dygnet, fler av dygnets vakna timmar. - Ted 

 

Personalens betydelse belyser även Goffman i sin teori om totala institutioner, men han 

betonar dock oron som ofta finns kring behandlingens verkan. Genom att verka för 

behandling med målet att de ska lämna institutionen med en positiv känsla och att de lärt sig 

något, spelar de dagliga samtalen en stor roll. Även i arbetet med återanpassningen som 

kanske inte kommer vara lika enkel om de intagna inte har haft en betydande relation med 

personalen (Goffman 1991, s. 69-71). Goffmans tankar ligger i linje med arbetet mot den 

svenska kriminalvårdens vision “bättre ut”, men idag finns det troligtvis ännu mer betoning 

på att kriminalvården ska hjälpa de intagna individerna. I jämförelse med 

behandlingsanstalten för kvinnor som nämns i tidigare forskning så upplevs behandlingen få 

ett större fokus. Trots mindre uppror då och då upplever personalen att miljön är en god miljö 

som främjar förändringsprocessen och processen till ett “normalt” liv mer än på traditionella 

anstalter likt några av de vi besökt (Nylander 2015, s. 246-247). Men dock kan inte alla 

anstalter vara behandlingsanstalter. Nylanders studie får det att låta som att 

behandlingsanstalter det bästa tänkbara alternativet, vi ställer oss frågande gällande detta för 

anstalter med högre säkerhetsklass. Där sitter individer med svår problematik, ibland med 

flera olika problem och med längre väg till motivation vilket gör att de eventuellt också har 

en längre förändringsprocess. Detta uttrycks dock inte av Victoria och Rebecca som har 

erfarenhet av arbete på både traditionell anstalt och behandlingsanstalt. Deras syn på 

behandlingen och utformningen av den inom de olika anstaltsformerna verkar inte skilja sig 

då detta ämne inte kommer upp i intervjuerna. De som programledare har samma inriktning 

och mål med behandlingen. Personalens roll är viktig men fängelsemiljön i övrigt är inte 

främjande gällande den beteendeförändring som vissa klienter vill genomgå under sin 

verkställighet. Lisa beskriver problemet på ett liknande sätt. 

 

Ju tuffare miljö det är på avdelningarna ju tuffare blir det för dom att göra en 

beteendeförändring. Alltså de jobbar med beteendet i programmet och sen kommer de upp på 

avdelningen och så ska de då kanske jobba på det och träna på det men det funkar inte så 

bra, liksom i den miljön för där kanske du måste vara ganska tuff. Och det där kan ju bli som 

en mental krock för dem ibland… Att behöva ta på sig den masken och då blir det lite motsatt 

effekt egentligen. - Lisa 
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Det Lisa belyser är att fängelsemiljön kan hämma förändringsprocessen och försvåra 

programledarnas arbete mot visionen “bättre ut”. Goffman är inne på att den intagne själv kan 

hämma sin utveckling om miljön inte främjar den. Att sitta isolerad och frånskild från 

verkligheten kan göra att förändringen känns långt bort och att den kan kännas onödig 

(Goffman 1991, s. 70). Lisa pekar på att tiden på insidan blir en viktig del i förändringen och 

i planerna för framtiden. Genom att delta i olika program menar hon att individens förståelse 

börjar växa och kan på så vis utmanas att tänka.  

 

Så de inte får gå här inne i flera år och bara ha sin lilla glaskupa på och inte öppna upp 

tankebanorna, jag tror att de behöver börja tänka, det är väldigt jobbigt för dem också. Att 

det sätter igång tankar som blir jobbiga, fast samtidigt så måste de ju vara det annars händer 

ingenting. - Lisa  

 

Med detta menar Lisa att det finns även positiva aspekter av en kriminalvårdspåföljd och 

arbetssättet verkar har en medvetenhet av Goffmans sätt att se på det. Han menar att många 

intagna bara vill att verkställigheten ska passera utan någon vidare påverkan och förändring 

(Goffman 1991, s. 70). Men programverksamheten arbetar för att bryta detta med hjälp av 

olika program och motivation för att individerna som lämnar anstalten ska göra det “bättre 

ut”. Detta går emot Goffmans teori om totala institutioner. Det finns positiva aspekter av en 

kriminalvårdspåföljd, dessa lyfter Stella och Victoria under sina intervjuer.  

 

Det positiva som jag kan märka är dels att man får tid för reflektion och att tänka. Man 

kanske inte tidigare har reflekterat över sitt liv, man har inte haft möjlighet eller haft så 

stressfullt liv med kriminalitet och droger och vad det innebär att man ständigt är i något som 

man kan stoppa. Och det positiva kan då vara att många upplever att “det här är vad jag 

behövde för att lyckas. Jag hade aldrig lyckats annars” Och få ett slut eller en början på 

något annat. - Stella 

 

Många tycker det är skönt. Det är en stressad verklighet där ute, de kanske är hotade och de 

är utsatta. Att bara få matrutiner och få tid kan vara vad de behöver. - Victoria 

 

Markus ger en liknande beskrivning av hur fängelsemiljön påverkar de intagna. Goffman 

beskriver i sin teori om totala institutioner att det finns vissa fördelar med att befinna sig i en 

stängd miljö exempelvis genom att lättas från socialt och ekonomiskt ansvar som kan 

uppfattas som en lättnad hos individen (Goffman 1991, s. 57). Stella stärker detta genom 
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tidigare nämnt citat. En upplevd “ledighet” bland de dömda kan skapa olika förutsättningar 

till att påbörja beteendeförändringar, som sedan kan leda till en större förståelse och en väg 

till “bättre ut”. Intervjupersonerna är alla eniga om att fängelsemiljön inte lämnar någon 

opåverkad, denna påverkan kan se olika ut, som Markus beskriver det, både positiv och 

negativ. Negativ då den inte ger ideala förutsättningar för “bättre ut”, positiv i den 

bemärkelse då den ger tid och möjlighet till självreflektion och förändring. 

Sammanfattningsvis verkar alla programledare eniga om att miljön i grunden inte är av 

stödjande karaktär och kan behöva förbättras för att individerna som går 

behandlingsprogrammen ska hjälpas istället för att stjälpas i deras förändringsprocess.  

 

6.2.2 Resultat i det lilla 

I intervjuerna får programledarna frågan om hur de ser resultat av deras arbete. I det hela är 

det svårt att se resultat, de får sällan veta hur det går för sina klienter när de kommer ut i det 

verkliga livet mer än för dem som kommer tillbaka på grund av återfall. Men de ser däremot 

resultat inne på anstalt. Lisa förklarar:  

 

Och sen att man märker att de är ärliga, inte det här att de säger det man vill höra utan att: 

såhär tänker jag och det är helt galet tokigt eller vad det nu är för något, att de vågar lyfta 

fram det. Bara där tänker jag att det har hänt någonting, att de vågar prata om sig själva   - 

Lisa 

 

Vår reflektion är att en klients ärlighet gentemot programledaren är ett tecken på att 

medvetenhet, en mer realistisk självkänsla samt att förtroende till personalen börjar växa 

fram. Ibland är resultatet av behandlingen inte lika tydlig i samtal utan visar sig i andra 

situationer och yttras genom andra källor. 

 

[...] när man pratar med kontaktpersoner på avdelningen och får höra att det blir skillnad, att 

de beter sig på ett annat vis eller att till exempel inte har så mycket misskötsamheter som 

tidigare eller att situation som uppstod ganska frekvent nu inte finns längre. Det syns på olika 

vis. Det ger effekt och det är kul. - Rebecca 

 

Så här beskriver Victoria och Ted sig se resultat i sitt arbete: 

 

Jag ser skillnad! Det är kul att se när det finns en ambivalens som sen blir en motivation hos 
klienten. - Victoria 
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Det bästa av allt är ju när de kommer tillbaka och kan berätta om en potentiell 

problemsituation som dom har löst på ett bättre sätt med hjälp av det vi har snackat om än 

vad de annars hade troligtvis gjort. Dom kan säga det i alla fall: att tidigare då hade det 

smällt men vad fan jag fick stopp på mig själv. För att vi precis hade pratat om det och det är 

ju ett direkt kvitto på att det är hjälpsamt för honom just då i alla fall. - Ted 

 

I tidigare forskning om sociala insatsers värde beskriver Månsson det problematiskt när 

behandlingsmetoderna fokuserar för mycket på att metoderna ska kunna visa på ett resultat. 

Han ser det som att det lätt övergår till att endast följa en typ av modell. Fängelsemiljön är 

redan svår som den är och flera faktorer är viktiga att se till för att faktiskt förstå vad 

behandlingen kan komma att betyda för klienten. Därför menar han att det är svårt när man 

talar om behandling på anstalt att också söka efter mätbara resultat, det bör inte vara målet 

(Månsson 2003, s. 76-79). Hans åsikt stämmer troligtvis men vi anser inte att det säger emot 

metoden KBT då det i slutändan verkar som att för våra intervjuade programledare handlar 

det om att se de små resultaten. I intervjuerna kommer det fram att metoden som används 

lämnar det öppet för programledarna att styra programmet efter varje enskild klients behov. 

Mätbara resultat ligger inte i fokus för den programverksamhet som bedrivs av 

programledarna. Programledarna antyder på liknande sätt att de små resultaten är vad de ser 

som förhoppningsvis kan bidra till en hållbar förändring. De små resultaten säger Stella gör 

hennes arbete som programledare tacksamt och givande. 

 

6.3	Verktyg	till	“bättre	ut”		
I kriminalvårdens arbete med att uppnå mottot “Vi bryter den onda cirkeln” och visionen 

“Bättre ut” spelar många olika yrkesgrupper in, men en av de största och viktigaste rollerna 

har programledarna. För att arbeta mot dessa uppsatta mål använder sig de av olika verktyg 

inom anstalten som behandlingsprogram, samtalsmetoder och samarbeten med myndigheter 

som socialtjänst med flera för att individerna ska få hjälp med återanpassningen. Ted ger sin 

bild av vad de gör i programmen. 

 

Att man kan inte lära en gammal hund sitta det tycker jag inte stämmer. Vi jobbar precis 

tvärtom. - Ted  
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6.3.1 KBT  

Inom kriminalvårdens programverksamhet används som tidigare nämnt KBT - kognitiv 

beteendeterapi som behandlingsmetod. Det ställdes en fråga till intervjupersonerna om deras 

tankar kring KBT och alla ställde sig i den frågan positiva till KBT som metod. Flera nämnde 

att KBT är en väl beprövad metod med goda resultat generellt sett. Victoria och Ted 

beskriver och reflekterar: 

 

Att gå från dysfunktionella till funktionella beteenden i samhället... Att lära om, 

omprogrammera, det är vad KBT handlar om [...]Det är inte alltid pengar som är motivet 

bakom brott, det är ofta spänningen, och i KBT kan man genom beteendeanalys komma fram 

till vad problemet ligger i egentligen. - Victoria 

 
Vi kanske inte kan påverka situationerna, det kanske är omöjligt i många fall men vi kan ju 

liksom välja hur vi ska förhålla oss till dom med hjälp av hur vi tänker och hur vi tolkar, och 

tänker om situationen. Så jag tycker att det är hjälpsamt, och det största insikten är för att 

jag… Det har ju hjälpt mig själv i många fall, - Ted 

 

Med hjälp av KBT lär sig klienterna att själva tänka kring situationerna de hamnar i. Enligt 

Månsson är KBT en metod som delvis kan sträva för mycket åt mätbara resultat som tidigare 

nämnt vilket är svårt att ens uppnå i en fängelsemiljö där två kulturer motstrider varandra. 

Månsson menar istället att man behöver behålla metoden individuellt inriktad och se till 

resultat utefter varje enskild individ (Månsson 2003, s. 76-77). Victoria nämner i sin intervju 

att anstalten hon arbetar på ska avskaffa för- och eftertester som finns i form av blanketter 

klienterna ska fylla i. Hon menar att de inte har kunnat visa på programverksamhetens effekt 

på klienterna. Detta kanske tyder på att de som arbetar med att utveckla 

programverksamheten har förstått just det Månsson diskuterar, att det inte bör vara mest 

väsentligt att fokusera på mätbara resultat. Marx med flera. talar för en förbättring som riktar 

sig till KBT som metod. De anser att KBT bör förbättras på flera plan, de nämner fyra 

förbättringspunkter. Som första förslag att programmen bör utföras individuellt. Som förslag 

nummer två belyser författarna vikten av att analysera behoven för varje enskild individ mer 

utförligt. Författarna menar i sitt tredje förslag att KBT bör fokusera kring att ta itu med 

känslor och tankar direkt kopplade till hur den tanken upplevs i stunden. Det handlar om att 

lära klienterna att reflektera och hantera när de tankarna och känslorna uppstår. Det 

sistnämnda förslaget är att inom KBT arbeta med motivation och inse att det är grunden till 

att förändring kan ske. De intervjuade programledarna upplevs inte tala emot denna 
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forskning. Victoria berör enligt oss det andra förslaget som Marx et al. vill belysa med en 

funktionell analys som ska identifiera ej önskvärda beteende (Marx, Miranda, & Meyerson 

1991, s. 885-889).  

 

RBM har gett oss fler lågriskare. Det gör att vi lägger våra resurser av de som verkligen har 

behov behandling. - Victoria 

 

Victoria betonar att RBM har gjort att behandlingsprogrammen riktas till de med högre risk 

för återfall som får behandling istället för “lågriskare” som inte löper lika stor risk för återfall, 

detta genom att man undersökt risk, behov och mottaglighet. Programmen sker redan i de 

flesta fall individuellt inom den kriminalvårdens programverksamhet vilket nämns i första 

förslaget. Som Ted nämner ovan arbetar han som programledare med att hjälpa sina klienter 

tolka och förhålla sig till sina känslor och tankar som berörs i förslag tre. Kanske uppfyller 

redan behandlingsprogrammen inom den svenska kriminalvården delvis de 

förbättringspunkter som författarna i den tidigare forskningen föreslår. 

 

I KBT är det viktigt att få tid mellan programtiden och få öva på det man lärt sig. Om man 

eventuellt stöter på en situation inne på anstalten kan man få uppgift att hantera den på ett 

annorlunda sätt (Kriminalvården 2016, s. 11-12). Detta menar Rebecca på är bra med KBT 

som metod, den ger tid för att kunna använda sig av nya tankesätt man fått som verktyg under 

KBT. Victoria talar även om att det finns en iver hos klienterna att ses och arbeta med 

program.  

 

Det behöver vara en max två gånger i veckan för det stora jobbet gör klienterna mellan 

sessionerna, det är där dom får öva på de här färdigheterna. Och mellan sessionerna kan 

man få en hemuppgift som att säga nej eller stå på sig och då behöver man den tiden emellan 

om det ska ge någon effekt så att säga. - Rebecca 

 

En del är ivriga och frågar när vi ska ses nästa gång, men en viktig del är det som händer 

mellan våra möten - Victoria 

 

Generellt sett ser programledarna positivt på KBT och de ser sig kunna arbeta med metoden 

utan att hamna i ett alltför snävt tankesätt angående sina klienter. Metoden verkar ge 

utrymme för individuellt riktad hjälp utifrån klientens specifika problematik.  
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6.3.2 Programledarnas verktyg 

I de olika behandlingsprogrammen arbetar programledaren och klienten mot en viss 

problematik som missbruk, våld, sexualbrott eller kriminalitet (Kriminalvården 2016, B). 

Dessa problem brukar vara kopplade till livet utanför murarna, så hur övar man på 

svårigheter om man inte möter dessa?  

 

Många har ju svårigheter att se, de sitter för grovt våldsbrott och så tänker ju dom att det kan 

jag ju inte träna på här inne liksom. Utan man kanske måste bryta ner det då i, det gör man 

ju i programmet när man pratar om ilska i någon form av låg nivå av ilska och irritation och 

när jag är vansinnig galen och att jag måste jobba med dem här mittemellan delarna och inte 

vänta tills jag är galen för då kommer jag inte klara av det. - Lisa 

 

Om en narkoman sitter inne, är han frivilligt nykter då? Nej för han kan inte bruka. För att 

kalla sig frivilligt nykter måste du själv välja att frångå dina normer, och det kan man inte 

göra praktiskt sett inne på anstalten. - Markus 

 

Lisa och Markus beskriver svårigheter med att arbeta med förändring inom en fängelsemiljö. 

I Marx, Miranda, & Meyersons artikel belyser dem just denna problematik. Genom att arbeta 

med dömda våldtäktsmän som artikeln belyser krävs inte en förnekelse eller ett undvikande 

av känslor utan mer en omprogrammering om vad innebörden av känslorna betyder (Marx, 

Miranda, & Meyerson 1999, s. 885-886). Att exempelvis inte avstå från begär mot droger kan 

du inte anses som nykter när du inte kan bruka som Markus belyser. Genom KBT går det att 

förändra tankar och känslor kopplade till något specifikt som i detta fall är narkotika. När 

individen väl kommer ut sätts dessa färdigheter på prov men som Rebecca är inne på kommer 

fler aspekter än tillgång till droger spela in om individen kommer att bruka. Genom KBT 

finns verktygen för att arbeta mot dessa problem men grunden kommer att läggas av 

individen själv och dennes motivation som belyses under 6.1.  

 

Det finns ett begrepp som säger att man ska vara sin egen vetenskapsman som betyder att 

man ska lära sig så mycket man kan om sig själv, att varje person har mest kunskap om sig 

själv. Man är medveten om sina tankar och känslor i olika situationer. - Rebecca 

 

Jag tänker att man hjälper klienterna och se sin problematik, alltså vad är det som har gjort 

att de har hamnat i den här onda cirkeln, nr 1. Och sen också att ge dem mer insikt, andra 
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tankar och att våga prova andra alternativ, så man öppnar en annan dörr lite på glänt så att 

de kan se att det finns andra möjligheter att välja.  - Lisa 

 

Lisa och Rebecca upplever vi bekräftar att processen börjar hos individen själv. Det börjar 

med att vara medveten om sin problematik vilket också kan kopplas till tidigare analys kring 

begreppet destigmatisering. Först när man känner till vem man är och i relation till andra kan 

man som Lisa säger prova andra alternativ. Vi frågade Rebecca om vad hon upplever är 

hennes klienters största problematik. 

 

Det är att kunna säga nej. Det är en sak vi jobbar med hela tiden och det kanske man inte 

tänker på men det är ganska många som har svårt att stå på sig och säga nej och tycker det 

är väldigt jobbigt. Och sen också problemlösning, att kunna lösa problem med olika slags 

verktyg i olika situationer. Ofta kanske de bara har ett verktyg att lösa problem med i alla 

situationer, till exempel våld. Det är ganska funktionellt, det ger respekt och man löser 

situationen för tillfället. Men när man ska skulle vilja ha ett annat sorts liv så är det inte så 

bra metod. - Rebecca 

 

Rebecca nämner två konkreta saker hon upplever sig ofta behöver jobba med i mötet med 

sina klienter, att säga nej och problemlösning. Dessa två verktyg kan vi uppleva för icke-

kriminella vara enkla och självklara att utveckla men här belyser Rebecca dessa som en 

avsaknad hos hennes klienter, oavsett ålder. Det börjar med att ge verktyg för att kunna ta 

små enkla steg för att komma närmare en förändring av hela personens livsstil. Markus 

belyser en annan viktig del i arbetet på anstalt. 

 

Det finns ett stort samhällsförakt och myndighetsförakt. Min uppgift är att vara med och bryta 

det. - Markus 

 

Markus beskriver att hans klienter ofta kommer till anstalten med ett förakt mot samhället 

och myndigheter, mestadels för att de upplever sig orättvist behandlade. Detta betonar 

Markus som viktigt i hans arbetsroll, att försöka bryta myndighetsföraktet leder i sin tur till 

en lättare återanpassning. Kriminalvårdens programledare blir en viktig länk mellan 

klienterna och myndigheterna som ska möta dem när de kommer ut. Programledarna är ju en 

del av myndighetssidan men har i uppgift att lösa upp negativa tankar klienterna har om 

myndigheter genom att visa respekt för klienterna som individer likt alla andra. Detta kan 

enligt oss också tyda på att ett exempelvis icke-deltagande inte beror på bristande kognitiv 
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förmåga som Rocha et al påstår. Det kan istället bero på ett medvetet grundat val utifrån det 

samhällsförakt och myndighetsförakt som klienten eventuellt har. 

 

6.3.3 En del i förändringsprocessen 

Programverksamheten är en del av det som kriminalvården erbjuder för att hjälpa klienter att 

bryta gamla mönster. Som ovan nämnt bygger dessa på frivillighet och en egen vilja att 

förändras. Det finns även andra delar av verksamheten som arbetar med frågor kring 

förändring som bland annat psykologer (Ekbom, Engström & Göransson 2010, s. 295). Enligt 

kriminalvårdens statistik genomförde 27 % av alla Sveriges intagna ett behandlingsprogram 

2015 (Kriminalvården 2016, Q). När Ted får frågan vad han anser om detta och eventuella 

förbättringsmöjligheter påpekar han vikten av kunskapsöverlämning mellan programledare 

och kriminalvårdare istället. Genom att interagera avdelningspersonalen mer i 

behandlingsarbetet tror Ted att programverksamheten kan förbättras och åstadkomma bättre 

resultat med fler som påverkar åt rätt håll. Lisa betonar också avdelningspersonalens arbete 

och betydelse.   

 

Eftersom man inte är på en avdelning eller tillhör någon arbetsgrupp som jobbar på 

avdelningen så blir man som en länk mittemellan. Att… Mellan klienten, avdelningen och 

personalen, verkstaden eller vad det nu kan vara, att man kan bidra med… För ofta är det ju 

de här svårigheterna som de har i vardagen, att man kan hjälpa till att öka förståelsen för hur 

den här klientens väg till “bättre ut” kan underlättas, genom att man kanske säger har ni 

tänkt såhär eller har ni provat så här. - Lisa 

 

Lisa beskriver sin roll som programledare som en del i arbetet, men att många aspekter och 

aktörer är med och spelar kring förändring. Hon blir bara en del i processen men ett tungt 

motiverande arbete kanske sker innan av andra verksamma i individens närhet som 

kontaktmän och klienthandläggare. Det konstanta arbetet med klienterna genom all personal 

på anstalten belyser Nylander (2015) som viktigt för en hållbar förändringsprocess. Detta 

betonar Stella gällande hennes arbete och yrkesroll. 

 

Det handlar ju vad jag gör i min yrkesroll. Men det handlar ju inte bara vad jag gör i mina 

samtal med klienten utan det är ett större nätverk av kontaktpersoner, klienthandläggare, 

frivårdshandläggare så att alla samverkar tänker jag att det är. Det är inte bara en person i 

“bättre ut”, utan vi är allihopa. Att se klientens större nätverk och behov av stöd och hjälp så 
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att alla, tänker jag är viktigt också, inte bara programledarrollen, men är en större del av 

nått. - Stella 

 

Stella beskriver som Lisa sin yrkesroll ödmjukt och belyser att hennes medverkan i 

förändringen som relativt liten. Hennes roll är bara en liten del av förändringsprocessen. 

Enligt Markus handlar det delvis om avsaknaden av uppföljande arbete från övriga 

myndigheter när klienterna kommer ut i samhället.  

 

Den enda uppsökande myndighet som finns när de kommer ut är kronofogden. Det hade 

behövt fler resurser som var riktade att hjälpa dem att klara sig ute i samhället. Om man har 

tur kanske frivården har tid att hjälpa till på vissa plan. Men det är komplicerat att få hjälp. 

Det finns ingen handläggare inom socialtjänsten som skulle ha tid eller ekonomiska resurser 

till att hjälpa en från fängelset med sådana enkla vardagsbekymmer - Markus 

 

Att arbeta med klienterna som sitter på anstalter är speciellt på flera sätt. Det är en helt unik 

miljö och flera av programledarna nämner att det är en destruktiv miljö, därför blir också 

arbetet med destigmatisering och arbetet med att bryta det kriminella habituset inte enkelt för 

denna grupp av människor. För programledarna handlar det inte om att förändra klientens 

förutsättningar i omgivningen utan hur de förhåller sig till det de kommer möta utanför 

anstalten. Lamont talar om diskriminering av stigmatiserade grupper och vår tolkning är att 

detta kan vara exempelvis på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Detta jämfört med 

icke stigmatiserade grupper som tenderar att prioriteras då de inte begått brott vilket 

eventuellt kan sänka huruvida man anser att individen förtjänar hjälp. Markus påpekar tydligt 

de brister som finns på utsidan. Det finns bara en uppsökande verksamhet, kronofogden som 

han säger och det är något som de flesta av hans klienter kommer mötas av på utsidan som 

ofta har samlat på sig mängder av skulder. Frigivningen är ett stort projekt och Markus 

önskar att fler myndigheter skulle samverka för klienterna på utsidan, ge dem förutsättningar 

för en ny chans i livet. 

 

Vad heter det här TP, Trivial Pursuit, med dom här tårtbitarna. Om programmen kanske är 

en tårtbit och för vissa kanske man lägger i två-tre om det är hjälpsamt sådär, men det är så 

många saker som måste finnas där för att det ska bli en varaktig förändring. Det är pro-

sociala relationer, att ha en bostad och att ha en schysst sysselsättning man trivs med och allt 

sånt där. - Ted 
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Med detta avslutande citat vill vi belysa att programverksamheten kan göra mycket för 

klienterna, men tyvärr inte allt. Det krävs många tårtbitar som Ted beskriver för att en individ 

ska kunna genomgå en lyckad beteendeförändring i fängelsemiljö och komma “bättre ut” i 

samhället. Ett kriminellt habitus grundar sig i många olika områden i en klients liv. Därmed 

innebär det att den individen måste lära sig förhålla sig och hantera alla delar av sitt habitus. 

Det kan innebära att ta stora steg som att strypa tillförseln av det som upprätthåller den 

kriminella livsstilen. Exempelvis att flytta och att bryta med kontakten med personer som har 

haft en negativ påverkan, som uppmuntrar droger eller våld. Det kan också innebära att hitta 

ett arbete som kan bidra med rutiner, ekonomisk kapitel och minska risken för rastlöshet. Det 

kan ingen programledare åstadkomma ensam genom program, men de kan mycket möjligt 

enligt vår uppfattning skapa en väg i rätt riktning. 
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7.	Diskussion	
 

Denna studie har haft som mål att studera hur kriminalvården med sitt tredelade uppdrag 

arbetar för att uppfylla mottot “att bryta den onda cirkeln” samt visionen “bättre ut”. Genom 

arbetet med denna studie har frågor och tankar väckts kring hur det sociala arbetet på anstalt 

bedrivs och om det fungerar i verkligheten. Med hjälp av kriminellt habitus har vi försökt att 

förstå hur myndigheten arbetar och vilka svårigheter som de stöter på i sitt arbete. Det som 

framkommit är att det inte finns en tydlig och enkel förklaringsmodell som kan beskriva 

processen med att hjälpa individer bryta sitt kriminella habitus. Kan man bryta det? Hur går 

man tillväga i en sådan komplex miljö som på anstalt? 

 

Goffman målar upp en tydlig bild av en total institution. Genom denna studie har vi besökt 

fyra anstalter som alla har beskrivit hur de arbetar med sina respektive klienter. Dessa besök 

har fått oss att tvivla på om Goffmans förklaring av totala institutioner fortfarande existerar 

inom den svenska kriminalvården år 2016. Kan fängelset fortfarande klassas som en “total” 

institutionsform? Ted beskriver säkerhetsarbetet på anstalten som relationistiskt, detta är 

återkommande i alla våra intervjuer. Genom att möta klienterna och prata med dem i 

vardagssamtal som vanliga människor skapas relationer som i det långa loppet 

förhoppningsvis leder till en miljö som är säker, stödjande och lärande. Detta kallas 

relationistiskt säkerhetsarbete inom kriminalvården. Denna anser vi går delvis emot 

Goffmans teori om totala institutioner, och som många intervjupersoner betonar att det är 

viktigt med en stödjande miljö. Dagens kriminalvård känns medveten om detta och de 

programledare som vi har träffat brinner alla för sitt arbete och för att hjälpa klienter 

förändras under den tid de är frihetsberövade, detta delvis med hjälp av att skapa relationer 

med de intagna. Detta blir ett sätt att arbeta mot det som benämns som institutionsskadade 

individer genom att skapa en sorts trygg miljö med personal i form av programledare, 

klienthandläggare och personliga kontaktmän.       

 

Månsson poängterar att beteendeterapi som idag används inom programverksamheten inte 

bör fokusera på att få fram mätbara resultat (Månsson 2013, s. 79). Det vi tycker är intressant 

med detta är att Victoria också verkar bekräfta det Månsson säger sig vilja förändra, att för- 

och eftertester är på väg att slopas då de inte längre anses viktiga och kanske inte uppfyller en 

funktion. Som vi kan se det verkar KBT inom den svenska kriminalvården mot de 

förbättringsförslag som Marx med flera presenterar. Vi frågar oss om detta kan tyda på att 



 42 

den svenska kriminalvården är duktiga på att använda sig av metoden, eller om det kan bero 

på att KBT som metod har utvecklats till det bättre sedan 2002 när programverksamheten 

startade. Med KBT upplevs intervjupersonerna nöjda och de ser resultat av sitt arbete på flera 

sätt. Trots att mätbara resultat inte bör vara i fokus så är resultaten självklart viktiga och att 

metoden som används bör fungerar på bäst möjliga sätt för alla typer av individer. Med det 

sammantagna resultatet av intervjuerna känns inte heller detta omöjligt att uppnå. 

 

Vi anser att destigmatiering är möjlig för en stigmatiserad individ som tillhör den andra 

formen av Goffmans begreppsdefinition av stigma, vilket skulle kunna vara en kriminell 

individ. Det som blir problematiskt är att en individ tillhörande den tredje formen av 

stigmatisering på ett enklare sätt kanske kan se förbi sin skillnad i till exempel hudfärg och 

förstå sitt lika värde med människor med annan hudfärg som inte är stigmatiserade. Att till 

exempel stå upp för hur man ser ut, vart man kommer ifrån kan inte blandas ihop med frågan 

huruvida man gjort sig förtjänt av att inte bli stigmatiserad. Vi funderar på om 

destigmatiseringsprocessen är svårare för en individ inom den andra formen av stigmatisering 

därför att personen bär med sig skuld och skam över att faktiskt ha begått brottsliga 

handlingar som ofta andra berörts negativt av. Att acceptera sitt lika värde med andra icke-

stigmatiserade människor kanske därmed är svårare då man inte anses förtjäna att behandlas 

lika enligt övriga befolkningen. Kanske kämpar färre kriminella för att komma ur sin 

stigmatisering då man ser sig själv som bidragande till att ha upprättat ett kriminellt habitus. 

Detta kan den kriminella sällan komma ifrån men kan lära sig att förhålla sig till faktorer 

såsom uppväxt, nätverk, felinlärning, ett kriminellt habitus som bidragit till de kriminella 

handlingarna. Att gå från att “jag inte kan något annat” till att “jag vill lära mig göra något 

annat och lämna det gamla bakom mig”. Att göra förändringar i sitt liv för att bryta med sitt 

kriminella habitus och delvis förhålla sig till det är genom programverksamhetens arbete inte 

omöjligt om man ser till det programledarna säger sig arbeta för, men dock inte heller helt 

okomplicerat. Intressant hade varit att veta hur Lamont ser på destigmatisering hos den 

kriminella.  

 

Programledarna betonar vikten av att det finns många viktiga aktörer i “bättre ut” som kan 

finnas där för klienterna från början, innan och efter frigivning. “Alla är vi en del av “bättre 

ut”” som Stella sa. Efter arbetet med denna studie anser vi att en individs kriminella habitus 

spelar en stor roll i klientens väg till “bättre ut”. Nätverket är en av delarna som omger 

individen och kan försvåra starten på ett nytt liv efter en verkställighet vilket varit del av att 
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ge upphov till individens kriminella habitus. Om personen kommer ut till samma nätverk 

kommer återfallsrisken att höjas. Detta betonar även Victoria och det kommer lägga grunden 

för om de program som genomförts kommer att få betydelse för individen. I grunden handlar 

det om ett val, men valet medför också konsekvenser för individen, individens sociala 

nätverk och samhället. Ibland handlar det att bryta med de starka sociala band individen har 

och lämna den kriminella karriären bakom sig som tidigare styrt individens liv. Som Victoria 

nämner finns goda grundvärderingar redan hos hennes klienter men att leva utefter dem är 

inte ett enkelt val. Det kräver ofta stora förändringar och att samtidigt erkänna att livet man 

förut levt har skadat andra och sig själv, en insikt som kan innebära känslor av skuld och 

skam gentemot människor man älskar. Detta kan vara den svåraste delen av arbetet och 

därför är det viktigt att förändringsprocessen börjar redan inne på anstalten där det finns tid 

för reflektion och bearbetning av vad den kriminella livsstilen medfört och hur den går att 

bryta upp med.  

 

Återfall var till en början för oss en viktig frågeställning, hur är programledarna med och 

motverkar återfall i brott? Vi fick förändra vårt perspektiv på återfall då programledarna 

betonade att återfall inte har huvudfokus i behandlingsprogrammen. “Vad är egentligen 

återfall?” frågar Markus. “Det är en del av processen” säger Lisa. “Att lära en gammal 

hund att sitta”, säger Ted är vad de försöker göra. Med det tålamod programledarna visar 

med fokus på individen och djupdykning i klienternas känslor och tankar, i den processen kan 

kanske en ond cirkel brytas. Med hjälp av motivation, fängelset som stödjande miljö och 

goda verktyg i samverkan med klientens nätverk och andra myndigheter tror vi att individen 

har goda förutsättningar att komma “bättre ut” i samhället. 

 

Denna studie har inte i syfte att påvisa en definitiv sanning. Vi har siktat mot belysa hur den 

specifika yrkesrollen upplever sitt arbete och därmed kan resultatet variera och eventuellt inte 

tala för hela yrkesgruppen. Vi anser dock att denna studie har uppfyllt sitt syfte samt besvarat 

de centrala frågeställningarna.  

 

7.1 Förslag för framtida forskning 

Under denna arbetsprocess har tankar och reflektioner väckts om eventuell vidare forskning 

kring ämnet. Något som framkom i mötet med våra intervjupersoner är att de upplever 

gehöret från andra myndigheter som bristfälligt med att försöka hjälpa dessa individer till ett 

bättre liv fritt från brott. Framtida forskning skulle kunna fokusera på hur sociala 
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myndigheter som socialtjänsten samverkar med kriminalvården för att hjälpa individer som 

friges genom exempelvis uppsökande verksamhet. Vilka myndigheter bär ansvaret och hur 

fungerar det? “Bättre ut” kräver mer av samhället än tid på anstalt och i behandlingsprogram.    
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Bilaga	
	

Intervjufrågor	
 

Kriminalvården	

● Hur har kriminalvården lagt upp er programverksamhet? 

● Vilka underlag har ni för programverksamheten? 

- Är underlagen ämnade för programverksamhetens alla program på alla 

anstalter? 

● Hur förbereds ni som programledare inför ansvaret av ett program? 

- Tillsammans inom ert område, på anstalten generellt eller tillsammans med 

andra anstalters programledare? 

- Ser det organisatoriskt sett likadant ut inom alla program? 

● Vad används som teoretisk grund för uppbyggnaden av programverksamheten? 

 

Personlig	åsikt	&	yrkesroll	

● Vad innebär din yrkesroll? 

● Vilka/vilket program arbetar du med? 

● Vad är dina olika programledarroller avsedda att arbeta för/emot? 

● Vad betyder mottot “vi bryter den onda cirkeln” och visionen “bättre ut” för dig? 

● Hur medverkar du i din yrkesroll för att verka mot visionen “bättre ut”?  

● Hur anser du att dina klienter påverkas av fängelsemiljön?  

● Vad upplever du är bra/dåligt med din yrkesroll som programledare? 

● Vad fick dig att bli programledare? 

● Hur upplever du dig se resultat av ditt arbete som programledare?  

● Hur förbereder du dig mentalt inför mötet med dina klienter? 

- (Vad tänker du på inför mötet med dina klienter i programgrupper?) 

● Vad anser du om att kriminalvårdens behandlingsprogram är baserade på KBT?  

- (Vad anser du om KBT?) 

● År 2015 var det 2205 intagna vilket är 27% av alla intagna som gick 

behandlingsprogram. Hur anser du att man bör jobba för att fler skall gå program? 

● Skulle det göra skillnad om mer tid spenderades på behandlingsprogram eller skulle 

antalet klienter som väljer att gå behandlingsprogram förbli detsamma? 
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● Vi såg även att återfallsbrott sker i allra största grad bland de som är yngre än 29. Är 

de flesta du möter i grupperna yngre än 29 eller tenderar det att vara äldre än 29? 

- Varför tror du att det är som det är? 

● Vilka tendenser kan du se bland dina klienter som väljer att gå behandlingsprogram? 

- (Hur är de som personer? 

- Hur är deras attityd? 

- Ålder? 

- Syn på deras egna brott? 

- Vilka problem är de största?) 

● Vad tror du är främsta anledningen/anledningarna till att en klient återfaller i brott?  

- Vad anser du är det största problemet hos dina klienter? 

- (Självbild? 

- Kriminellt umgänge? 

- Inlärt beteende?) 

● Upplever du att det finns en skillnad mellan hur programverksamheten arbetar med 

kvinnor och män? 

- I så fall hur? 

● Om du fick förändra något gällande programverksamheten, vad skulle det vara? 

 


