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 Abstract 

 

Genom historien har frågorna om hur man får människor till att inte begå brott, 

hur man bäst straffar en brottsling och hur man får brottslingen att inte begå 

brott igen diskuterats intensivt. Om man tittar tillbaka i historien har 

kroppsbestraffning och dödsstraff varit de centrala straffmetoderna. Det var 

först på 1800- talet som tanken om att brottslingars själ skulle straffas istället 

för kroppen. Det var med denna tanken som fängelsestraffet blev en central del. 

Bakom murarna skulle fångarna inte bara straffas för sina gärningar de skulle 

också formas till en människa samhället ville ha. En laglydig människa. Under 

det senaste decenniet har kriminalvården börjat använda sig av en 

rehabiliteringsform som de kallar programverksamhet. Det går ut på att den 

intagne själv ska vilja leva ett laglydigt liv och får hjälp med att så kunna göra 

när de blir frigivna. Kriminalvården har i Sverige idag 16 stycken olika 

rehabiliteringsprogram. De programmen som används mest i Kalmar är 

Beteende Samtals Förändring- BSF, Brotts- brytet och Enhanced Thinking 

Skills – ETS. För att försöka utröna orsaker till att kriminella återfaller i brott 

har jag vänt mig till personal inom kriminalvården som arbetar med dessa 

program i Kalmar. De menar att det finns olika typer av kriminella som 

återfaller i brott. Dels de som inte vill leva laglydigt, p g a. att de tjänar på att 

vara kriminella. Både socialt och ekonomiskt. Dels finns de som saknar 

förutsättningar för att komma ifrån den kriminella världen, t ex. att hela deras 

sociala liv består av kriminella och de har varken ekonomin eller förmågan att 

ändra på det. Och därför blir det en betydligt större risk att dessa kommer att 

återfalla i kriminallitet. Enligt självkontrollsteorin av Hirschi och Gottfredson 

är det människor som saknar eller har låg självkontroll som har fallenhet för att 

bli kriminella. En människa utan självkontroll är impulsiv och tänker på 

belöningen och inte på konsekvenser. 
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1  Inledning 

Från en undersökning som gjordes 2001 av brottsförebygganderådet (BRÅ 2001) 

visade det sig att hela 46% av de som begått brott och blivit lag förda, begår nya 

brott inom 3 år. Vad beror det på att så många faller tillbaka till den kriminella 

banan? Är det fel på rehabiliteringsåtgärderna inom kriminalvården eller är inte 

rehabilitering fungerbart för alla och måste då andra åtgärder vidtas?  Måste alla ha 

viljan för att rehabiliteringsåtgärderna ska ge resultat? Bakomliggande orsaker som 

tillexempel brottslingens uppväxtförhållande och vilken miljö uppväxten sker i är 

viktiga för att utröna om vad som är brottets orsaker.   

Allt som ofta går det att läsa i media om olika våldsdåd som händer runt om oss. 

Ibland går det även att läsa att dessa dåd hade gått att förhindra. Antingen för att 

gärningsmannen sökt vård men inte fått det eller att gärningsmän gör upprepade 

återfaller i brott.  I fallet Engla, den tio åriga flickan som mördades i Stjärnsund har 

det kommit fram att mördaren var långt ifrån okänd för polisen. Tidigare har 

mannen dömts för bland annat sexuellt ofredande, försök till våldtäkt och sexuellt 

tvång. Den oundvikliga frågan blir då - gör rättsväsendet tillräckligt för att hindra 

sexualbrottslingar från att återfalla i brott? (Västerbottens-Kuriren 2008-04-15).  

Inspirationen till rapporten kom utifrån egna tankar om brott och dess orsaker. Vad 

som får människor att begå brott. Vad som får människor att begå brott igen efter att 

de har avtjänat sitt straff. Om det är brister inom kriminalvårdens utformning av 

rehabiliteringsprogrammen eller om orsaken ligger hos den enskilde brottslingen.

  

Rapporten kommer att redovisa hur kriminalvården i Sverige ser ut och redovisa den 

fakta som finns kring att så många faller tillbaka i kriminella banor.  
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1.1 Bakgrund 

 

I dag använder sig kriminalvården av tanken om att människan kan formas, det 

vill säga rehabiliteringstanken. Men det har inte alltid funnits en tro på att 

människan kan omformas till en individ som passar det samhälle med lagar och 

regler som vi lever i. Tillbaka i historien var den straffande tanken 

dominerande. Människor skulle straffas hårt för sina gärningar och bli ett 

exempel. Ett så kallat avskräckande exempel.  

”Efter sitt attentat mot Ludvig XV  dömdes Damiens den 2 mars 1757 till att göra avbön 

framför huvudingången till Notre Dame, dit han skulle föras ”i en kärra, naken, endast iförd 

skjorta och bärande ett brinnande vaxljus på två skålpund” i denna kärra och på en schavott 

som skulle resas på Place de Gréve skulle han därefter knipas med glödande tänger i bröstet, 

armarna, låren och vaderna; hans högra hand, hållande kniven med vilket han begått sitt 

fadersmord,  skall brännas med svaveleld och i såren ska det hällas smält bly, kokande olja 

och brinnande tjära samt vax och svavel sammansmälta; därefter skall hans kropp slitas i 

stycke av fyra hästar, hans lemmar och hans bål kastas i elden och förbrännas samt askan 

skall strös för vinden”            ( M. Foucault, 1987, sid. 9) 

Genom historien har frågorna om hur man får människor att inte begå brott, hur man 

bäst straffar en brottsling och hur man får brottslingen att inte begå brott igen 

diskuterats intensivt. Om man tittar tillbaka i historien har kroppsbestraffning och 

dödsstraff varit de centrala straffmetoderna. Man ville att brottslingen skulle sona 

sina synder. Genom att göra kroppsstraffet och dödstraffet till ett allmänt skådespel 

ville man avskräcka folket från att begå brott. (Ambrius, 1996) 

I början av 1800-talet försvann det stora skådespelet som kroppsstraffet utgjorde, 

man skyggade för den torterade kroppen och avrättningarna flyttades innanför 

fängelsets murar.  I slutet av 1800- talet började den rehabiliterande tanken ta över. 

Man skulle inte bara straffa en brottsling för sina gärningar längre, utan man skulle 

anpassa honom till samhället. Han skulle formas till en individ som samhället vill 



Rapport nr. 524 

 3 

 

ha. Från att ha straffat kroppen började man nu straffa själen (Foucault. 1987) Man 

satte honom i fängelse där han ständigt var övervakad, vare sig han arbetade, åt eller 

gick på toaletten gjorde han det för att någon annan sa åt honom att göra det. Man 

tog inte bara ifrån brottslingen hans frihet utanför murarna, man tog även ifrån 

honom friheten att vara människa och att bestämma själv över sitt liv. Man tog 

också ifrån honom något som är ett av de viktigast människan har -tid, Den tid 

människan har här på jorden är begränsad, när man låser in en brottsling och 

bestämmer varje steg han ska ta, tar man även ifrån honom hans ägande av sin egen 

tid. Michel Foucaults (1987) bok Övervakning och straff beskrivs fängelset som ett 

maskineri som har som handlingsmetod total tvångsuppfostran. 

”I fängelset kan styrelsen förfoga över fångens personliga frihet och tid. Man inser då hur 

mäktig den uppfostran är som inte bara för en dag, utan för en hel rad av dagar och till och 

med av år kan reglera den tid en människa skall ägna åt att vaka och sova, vila och arbeta, 

hur mycket mat hon ska ha och av vilken kvalité, vad hon ska arbeta med och hur mycket hon 

ska få betalt, när hon ska be, när hon får tala och rent av, om man så kan säga, när hon får 

tänka.” (sid. 238) 

Dagens rehabiliteringstanke har i mångt och mycket gått ifrån det tvång som 

tidigare var så karaktäristiskt. Istället dominerar en rehabiliteringsform som kallas 

programverksamhet, och som går ut på att den intagne själv ska vilja leva ett 

laglydigt liv och får hjälp med att så kunna göra när de blir frigivna. Det är denna 

programverksamhet som står i fokus för denna rapport. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utröna orsaker till att kriminella återfaller i 

kriminallitet efter  frigivning utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Detta innebär att 

jag utifrån självkontrollsteorin ska undersöka hurvida rehabiliteringsprogrammet 

fungerar. Den givna frågan är om återfallen beror på brister i rehabiliteringen eller 

det om handlar andra faktorer ( t ex. situation efter fri givning eller ” obotlig 

brottslighet”) 
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1.4  Avgränsningar 

Rapporten kommer att behandla frågan om kriminalvårdens rehabiliteringsprogram 

utifrån interjuver gjorda med Kalmar kriminalvård. Jag har valt att inrikta mig på tre 

olika program. Brotts – Brytet, ETS och BSF. Andra former av rehabilitering 

behandlas inte i denna rapport. 

1.5 Tillvägagångssätt 

I underlaget till rapporten har jag använt mig av öppna interjuver med sakkunniga.  

Jag har även läst statistik om hur återfallsbrottsligheten ser ut. För att förstå varför  

synen på brottslighet ser ut som den gör idag, har en titt in i historien varit 

nödvändig. 
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Teori 

 

Brottslighet är beroende av att det finns motiverade förövare. Rehabiliteringens 

syfte är därför att bryta före detta förövares motivation att begå brott. För att kunna 

analysera rehabiliteringsprogrammen behövs först en förståelse vari förövarens 

motivation till att begå brott består. Detta kommer att göras utifrån Hirschi och 

Gottfredsons teori om självkontroll. 

Självkontrollsteorin  

Den inre självkontrollen 

Det finns en naturlig mänsklig benägenhet att söka nöje och tillfredsställelse och att 

undvika smärta och lidande. Nästan alla brott är enkla, triviala, lätta åtgärder som 

syftar till att tillfredsställa ögonblickets önskningar. Det är denna insikt som 

påverkat teorin om brist på en inre självkontroll som generell grund för brottslighet. 

Kriminologen Travis Hirschi utvecklade tillsammans med kriminologen Michael 

Gottfredson 1990 en ny teoretisk ansatts. I boken A general theory of crime 

utvecklar de idén om att skillnader i individens benägenhet att begå brott kan 

förklaras med skillnader i deras självkontroll. Låg självkontroll är enligt detta 

synsätt kausalt relaterad till hög brottsbenägenhet. Med låg självkontroll menas en 

individuell egenskap som är stabil över personens livscykel. Egenskapen gör 

innehavaren impulsiv, okänslig, fysisk, risktagande, kortsiktig och icke-verbal och 

denne kommer därför, hävdar Gottfredson och Hirschi, att ägna sig åt kriminella och 

liknande handlingar, därför att hon brister i förmågan att överväga handlingarnas 

konserkvenser. Gottfredson och Hirschi menar vidare att orsakerna till att en individ 

får låg självkontroll kan vara brister i individens uppfostran och andra tidiga 

störningar i uppväxtförhållanderna. (Lindgren 1998, sid. 38.) Teorin går ut på att det 

är människor, som inte tränats i inre självkontroll, de som inte fått felaktiga 

beteende korrigerade, som har benägenhet att begå brott. Låg självkontroll är inte 

skapad av skolning, omsorg eller internalisering.  

 

Människor som saknar självkontroll har ett behov av omedelbar belöning av 

önskningar. De drivs av en ”här och nu ” tillfredställelse. De innebär lätta och enkla 
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belöningar. De tenderar att sakna uthållighet, tålamod eller motståndskraft. Att vara 

aktiv, äventyrlig och ”fysisk” (i motsatts till verbal) är ett kännetecknande drag. 

Detta innebär få eller magra långsiktiga vinster. Det finns ofta därför mer 

långsiktiga problem med jobb, familj och vänner, dvs. brist på stabilitet i relationer, 

man visar litet intresse för konsekvenser på lång sikt. Planera sin vardag för 

människor som saknar själkontroll är svårt, om inte omöjligt. När människor som 

saknar självkontroll begår brott resulterar det ofta i smärta och besvär för offret, dvs. 

förövarna tenderar att vara självcentrerade, likgiltiga eller okänsliga inför andras 

lidande och behov (det betyder inte att brottslingar är ovänliga och osällskapliga, 

tvärtom kan de ha upptäckt de enkla och lätta kortsiktiga belöningarna av charm och 

generositet). De människor som saknar självkontroll tenderar även att följa 

omedelbara impulser som inte är kriminella, t.ex. röka, dricka, använda droger, 

spela, lämna barn utan tillsyn. Man tenderar att ha minimal tolerans inför 

frustrationer och liten möjlighet att svara på konflikter genom verbala aktiviteter 

(hellre fysiska). (Motion 1993/94: JU802, Ingvar Svensson) 

 

Utifrån denna teori bör rehabiliteringsprogrammen fokusera på att stärka internens 

självkontroll. Först måste internen förstå problemet, sedan tränas i att kontrollera 

impulser, utveckla mer känslor och bli mindre fysiska. 

 

3  Resultat 

Daniel Lindwall arbetar som programverksamhetsansvarig på anstalten i Kalmar. I 

en intervju med D. Lindwall förklarar han hur de arbetar inom kriminalvården med 

rehabilitering av intagna. Detta program är inget unikt för Sverige, utan kommer 

från Kanada och Storbritannien. Eftersom programmen är relativt nya i Sverige har 

det inte kunnat göras någon studie angående hur vida programmen förebygger 

återfall i kriminallitet. Däremot har det i Kanada och Storbritannien visat på bra 

resultat. 
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D. Lindwall berättar att kriminalvården har 16 stycken olika rehabiliteringsprogram. 

De programmen som används mest är Beteende Samtals Förändring- BSF, Brotts- 

brytet och Enhanced Thinking Skills – ETS.  

BSF är det inledande programmet och består av samtal mellan intern och vårdare 

vid 5 olika tillfällen. Själva tanken med samtalen är att internen själv ska komma på 

vart problemet i dennes beteende ligger. Vårdaren hjälper till, men ställer bara 

öppna frågor.  

Brotts-Brytet är ett program som handlar om att internen själv ska sätta upp mål de 

vill uppnå och göra en plan på hur denne ska nå dit. Det handlar om enskilda samtal 

mellan intern och vårdaren samt gruppsamtal. Vårdaren jobbar även med internens 

bakgrund och uppväxt och problemen den har som kan härledas dit. Brotts- Brytet 

är ett relativt långt program som pågår under 8-10 veckor, med 25 gruppsamtal på 2 

timmar och minst 3 enskilda samtal. 

ETS- Enhanced Thinking Skills är ett program där de intagna tränas på att förbättra 

sin tankeförmåga. Internerna får bland annat öva sig på problemlösning, sociala 

färdigheter, kreativt tänkande, effektivt tänkande, självkontroll och 

perspektivtagande. Programmet tar ca: 7 veckor. Det är 21 lektioner på 2-3 timmar 

styck. 

Programmen är frivilliga och internerna måste söka sig in. Det är oftast fler interner 

som vill vara med i programmet än vad som finns plats för, och därför krävs det 

hårda intagningskrav. Först måste de visat att de har en inställning till att de vill 

förändra sitt liv. Det finns olika anledningar till att internerna vill gå programmen. 

Är det inte för att de vill förändra sitt liv så kan det vara för att de vill få fler 

förmåner med t ex permission, genom att låsas vara förändringsvilliga. De är dessa 

som personalen vill få bort genom antagningsinternjuver. För de längre programmen 

krävs det att internen har ett längre straff att avtjäna. Kriminella kan även få gå 

program via frivården när de har avtjänat sitt straff och är villkorligt frigivna. 

D. Lindwall svarade på frågan varför han trodde att det är så många som faller 

tillbaka in i kriminallitet efter frigivning att för att kunna hjälpa en människa kvävs 
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det först och främst att denne människa vill bli hjälpt. Och det är det inte alla som 

vill. 

D. Lindwall menar att de finns kriminella som inte vill bli laglydiga. Exempel på 

dessa är Fucked For Life, Hell Angels, Bandidos med flera. De har valt ett liv som 

står utanför samhällets regler och normer. I dessa grupper blir låg självkontroll 

belönat. Att lägga pengar och tid för program på en som inte vill bli bättre är totalt 

meningslöst. Sen finns det dem som vill bli bättre, som jobbar på det. Men när de 

kommer ut är de utan förutsättningar. De kanske inte har några vänner som inte är 

kriminella, ingenstans att bo, de vet inget annat liv. Att då kunna anpassa sig till det 

är svårt på egen hand.  

D. Lindwall berättar vidare att en väldig svår typ av människor är psykopaterna och 

sexualbrottslingarna. Denna kategori går inte att rehabilitera. Män som är dömda för 

våldtäkt på barn ser inget fel med sin handling. För dem är att ha sex med barn en 

vacker sak. De menar att det ultimata sättet att förmedla till barnet vad han/hon 

betyder för honom är att ha någon sorts av sexuellt umgänge med barnet. Det 

handlar inte om att ”fixa” en sådan människa med program utan snarare lära dem att 

förstå att det inte är ett accepterat handlande och får dem att kunna kontrollera sig. 

Det samma gäller psykopater. De är väldigt labila människor men även för dessa, 

som ofta har väldig låg självinsikt, gäller det att få dem att kontrollera sitt 

handlande.  

D. Lindwall anser att skylla på sin uppväxt för att man blivit kriminell är ett sätt att 

lägga över skulden på någon annan istället för sig själv. Han anser att kärnproblemet 

ligger i killarnas attityder. Viljan att ta till snabba lösningar på en konflikt. Att ge 

någon en smäll är betydligt enklare än att försöka klara upp situationen genom att 

samtala. Speciellt då det många som har svårt att uttrycka sig. 

I en interjuv med Mikael Ståhl, ansvarig för programverksamheten för frivården i 

Kalmar berättar han att även efter frigivning finns det hjälp att få. Frivården möter 

upp internen när den går från intagen till villkorligt frigiven. De försöker hjälpa till 

en ny vardag utan kriminalitet. När en intagen blir villkorligt frigiven tas det ett 

beslut av frivården om personen i fråga ska stå under övervakning under prövotiden. 
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Det görs en så kallad risk- och behovsbedömning. Om personen hamnar under hög- 

eller medelstor risk för återfall i kriminalitet sätts han under övervakning under den 

tiden han är villkorligt frigiven. De intagna har krav på sig under tiden då de är 

villkorligt frigiven ( Svea rikes lag, Brb 27:4) att föra ett allmänt skötsamt leverne. 

Med det menas att man ska hålla sig drogfri och nykter och inte begå brottsliga 

handlingar. De har skyldighet att ha kontakt med sin övervakare och med denne 

planera sitt leverne i framtiden. Frivården arbetar som en utslussande verksamhet 

inom kriminalvården. De tar på ett tidigt stadier av internens fängelsestraff kontakt 

med denne och börjar planera ett liv efter frigivning. Efter frigivning är det viktigt 

att den frigivne har någonstans att bo. Den frågan är ofta löst när det är dags för 

frigivning. Om det skulle uppstå något problem men den bostad som var tänkt till 

den frigivne ligger det på socialtjänstens bord att hantera det, inte frivården ( Svea 

rikes lag, SoL 3:1) Frivården arbetar mycket med att vara en länk mellan internerna 

och det övriga samhället. Som tillexempel sjukvård, socialtjänsten med flera. Men i 

en undersökning gjort bland fångar visade det sig att hela 40% av internerna inte vill 

ha något med myndigheter att göra. Därför arbetar frivården mycket på lång sikt att 

skapa förtroende och tillit bland interner. En del blir tvingade till att delta i program, 

så kallade tvångsprogram. De kan ha dömts via domstol till olika sorters vård eller 

program istället för att avtjäna sitt straff på anstalt. ”Hur pass effektiva de program 

som man tvingas in på är, kan diskuteras” menar M. Ståhl. 

På frågan om varför det är så många som återfaller i kriminallitet efter avtjänat straff 

svarade M. Ståhl att han trodde det kunde bero på många olika anledningar. Men att 

de människor som har ett missbruk i grunden återfaller i större utsträckning i 

brottslighet. En människa som har ett missbruk har det svårt att få missbruket att gå 

runt ekonomiskt. Missbruket kostar för mycket pengar. Men även den sociala biten 

för en missbrukare är väldigt svår. En som missbrukar bygger oftast upp ett socialt 

nätverk av missbrukare. Oftast försvinner det sociala nätverk de hade innan 

missbruket började. Så även om de kommer ut ”rena” från anstalten består det 

sociala nätverk fortfarande av missbrukare. Det gör det lättare att falla tillbaka in i 

ett missbruk. En annan grupp som återfaller är de som har en vinst av att leva ett 

kriminellt liv. Det kan vara en gängmedlem som får bekräftelse och status i sitt 

gäng. Kanske även tjänar ekonomiskt på att hålla sig utanför lagen. Med att till 
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exempel sälja vapen och droger. Men enligt vad M. Ståhl tror så finns det knappt 

ingen kriminell som i längden inte skulle vilja vara en laglydig medborgare. Det 

finns enligt honom bara omständigheter till att det inte är så. 

 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Denna rapporten bygger två olika rehabiliteringstillfällen, på Kalmar anstalt och 

inom Kalmar frivård. Det finns andra former av rehabilitering och 

rehabiliteringsprogrammen ser olika ut på olika ställen i Sverige. Resultatet är 

därför inte enkelt generaliserbara. 

 

4  Diskussion.  

I BRÅ:s rapport 2001 kan man se att det är 46% av de kriminella som återfaller i 

brottslighet inom 3 år efter frigivning. Vad detta kan bero på finns det mycket 

forskning om.( BRÅ 2001). Och det finns fler frågor än svar. Vissa hävdar att det är 

inte kriminalvårdens rehabilitering som inte håller måttet utan att det finns inga 

förutsättningar för brottslingarna när de avtjänat sitt straff. När de kommer ut har de 

bara sitt gamla sociala liv som består av kriminella att gå tillbaka till. Och det blir då 

lättare att återfalla i den kriminella livsstilen. Andra menar att det inte går att hjälpa 

någon som inte vill bli hjälpt. Att det finns kriminella som inte vill leva ett laglydigt 

liv, utan tjänar på att leva som kriminell, både ekonomiskt och socialt.  

Om en människa begår brott utifrån Hirschis och Gottfredsons självkontrollsteori, 

hur ska rehabiliteringsprogrammen då genomföras för att få bästa resultat? Utifrån 

självkontrollsteorin kan inte människor som saknar självkontroll behärska sig. Där 

är längtan efter snabb tillfredställelser mycket stor och tanken på konsekvenser av 

sitt handlande liten.  En människa som inte kan styra sitt handlande eller kontrollera 

sina impulser kan ju inte hjälpas genom att bara sättas i fängelse. 

Självkontrollsteorin utgår från att kriminella inte kan styra sitt handlande. Begå brott 

är en impulsgrej. Eftersom förövaren har behov av direkt tillfredsställelse kan 
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förövaren inte hejda sina handlingar. Behandlingsprogrammen som finns för 

kriminalvårdens rehabilitering visar att självkontrollsteorin är något som har tagits 

hänsyn till i utformning av programmen. I programmet Brotts- Brytet är det en 

målsättning att internen gör ett ”framtidsprogram” för sig själv. Som tidigare nämnt 

i rapporten har människor som saknar självkontroll svårt att planera för sin framtid 

där för att det är så styrda av impulser.  

Utifrån självkontrollsteorin har uppväxten betydelse för om en människa har större 

risk att falla in i kriminallitet eller inte. Enligt rehabiliteringstanken är det inte 

försvarbart att skylla sina felsteg på sin uppväxt. Det blir ett sätt att inte behöva ta 

tag i problemet 

 

Om människor blir kriminella och återfaller i brott på grund av att de inte kan styra 

sitt handlande bör inställningen i rehabiliteringen vara att de inte kan ” (botas)” men 

rehabiliteringen borde byggas upp på samma sätt som den är uppbyggd för 

psykopater och sexualbrottslingar.  Det vill säga att man arbetar med att få 

internerna att förstå att deras handlande inte är acceptabelt och förmå internerna att 

arbeta med att lära behärska sig. För kriminella med låg självkontroll skulle 

rehabiliteringsprogrammet ETS  kunna vara effektivt, där interner får träna sina 

tankegångar och sin självkontroll. (D. Lindwall) 

Att ha diskussionsgrupper på anstalterna vore ett alternativ. Undersökningar har 

visat att utbildningsnivån på intagna är relativt låg (A. Nilsson 2002) och genom att 

lära sig diskutera allt från problem som finns i världen till diskutera runt olika 

teorier kan de lära att behärska sig själva. Det är lättare för en människa som kan 

behärska talets gåva att inte ta till våld.  

 

Kriminalvården arbetar mycket med att återanpassa människor in i samhället genom 

olika åtgärdsprogram. Där internerna får prata om sin bakgrund, sitt brott och sin 

framtid. Idag finns det ingen statistik i Sverige på hur dessa program fungerar 

eftersom de är så nya. 
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Hur skall de kriminella som inte vill följa Sveriges lag hanteras? Det spelar inte 

någon roll om de sätts på olika program eftersom ingen kan hjälpas som inte vill bli 

hjälpt. De vill inte bli laglydiga för att de tjänar på att vara kriminella. Att vara 

fysiskt stark och aggressiv är respektgivande. De som är fysiska får övriga gruppens 

respekt eftersom människor är rädda för dem. Det finns även mycket pengar att 

tjäna på att vara kriminell. Den svarta marknaden frodas och att tjäna ” snabba cash” 

på den är det många som gör.  

Ska man då sätta dessa kriminella i livstids fängelse utan möjlighet till benådning? 

Det skulle kanske vara en lösning för samhället. Det kanske skulle få slut på 

organiserad brottslighet. Ekonomiskt är det ett dyrt förslag, men samtidigt kostar 

den organiserade brottsligheten stora summor från statskassan som det är idag. Ett 

annat sätt att bli av med det problem som ”frivillighets” kriminella utgör i dag skulle 

kunna vara dödsstraff. Utifrån perspektivet om människans rätt till liv skulle 

dödsstraffet vara uteslutet. Det som i detta fall skulle vara utgångspunkten för om 

det skulle bli frågan om dödsstraff är inte den enskilda gärningen brottslingen skulle 

bli dömd för utan hans val att leva ett kriminellt liv.  

En typ av kriminella är missbrukarna. Ofta begår de brott för att kunna finansera sitt 

missbruk. Deras utgifter blir högre än deras inkomster. Även om de lägger hela sin 

inkomst på droger så räcker inte inkomsten i alla fall. Att då begå egendomsbrott för 

att finansiera sitt missbruk ligger nära till hands.  

Hur man ska få en missbrukare att inte begå brott kan vara svårt. En lösning är 

behandlingshem. Men det krävs för det första att personen i fråga har vilja till 

förändring. Även om det går att få en missbrukare drogfri, så krävs det mycket av 

missbrukaren att hålla sig drogfri i vardagen, då frestelserna kommer närmare inpå. 

Ett annat alternativ är att förse en missbrukare med någon typ av drog som gör att 

han inte behöver begå brott för att få sitt beroende tillfredställt. Men om samhället 

skulle göra det vore det som att godkänna användandet av droger och detta skulle 

inte ge någon bra signal till medborgarna, och framför allt inte till ungdomarna. 

Trots allt är det ju de vuxna i samhället som ska stå som förebilder för den 

kommande generationen. Ett samhälle som är liberalt mot droger är inte någon bra 

förebild. 
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En fråga som kan diskuteras är om överheten har satt fokus på rätt behandling av 

kriminella. Förr ansågs det att när en människa begick ett brott, gjorde denne inte 

det mot den enskilde utan mot staten. Kriminella dömdes hårt och ibland bara på två 

vittnes utsagor( M. Foucault 2001) Människan fick lida till kroppen för den 

missgärning den hade begått. Men även skammen till att bli offentligt straffad var 

tung att bära. De kunde inte dölja sina missgärningar. I dag spärras brottslingar in i 

anstalter. Där är det skyddade mot allmänheten och där allmänheten är skyddade 

mot dem. Skammen att behöva sona för sina synder framför allmänheten har tagits 

bort. De kriminella göms undan. Att den offentliga bestraffningen skulle gett något 

resultat angående minskad brottslighet genom avskräckelse, finns det inga resultat 

på. Hur mycket brottslingarna än straffades begicks det likväl brott. Men inte att 

glömma att de mänskliga förhållandena såg betydligt mer annorlunda ut på den tid 

då överheten använde sig av kropps- och dödstraff. Många människor levde under 

svåra förhållanden och risken att förlora en hand kanske vägde upp att slippa se sin 

familj dö i svält. Hur kriminalitetens utveckling hade sett ut om överheten hade 

tillämpat kropps- och dödstraff idag är intressant att fundera över. Om ens eget 

habegär hade varit så starkt att människor hade riskerat piskas offentligt eller förlora 

någon kroppsdel. Att kriminella är bereda att betala med sin frihet eller sin tid kan är 

uppenbart i sammanhang med att fängelserna blir allt mer överbefolkat. Är då 

kroppen viktigare än själen? Att det inte räcker med att straffa själen. Skulle de 

människor som begår brott utifrån Hirschi och Gottfredsons självkontrollsteori ha 

mer självkontroll om de visste att de skulle förlora sin hand om de stal? 

Efter att det nya tänkandet om att man skulle rehabilitera brottslingar slog igenom 

på 1800-talet i Europa började man även i USA ta till sig den nya filosofin om att 

människor kunde formas till bättre individer. Dödsstraffet avskaffades i många av 

USA:s stater. En del stater menade fortfarande att även om det går att forma en 

människa ska visa brottslingar ändå sona för sina synder och valde därför att behålla 

dödsstraffet. Den nya synen på brottslingar och rehabilitering som kom på 1900- 

talet till USA verkar idag vara en historisk parantes. Fokus har lagt sig på brottsoffer 

och deras rättigheter och värde. Synen på gärningsmännen har gått från att se dem 

tidigare som sorgliga figurer som var offer för sina beklagliga och fattiga 

omständigheter till att se dem som människor som har gjort ett val och få stå sitt 



Rapport nr. 524 

 14 

 

kast. Både massmedia och myndigheter i USA anser att pedofiler, psykopater och 

återfallsförbrytare är sådana förbrytare som inte verken går att vårda eller 

rehabilitera. Både brottslingarna själva och samhället i stort mår bäst av att de 

befinner sig inom lås och bom. Kritiker av det gamla behandlingssystemet menar att 

det är ett fast regelverk som inte minst ungdomar behöver, inte daltande och flum. ( 

Björkman 2008) 
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