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Sammanfattning 
 

Sverige har likt de flesta länder kriminalitet som ett samhällsproblem. Det finns riskfaktorer 

som påverkar ifall individen hamnar i kriminella umgängen. Huvudsyftet med denna studie är 

att undersöka hur behandlingspersonalen inom Kriminalvården uppfattar klienternas återfall i 

brott och den återfallsprevention som ges inom Kriminalvården. Delsyftet är att undersöka 

vad behandlingspersonalen har för uppfattning om vilka faktorer som kan påverka klienterna 

att återfalla i brott. För att samla in data använder studien sig av enkäter som skickades ut via 

e-post. Detta bearbetas senare för att kunna göra en kvantitativ dataanalys av svaren.  

 

 

Resultatet visade att Kriminalvårdens personal är i regel positivt inställda till deras egna 

arbete och möjligheterna för att klienterna kan motstå att återfalla till kriminalitet. Personalen 

visste även vad återfallsprogrammen handlade om och hade generellt en positiv bild av 

resultaten från programmen. Ett förbättringsområde för Kriminalvården är deras information 

till klienter angående stöd efter frigivning. Slutsatsen är att enkätdeltagarnas positiva 

inställning kan bidra till att enkätdeltagarna känner att de gör skillnad för klienterna och att 

deras arbete medverkar till ett bättre samhälle. 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Inledning 

 

I Sverige är kriminalitet ett stort samhällsproblem, likt i många länder.  Bergström (2004) 

skrev att det finns olika riskfaktorer som påverkar en individ att begå brott. En faktor som 

påverkar är individens umgängeskrets, om man umgås med individer som begår brott. Några 

av anledningarna varför individer söker sig tills dessa umgängen är dåligt självförtroende, 

utanförskap och dåliga föräldrarelationer. Ilska, tankar som rättfärdigar brott, fabricerade 

ursäkter samt bortförklaringar är värderingar och attityder som understödjer kriminellt 

beteende. Även antisociala värderingar understödjer det kriminella beteendet. Andra 

riskfaktorer är att tillhöra en minoritetsgrupp och att vara en ung man (Bergström 2004).  

 

Farrel (2010) skrev om vilka för och nackdelar det fanns med kriminalitet. Kostnader för 

kriminalitet kunde vara skam, negativa aspekter av att bli stämplad som en kriminell och att 

oroa sig för att bli straffad. Andra nackdelar kunde vara den fysiska och psykiska 

ansträngningen som krävs för att begå brott. Fördelar med kriminalitet kunde vara snabba 

pengar genom att till exempel sälja stöldgods. Andra fördelar kunde vara att spänningen, att 

känna att man hade kontroll och makt och “positivt” grupptryck, alltså att personen passade in 

i den kriminella gruppen (Farrel 2010).  

 

Nagin, Cullen & Jonson (2009) fann att det fanns tre olika argument för att fängelse som 

bestraffning inte minskade risken att en person skulle begå brott. Det första argumentet var att 

de individer som hamnar i fängelse kunde lära sig om olika kriminella aktiviteter av andra 

klienter. Ett annat argument var att fängelsestraffet stämplade individen och därför fick 

motsatt effekt än vad samhället önskade, istället för att personen begick mindre brott så 

begick den fler brott. Dessa personer blev stämplade som kriminella och kunde sedan 

identifiera sig själva med detta utifrån samhällets normer, vilket gjorde att de i större 

utsträckning sysslade med kriminellt beteende. Under tiden personen satt i fängelse så 

begränsades individens sociala umgänge, framför allt till andra kriminella. Personen blev mer 

stämplad genom att uteslutas från arbetsmarknaden och få eventuella konsekvenser från 

familjen (till exempel separation). När personerna frigavs och försökte integreras tillbaka i 

samhället så kunde de uppleva diskriminering på arbetsmarknaden. De kunde också hamna i 

bostadsområden där de hade kriminella kontakter. Ett annat argument handlade om vilken 

återfallsrisk hos de som blev inkapaciterade; de individer som hade låg återfallsrisk kunde få 

högre risk att återfalla genom att få ett för stort ingripande straff (som till exempel fängelse) 

(Nagin, Cullen & Jonson 2009). 

 

Enligt Brå (se bilaga 1) återföll 27-28 % av männen i brott oavsett påföljd efter ett år. Efter 

två år återföll 37-38 % av männen och efter tre år återföll 42-44 %. Brå (2012) rapporterade 

att återfallsrisken var högre ifall individens föräldrar hade lägre utbildning. Rapporten visade 

även att om individen var gift så minskade risken för återfall. Även individens egna 

utbildningsnivå var en faktor som påverkade återfallsrisken. Bra betyg i grundskolan och 

eftergymnasial utbildning minskade risken för återfall. Den faktorn som hade starkast 

koppling till hög återfallsrisk var tidigare brottsbelastning, ju högre brottsbelastning, desto 

högre återfallsrisk. Att ha egen bostad, arbete och vara fri från missbruk minskar också 

återfallsrisken. (Brå 2012). Enligt Brå (2014) var 83 % av de dömda män och 17 % kvinnor år 

2014. Det har sett ungefär likadant ut de 10 senaste åren enligt Brå (2014). Kriminalitet och 

återfall i brott är ett problem i världen. Samhället har förebyggande insatser så att individer ej 

ska bli kriminella, men även återfallsprevention som ska förhindra personen att begå brott 
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igen. Enligt tidigare forskning återfaller 38 % efter två år (Brå 2009).  

 

1.2 Syfte 

 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur behandlingspersonal inom Kriminalvården 

uppfattar klienternas återfall i brott och den återfallsprevention som ges inom Kriminalvården. 

Delsyftet är att undersöka vad behandlingspersonalen har för uppfattning om vilka faktorer 

som kan påverka klienterna att återfalla i brott. 

 

1.3 specifika frågeställningar 

 

Vilken uppfattning har behandlingspersonalen inom Kriminalvården för uppfattning om 

Kriminalvårdens återfallsprevention?  

 

Vad har behandlingspersonalen inom Kriminalvården för uppfattning om vilka faktorer som 

påverkar klienterna att sluta begå brott? 

 

Vad har behandlingspersonalen inom Kriminalvården för uppfattning om klienternas förmåga 

att förändras? 

 

Vad har behandlingspersonalen inom Kriminalvården för uppfattning om huruvida deras 

arbete påverkar klienterna? 
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2. Metod och tillvägagångssätt 

 

2.1 Forskningsansats 

 

Denna studie var huvudsakligen deduktivt grundad med en kunskapsteoretisk inriktning mot 

positivismen. Studiens ontologiska ståndpunkt var objektivismen. Deduktion är nära kopplat 

till positivism och går ut på att skapa hypoteser som kan prövas för att då möjliggöra ett 

ställningstagande utifrån resultatet.  En annan viktig del av positivismen är att vetenskapen 

kan, och ska vara, värderingsfri och objektiv (Bryman, 2011). En ansats som kunde ha lämpat 

sig är konstruktionismen. Konstruktionismen är en inriktning som grundar sig i två olika 

punkter. En av punkterna slår fast att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via 

socialt samspel utan att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering (Bryman, 

2011). En annan punkt är att forskarnas beskrivningar av den sociala verkligheten består av 

konstruktioner. Därför presenterar en forskare alltid en specifik version av den sociala 

verkligheten som inte kan ses som definitiv. Kunskapen uppfattas som något varierande 

(Bryman, 2011). Med grund i frågeställningarna som skapades för studien så lämpade sig den 

värderingsfria och objektiva positivismen som ontologisk ståndpunkt, över fokus på 

konstruktioner som konstruktionismen är inriktad mot. 

 

2.2 Forskningsmetod  
 

Studien använder kvantitativ metod med online-enkäter. Kvantitativ forskning grundar sin 

undersökning i forskarens intressen och frågor medan kvalitativ forskning lutar sig mer på 

deltagarnas perspektiv som utgångspunkt (Bryman, 2011). En annan tydlig skillnad mellan 

kvant och kval är vilken roll forskarna har i insamlingen av data. Kvalitativ forskning 

uppskattar relationen mellan dem och undersökningspersonerna medan kvantitativ forskning 

anser att avståndet mellan dem är viktigt för att vara objektiv (Bryman, 2011). 

 

 

Med tanke på urvalet så var online-enkäter det bättre alternativet eftersom att det skickas ut 

till respondenter i olika delar av Sverige. Denna studie handlade om en grupp som kan vara 

svår att nå med tanke på arbetstider och säkerhetsskäl. Med tiden i åtanke lämpade sig online-

enkäter istället för intervjuer för att snabbare få fram resultat (Bryman, 2011). 

 

 

2.3 Litteratursök 

 

Sökningen efter tidigare artiklar skedde i databaserna Swepub och SOCindex. Sökorden som 

angavs var sökord som “kriminalitet”, “återfall i kriminalitet”, “återfall”, “kriminalitet i 

Sverige”, “återfall i brott”, “criminology prevention”, “criminology”, “criminology 

recidivism” och “criminology reoffend”. Umeå universitetsbiblioteks databas användes även 

till sökorden “Correctional officers perspective on rehabilitation”. Sedan sammanfattades de 

relevanta artiklarna och böckerna under inledningen och tidigare forskning. I denna studie 

användes böcker som hittades via Umeå Universitets Bibliotek och deras sökmotor. Sökord 

som användes var “kriminologi” och “återfall”.   
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2.4 Urval av respondenter 

 

Studien grundades på stratifierat urval för att den urvalsmetoden passade in på hur studien får 

kontakt med urvalsgruppen (Bryman, 2011). Urvalet bestod av Kriminalvårdens 

behandlingspersonal som arbetar inom anstalt och frivården. Studien undersökte med enkäter 

hur behandlingspersonalen inom Kriminalvården upplevde återfallsprevention och vilka 

faktorer som påverkade deras klienter att återfalla i brott. I Sverige fanns det 46 anstalter och 

34 frivårdskontor, vilket innebar att det är 80 verksamheter totalt. Enkäten skickades ut till 

alla 80 verksamheter, varav 22 verksamheter svarade. De skickade i sin tur ut mailet till 179 

anställda, vilket gav totalt 59 enkätdeltagare som svarade. Ett alternativt urval till studien hade 

kunnat vara att använda sig av systematiskt urval. Systematiskt urval är en variation på det 

stratifierade slumpmässiga urvalet studien använde sig av och skillnaden ligger i hur 

systematiskt urval väljer sina enheter direkt från urvalsramen utan någon hjälp av en 

slumptalstabell (Bryman, 2011).  

 

2.5 Undersökningsinstrument 

 

Studien baserades på en egenkonstruerad enkät (se bilaga 2) för insamling av data. Enkäten 

gjordes online och data samlades in via internet. En egenkonstruerad enkät valdes för att det 

inte fanns något etablerat validerat instrument som passade på denna enkätundersökning. 

Själva enkäten bestod av 17 frågor med 2-8 svarsalternativ beroende på frågan. Enkäten 

bestod av olika slags frågor; bakgrundsfrågor om ålder och kön, frågor om återfallsprevention 

och frågor om klienternas förmåga att förändras. Fråga 9 i enkäten var den enda frågan i 

enkäten som hade problem med bortfall, då 2 utav 59 svarande en faktor för lite och en faktor 

för mycket. Utöver det så svarade alla deltagare på alla enkätfrågor. 

 

Eljertsson (2014) kom fram till hur man skulle konstruera enkäter på ett bra sätt. Ett exempel 

på hur man ska formulera frågor är att de ska vara entydiga. I denna enkät (se bilaga 2) så 

frågades behandlingspersonalen om de hade arbetat med återfallsprevention. Då gavs 

svarsalternativen “nej”, “Ja, i högst ett år”, “Ja, i mer än ett år”. Sedan frågades personalen om 

de för tillfället arbetar med återfallsprevention och då var svarsalternativen “ja” eller “nej”. 

Dessa frågor gör det möjligt för respondenterna som tidigare har arbetat med 

återfallsprevention men inte gör det längre att svara att de har gjort det tidigare.  

 

Eljertsson (2014) fann att ledande frågor leder till att respondenterna tenderar till att instämma 

till påståendet. Om en fråga i denna studie hade varit ledande hade den kunnat formuleras på 

detta sätt “Tycker du att Kriminalvårdens återfallsprevention är bra?” med svarsalternativen 

“ja” och “nej”. I denna enkätundersökning (se bilaga 2) så formulerades enkätfrågorna istället 

på detta sätt: “Vad har du för uppfattning om Kriminalvårdens återfallsprevention?” 

Svarsalternativen var “den är mycket bra”, “den är bra”, “den är varken är bra”, “den är dålig, 

“den är mycket dålig” och “vet ej”. 

 

2.6 Genomförande  

 

Enkäter användes då det är det enklaste sättet att få tag i de olika verksamheterna inom 

Kriminalvården. Dessutom har de oregelbundna arbetstider och kan således inte ha tid 

samtidigt och med enkäter som är öppna sju (7) dagar fanns det möjlighet att undsätta tid att 

utföra den. På grund av tidsbegränsning för utförandet av studien så lämpade sig utskicket via 

e-post eftersom att skicka enkäterna via brev är betydligt mer arbete (Bryman, 2011). Med en 

enkät som fylls i på internet så behövs det ingen process att mata in data från enkäterna då det 
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automatiskt sammanställs i Google Forms. Hade studien haft mer tid på sig hade enkäterna 

kanske skickats ut via post men med tanke på omständigheterna var internet det smidigare 

alternativet.  

 

Kriminalvårdens huvudkontor kontaktades för att få godkännande av att skicka ut enkäter till 

Kriminalvårdens medarbetare. Efter det kontaktades de 80 frivårdskontor och anstalter som 

skulle kunna delta i studien. De 22 verksamheterna som ville delta informerades när enkäten 

skulle skickas ut, så att de visste om vilken tidsperiod de hade på sig att svara på enkäten. 

Resultatet från enkätundersökningen analyserades, detta blev resultatet av studien och bidrog 

till diskussionen där resultatet jämförs med den tidigare forskningen. 

 

2.7 Analysmetod 

 

I denna studie så bearbetades innehållet med kvantitativ dataanalys. I kvantitativ dataanalys så 

presenterar man resultatet från enkäten och drar slutsatser från resultatet, en så kallad 

deskriptiv univariat analys. Studien jämförde också två olika variabler med varandra, till 

exempel kön och hur behandlingspersonalen känner sig begränsade av lagar och regler. Det är 

en så kallad bivariat analys för att se ifall det finns något samband mellan de två olika 

variablerna. Kvantitativ dataanalys ger också en viss frihet i hur data presenteras med både 

olika former av diagram, frekvenstabeller och spridningsmått (Bryman, 2011). 

 

Studien hade kunnat använda sig av kvantitativ innehållsanalys, vilket grundar sig i stor del på 

att koda enkäter och intervjuer för att se samband. Med tanke på metodvalet i studien så 

passar inte kodning allt för väl då resultatet redan är presenterat i data som samlades in i 

enkäten. 

 

 

2.8 Kvalité 

 

 

Reliabilitet är något som i grunden handlar om hur pålitliga mått och mätningar man använder 

sig av är (Bryman, 2011). Eftersom att samma studie kan genomföras flera gånger och få 

liknande resultat så försäkrade sig studien att den kommer ha hög reliabilitet. Dessutom så 

bifogades en enkät så att den kan användas till framtida studier eller göras om. Även 

validiteten väntades vara hög då studiens enkätfrågor är baserade på frågeställningar som i sin 

tur är baserade på syftet med studien. Med det i åtanke så hade studien en enkät som mäter 

vad den skulle göra, vilket är centralt för att uppnå hög validitet (Bryman, 2011). 

Generaliserbarhet är viktigt för en kvantitativ studie då det är av nytta att kunna generalisera 

resultatet av studien. De anstalter som deltog tillhörde olika säkerhetsklasser samt hade 

inriktningar på ungdomar, vuxna kvinnor och vuxna män, vilket är de tre olika inriktningar 

som fanns. Detta ökade trovärdigheten i denna studie då den har fått med personal som 

representerar olika delar av verksamheten. Dessutom ökade generaliserbarheten ytterligare 

när verksamheterna som deltagit hade en stor geografisk spridning. Eftersom att 27,5% av 

verksamheterna ville delta i enkäten, hade det kunnat vara representativt ifall fler av de 

anställda hade svarat på enkäterna (Bryman, 2011). Enkäterna skickades ut till 179 anställda 

och 59 anställda (32,9 %) svarade. Utöver andelen som svarade, med tanke på att studien fick 

in svar från olika instanser av Kriminalvården och att det var geografiskt delat var svaren kom 

ifrån går det trots allt inte att generalisera för Kriminalvården i Sverige eftersom alldeles för 

få svarade på enkäten. Dessutom var inte studien helt slumpmässig angående vilka 

verksamheter som deltog i studien eftersom att det berodde på vilka som svarade på mailet 
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som skickades ut. Att det inte är helt slumpmässigt vilka som svarade är något som är viktigt 

för att kunna generalisera resultatet i en studie (Bryman, 2011). Resultatet gick inte heller att 

jämföra med andra länders motsvarande kriminalvård då det är flera faktorer som formar 

organisationen. Både ekonomiska och politiska faktorer måste noggrant övervägas för att det 

ska kunna göras en direkt jämförelse, något som studien inte är intresserad av att utföra. 

 

2.9 Etik 

 

Vetenskapsrådet (2002) har publicerat en sammanfattning av de fyra etiska kraven som en 

studie ska uppfylla. Informationskravet handlar om att deltagarna i en undersökning ska veta 

om deras uppgift i studien och vad villkoren är. Dessutom ska de alltid bli informerade om att 

det aldrig är obligatoriskt att delta och kan avbryta när de vill. Under arbetets gång 

informerades deltagarna om att enkätundersökningen var frivillig och kunde avbrytas när de 

vill. Ingen fråga är heller obligatorisk, så de kan välja ett ej svara på alla frågor. Deltagarna i 

studien blev informerade om syftet med studien och vad de bidrog med genom att svara på 

enkäten. Samtyckeskravet säger att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke, vilket studien gjorde. Dessutom behövdes inte samtyckte 

från föräldrar eller andra vårdnadshavare då alla deltagarna i studien var minst 18 år gamla. 

Eftersom deltagarna var över 18 år och väljer att svara på enkäten så samtyckte de. Som 

skrivet tidigare behövde de ej svara på alla frågor om de ej vill, så de samtyckte till de frågor 

de vill bidra med till denna studie. Något som studien la mycket vikt på är 

konfidentialitetskravet, då enkäten formades för deltagarna att svara på. För att uppfylla 

tidigare nämnda krav så utformade studien därför frågorna så att det inte går att urskilja vem 

det är som svarar. I studien skickade forskarna ut enkäten till verksamhetschefer på olika 

arbetsplatser som sedan vidarebefordrade enkäten till personalen på arbetsplatsen. Detta 

gjorde att forskarna ej vet vilka som deltar i studien, som ledde till att deltagarna var anonyma 

direkt i studien. Tystnadsplikt var också en viktig del och var givetvis något som togs upp 

under informationen som delades ut innan enkäten. Slutligen så finns nyttjandekravet då 

studien tydligt staterade att informationen och resultatet från enkäten endast användes för 

studiens syfte och till inget annat. När deltagarna fick enkäten via e-post (se bilaga 3) så fick 

de även informationen om syftet med studien och att enkäten bara skulle användas till denna 

studie (Vetenskapsrådet 2002).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

 
3.1 Stämplingsteori 
 

Hanrahan & Sturges (2011) fann att kriminella eller före-detta kriminella riskerar att bli 

stigmatiserade. Det är lätt för en före-detta kriminell att bli stämplad som kriminell och 

därmed stanna kvar i sin tilldelade roll, något som ökade risken för återfall. Det är inte bara 

den stigmatiserade som blev stämplade som kriminell, då nära anhöriga också kunde känna av 

stigmat. De fann i sin studie att mödrar av kriminella ofta påverkades av sitt barns 

kriminalitet, till exempel sociala och psykiska effekter som utfrysning och ångest (Hanrahan 

& Sturges 2011). 

 

Goffman (2011) kom också fram till att även de som anses som mest perfekta i samhället 

oftast hade dolda brister och att den bristen oftast skulle komma i uttryck i en social situation 

förr eller senare. Det Goffman (2011) ville lyfta med detta var att stigmat var dels i ens egna 

huvud och dels något som kommer i uttryck i samhället. Han menade att det fanns två olika 

sociala identiteter som människor alltid har - den som var baserad på första intryck och den 

som var den “riktiga” identiteten (Goffman, 2011). Mcgrath & Weatherburns (2012) fann att 

fängelsestraff ges av tre anledningar. Dessa tre anledningar är för att avskräcka, minska brott 

genom att isolera brottslingar och att straffet visade att samhället inte accepterade beteendet. 

Även denna studie visar att stämpling ledde till att ungdomens ökade återfallsrisk. Det stod 

även att ungdomar kunde lära sig nya kriminella färdigheter genom att lära känna andra 

kriminella. (Mcgrath & Weatherburns, 2012). 

 

I anknytning till kriminalitet kan det uppstå en ganska stor skillnad mellan de två identiteterna 

vilket kan vara problematiskt i möte med nya människor. Liberman, Kirk & Kim (2014) kom 

fram till att stämpling leder till sociala konsekvenser för individen. I skolan kan ungdomarna 

bli stigmatiserade och på grund av stämplingen gå på program för ungdomar med problem. 

Resultatet av att bli anhållen och sedan stigmatiserad på grund av detta i skolan leder till att 

ungdomarna med större risk hoppade av gymnasiet och börjar inte på universitet/college. 

Dessutom är det svårare för dem att få arbete, då arbetsgivare i mindre utsträckning anställer 

individer med kriminell bakgrund. (Liberman, Kirk & Kim 2014). Nilsson (2002) fann att 

brottslighet och straff försvårar en person att leva ett traditionellt liv, då personen hamnar 

utanför och riskerar arbetslöshet och bostadslöshet i större utsträckning än andra. Genom att 

få ett större kriminellt kapital i fängelse (fler kontakter och kunskap om hur brott begicks) 

stärker olagliga handlingar. Även att umgås med personer som har kriminella attityder och 

värderingar som ledde till acceptans gällande avvikande beteende. Kriminella kan se fördelar 

med ett kriminellt liv framför ett svenssonliv. Det kan ses som svårt att bryta sociala kontakter 

och hur man skulle försörja sig utan kriminalitet, då det kan vara svårt att se andra alternativ 

(Nilsson, 2002). 
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4. Tidigare forskning 

 
4.1 Brottslighetens orsaker 

 

Orsaken till varför brott har begåtts är på ett sätt kärnan till återfall i brott. Det är något som 

kan utvecklas och speciellt undersökas för att förhindra framtida återfall, vilket studien hade 

som del av sitt syfte. 

 

Bergström (2004) kom fram till att individer som har begått brott hade med större sannolikhet 

haft problem i skolan tidigt, inte på grund av lägre intelligensnivå utan snarare för individen 

var ansvarslös, hade svårt att koncentrera sig och hade bristande initiativförmåga. Detta kan 

visa sig via skolk, låg prestation, ej avklarad skolgång och lågt intresse för sin framtid och sitt 

framtida yrke. Egenskaper hos kriminella individer kan vara att de var spänningssökande, 

hade låg impulskontroll och lätt blir uttråkade utan spännande aktiviteter som ger dem 

adrenalinkickar. För ungdomar under 18 år finns det många skyddsfaktorer som minskade 

risken för att individer ska begå brott. Bland annat ansvarskänsla, stödjande familj, motivation 

till studier, icke-kriminella kamrater, uppmuntran från skolan, föreningsaktiviteter och andra 

nätverk som stödjer individen samt socialt accepterade värderingar (Bergström 2004). 

 

Blom, Kleemans & van der Laan (2009) fann att riskfaktorerna för att personer ska begå brott 

är dålig prestation i skolan, frånvarande föräldrar, impulsivitet och sämre social förmåga. 

Dessa faktorer anses påverka över lång tid. Individer som begått tyngre brott och som oftare 

begått brott generellt var i större utsträckning påverkade av dessa faktorer. Andra faktorer 

(som benämns som kortsiktiga förklaringar) till varför personer begår brott kan vara att 

personerna var påverkade av droger eller alkohol alternativt motivationen till att begå brottet 

samt grupptryck. Dessa faktorer kan förklara varför brottet skedde just då, men även i 

kombination med de långsiktiga faktorerna förklara varför individen begick brottet. De 

kortsiktiga förklaringarna spelade en viktig roll i forskningen om varför individer begick brott 

(Blom, Kleemans & van der Laan, 2009). 

 

4.2 Prevention 

 

Brottsförebyggande åtgärder och återfallsprevention har ett gemensamt mål och det är att 

minska brottsligheten, oavsett om personerna har begått brott tidigare eller inte. De 

brottsförebyggande åtgärderna kan även minska återfallsrisken för de personer som tidigare 

har begått brott. 

 

Sarnecki (2015) kom fram till om olika slags av brottsprevention. En av dem är social 

prevention som kan delas in i strukturella och individuella åtgärder. Strukturella åtgärder kan 

vara insatser i utsatta områden medan individuella åtgärder fokuserade på utbildning och 

behandling som fokuserar på att förbättra individens möjligheter till ett socialt liv. Den 

situationella preventionen fokuserar på under vilka omständigheter brott begås som till 

exempel “hot spots” (platser där det begicks flera brott). (Sarnecki, 2015). 

 

Sarnecki (2015) fann att genom primär brottsprevention minskar man brottslighet genom att 

minska tillfällen då individer kunde begå brott. Som till exempel elektroniska billås och larm i 

lägenheten som larmade vid inbrott. Andra primära åtgärder är att ge individer möjlighet till 

arbete och utbildning. Ur detta perspektiv är det brottsförebyggande att ha fri skolgång till och 
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med gymnasium och möjligheten att låna pengar för studier på högre nivå. Alla har då samma 

förutsättningar för att studera. (Sarnecki, 2015). 

 

Sarnecki (2015) kom fram till att sekundär brottsprevention riktar sig mot riskgrupper och 

risksituationer till skillnad från primär som riktar sig till allmänheten. Sekundära åtgärder 

fokuserar alltså på bilmärken som i högre utsträckning blir stulna eller på områden som har 

fler inbrott. På individnivå fokuserar sekundära åtgärder på till exempel ungdomar utan 

avklarad grundskola då dessa i större utsträckning begår brott statistiskt. Tertiär 

brottsprevention fokuserar på de som redan har blivit utsatta för brott då forskning visar att 

det var större risk att de blev utsatta för brott igen. Det kan vara en person som har blivit utsatt 

för våldsbrott och fortsätter umgås med samma umgängeskrets och ha samma livsstil.  Därför 

fokuserar tertiär brottsprevention på personer och företag som redan har blivit utsatta för brott 

genom att ge dem stöd och råd på hur de kunde undgå att bli utsatta för brott igen. (Sarnecki, 

2015). 

 

Bushway & Sweeten (2007) fann att kriminella kan ha svårt att undvika den stämpling som 

görs då man har avtjänat ett fängelsestraff. Detta kan leda till att svårigheter på 

arbetsmarknaden. På vissa arbeten exkluderas en före-detta kriminell för alltid från den 

verksamheten då man ej får arbeta på arbetsplatsen ifall man tidigare blivit dömd för brott. 

Även möjligheten till att få bostad blir svårare då en hyresvärd ej ville ha en kriminell som 

inte arbetar eftersom hyresvärden kan utgå från att personen ej kunde betala hyra. Bushway & 

Sweeten (2007) menade att medan kortsiktiga förbud från arbetsmarknaden och 

bostadsmarknaden fyller ett syfte eftersom att det är mer troligt att kriminella återfaller kort 

efter frigivning, så fyller inte långsiktiga förbud någon funktion alls. Det går i regel att 

motivera längre förbud om det handlade om ämnen som anses vara känsliga, till exempel att 

en pedofil inte får arbeta med barn men att ge samma förbud för alla kriminella är orimligt 

och gör mer skada än nytta. Bushway & Sweeten (2007) menade att det finns ingen grund i 

forskningen för ett sådant beslut och att medan risken för återfall i brott minskar med tiden så 

är förbuden som den kriminelle bär med sig fortfarande kvar. 

 

 

4.3 Återfall och återfallsprevention: 

 

Pettersson (2009) kom fram till att ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård i större 

utsträckning återfaller än de ungdomar som dömts till fängelse. De som har dömts till sluten 

ungdomsvård har dömts till flera brott generellt, men även fler narkotika samt våldsrelaterade 

brott. De som begår grövre brott får längre fängelsestraff nu jämfört med tidigare, detta kunde 

bero på samhälletssyn på våld har förändrats och att det idag är mindre accepterat att bruka 

våld. Däremot visade studien att återfallsrisken inte sjönk för att strafftiden blir längre. 

(Pettersson 2009). Nilsson (2002) fann att en tredjedel av de intagna tycker att en fast 

sysselsättning är en avgörande faktor för om de kommer att återfalla i brott eller inte. Andra 

faktorer som de intagna tyckte var viktiga var ett bra nätverk (familj och vänner), ordnad 

ekonomi, ett boende och drogfrihet. De vanligaste svaren var att arbete och bostad spelade 

roll för att de ej skulle återfalla. Statistiskt så återfaller fler personer med lägre utbildningsnivå 

och utan sysselsättning. (Nilsson, 2002).  

 

Gustavsson och Rehme (1999) kom fram till att det finns generella och individuella faktorer 

som påverkar en individ att återfalla i brott. De generella faktorerna kan kallas för 

bakgrundsfaktorer och de individuella kan kallas för relationsfaktorer. Relationsfaktorerna 

förklarar mer de intagnas relationer till övervakare, partner och barn. Ett meningsfullt arbete, 
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och att de deltar i andra aktiviteter som ökar motivationen till ett liv utan kriminalitet och 

missbruk tillhör också relationsfaktorer. De generella faktorerna fokuserade framför allt på 

tidigare kriminalvårdspåföljder och missbruk men även individens sociala situation efter 

frigivning (Gustavsson & Rehme, 1999). 

 

Stys & Rudell (2013) fann att det behövs ett program som enkelt kan anpassas efter den 

kriminelles bakgrund och för att kunna hjälpa personen till att återintegreras i samhället. 

Arbete och bostad är dock något som är relevant oavsett hur programmet ser ut och 

programmet bör ha med båda faktorerna för att kunna bli ett lyckat program (Stys & Ruddell, 

2013). Gustavsson & Rehme (1999) kom fram till att när individen får ett fängelsestraff bör 

den fokusera på utbildning eller arbete, för att förbereda för frigivning. Även 

missbruksbehandling är viktigt under anstaltstiden. Kriminalvårdsprogram som fokuserar på 

missbruksrelaterade och brottsrelaterade åtgärder har en given plats i Kriminalvården, detta 

för att påverka individernas värderingar, attityder, beteenden och egenskaper som kopplas till 

deras brottslighet (Gustavsson & Rehme. 1999). 

 

4.4 Kriminalvårdens återfallsprevention 

 

Enligt Kriminalvårdens egna forskning (2013) så arbetar Kriminalvården för att återanpassa 

individer till det konventionella samhället. Dock så kan fängelsestraffet påverka personens 

anpassning till samhället. Kriminalvårdens forskning visar att klienterna upplever att det är 

svårt att få en ordnad ekonomi, bostad och arbete vilket kan leda dem till andra vägar för att 

till exempel kunna få pengar. Andra arenor (som till exempel bostadsföreningar) än 

Kriminalvården kan påverka fängelsestraffets stigmatiserande effekt genom att ge den före-

detta kriminelle en bostad. Kriminalvården arbetar utifrån visionen “bättre ut” vilket innebär 

att de i så stor utsträckning som möjligt ska förebygga stigmatiserande konsekvenser för 

individen. Stigmatiserande konsekvenser kan vara att individen inte får arbete eller bostad 

efter frigivning. Ett exempel på hur Kriminalvården kan stödja individer är genom att hjälpa 

klienter få kontakt med myndigheter som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och så vidare 

(Kriminalvården, 2013). 

 

På Kriminalvårdens (2016) hemsida så beskrivs en obligatorisk grundutbildning för 

personalen inom Kriminalvården kallad KRUT. För frivårdsinspektörer och produktionsledare 

är utbildningen åtta veckor men för kriminalvårdare är den 20 veckor. Övriga medarbetare har 

en utbildning på en eller två veckor. Efter denna utbildning erbjuds heltidsanställning. 

Bedömningen sker enligt en bedömningsmall som gäller nationellt. Human människosyn, 

personlig mognad, samarbetsförmåga, att ha ett strukturerat arbetssätt, att man har 

utvecklingsinriktad kompetens och att man har social kompetens är egenskaper som sågs över 

under bedömningen. I början går alla samma basutbildning för att sedan inrikta sig (på till 

exempel frivårdsinspektör). Den gemensamma kursen ska säkerställa arbetet som fokuserar på 

att minska återfall i brott har god kvalité (Kriminalvården, 2016).  

 

Kriminalvårdens egna forskning (2013) fann att det läggs stor vikt vid behandling av 

narkotikamissbruk i samband med en kriminalvårdspåföljd, som till exempel 

metadonbehandling som är evidensbaserad. Behandling efter att kriminalvårdspåföljden är 

avslutad har en viktig plats för individens återanpassning till samhället. Kriminalvården 

saknar specifika behandlingar för individer som har ett blandmissbruk, dessa personer kan 

anses vara en riskgrupp för att återfalla i brott men också för att de kan ha en sämre psykisk 

hälsa. (Kriminalvården, 2013).   
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Enligt en rapport från Kriminalvården (2014) så inspirerade rörelsen “What Works” 

myndigheten (Kriminalvården). Rörelsen pågick framför allt på 90-talet och påverkade 

Kriminalvårdens sätt att arbeta. Den innebar att eftersom personer är olika så fungerar ej all 

behandling på alla individer. Insatserna ska utgå från dokumentation, struktur, manualbaserat 

och programintegritet som begrepp men insatserna ska även utgå från empirism. Behov, 

mottaglighet och återfallsrisk ska matchas med insatserna. År 1995 startade ett projekt inom 

Kriminalvården för att skapa behandlingsprogram som resulterar i att klienterna i mindre 

utsträckning återfaller i missbruk och i kriminalitet. Projektet skapade en manual som skulle 

definiera och tydliggöra vad ett program inom Kriminalvården innebar.  Det som ska ligga i 

fokus för Kriminalvårdens program är att programmen utgår från klienternas resurser och 

behov. Fokus ligger även på att man hade en definierad målgrupp, ger klienterna nya 

kunskaper, insikter, färdigheter och att deras beteende alternativt förhållningssätt förändras. 

Programmen ska även vara schemalagda, strukturerade, uppföljningsbara samt att de 

uppfyller de fastställda kvalitetskraven. Programledarna ska erhålla certifikat för varje enskilt 

program, många programledare var certifierade i flera program. (Kriminalvården, 2014). 

 

Kriminalvården (2014) fann att 70 % av Kriminalvårdens klienter var missbrukare. Hälften av 

klienterna hade narkotikamissbruk, alternativt blandmissbruk medan 20 % hade 

alkoholmissbruk. Missbruk var det vanligaste problemet för klienterna inom Kriminalvården. 

De mest effektiva programmen för att minska klienternas återfallsrisk i kriminalitet var 

psykoterapeutiska programmen (som till exempel 12-stegsprogrammet och KBT). Risken att 

återfalla i brott för klienterna som gick dessa program minskade med 20 %. Programmen var 

mest effektiva när de riktades mot vuxna med narkotikabrott. Effekterna ökades i 

behandlingarna ifall klienterna hade obligatorisk eftervård efter frigivning. De generella 

brottsprogrammen byggde framför allt på kognitiv beteendeterapi som fokuserade på de 

faktorer som direkt kunde påverka återfall i brott. (Kriminalvården, 2014). 

 

Kriminalvården (2014) kom fram till att våldsbenägna män i större utsträckning återföll i brott 

och att de var svårare att motivera i behandling samt hade en mer omfattande kriminell 

historia än de som begick brott i allmänhet. Program som fokuserade på kognitiva färdigheter, 

rollspelsövningar och återfallsprevention hade större effekt än de som bara fokuserade på en 

av dessa faktorer. Dessa faktorer var mer effektiva att fokusera på än till exempel utbildning 

och moralövningar.  När det kom till återfall i våldsbrott så hade forskning visat att program 

utan empatisk träning hade större effekt än de som hade med det i programmet. Forskningen 

på våldsbrott visar att det var svårt med insatser för dessa klienter. Genomsnitteffekterna för 

insatserna var relativt låga. Vad gällande våld mot partner såg man inga stora skillnader efter 

att klienterna hade genomgått behandling (Kriminalvården, 2014). 

 

Kriminalvården (2014) fann att de ständigt måste utvärdera sina program. Utvärderingarna 

skedde på de klienterna som påbörjat (men ej avslutat), de som har avslutat behandlingen 

samt klienter som ej hade gått något program. Detta var för att kunna jämföra klienterna som 

hade påbörjat och de som hade avslutat med en jämförelsegrupp. Hypotesen var att 

programmen skulle minska återfallsrisken för klienterna. 12-stegsprogrammet är det enda 

programmet som visar sig leda till minskning i återfall för alla som hade påbörjat 

programmet. I programmen PRISM, One-to-one och ART visade inget resultat förrän 

deltagarna har avslutat sin behandling. För de som har avslutat behandlingen kunde fyra av de 

åtta programmen påvisa signifikant skillnad när det handlar om lägre återfallsrisk. De 

resterande fyra programmen var ej signifikanta statistiskt men visade ändå rätt tendens. När 
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Kriminalvården utvärderade programmen så undersöktes bara om personen återföll eller ej, 

inte om den återföll i mindre utsträckning eller om personen begick mindre allvarligare brott. 

Det var viktigt att utvärdera verksamheten ifall programmen inte resulterat som man önskat, 

till exempel om klienterna i högre utsträckning återföll. När Kriminalvården skulle utvärdera 

om ett program skulle behållas behövde de ta hänsyn till olika faktorer och inte bara om 

utvärderingen inte har uppnått det verksamheten önskade. Till exempel kunde andra studier ha 

gjort som visar något annat resultat. Några andra faktorer som spelade in är om programmet 

har riktat sig mot rätt målgrupp, om det fanns någon teoretisk förklararing till varför resultatet 

var negativt och om programmet skulle kunna utvecklas för att ge bättre resultat i framtiden. 

(Kriminalvården, 2014). 

 

Sammanfattningsvis kom Kriminalvården (2014) fram till att det är viktigt att påbörja ett 

program tidigt och att det ska pågå regelbundet för att kunna ge positiv effekt. Detta innebär 

att programmen finns tillgängliga både på anstalter och frivårdskontor. Programmen behöver 

vara anpassade sig till påföljdens längd för att nå det resultat behandlingen vill nå. Längre 

program ledde i större utsträckning till att individerna återfallsrisk minskade. Därför borde 

verksamheterna hellre fokusera på längre program. Viktiga principer under programmen var 

risk (personens återfallsrisk), behov och mottaglighet. Terapeutiska samtal hade goda effekter 

liksom utbildade programledare, också systematisk handledning gav positiva resultat i 

behandlingsprogrammen (Kriminalvården, 2014). 

 

Ekbom, Engström och Göransson (1999) skrev att Kriminalvården i Kanada har kommit fram 

till att följande punkter utgör ett bra kriminalvårdsprogram: Empirisk teori i botten som är 

prövad, utbildade programledare som får handledning kontinuerligt, material för klienter och 

ledare. Duktiga programledare fokuserar även på attityder och beteenden, genomför 

strukturerad uppföljning och har ett genomtänkt bemötande. Programmet behövde 

programledare som var engagerade och hade förmåga att lösa problem med klienterna. 

(Ekbom et al, 1999). 

 

Kriminalvården (2009) informerade om att för att ett program skulle bli godkänt att användas 

inom Kriminalvården så krävdes det att: 

* Program-, teori-, genomförande-, bedömnings- och utvärderings och 

programutbildningsmanualer utarbetades. 

* Att programmet fokuserade på att minska faktorer som riskerar återfall i brott och att 

förändringsmodellen var vetenskapligt förankrad. 

* Programmet säkerställde att insatsen dokumenterats så att uppföljningar och 

kvalitetssäkringar kunde göras samt att programmet genomfördes av kompetent personal 

riktat mot rätt klienter och på rätt sätt. 

* Programmet skulle utvärderas av klienter för att undersöka återfall i brott och skulle 

jämföras med liknande klienter som ej gått programmet (Kriminalvården, 2009). 

 

4.5 Behandlingspersonalens åsikter 

 

Dixson-Wilkins (2013) skrev att det inte finns någon koppling mellan hur länge någon har 

arbetat på fängelse och hur dennes syn på återfall ser ut. Däremot kan det finnas andra 

faktorer som påverkade personalens uppfattning om återfall och återfallsprevention. De andra 

faktorerna kan vara faktorer som till exempel ålder, kön, utbildningsnivå, hur man trivs på 

arbetet och arbetsrelaterad stress. 
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Lombe (2015) gjorde en undersökning i USA där personalen på USA:s motsvarighet till 

kriminalvård deltog. I undersökningen skulle personalen gradera de viktigaste aspekterna av 

att bli inlåst i fängelse. Vakterna på anstalten svarade att fängelset ska: förändra klienter via 

behandling, ha klienterna inlåsta, avskräcka andra att begå brott och klienterna ska få sitt 

straff. Klienterna ska även få möjlighet att få hjälp med sin psykiska ohälsa samt 

missbruksproblematik. Ledningen däremot tycker att det viktigaste handlade om att låsa in 

klienterna (och på detta sätt minska brott) samt avskräcka samhällets medborgare från brott. 

Utan stöd från ledningen kan övrig personal inte implementera behandling för klienterna. 

Rehabiliteringsprogram implementerades för att klienternas återfallsrisk skulle minska. 

Programmen kunde även hjälpa klienterna att få en mer positiv syn på livet med arbete och 

sociala aktiviteter som gör att individen ej fokuserade på kriminalitet. Personalen som arbetar 

i fängelse är mer benägna att arbeta med behandlingsprogram tillsammans med klienterna 

ifall de blev tillsagda att göra de av beslutsfattarna för deras verksamheter. Dock så ser inte 

majoriteten av personalen behandlingsprogram som något de arbetade med dagligen. De anser 

inte heller att det finns tillräckligt mycket kunskap om programmen så det är svårt att 

implementera dessa i arbetet. Personalen anser att behandlingsprogram inte hjälper klienterna. 

De flesta vakter i USA tycker att det enda sättet att påverka brottslingar är genom hårdare 

straff. Det största bekymret är att ledningen är tvungna att understödja hur viktigt det är med 

behandlingsplanerna så att övrig personal inte tappar motivation till att behandla och stötta 

klienterna i att förändra deras beteende och livsstil (Lombe, 2015). 

 

Lombe (2015) kom fram till att klienter som återfaller i kriminalitet rättfärdigade ofta sitt 

beteende, har bristfällig moral och har värderingar samt attityder som faller utanför samhällets 

normer.  Med hjälp av KBT ska klienternas återfallsrisk minska med 30 %. Även program 

som fokuserar på arbete och utbildning minskar återfallsrisken, dessa program kan leda till 

arbete på utsidan för klienterna. Anstalternas populäraste program heter “center for Alcohol 

and Drugs Services” och fokuserar på narkotikamissbruk, kriminellt beteende, återintegrering 

till samhället samt återfallsprevention. Personalen anser att detta program påverkar klienterna 

minimalt och att de ändå kommer återfalla i brott. Vakterna tror även att klienterna deltog i 

programmen endast för att de kunde få strafflindring, vilket betyder att de får friges tidigare.  

 

Sammanfattningsvis så menar ledningen att återfallsprogrammen är viktiga och att det är svårt 

att implementera behandlingsåtgärder, då personalen anser att behandlingsarbete inte är en del 

av deras dagliga arbete. Det är också svårt att implementera behandlingsåtgärder då 

personalen inte tror att åtgärderna fungerar och att klienterna går på programmen för att få 

minskad tid i fängelset (Lombe, 2015). 
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5. Resultat 

 

När det gäller presentation av resultat så har varje enkätfråga delats in utifrån de olika 

frågeställningarna alternativt under bakgrundsfrågor. Under varje underrubrik övervägdes det 

om en figur eller tabell skulle användas för att på ett bättre sätt presentera data. De frågor som 

ansågs vara intressanta att lyfta men möjligtvis svåra att uttrycka i text valdes att presenteras i 

en tabell eller figur medan resterande av frågorna skrevs i textform. Bakgrundsfrågorna 

användes i jämförande syfte så att resultat mellan till exempel kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet inom Kriminalvården kan jämföras.  

 

5.1 Bakgrundsfrågor: 

 

Det var 20 män och 38 kvinnor som deltog i undersökningen (se bilaga 2), samt en person 

som inte ville uppge kön. Av de 59 personer som deltog i undersökningen hade 43 av dem 

hade universitetsutbildning eller motsvarande. Fyra hade gått på yrkeshögskola medan 

resterande tolv hade gymnasieexamen. Nio respondenter var mellan 18-30 år.  I åldersgruppen 

31-40 var det 19 deltagare. I enkätundersökningen var det 17 personer mellan 41-50 år. Det 

var 14 deltagare som var 51+. När enkäten fylldes i så arbetade 25 respondenter med 

återfallsprogram och 25 deltagare hade aldrig arbetat med återfallsprogram. 

 
Figur 1: Hur länge behandlingspersonalen har arbetat inom Kriminalvården 
 

 
Resultatet visade att mer än hälften av respondenterna hade arbetat mer än tio år inom 

Kriminalvården. Majoriteten av deltagarna hade längre än fem års erfarenhet av att arbeta 

inom Kriminalvården.  
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5.2 Frågeställning I: Vad har behandlingspersonalen inom Kriminalvården 

för uppfattning om Kriminalvårdens återfallsprevention? 

 

I enkäten (se bilaga 2) var det 34 personer av 59 hade någon gång arbetat med 

återfallsprogram inom Kriminalvården och 25 av dem arbetade just då med återfallsprogram. 

Majoriteten (96,6 %) av de anställda visste vad alla eller några återfallsprogram fokuserade på 

samt trodde att alla eller några program gav resultat. Skillnaden i resultatet var att majoriteten 

visste vad alla program fokuserade på men att bara några av dem fungerade, då enkäten 

visade att de flesta respondenterna (74,6 %) visste vad alla återfallsprogram fokuserade på 

men 69,5 % trodde att några av dem gav resultat. Det finns med andra ord en lucka i 

förtroendet för vissa av återfallsprogrammens resultat.. 

 

5.2.1 Kön 

 

Enkätundersökningen (se bilaga 2) visade att männen hade en mer positiv uppfattning om 

Kriminalvårdens återfallsprevention än vad kvinnorna hade. Av männen var det 35 % som 

trodde att alla återfallsprogram gav resultat medan 21,1 % av kvinnorna trodde det. Det var 

fler av kvinnorna som hade erfarenhet att arbeta med återfallsprogrammen inom 

Kriminalvården. Av kvinnorna var det 59,5 % som hade arbetat mer än ett år med 

återfallsprogram medan 28,6 % av männen hade gjort det. Mer än hälften av männen och mer 

än en tredjedel av kvinnorna hade aldrig arbetat med återfallsprogram.  

 

5.2.2 Ålder 

 

Denna studie (se bilaga 2) visade att de som var yngre än 30 och de som var äldre än 40 hade 

ungefär samma uppfattning om Kriminalvårdens återfallsprogram resultat, där de flesta trodde 

att några av återfallsprogrammen gav resultat, några trodde att alla program gav resultat 

medan ett fåtal trodde att inga program gav resultat. Däremot hade åldersgruppen 31-40 en 

liten annan uppfattning. De som var mellan 31-40 hade den mest positiva uppfattningen av 

Kriminalvårdens återfallsprogram resultat. Resultatet visade att de personerna mellan 31-50 år 

hade större spridning i svarsalternativen men samtidigt att flest personer (i procent) mellan 

31-40 trodde att alla återfallsprogram gav resultat. 

 

5.2.3 Arbetslivserfarenhet inom Kriminalvården 

 

Resultatet i enkätundersökningen (se bilaga 2) fann att 67,8 % av respondenterna trodde att 

några återfallsprogram gav resultat, oavsett hur länge de hade arbetat inom Kriminalvården. 

Däremot hade de som arbetat mer än tio år mer negativ uppfattning om återfallsprogrammens 

resultat än de som hade arbetat mindre än tio år. Av de som hade arbetat mindre än tio år 

svarade ingen att inget återfallsprogram gav resultat. Av de som hade arbetat mer än tio år 

trodde 22,6 % att inget återfallsprogram gav resultat.  
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Tabell 1. Behandlingspersonalens erfarenhet av återfallsprogram och deras inställning till dess resultat. Procent 

inom parentes 
 

Resultat av återfallsprogram Har arbetat med återfallsprogram 

 Nej, aldrig Ja, i högst ett år Ja mer än ett år 

Jag tror att alla program ger resultat 6 (24) - 10 (35,7) 

Jag tror att några program ger resultat 17 (68) 5 (83,3) 18 (64, 3) 

Jag tror att inga program ger resultat 2 (8) 1 (16,7) - 

Totalt: 25 6 28 

Det var en viss skillnad mellan om de anställda har arbetat med återfallsprogram (samt om de 

har det arbetat mer eller mindre än ett år), och vad de anställda har för uppfattning om 

resultatet av återfallsprogrammen. De som hade arbetat mer än ett år med återfallsprogram 

hade den mest positiva uppfattningen av återfallsprogrammens resultat medan de som hade 

arbetat högst ett år har den sämsta uppfattningen. 

 
Figur 2: Behandlingspersonalens uppfattning om Kriminalvårdens återfallsprevention 

 
Enkäten visade att 78 % av respondenterna hade en positiv syn på Kriminalvårdens 

återfallsprevention. 68,9 % av kvinnorna tyckte den var bra eller mycket bra. 85,7 % av 

männen hade positiv uppfattning (bra eller mycket bra) om Kriminalvårdens 

återfallsprevention.  
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5.3 Frågeställning II: Vad har behandlingspersonalen inom 

Kriminalvården för uppfattning om vilka faktorer som påverkar klienterna 

att sluta begå brott? 
 

I enkäten (se bilaga 2) ställdes frågan om vilka fyra faktorer behandlingspersonalen anser 

viktigast för att en kriminell ska sluta begå brott.  De tre viktigaste faktorerna enligt 

behandlingspersonalen var motivation att sluta, att bryta ett missbruk och att ha en icke-

kriminell umgängeskrets. Minst 52 av 59 av de anställda tyckte att dessa faktorer var viktigast 

för att sluta begå brott. Den fjärde viktigaste faktorn enligt personalen var att ha bostad, vilket 

28 personer angav. Det var 18 respondenter som tyckte att arbete var viktigt. Att ha god 

ekonomi och familj/partner var också faktorer som ansågs påverka klienterna, men dessa 

påverkade klienterna inte lika mycket som de andra faktorerna. Att ha en god utbildning var 

ingen faktor som de anställda tyckte påverkade klienterna att sluta begå brott.  

 

5.3.1 Arbetslivserfarenhet 

 

I enkäten (se bilaga 2) var det endast var en person som hade arbetat mindre än ett år och tre 

personer som hade arbetat mellan tre till fem år så var det inte nog stora grupper för att göra 

en konkret jämförelse. Därför jämfördes de som har arbetat ett till tre år, fem till tio år och 

mer än tio år inom Kriminalvården.  

 

Samtliga av de som har arbetat i ett till tre år tyckte att dessa tre faktorer var viktigast för att 

klienterna ska inte återfalla i brott: sluta missbruka, motivation att sluta och att ha en icke-

kriminell umgängeskrets. Den fjärde faktorn däremot varierade bland de som hade arbetat 

mellan ett till tre år. Hälften tyckte att ha bostad var den viktigaste faktorn, en fjärdedel tyckte 

att det var att ha arbete. En åttondel hade uppfattningen att den fjärde viktigaste faktorn var att 

ha ordnad ekonomi och en annan åttondel tyckte att det var att ha familj/partner.  

 

Av de som hade arbetat mellan fem till tio år så uppfattade samtliga att motivationen att sluta 

som viktigast. Det var 13 personer som tyckte att bryta ett missbruk och att ha en icke-

kriminell umgängeskrets är en viktiga faktorer för att individerna ska sluta begå brott. Den 

fjärde mest viktiga faktorn kom här på delad plats, där fem av respondenter var tyckte att ha 

arbete eller att ha bostad var det som påverkade mest om en individ skulle sluta begå brott. 

 

Samtliga (med ett undantag) av respondenterna som hade arbetat mer än tio år inom 

Kriminalvården tyckte motivation att sluta begå brott var en bidragande faktor till att 

förebygga återfall. Att bryta ett missbruk ansåg 28 vara en viktig faktor. Den tredje viktigaste 

faktorn var att ha icke-kriminell umgängeskrets enligt 26 respondenter. Drygt hälften (16) av 

de som hade arbetat mer än tio år tyckte att bostad var det den fjärde viktigaste faktorn som 

påverkar en individ att sluta begå brott.  

 

5.3.2 Kön 

 

Resultatet i enkäten (se bilaga 2) visade att samtliga kvinnor tyckte att motivation att sluta var 

en av de fyra viktigaste faktorerna för att klienterna skulle sluta begå brott.  Det var 33 av 

kvinnorna som tyckte att bryta ett missbruk var en av de fyra viktigaste faktorerna. Att ha en 

icke-kriminell umgängeskrets var enligt 32 av kvinnorna en faktor som påverkade klienterna 

till att sluta begå brott. Den fjärde viktigaste faktorn enligt 22 av kvinnorna var att ha bostad. 
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Samtliga män (med ett undantag) tyckte att motivation till att sluta, att ha en icke-kriminell 

umgängeskrets samt att bryta ett missbruk var de viktigaste faktorerna som bidrog till att 

klienterna slutar begå brott. Att ha arbete var den fjärde viktigaste faktorn enligt 50 % av 

männen. Resultatet visar att männen var mer enhälliga än kvinnorna om vilka faktorer som 

påverkar klienten att sluta begå brott.  

 

5.4 Frågeställning III: Vad har behandlingspersonalen inom 

Kriminalvården för uppfattning på klienternas förmåga att förändras? 

 

I enkäten (se bilaga 2) tillfrågades personalen om vad de hade för uppfattning om huruvida 

klienterna kunde ändra livsstil efter att de har blivit dömda flera gånger under de senaste fem 

åren. Det var 78 % av respondenterna som var positiva till klienternas förmåga att förändras. I 

enkätundersökningen var det sju personer som instämde delvis till frågan om klienterna kunde 

förändras efter dem har blivit dömda flera gånger under de senaste fem åren. I 

undersökningen fanns det även en fråga om personalen hade uppfattningen om klienterna 

kunde förändras efter de levt som kriminella i större delen av sina liv. Resultatet blev liknande 

som frågan innan, det var 78 % som hade en positiv syn på klienternas förmåga att förändras. 

Det var tio personer som instämde delvis till denna fråga. Dessa två frågor visade att 

behandlingspersonalen hade en positiv uppfattning om att klienterna kunde förändra sin 

livsstil i nästan lika stor utsträckning oavsett hur länge klienterna hade varit kriminella.  

 

Tabell 2: Behandlingspersonalens uppfattning om klienter kan förändras även om de har levt som kriminella i 

större delen av sitt liv och hur länge de har arbetat inom Kriminalvården. Procent inom parentes. 
 

 

Förändring Arbetstid 

 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Mer än 10 år 

Stämmer helt 1 (100) 4 (44,4) 1 (33,3) 11 (73,3) 12 (38,7) 

Stämmer i stort sett - 3 (33,3) 1 (33,3) 1 (6,6) 12 (38,7) 

Neutral - 1 (11,1) - 1 (6,6) - 

Stämmer delvis - 1 (11,1) 1 (33,3) 2 (13,3) 6 (19,3) 

Stämmer inte - - - - 1 (3,2) 

Vet ej - - - - - 

TOTALT 1 (100) 9 (100) 3 (100) 15 (100) 31 (100) 

 

Det visade sig att de som hade arbetat fem till tio år var mest positivt inställda till att klienter 

kunde förändras även om de hade levt som kriminella i större delen av sitt liv. De som hade 

arbetat mer än tio år var mest negativt inställda. Denna grupp var den enda gruppen som 

svarat “stämmer inte” och var samtidigt den grupp som svarat “stämmer delvis mest. Det var 

dock ingen signifikant skillnad i svaren mellan dessa två grupper.77-80% av varje grupp 
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svarade antigen “stämmer helt” eller “Stämmer i stort sett” och det gick därför inte att göra 

någon liknelse där. 

 

 

5.5 Frågeställning IV: Har behandlingspersonalen inom Kriminalvården en 

uppfattning om att deras arbete påverkar klienterna? 

 

I enkätundersökningen (se bilaga 2) så hade 25 personer uppfattningen att informationen om 

stöd efter frigivning till klienterna var bra medan en person tyckte att informationen var 

mycket bra. Svaren på denna fråga var unik i det att den hade minst andel svar som svarade 

“mycket bra” eller motsvarande i jämförelse med resten av enkäten.  Det var 24 personer som 

hade uppfattningen att den var varken bra eller dålig. Det var även den frågan som hade minst 

andel positiva svar (44,1 %), medan i regel hade de andra frågorna 70-80% positiva svar.  Det 

var 51 respondenter som trodde att Kriminalvårdens arbete påverkade klienten positivt i 

förhållande till personens minskade återfallsrisk. Det var sju personer som inte hade någon 

uppfattning om hur Kriminalvårdens arbete påverkar klientens återfallsrisk och en person som 

trodde att Kriminalvårdens arbete inte påverkade klienten alls i det avseendet. När det kom till 

hur deras eget arbete påverkade klienterna var det 52 som trodde att de påverkade klienterna 

positivt. I detta fall var det två stycken tyckte att de inte påverkade klienterna alls och fem 

personer hade ingen uppfattning.  

 

Det var 40 av de svarande som upplevde att de hade tid eller i stort sett har tid för klientnära 

arbete för att minska återfallsrisken för klienterna. Det var 14 stycken som upplevde att de 

delvis hade tid för klientnära arbetat och fyra personer upplever att de inte har tid för 

klientnära arbetet. När det kom till handlingsutrymme utefter lagar och regler upplevde 35 av 

de anställda att de ej blir begränsade av lagarna eller reglerna. Tio personer upplevde att lagar 

och regler delvis begränsade deras handlingsutrymme.  
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5.5.1 Kön 

 
Tabell 3: Om behandlingspersonalen känner sig begränsade av lagar och regler för att kunna göra ett bra 

klientnära arbete för syftet att minska klienternas återfallsrisk. Procent inom parentes. 
 

 Kvinnor Män 

Stämmer inte 19 (50) 16 (80) 

Stämmer delvis 8 (21,1) 2 (10) 

Neutral 8 (21,1) 1 (5) 

Stämmer i stort sett 1 (2,6) - 

Stämmer helt 1 (2,6) - 

Vet ej 1 (2,6) 1 (5) 

Totalt: 38 (100) 20 (100) 

 

Denna tabell visar att männen kände sig mindre begränsade av lagar och regler än vad 

kvinnorna gjorde. De kvinnliga deltagarna i studien hade större spridning bland sina 

svarsalternativ men generellt sett hade de svarat “stämmer inte”, “stämmer delvis” eller 

“neutral”. Hade det varit fler manliga enkätdeltagare hade spridningen kunnat vara större men 

det finns inget bevis för det. Chitvå-testet visade ett värde på cirka 6,3 vilket betyder att det 

inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan män och kvinnor i detta påstående. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Huvudresultat 
 

Studien kom fram till att enkätdeltagarna generellt är positivt inställda till deras eget arbete 

och möjligheterna för att klienterna kommer stå emot att återgå till kriminalitet. Personalen 

visste vad återfallsprogrammen handlade om och hade generellt en positiv bild av resultaten 

från programmen. Missbruk, motivation till att sluta och att ha en icke-kriminell 

umgängeskrets ansågs vara de tre viktigaste faktorerna för att sluta begå brott. Den fjärde 

största faktorn enligt personalen var att ha bostad, men även arbete och ordnad ekonomi var 

något som ansågs viktigt. Personalen upplevde generellt att de hade tid för klientnära arbete 

och kände sig i stort sett inte begränsade av lagar och regler i arbetet. Behandlingspersonalens 

uppfattning var att klienterna kunde förändras även om de levt som kriminella i större delen 

av deras liv.  

 

6.2 Koppling till tidigare forskning 

 

En skillnad som fanns mellan forskningen och resultatet är personalens syn på 

återfallsprogram och klienternas förmåga att förändras. Enligt Lombe (2015) så var de som 

arbetar på amerikanska anstalter negativt inställda till återfallsprogram och upplevde att 

klienterna gick programmen för att få minskad tid i fängelset. Lombe (2015) menade att 

personalen ej trodde att klienterna ej kan förändras och att programmen ger minimal effekt. 

Respondenterna i denna studie verkade i stort sett tro att kriminella personer kan förändra sin 

livsstil och att återfallsprogram inom Kriminalvården påverkar klienterna positivt. Attityder 

och värderingar hos personalen kan vara olika i olika länder. Enligt Lombe (2015) hade inte 

personalen som arbetar på amerikanska anstalter kunskap om hur de skulle arbeta preventivt 

mot återfall.  

 

Kriminalvårdens (2014) egen forskning visade att fyra av de åtta aktiva programmen gav 

statistiskt positiva resultat. I denna studie visade det sig att 41 av 59 av de anställda trodde att 

en del av återfallsprogrammen ger resultat, 16 personer trodde att alla återfallsprogram ger 

resultat. Personal som inom Kriminalvården som deltagit i denna studie har en positiv 

inställning till återfallsprevention. Kriminalvården (2014) rapporterade att 70 % av klienterna 

inom Kriminalvården hade problem med missbruk, vilket ansågs vara det vanligaste 

problemet för klienterna. Därför tycker Kriminalvården (2013) att det är viktigt att satsa på 

behandlingsprogram riktade mot missbruksproblematik i samband med en påföljd. I denna 

enkätundersökning svarade 53 av 59 av de anställda att en av de viktigaste faktorerna till att ej 

återfalla i brott är att bli fri från missbruk. Deltagarna i studiens åsikter stämde i detta fall 

överens med den tidigare forskningen.  

 

Bergström (2004) fann att icke-kriminella kontakter som har socialt accepterade värderingar 

är en skyddsfaktor och i enkätundersökningen trodde personalen att icke-kriminellt umgänge 

är en av de viktigaste faktorerna som kan påverka en person att ej begå brott. Bergström 

(2004) kom också fram till att resultat i skolgången hade betydelse för personens kriminella 

framtid. Behandlingspersonalen på Kriminalvården tyckte inte att god utbildning tillhörde 

någon av de mest betydande faktorerna till om en person skulle begå brott. Skillnaden mellan 

den tidigare forskningen och enkätundersökningen kan bero på att utbildningsfaktorn är 

formulerad på olika sätt. I litteraturen är skolgången som ung viktig (att personen inte skolkar 

och får avgångsbetyg från grundskola samt gymnasium). Att någon har avgångsbetyg från 
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grundskola och gymnasium betyder inte definieras som en person med god utbildning enligt 

personalen som svarade på enkäten. Personalen kan tycka att det räcker med avgångsbetyg 

från gymnasium/grundskola för att kunna få arbete, bostad och en ordnad ekonomi och tycker 

därför inte att faktorn “god utbildning” spelar en väsentlig roll i varför en individ återfaller i 

brott eller inte.  

 

Stys & Rudell (2013) kunde finna att arbete och bostad är något som borde fokuseras på då 

dessa faktorer påverkade individens möjligheter att återanpassas till samhället efter frigivning. 

Även Gustavsson & Rehme (1999) menade att individer borde fokusera på arbete eller 

utbildningen under verkställighetstiden. Program som fokuserade på missbruksrelaterade samt 

brottsrelaterade åtgärder hade en självklar plats i Kriminalvården menade Gustavsson & 

Rehme (1999). Även denna litteratur pekade på att arbete, bostad och missbruk var faktorer 

som kan påverka en person till att återfalla i brott. Detta kan som tidigare kopplas till 

behandlingspersonalens uppfattning om dessa faktorer påverkar en klient att sluta begå brott. 

 Arbete och bostad anses vara skyddsfaktorer enligt Bergström (2004) medan missbruk kan 

anses som en riskfaktor enligt Blom, Kleemans & van der Laan, (2009). 

 

Goffman (2011) fann att även de som anses vara perfekta i samhället har dolda brister och att 

bristerna kommer till uttryck i sociala situationer förr eller senare. Mcgrath & Weatherburns 

(2012) menade att stämpling ledde till ökad risk för att ungdomar skulle återfalla i brott och 

att ungdomar lärde sig nya kriminella färdigheter genom andra kriminella. Liberman, Kirk & 

Kim (2014) kom fram till att stämpling på grund av kriminella beteenden ledde till att flera 

ungdomar hoppade av gymnasiet/college. Med sämre utbildning är det svårare att få arbete 

samtidigt som arbetsgivaren i mindre utsträckning anställer individer med kriminell bakgrund. 

Viktiga faktorer för Kriminalvårdens klienter för att sluta begå brott var att ha arbete, ordnad 

ekonomi samt bostad enligt behandlingspersonalen (se bilaga 2) och stigmat gör det svårare 

att få just arbete, bostad och ordnad ekonomi. Detta gör att återfallsrisken hos klienterna ökar 

då sannolikheten för dem att ordna ett “vanligt” liv minskar på grund av stigmat. Om före-

detta kriminella slapp att bli stämplade så skulle de med mindre sannolikhet återfalla, då deras 

möjligheter att leva ett “normalt” liv inte är svårare för dem än för andra.  

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Något som kvalitativ forskning har som kvantitativ inte har är intresset för deltagarnas 

uppfattning. Givetvis så undersöktes deltagarnas åsikter med enkäten (Se bilaga 2) men 

enkätfrågorna fångar inte upp alla deltagarnas åsikter. Öppna frågor i en enkät kan vara en bra 

kompromiss men med åtanke i deltagarnas tidsbrist så fanns risken att svaren blev rätt 

kortfattade. En annan fördel med kvalitativ forskning är att medan kvantitativ forskning har i 

regel en stadig grund i olika teorier och begrepp så är kvalitativ forskning med öppensinnad 

och formar teorier utifrån resultatet. Detta hade kunnat forma studien märkbart ifall teorin 

kom i efterhand istället för hur den nu agerade som grund till studien. 

 

Under arbetets gång så har studien tagit flera former. Intervjuer var valet av metod i början 

men på grund av säkerhetsskäl och sekretess så var det inte möjligt att utföra studien med den 

tid som fanns. Istället så valdes enkät (Se bilaga 2) ut som metod och fokus skiftades till de 

anställda istället för att enklare samla in data. Enkäter har utöver tidsaspekten fördelen av att 

kvantitativa i regel anses som mer “hårt” medan kvalitativ data beskriver sitt data som mer 

fyllig. Dessutom var det i intresse för studien ifall resultatet kunde generaliseras vilket en 

kvalitativ metod utesluter helt. Nu var resultatet inte nog stort för att kunna generaliseras men 
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möjligheten fanns med enkäten.  

 

Det som kunde göras bättre är att enkäterna kunde skickats ut tidigare. Nu skickades 

enkäterna ut precis efter de röda dagarna kring påsk. Detta innebar att en del av personalen 

kan ha varit bortresta som kan ha lett till att färre svarade på enkäten. Anledningen till varför 

enkäterna skickades ut lite senare än planerat var för att omarbetningen av enkätfrågorna tog 

längre tid än väntat. Ett ytterligare problem med att få ut enkäterna var att vänta på att de olika 

verksamheterna skulle svara om de var intresserade och hade möjlighet att delta i studien eller 

inte. När verksamheterna svarade ja så skickades ytterligare ett mail ut till dessa verksamheter 

där de informerades om när enkäterna skulle skickas ut och hur lång svarstid de skulle ha. 

Ändå uppstod problemet att ett par verksamhetschefer skickade ut enkäterna till sina 

medarbetare två dagar innan svarsperioden var över, vilket kan ha lett till färre svar. Med 

andra ord var tidsaspekten en av de större begränsningarna i studien.  Hade det funnits mer tid 

hade ytterligare data kunnat samlas in och minskat bortfallet. 

 

En av enkätfrågorna berörde vilka fyra faktorer som respondenterna anser vara viktigast för 

att klienterna inte ska återfalla i brott. Ett problem som uppstod var att vissa respondenter 

valde inte fyra alternativ utan tre eller färre. Ett krav på att välja fyra alternativ hade kunnat 

införas i enkäten, något som inte gjordes. Att komma i kontakt med verksamheterna var även 

det problematiskt. Kontakten skulle gå via verksamhetschefer som i sin tur tar kontakt med de 

anställda på verksamheten. Ofta ledde det till antigen att verksamhetschefen inte svarade eller 

att de anställda inte svarade på uppföljningsmailen som skickades ut.  

 

6.4 Nya insikter/kunskap 

 

Mindre än hälften (44,1 %) av de som svarade på enkäten upplevde att Kriminalvården gav 

bra eller mycket bra information om stöd klienterna kan få efter frigivning. 40,7 % tyckte att 

informationen varken var bra eller dålig. Denna information kan alltså förbättras. 

Kriminalvården kan ge mer information om var klienterna kan vända sig för att få stöd efter 

frigivning. Till exempel socialtjänsten, olika bostadsförmedlingar och arbetsförmedlingen. 

Dessa kan även kontaktas under verkställighetstiden.  I denna studie lades vikten på 

behandlingspersonalens åsikter vilket inte tidigare har varit fokus i tidigare studier. Resultatet 

visade att behandlingspersonalen i regel är positivt inställda till återfallsprevention, 

Kriminalvårdens återfallsprogram och klienternas förmåga till att förändras. 

Resultatet visade även att behandlingspersonalen var generellt positivt inställda till sitt eget 

arbete och Kriminalvårdens insatser. Detta kan bidra till att personalen känner att de gör 

skillnad för klienterna och att deras arbete medverkar till ett bättre samhälle.  

 

6.5 Nya forskningsfrågor 

 

Denna undersökning fokuserade på behandlingspersonal som arbetade på frivårdskontor och 

anstalter. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur behandlingspersonal inom 

Kriminalvården uppfattar klienternas återfall i brott och den återfallsprevention som ges inom 

Kriminalvården. Delsyftet är att undersöka vad behandlingspersonalen har för uppfattning om 

vilka faktorer som kan påverka klienterna att återfalla i brott. Undersökningen täckte inte all 

personal inom Kriminalvården som till exempel chefer och administrativ personal. Inte heller 

personalen inom häktet inkluderades i denna undersökning. Anledningen till varför 

häktespersonal inte inkluderades var för att studien ville undersöka den personalen som 

träffade klienterna i en längre tid. Det skulle vara intressant att veta hur häktespersonalens 
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uppfattningar om Kriminalvårdens arbete ser ut och hur chefer och administrativ personal 

uppfattar myndighetens preventionsarbete. Om cheferna tror på Kriminalvårdens 

återfallsprevention och att klienterna kan förändras så kan det påverka resterande arbetsgrupp. 

I denna undersökning delades inte respondenterna upp utifrån om de arbetade på anstalt eller 

frivårdskontor vilket hade kunnat vara intressant att jämföra då det kan finnas skillnader i 

arbetsuppgifter och åsikter.  

 

Exempel på framtida forskningsfrågor är: “Är det någon skillnad på hur svenska chefer inom 

Kriminalvården informerar de anställda om positiva effekter på återfallsprevention än i USA:s 

motsvarighet till kriminalvård? Kan man se någon skillnad bland häktespersonal, 

frivårdspersonal och anstaltspersonal? Finns det någon skillnad i attityder och värderingar 

mellan chefer, administration och behandlingspersonal?” 

 

6.6 Slutdiskussion 

 

Fyra av respondenterna hade gått på yrkeshögskola, 43 på universitet (eller motsvarande) och 

tolv hade gymnasieexamen. För att bli anställd inom Kriminalvården krävs gymnasieexamen 

men de flesta av respondenterna i denna undersökning hade högre utbildning än så. Det hade 

kunnat se annorlunda ut med andra deltagare men i detta fall var det ungefär 80 % som hade 

högre utbildning än gymnasium. Detta kan bero på att de flesta arbetsgivare ser det som 

meriterande att ha högre utbildning även om det inte är något krav. Arbetserfarenhet är något 

som också anses som meriterande, men denna myndighet kan möjligtvis prioritera utbildning 

mer än erfarenhet. Sedan har Kriminalvården en egen utbildning där personalen utbildas för 

att få heltidsanställning. När en person blir anställd ser myndigheten på tidigare 

utbildningsnivå och när personen går upp till heltidsanställd behöver den gå Kriminalvårdens 

grundutbildning. Med tanke på detta så verkar Kriminalvården prioritera utbildning framför 

arbetserfarenhet vid anställning. I denna undersökning var respondenterna i varierande ålder. 

 Den minsta gruppen var gruppen mellan 18-30 år. Könsfördelningen i studien var något jämn 

med en större del kvinnor än män som svarade på enkäten.  

 

Männen hade en mer positiv uppfattning om Kriminalvårdens återfallsprevention än vad 

kvinnorna hade. Flera av kvinnorna hade arbetat med återfallsprogram och de hade dessutom 

arbetat med det i en längre tidsperiod (mer än 1 år) än männen. De som hade arbetat mer än 

ett år med återfallsprogam hade den mest positiva synen på återfallsprogrammens påverkan på 

klienterna. Detta kan betyda att kvinnor kan ha en mer negativ syn på återfallsprevention som 

inte beror på hur länge de har arbetat med programmen. Denna studie visade även att de som 

hade arbetat mer än tio år inom Kriminalvården hade en mer negativ syn på 

återfallsprogrammens resultat än de som hade arbetat mindre än tio år hade. De som har 

arbetat med återfallsprogram har en mer positiv uppfattning om återfallsprogrammens resultat 

jämfört med de som har arbetat mer än tio år inom Kriminalvården. 

 

Efter att ha forskat om återfall så saknas det kunskap om hur Kriminalvårdens 

behandlingspersonal ser på återfallsprevention och klienternas återfall i brott. Denna studie 

kan ge Kriminalvårdens behandlingspersonal en ny syn på hur de kan arbeta för att minska 

återfall. Studien kan även bidra med att framhäva skillnader i personalens inställning till 

klienternas förmåga att förändras. Om en del av personalens inställning är negativ kan 

myndigheten arbeta med att förbättra kollegornas attityder kring återfall (om personalen är 

positivt inställd till sitt arbete kommer resultatet bli bättre).  Denna studie bidrar med en ny 

synvinkel på återfallsarbete, från personer som arbetar klientnära med individer som har 

begått brott, något som kan öka kvalitén. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 - BRÅ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2 - Enkät 
 

Återfall i brott 
Hej, vi är två studenter från Socionomprogrammet Termin 6 på Umeå Universitet. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur behandlingspersonal inom kriminalvården uppfattar 

klienternas återfall i brott och återfallsprevention som ges inom kriminalvården samt hur 

denna prevention påverkar klienternas förmåga att förändras.. Formuläret kommer ta ca 5-10 

minuter att fylla i och ni kommer att vara anonyma.  

 

Fråga 1 

Hur gammal är du? 

 

[ ] 18-30 

[ ] 31-40 

[ ] 41-50 

[ ] 51+ 

 

Fråga 2 

Är du:  

 

[ ] Man 

[ ] Kvinna 

[ ] Annat 

[ ] Vill ej svara 

 

Fråga 3 

Hur länge har du arbetat inom Kriminalvården? 

 

[ ] 0-1 år 

[ ] 1-3 år 

[ ] 3-5 år 

[ ] 5-10 år 

[ ] Mer än 10 år 

 

Fråga 4 
Vad har du för utbildning? 

 

[ ] Grundskola 

[ ] Gymnasieutbildning eller motsvarade 

[ ] Yrkeshögskola 

[ ] Universitet/högskola eller motsvarande 

 

 

 

 



 
 

Fråga 5 
Vet du vad Kriminalvårdens återfallsprogram fokuserar på? 

 

[ ] Jag vet vad alla/de flesta återfallsprogram fokuserar på 

[ ] Jag vet vad några återfallsprogram fokuserar på 

[ ] Jag vet vad ett återfallsprogram fokuserar på 

[ ] Jag vet inte vad något återfallsprogram fokuserar på 

 

Fråga 6 
Vad tror du om återfallsprogrammens resultat för målet att minska återfallsrisken? 

 

[ ] Jag tror att alla återfallsprogram ger resultat 

[ ] Jag tror att en del av återfallsprogrammen ger resultat 

[ ] Jag tror att ett av återfallsprogrammen ger resultat 

[ ] Jag tror att inget av återfallsprogrammen ger resultat 

 

Fråga 7 
Har du själv arbetat med något återfallsprogram inom Kriminalvården? 

 

[ ] Nej, aldrig 

[ ] Ja, i högst ett år 

[ ] Ja, mer än ett år 

 

Fråga 8 
Arbetar du just nu med något återfallsprogram? 

 

[ ] Ja  

[ ] Nej 

 

Fråga 9 
Vilka fyra av följande faktorer tror du är viktigast för att en kriminell ska kunna sluta begå 

brott 

 

[ ] Motivation att sluta 

[ ] Att bryta ett missbruk 

[ ] Att ha ordnad ekonomi 

[ ] Att ha familj/partner 

[ ] Att ha en icke-kriminell umgängeskrets 

[ ] Att ha en god utbildning 

[ ] Att ha jobb 

[ ] Att ha bostad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fråga 10 
Vad har du för uppfattning om Kriminalvårdens återfallsprevention? 

 

[ ] Den är mycket bra 

[ ] Den är bra 

[ ] Den är varken bra eller dålig 

[ ] Den är dålig 

[ ] Den är mycket dålig 

[ ] Vet ej 

 

Fråga 11 
Vad har du för uppfattning om Kriminalvårdens information om stöd efter frigivning? 

 

[ ] Den är mycket bra  

[ ] Den är bra 

[ ] Den är varken bra eller dålig 

[ ] Den är dålig 

[ ] Den är mycket dålig 

[ ] Vet ej 

 

Fråga 12 
Hur tror du att Kriminalvårdens arbetar påverkar klienten med avseende på minskad 

återfallsrisk? 

 

[ ] Positivt  

[ ] Inte alls 

[ ] Negativt 

[ ] Ingen uppfattning 

 

Fråga 13  
Hur tror du att ditt arbete påverkar klienten? 

 

[ ] Positivt  

[ ] Inte alls 

[ ] Negativt 

[ ] Ingen uppfattning 

 

Fråga 14 
Min uppfattning är att klienter kan ändra sin livsstil även om de blivit dömda till fängelse 

flera gånger under de senaste fem åren 

 

[ ] Stämmer helt 

[ ] Stämmer i stort sett 

[ ] Neutral 

[ ] Stämmer delvis 

[ ] Stämmer inte 

[ ] Vet ej 

 

 

 



 
 

Fråga 15 
Min uppfattning är att klienter kan förändras även om de har levt som kriminella i större delen 

av sitt liv 

 

[ ] Stämmer helt 

[ ] Stämmer i stort sett 

[ ] Neutral 

[ ] Stämmer delvis 

[ ] Stämmer inte 

[ ] Vet ej 

 

Fråga 16 
Jag upplever att jag har tid för klientnära arbete för syftet att minska klienternas återfallsrisk 

 

[ ] Stämmer helt 

[ ] Stämmer i stort sett 

[ ] Neutral 

[ ] Stämmer delvis 

[ ] Stämmer inte 

[ ] Vet ej 

 

Fråga 17 

Jag känner mig begränsad av lagar och regler för att kunna göra ett bra klientnära arbete för 

syftet att minska klienternas återfallsrisk 

 

[ ] Stämmer helt 

[ ] Stämmer i stort sett 

[ ] Neutral 

[ ] Stämmer delvis 

[ ] Stämmer inte 

[ ] Vet ej 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 - Mailformuläret 
 

 

Till Chefen för anstalten/frivårdskontoret 

 

Hej 

 

Vi heter Magdalena Claesson och Patrik Elfmark och är två socionomstudenter på Umeå 

Universitet. Vi skriver just nu en kandidatuppsats om återfall och återfallsprevention inom 

Kriminalvården och skulle vilja kontakta kriminalvårdare och programledare som arbetar på 

anstalter och frivårdskontor. Syftet med vår uppsats är att undersöka vad kriminalvårdare och 

programledare har för uppfattning om återfallsprevention och klienternas förmåga att 

förändras. Enkätundersökningen kommer endast att användas för att besvara syftet i denna 

undersökning och kommer inte att användas i annan forskning. 

 

Vi tänkte skicka ut en enkät online som tar ca 5-10 minuter att svara på, som respondenterna 

har en vecka på sig att besvara. Eftersom vi inte har tillgång till personalens email-adresser så 

vore vi hemskt tacksamma om du kan hjälpa oss med att vidarebefordra enkäten till 

medarbetarna. Deltagandet är givetvis anonymt och frivilligt, inga namn eller arbetsplatser 

kommer att framgå. När personalen väljer att besvara enkäten samtycker de samtidigt till att 

delta i undersökningen. 

 

Har du möjlighet att hjälpa oss med detta vore vi tacksamma om du kan besvara detta mail 

med ett ”ja” så mailar vi tillbaka enkäten till dig för vidarebefordran. 

Vi har varit i kontakt med Kriminalvårdsstyrelsen som rekommenderade oss att kontakta 

anstalter respektive frivårdskontor direkt. 

 

Om du undrar över något eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Magdalena Claesson 

Magdisc@hotmail.com 

 

Patrik Elfmark 

Patrik_Elfmark@hotmail.com 

 

Handledare. 

Tommy Andersson, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 

Mailadress: tommy.andersson@umu.se. 

Telefon: 070 399 50 05 

 

Med vänliga hälsningar  

Magdalena och Patrik 
 


