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Sammanfattning 

 
Fängelse som påföljd för ungdomar som begått brott är något svenskt rättsväsende strävar efter att 

undvika så långt det är möjligt. De negativa konsekvenserna som ett fängelsestraff medför har länge 

varit ett ämne för diskussion och det har pratas om huruvida fängelset fungerar kontraproduktivt.  

Ungdomar utgör en extra utsatt grupp p.g.a. sin låga ålder och det kan tänkas att de lätt påverkas 

negativt av kontakten med andra intagna. Därför valde jag att studera hur ungdomar som verkställt 

ett fängelsestraff upplever denna kontakt och vilken betydelse kontakten har för hur dem tänker 

kring återfall i brott. Undersökningen bestod av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem 

unga pojkar som alla avtjänat minst ett fängelsestraff på olika anstalter runt om i Sverige. Följade 

frågeställningar kom att besvaras: 

 Hur upplever ungdomar som verkställt ett fängelsestraff kontakten med andra intagna? 

 Vilken betydelse har denna kontakt för hur ungdomar tänker kring att begå nya brott. 

En tematisk analys genomfördes på intervjumaterialet. Resultatet tyder på att kontakten med andra 

intagna har en viss betydelse för återfall i brott, beroende på vilken typ av brott de andra intagna 

pratar om. Är det brott som ungdomarna själva har ett intresse i är de mer mottagliga för 

inlärningen, medan vetskapen om de andras brottslighet även kan verka avskräckande om det rör 

sig om något som de anser är för grovt eller i övrigt ointressant. Det framgick också att om och hur 

det diskuterades om kriminalitet, skiljde sig mellan olika anstaltstyper. På ungdomsavdelningarna 

där det enbart satt personer upp till 21 år pratades det mer om brott än på de vanliga anstalterna där 

det fanns vuxna intagna. Ett antagande då är att ungdomarna på ungdomsavdelningarna i större 

utsträckning riskerar att förstärka sina positiva attityder till kriminalitet under en anstaltsvistelse, än 

dem som verkställt straffet på en vanlig anstalt. Resultatet är väldigt intressant då lagen säger att 

ungdomarna ska hållas särskilt avskilda från äldre intagna som kan påverka dem negativt. Mitt 

resultat tyder på att det kan vara tvärtom. 

För att få en djupare förståelse för det jag kommit fram till relaterades resultatet sedan till  teorin om 

differentiella associationer och annan tidigare forskning på området. Avslutningsvis ges också 

förslag till relevant framtida forskning inom ämnet, främst i kvantitativ form.  
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Tack  

Jag vill ge ett stort tack till de ungdomar som ställt upp och låtit sig intervjuas. Att höra era 

berättelser har varit intressant, roligt och otroligt värdefullt. Utan er hade studien inte gått att 

genomföra. 
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ungdomarna. Tack för att du tagit dig tid och för de tips du gett mig. Du har en viktig del i att 

frågeställningen gick att undersöka.  

 

Jag vill också ge ett stort och varmt tack till min handledare Lena Roxell. Tack för din 

tillgänglighet, dina tips och konkreta kommentarer. Dina ord har varit oerhört betydelsefulla.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning  

Fängelse som påföljd för ungdomar som begått brott är något svenskt rättsväsende strävar efter att 

undvika i så stor utsträckning som möjligt. Trots detta är det fler och fler ungdomar som dömts till 

fängelse under 2000-talet, även om antalet fängelsedömda ungdomar är färre nu än 1990.
1
 Personer 

under 15 år kan ej dömas för brott och ungdomar mellan 15-17 år är ovanliga inom kriminalvården. 

För dessa ungdomar finns sluten ungdomsvård som ett alternativ till fängelsepåföljd och de blir då 

intagna på särskilda ungdomshem som drivs av statens institutionsstyrelse (SiS).
2
 Den 1 oktober 

2010 fanns det 180 ungdomar mellan 15-20 år intagna på våra kriminalvårdsanstalter, vilket utgör 3 

procent av det totala antalet intagna i svenska fängelser. Av dessa var ingen under 17 år men 

statistiken visar att det tidigare år funnits intagna som är mellan 15-17 år gamla.
3
 För unga mellan 

18-21 år har vissa anstalter särskilda ungdomsavdelningar som är särskilt anpassade för den 

gruppen. Vissa anstalter är också så kallade riktmärkesplatser med en verksamhet riktad till 

speciella målgrupper som drogmissbrukare och sexualbrottsdömda. Ungdomar som ska verkställa 

en fängelsepåföljd ska utifrån den enskilda individens risker och behov av insatser i första hand bli 

placerad på någon av dessa anstalter.
4
 

En grundläggande trend har varit att ungdomsåren innebär en topp i brottsaktivitet som sedan avtar i 

20-årsåldern, vilket innebär att för majoriteten av ungdomar kan kriminaliteten ses som en 

övergående fas.
5
 Det är få ungdomar som i vuxen ålder går vidare och utvecklar en längre kriminell 

karriär.  

Vid återfall i brott är det de yngsta inom kriminalvården som står för den högsta andelen återfall, 42 

procent. Den grupp av ungdomar som tidigare är belastade med fängelsevistelser, dömda för 

tillgreppsbrott och som varit dömda till ett medellångt fängelsestraff har en särskilt hög 

återfallsfrekvens. År 2004 bestod den gruppen av ca 280 individer, varav 85 procent återfaller inom 

tre år.
6
 Att vara ung och tidigare ha avtjänat ett fängelsestraff är några av riskfaktorerna för återfall i 

brott. Att en gång blivit dömd till fängelse ökar således risken för att bli det på nytt.  

                                                           
1
 Ericsson, Göransson, (2006), s. 8 

2
 Kriminalvården, (2011)a 

3
 Kriminalvården, (2011)b 

4
 Handlingsplan (2011-02-14) 

5
 BRÅ (2007) s. 351 

6
 Ericsson, Göransson, (2006), s. 10 
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Sedan ett år tillbaka arbetar jag som kontaktperson inom kriminalvården. Genom mitt arbete har jag 

fått en god inblick i hur verksamheten fungerar och en vilja att utvecklas inom området för 

brottsförebyggande åtgärder och förhindra återfall i brott. Samtidigt har det medfört en nyfikenhet 

kring vad de intagna egentligen anser om kriminalvårdens huvudsakliga uppgift, att minska risken 

för återfall i brott. Dessutom undrar jag hur de anser att andra medintagna påverkar deras 

återanpassning i samhället. Vad de anser om den saken kommer inte alltid till personalens 

kännedom. 

Då ungdomar är en särskilt utsatt grupp bland annat p.g.a. sin låga ålder har kriminalvården en 

viktig uppgift i att förhindra att dessa personer inte begår nya brott. Därför har jag valt att rikta in 

mig på denna grupp och ta reda på vilken betydelse kontakten med andra intagna har för hur de 

tänker kring att fortsätta sina kriminella karriärer.  

2. Problemformulering  

2.1 Motivering av studie  

En av anledningarna till att ungdomar inte ska dömas till fängelse är den kritik som länge har 

framförts, att fängelset fungerar kontraproduktivt där ungdomarna kan förvärva nya erfarenheter 

och kunskaper som i stället förstärker kriminella attityder och värderingar, snarare än att förhindra 

dessa. Lars Nylén, kriminalvårdens generaldirektör varnade i en intervju med Sveriges radio 2005, 

att en tidig kontakt med kriminalvården kan få motsatta effekter för ungdomarna och menade på att 

de måste ha de rätta verktygen för att arbeta med dessa personer så att inte verksamheten förvandlas 

till en brottsskola.
7
 När unga kriminella placeras på en anstalt integreras de med andra personer som 

har en liknande, eller värre problematik än de själva. De knyter nya kontakter och utvidgar sitt 

nätverk, utbyter erfarenheter som efter frigivning kan leda till att de begår nya brott.
8
 I lagtexten 

framgår det tydligt att den unge så långt det är möjligt, ska hållas avskild från andra äldre intagna 

som kan inverka negativt på dennes anpassning i samhället.
9
 

Sarnecki (1999) har gjort en nätverksstudie av ungdomar från särskilda ungdomshem i Stockholm 

där han studerar bl.a. medbrottslingskap efter en gemensam vistelse på hemmen. Resultatet visar att 

tiden på institutionerna har en väldigt liten betydelse för etableringen av nya brottsliga relationer 

och därmed för en fortsatt gemensam brottslighet. Endast 1.5 procent av de undersökta ungdomarna 

kunde kopplas till en gemensam brottslighet efter att de vårdats på ett och samma hem under samma 

                                                           
7
 Sveriges radio 

8
 Ericsson, Göransson, (2006), s. 7 

9
 Ibid. s. 5 
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tidsperiod.
10

 Dock tillägger Sarnecki att det inte utesluter att institutionsvistelsen kan medföra andra 

negativa effekter så som inlärning av normer, värderingar eller neutraliseringsmekanismer som kan 

öka risken för brott, eller att ungdomarna begår nya brott på egen hand. Han tydliggör också att det 

inte går att dra några slutsatser om andra typer av institutionsvård, t.ex. fängelserna.
11

  

Med denna motivering finner jag det intressant att undersöka hur ungdomar som verkställt ett 

fängelsestraff upplever kontakten med andra intagna och vilken betydelse denna kontakt har för hur 

dem tänker kring att återfalla i brott. Undersökningen bör ses som en pilotstudie och har en 

kriminologisk relevans då den berör ungdomarnas egna erfarenheter och upplevelser. Beroende på 

resultat kan studien eventuellt vara en grund att sedan bygga vidare på och ta hänsyn till när det i 

framtiden fattas politiska beslut inom detta område.  

 2.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka vilken betydelse kontakten med andra intagna har för 

ungdomars återfall i brott. Genom kvalitativa intervjuer med ungdomar som tidigare varit dömda till 

fängelse vill jag få en djupare förståelse för deras tankar och upplevelser av hur kontakterna under 

en anstaltsvistelse kan komma att påverka en eventuell fortsatt brottslighet. Följande 

frågeställningar kommer att besvaras: 

 

 Hur upplever ungdomar som verkställt ett fängelsestraff kontakten med andra intagna?  

 Vilken betydelse har denna kontakt för hur ungdomar tänker kring att begå nya brott?  

 

2.3 Definitioner och avgränsningar  

I följande arbete utgår jag från kriminalvårdens rapport Ungdomar i kriminalvården, omfattning och 

insatser (2006) när jag definierar vilka personer jag anser är ungdomar. Rapporten klassar alla upp 

till 21 år som ungdomar och det är den definitionen jag använder mig av.
12

 Vidare är studien 

avgränsad till att endast beröra pojkars upplevelser av kontakten med andra intagna och dess 

betydelse för hur de tänker kring återfall i brott, då jag antar att dem är lättare att få tillgång till. Det 

finns helt enkelt fler unga killar än tjejer som verkställt ett fängelsestraff.
13

  

                                                           
10

 Sarnecki, (1999), s. 37 
11

 Ibid. s. 42 
12

 Ericsson, Göransson, (2006), s. 5 
13

 Kriminalvården, (2011) c 
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När man talar om återfall i brott finns det flera olika definitioner av begreppet vid redovisning av 

statistik och av forskningsresultat. Återfall kan vara att personen begått ett nytt brott, oavsett valet 

av påföljd eller om något straff utdöms. Vissa gånger är det enbart intressant att studera återfall i en 

viss typ av brottslighet eller återfall i samma brott som tidigare. I andra fall räknas återfall endast 

om personen fått en ny dom av en domstol, blir dömd till en viss påföljd eller till en påföljd inom 

kriminalvården.
14

 Jag har valt att använda mig av begreppet återfall så tillvida att personerna ifråga 

har begått nya brott efter sin verkställighet i anstalt, oavsett om de blivit anmälda eller dömda för 

det. Anledningen till denna valda definition är att jag kan tänkas få information om mina 

intervjupersoners eventuella fortsatta brottslighet som inte kommit till polisens kännedom.  

Det är svårt att benämna en person som suttit i fängelse då många begrepp lätt blir stigmatiserande. 

Jag kommer i fortsättningen skriva ”intagna” när jag pratar om dessa personer för att jag anser att 

det passar bättre än t.ex. fångar, kriminella osv.  

3. Tidigare forskning 

3.1 Fången i fångsamhället 

Ulla Bondeson skrev en omfattande avhandling 1974, ”Fången i fångsamhället”, där hon studerade 

fängelsets individualpreventiva effekt, huruvida det minskar risken för att personer ska begå nya 

brott i framtiden. Då statistiken visar på höga återfallssiffror syftar Bondesons studie till att 

analysera de sociala processerna som sker på anstalterna och försöka ge en förklaring till att många 

återfaller i brott efter sin verkställighet.
15

 Undersökningen som inkluderar både män och kvinnor 

genomfördes på fyra fängelser såväl som på några ungdomsvårdsskolor och ungdomsfängelser. 

Datainsamlingen bestod av enkäter och gruppintervjuer med de intagna, intervjuer med personal 

samt dokument och andra skriftliga handlingar.
16

 

Inledningsvis formulerades ett antal hypoteser, bland annat att de negativa påverkansprocesserna 

dominerar över de positiva, utifrån den officiella behandlingsmålsättningen. Till de negativa 

processerna räknas bl.a. kriminalisering,
17

 narkomanisering och anstaltsanpassning, likaså en ovilja 

att kämpa, känsla av främlingskap samt sämre sociala förhållanden utanför anstalten. En annan 

hypotes var att det inte föreligger några större systematiska skillnader mellan de olika anstalterna 

                                                           
14

 Krantz. m.fl. ( 1998), s. 10 
15

 Bondeson, (1974), s. 4 
16

 Ibid. s. 85 
17

 Begreppet innebär i det här fallet att man blir mer kriminell efter en anstaltsvistelse. Idag används ordet för att göra 
ett beteende eller en handling straffbar genom lagstiftning. (Nationalencyklopedin). 
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när det gäller omfattningen av de positiva och negativa påverkansprocesserna, fast 

behandlingsformerna skiljer sig från anstalt till anstalt. Detta innebär att det inte finns några större 

skillnader mellan olika anstaltstyper än mellan enskilda anstalter av samma typ, att yngre intagna 

”prisoniseras” i minst lika hög grad som de äldre och kvinnorna i minst lika hög grad som 

männen.
18

 

Av resultatet framgick det att den mest allvarliga negativa effekten som en institutionsvistelse 

medför är kriminalisering.
19

 Bondeson studerade prisonisering utifrån kriminell subkultur och 

kriminell ideologi, solidaritet mellan intagna och argotkunskap.
20

 Resultatet visade att det existerar 

en kriminell subkultur på fängelserna.
21

 Analyserna gav även stöd för prisoniseringshypotesen, att 

de negativa påverkansprocesserna under fängelsetiden bidrar till och förstärker kriminella attityder 

och värderingar och en socialisering till en kriminell subkultur. Vidare hänvisar hon resultatet till 

Sutherlands teori om differentiella associationer och teorin om symbolisk interaktionism.
22

 

Bondesons studie har ett brett omfång då den inkluderar olika former av anstalter och institutioner, 

såväl ungdomar som äldre intagna samt både män och kvinnor. Den är till stora delar kvantitativt 

utformad, vilket borde göra det möjligt med en viss generalisering. Detta gör att hennes resultat kan 

kopplas till andra liknande undersökningar, varav min är en av dem då jag kan förvänta mig ett 

liknande resultat, dock är min studie begränsad till sitt omfång och till att enbart inkludera unga 

pojkar. Förklaringarna till resultatet hänvisar hon till teorier om differentiella associationer och 

symbolisk interaktionism, där jag p.g.a. undersökningens omfattning gjort avgränsningen att enbart 

använda mig av den förstnämnda teorin. Det som talar emot att jag skulle erhålla ett liknande 

resultat är att det har gått en lång tid sedan hennes undersökning genomfördes. Ett rimligt antagande 

är att kriminalvården och ungdomsvårdsanstalterna har genomgått stora organisatoriska 

förändringar och att behandlingsverksamheten idag ser annorlunda ut än vad den gjorde vid tiden 

för Bondesons avhandling. Förhoppningsvis är den effektivare nu än vad den var för 37 år sedan.  

3.2 Fengsel - forbryterskole eller rehabiliteringsanstalt 

I sin masteravhandling i rättssociologi skrev Alnaes (2006) om intagnas upplevelser av fängelsets 

rehabiliterande effekt utifrån aktiviteter som skola, arbete och programverksamhet. Undersökningen 

                                                           
18

 Bondeson, (1974), s. 61 
19

 Ibid. s. 589 
20

 Argotkunskap innebär kännedom om det kriminella språket, vilket kan fungera som en indikator på tillhörighet till 
en kriminell subkultur. (Bondeson, 1974, s. 201) 
21

 Bondeson, (1974), ss. 590-595 
22

Ibid. s. 585 
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bestod av 14 intervjuer med intagna samt en enkätundersökning med 50 procents svarsfrekvens, 

vilket innebar ett relativt stort bortfall. Datainsamlingen skedde i Norge på Ringerike, en sluten 

anstalt med hög säkerhetsklass och på Berg, en öppen anstalt med låg säkerhetsklass.
23

 

Resultatet visade att intagna på den slutna anstalten Ringrike, var negativa i större utsträckning till 

fängelsets rehabiliterande effekt än de som satt på Berg anstalten. Ringrike har en stor ruljans av 

personal på anstalten vilket medför att ingen i personalen blir tillräckligt engagerad i klienterna.
24

 

Det framkom att en 17-årig kille blivit placerad på Ringrike, Norges mest bevakade fängelse. De 

intagna ansåg att det var helt ofattbart att han blivit placerad där när syftet var att han skulle sluta 

begå brott, att det blev väldigt motsägelsefullt.
25

 

Det framgick även att det är just för att fängelset är landets mest bevakade som är orsaken till att de 

intagna inte blir mindre kriminella. Att det är säkerheten som förhindrar rehabilitering, att de 

intagna har för liten kontakt med familj och livet på utsidan och dåliga möjligheter till relevant 

arbetslivserfarenhet.
26

 

På temat om fängelset kan ses som en förbrytarskola eller som en rehabiliteringsanstalt sades det att 

om man inte är kriminell innan man kommer till Ringrike så är man det när man går därifrån. Unga 

personer påverkas lättare och man kan knyta kontakter med vilken typ av brottslingar som helst. 

Många använder till och med fängelsetiden till att rekrytera nya medbrottslingar.
27

 Det var även 

svårt att fokusera på studier då det inte accepterades av andra fångar.
28

  

Intagna på Berg hade däremot en mer positiv inställning till den rehabiliterande effekten och 

menade på att det aldrig var prat om kriminella aktiviteter. De hade en mer optimistisk syn på 

framtiden och ansåg att de lärt sig något som kommer att hjälpa dem till ett liv utan kriminalitet när 

de kommer ut.
29

 

På en av frågorna i enkäten, om man ansåg att fängelset var en plats att lära sig mer om kriminalitet 

svarade nästan 85 procent att de helt eller delvis höll med om detta påstående medan endast ca 11 

                                                           
23

 Alnaes, 2006, s. 11 
24

 Ibid. s. 142 
25

 Alnaes, (2006), s. 143 
26

 Ibid.  
27

 Ibid.  
28

 Ibid. s. 145 
29

 Ibid. s. 146 
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procent ansåg att det inte var så.
30

 Ser man till ålder var det inte mycket som skiljde mellan de olika 

åldersgrupperna, de yngsta var ändå de som var allra tydligast i sina svar. För samtliga stod det klart 

att de inte ansåg att fängelset har en rehabiliterande effekt, istället menade de att det bidrar till mer 

kunskap om kriminalitet. 

Som förklaring till resultatet menar Alnaes att fängelset är ett strängt övervakningssystem som gör 

att människorna där blir institutionaliserade. De blir en del av en inrutad vardag där det mesta är 

bestämt på förhand och med små möjligheter att påverka eller fatta egna beslut. Att ta eget ansvar 

och egna initiativ existerar inte. Fängelset är olikt resten av samhället på så sätt att det har sina egna 

normer där status och respekt hör ihop med ens kriminalitet och inte med vem man är som 

människa. Den personen man är på utsidan försvinner stegvis samtidigt som kontakten med familj 

och vänner försvagas och därmed deras möjlighet att påverka den intagne positivt. Den 

huvudsakliga interaktionen kommer alltmer att bestå av kontakten med andra intagna och nya 

relationer uppstår där kriminaliteten är det gemensamma. Som ung är det lätt att påverkas negativt 

av den miljön. Prisoniseringen är en stegvis process som de intagna socialiseras in i ju längre tid de 

befinner sig på anstalt. På den öppna anstalten är dock möjligheterna till kontakt med familjen och 

övriga samhället bättre, något som bidrar till en mer hoppfull syn på framtiden.
31

 

Roxell (2007) har kritiserat Alnaes för att inte ta hänsyn till de olika anstalternas klientel och menar 

att det är troligt att Ringrike som är en sluten anstalt har mer brottsbelastade klienter än vad den 

öppna anstalten har. Ett rimligt antagande är också att fångarna på den slutna anstalten i genomsnitt 

har en längre kriminell karriär. Roxell påstår att dessa individuella faktorer kan påverka klienternas 

inställning till rehabilitering, arbete och utbildning. Det som stödjer resultatet är å andra sidan att 

vissa intagna på den öppna anstalten har suttit på den slutna anstalten tidigare. Detta tyder på att de 

anpassar sig till de gällande normer som finns på respektive anstalt och att skillnaderna kan 

förklaras utifrån strukturella faktorer såsom anstaltstyp.
32

 

Alnaes resultat går inte att generalisera då undersökningen grundar sig på de intagnas upplevelser 

av rehabiliteringen på just dessa två anstalter. Det är också troligt att det finns en viss skillnad 

mellan kriminalvård i Norge och i Sverige, dessa skillnader behöver dock inte vara markanta. 

Resultatet kan ändå vara relevant för min studie då det kan bli intressant att jämföra med vad jag får 
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32
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fram av mina intervjuer. De personer jag intervjuar kan komma att ge olika beskrivningar av 

kontakten med andra intagna beroende på vilken typ av anstalt de har verkställt straffet på.   

4. Teori  

4.1 Differentiella associationer 

En teori som kan tänkas förklara mitt resultat är Edwin Sutherlands teori om differentiella 

associationer, som första gången publicerades i boken Principles of Criminology. Sarnecki har valt 

att översätta detta begrepp med ”varierande anknytning”.
33

 Under 1950- och 60-talet var teorin den 

mest populära för att förklara ungdomsbrottsligheten och avvikande beteenden. Ohlsson och Swärd 

(1994) hänvisar till Sutherland i boken Ungdom som ett samhällsproblem och ger en tydlig 

beskrivning av hur teorin kan kopplas till ungdomsbrottslighet.
34

 Utgångspunkten är att brottsligt 

beteende är inlärt, på samma sätt som vi lär oss andra självklara saker som att skriva och räkna.
35

 

Denna inlärning sker genom en interaktionsprocess med andra. Inlärningen av kriminalitet och 

brottsligt beteende är något som sker aktivt. Attityden till kriminalitet hos de personer som står 

ungdomarna nära, exempelvis familjen och vännerna påverkar i sin tur attityden som ungdomarna 

får till kriminalitet. Enligt Sutherland är det inom den innersta kretsen, tillsammans med 

betydelsefulla personer i ungdomarnas närhet som de aktivt deltar i inlärningen av ett kriminellt 

beteende. Det är där kriminaliteten förmedlas, lärs in och kontrolleras. Genom att inlärningen av 

kriminalitet sker i denna sammansvetsade grupp får inlärningen från andra positiva faktorer som 

t.ex. tv, radio och tidningar en mindre betydande roll.
36

 

Vidare handlar inlärningen av kriminalitet om olika tekniker för att begå brott, att skapa motiv, 

rationaliseringar och attityder till brott. På samma sätt som andra lär oss att cykla eller idrotta, måste 

den som blir kriminell lära sig de kriminella tillvägagångssätten. Effekten av inlärningen beror på 

dess omfång, varaktighet och intensitet.
37

 

Motiven och drivkrafterna till att personer begår brott lärs in utifrån en uppfattning av lagen som 

antingen fördelaktig eller ofördelaktig. Sutherland menar att ungdomar ofrånkomligt kommer i 

kontakt med personer som bryter mot lagen och att det då uppstår en kulturkonflikt mellan vad som 

                                                           
33

 Sarnecki, (2003), ss. 153- 154 
34

 Att jag använt mig av en andrahandskälla har att göra med den relevanta kopplingen mellan teorin och 
ungdomsbrottslighet som författarna redogör för i denna bok. 
35

 Ohlson, Swärd, (1994), s. 116 
36

 Ibid.  
37

 Ibid. s. 117 



15 

 

är rätt och fel. Det är konflikten mellan olika attityder till kriminalitet som utgör grunden till teorin 

om differentiella associationer.
38

 

När fördelarna med att begå brott uppväger nackdelarna kommer ungdomarna att fortsätta sin 

kriminalitet. Umgänget med individer som har en positiv attityd till kriminalitet och frånvaron av 

normer och värderingar som tar avstånd från ett kriminellt beteende försvårar möjligheterna till att 

ungdomar ska sluta begå brott. Teorin kan sammanfattas i följande punkter: 

 Brottsligt beteende är inlärt. 

 Inlärning av brottsligt beteende sker genom interaktioner med andra människor via en 

kommunikationsprocess. 

 Den största delen av inlärningen av brottsligt beteende sker i grupper med individer som står 

personen nära. 

 Inlärningen av brottsligt beteende inkluderar: tekniker att begå brott (kan vara både enkla och 

komplicerade), specifika motiv till den aktuella brottsligheten, drivkrafter, rationaliseringar och 

attityder. 

 Motiven och drivkrafterna lärs in utifrån en definition av lagen som fördelaktig respektive 

ofördelaktig för individen. 

 Individen begår brott om definitioner som är fördelaktiga för ett brottsligt beteende dominerar 

över definitioner som är fördelaktiga för ett antikriminellt beteende. 

 Individens anknytningar (associationer) till individer med de olika definitionerna av brott kan 

variera med avseende på frekvens, varaktighet, prioriteringar och intensitet. 

 Processen som leder till inlärning av brottsligt beteende genom personens anknytning till 

brottsliga och icke-brottsliga beteendemönster involverar samma mekanismer som är inblandade 

vid andra former av inlärning. 

 Då brottsligt beteende är ett uttryck för generella behov och värderingar kan det inte förklaras 

med sådana eftersom icke-brottsligt beteende är ett uttryck för samma sorts behov och 

värderingar.
39
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4.2 Problematisering av teori  

Det jag menar och som Sutherland också menar är att de åtgärder som samhället vidtar mot 

ungdomsbrottslingarna med t.ex. § 12-hem, fängelse och övriga institutioner, stärker den intagnes 

positiva attityd till kriminalitet genom att sammanföra individer med samma värderingar. Därför 

kan mitt resultat komma att visa att fängelse som påföljd, inte alla gånger är det bästa alternativet 

för att förhindra att ungdomar återfaller i brott eller ändrar de positiva attityder som de har till 

kriminalitet och därmed hur de tänker kring att begå nya brott. Genom interaktionen med andra 

intagna, såväl äldre som yngre riskerar ungdomarna att förstärka de kriminella normer och 

värderingar som de redan besitter och lära sig nya tekniker för hur brott kan begås.  

De som avtjänar ett fängelsestraff är just de personer som jag antar förfogar över moraliska 

uppfattningar som skiljer sig från den övriga allmänhetens och tillhör dem som definierar lagen som 

fördelaktig för ett brottsligt beteende. En av konsekvenserna vid ett fängelsestraff kan vara att den 

positiva anknytningen till individerna på utsidan med icke-brottsliga beteendemönster försvagas, 

samtidigt som gemenskapen med de andra intagna förstärks desto längre tid ungdomarna befinner 

sig på anstalten. Det är inom denna tätt sammanslutna grupp av intagna med kriminella attityder 

som inlärningen av brottsligt beteende kommer att ske och effekten av denna beror bland annat på 

det Sutherland kallar omfång, varaktighet och intensitet, dvs. hur ofta inlärningen sker, under hur 

lång tid (vilket har att göra med hur långt straff man ska avtjäna i fängelse) och hur intensiv 

inlärningen är under den tiden. Ett längre fängelsestraff förutsätter därmed en längre tid för 

inlärning och förstärkning av ett kriminellt beteende. Teorin säger dock ingenting om skillnader i 

effekten av inlärningen beroende på om man avtjänat ett kortare fängelsestraff där inlärningen varit 

mycket intensiv eller ett längre straff där inlärningen inte skett lika regelbundet eller varit lika 

intensiv, men där den förekommit under en längre tidsperiod. Därmed blir det svårt att avgöra 

vilken av faktorerna som påverkar inlärningen mest, tiden eller intensiteten. Dessa aspekter anser 

jag är viktiga att ta hänsyn till när man diskuterar konsekvenserna av ett fängelsestraff. 

4.3 Kritik mot teorin  

En del av den kritik som teorin mottagit handlar bland annat om svårigheter med att testa den 

empiriskt då Sutherland och hans senare medarbetare aldrig förklarat hur de olika aspekterna av 

frekvens, varaktighet och intensitet ska slås ihop för att individens association till modeller för 

avvikande eller icke-avvikande beteende ska kunna kvantifieras. Trots detta finns det många 
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empiriska undersökningar som grundar sig på teorin om differentiella associationer eller syftar till 

att pröva denna.
40

 

Ytterligare kritik har riktats mot teorin för att den inte lyckas förklara varför inte alla som lever i en 

kriminell kultur blir kriminella medan vissa likvärdiga individer under samma förhållanden 

utvecklar ett kriminellt beteende. Då teorin menar att kriminalitet och avvikelse är något som lärs in 

systematiskt och rationellt kan den inte användas till att förklara brott begångna på ren impulsivitet 

eller irrationalitet, t.ex. av personer med sinnesförvirring.
41

  

I mitt fall kommer teorin användas på så vis att den kan förklara konsekvenserna av inlärningen hos 

ungdomar som suttit i anstalt, ungdomar som redan har begått brott och påbörjat en kriminell 

karriär. Därmed kan den ses som en förklaring till en eventuell förstärkning av ett kriminellt 

beteende som redan existerat hos ungdomarna.  

Jag är även öppen för att resultatet kan visa att inlärningen får en motsatt effekt, att ungdomarna kan 

bli avskräckta att begå nya brott när de får höra om andra intagnas kriminalitet, vilket gör teorin 

användbar också i det avseendet. Därför anser jag att teorin, trots kritiken, är väl lämpad att koppla 

mina resultat till.  

5. Metod  

5.1 Förförståelse och vetenskapsteori 

Den personen jag är, mina tidigare erfarenheter och kunskaper påverkar min uppfattning kring 

området jag ska studera och utgör den förförståelse jag har för ämnet. Förförståelsen får därför 

betydelse för vilka frågor jag kommer att ställa, hur jag ställer dem, hur jag kommer att tolka 

resultatet och hur jag förhåller mig till hela situationen under arbetets gång.
42

 Den rollen jag har, 

både som kriminologistudent och som kontaktperson inom kriminalvården blir avgörande för min 

bild av ämnet och kommer ofrånkomligt att påverka undersökningen. 

Arbetet som kontaktman innebär både samtalsmotiverande och administrativa uppgifter såväl som 

planering inför utsluss. Kriminalvårdens tanke är att den intagne själv ska vara delaktig och 

engagerad i utlussplaneringen och ta egna initiativ som kan hjälpa denne att återanpassa sig i 

samhället. På den anstalten där jag jobbar är majoriteten av de intagna dömda för sexualbrott. 

Sexualbrottsdömda är i regel människor utan några anmärkningsvärda brottsregister. De har många 
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gånger haft en ordnad tillvaro på utsidan och är anpassade på så sätt att de har ett socialt nätverk 

och goda möjligheter till jobb, även efter verkställigheten. Då sexualbrott anses vara något 

skamfullt och vidrigt är min uppfattning av de intagna på anstalten där jag jobbar att de inte pratar 

med varandra om vilken typ av brott de har begått och om de gör det så ljuger de oftast. I huvudsak 

tror jag att de diskuterar mycket kring vilka rättigheter de som intagna har, livet före anstalten och 

vad de har för framtidsplaner. Det sistnämnda tror jag har att göra med att det är just en öppen 

anstalt där mycket fokus ligger på utsluss. Det här är således min bild av hur kontakten mellan 

intagna ser ut, det är min förförståelse och det behöver inte betyda att det är så, och även om min 

uppfattning stämmer överens med hur det är på min arbetsplats betyder det inte att kontakten ser ut 

på samma sätt på andra anstalter. Troligtvis diskuteras det mer om kriminalitet på anstalter med 

högre säkerhetsklass, där de intagna är dömda för andra typer av brott och där vardagen är mer 

begränsad till att enbart röra det som händer just där. Genom att vara väl medveten om min 

förförståelse och hela tiden ta hänsyn till denna försöker jag vara så reflexiv som möjligt kring min 

egen roll och vilken betydelse jag själv har för förståelsen av hur kontakten mellan intagna kan 

påverka återfall i brott.  

Synen på vad kunskap är och hur jag erhåller denna kunskap kan aldrig vara oberoende av 

förförståelsen. Med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt antar jag att kunskap är 

något som produceras i interaktion mellan mig och intervjudeltagarna, där förförståelsen påverkar 

vilka frågor jag ställer och hur jag tolkar svaren. Genom samtal med ungdomarna samlar jag in 

kunskapen för att sedan tolka meningen i svaren. Enligt hermeneutiken finns det endast en 

verklighet som är konstruerad av oss människor och det gäller för oss att tolka och förstå denna 

verklighet, inte försöka avbilda denna.
43 Med detta förståelseperspektiv försöker jag förstå och finna 

meningen i hur ungdomarna tänker och resonerar kring kontakten med de andra intagna.  

5.2 Vald metod  

Vid genomförandet av en undersökning är det studiens syfte som bestämmer valet av metod. Min 

studie har en kvalitativ karaktär då avsikten är att undersöka ungdomarnas egna upplevelser och 

erfarenheter av kontakten med andra intagna och vilken betydelse den kontakten har för återfall i 

brott och hur man tänker kring att begå nya brott. När man använder ett kvalitativt angreppssätt är 

syftet att ge en beskrivning av de kontexter där aktörerna är delaktiga, skildra deras perspektiv och 

upplevelser för att sedan kunna tolka och förstå deras uppfattningar. Därför valde jag att genomföra 

intervjuer med fem unga pojkar som alla har verkställt ett straff på olika kriminalvårdsanstalter 
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runtom i Sverige. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att metoden är flexibel, frågorna gör det 

möjligt för mig att få information om hur intervjupersonerna upplever sitt liv och sin situation 

samtidigt som jag har tillfälle att ställa följdfrågor och kan gå tillbaka och redigera intervjuguiden i 

efterhand.
44

 Att jag själv tillsammans med intervjupersonen kan bestämma när och var vi ska 

genomföra intervjun ser jag också som en av metodens styrkor.  

Som med all kvalitativ forskning riskerar resultatet av intervjuerna att bli subjektivt då det grundar 

sig på min förförståelse och tolkning av det som intervjupersonerna har sagt. Där tillkommer också 

problemet med replikation, dvs. att studien ska kunna upprepas vid ett senare tillfälle.
45

 Eftersom 

kvalitativa intervjuer ofta är ostrukturerade och beroende av forskarens egen hantverksskicklighet 

blir det svårt att genomföra samma undersökning på nytt då det inte finns några allmängiltiga 

tillvägagångssätt för hur datainsamlingen ska gå till och för att varje forskare har sin egen 

individuella förförståelse för ämnet.
46

 Detta gäller andra forskare såväl som mig själv då min egen 

förförståelse ständigt förändras med mina nya erfarenheter.  

För att undvika problemen med subjektivitet och replikation är det viktigt med en genomskinlighet i 

undersökningen. Studien kommer därför att presenteras på ett sätt så att andra kan förstå och ta del 

av vad jag gjort och hur jag har gjort det. Det är viktigt att tolkningarna framförs tydligt och ger 

möjlighet till egna bedömningar av det man själv kommit fram till.
47

 Därför kommer jag 

genomgående i mitt arbete att redogöra för mina tillvägagångssätt och ständigt ta hänsyn till min 

förförståelse samt problematisera denna vid behov.  

5.3 Urval 

Hur många intervjupersoner man behöver beror på syftet med undersökningen.
48

 Då jag vill få fram 

ungdomarnas egna upplevelser strävar jag efter det specifika och speciella för just de här 

personerna. Därmed handlar urvalet om att få tag på intressanta och informationsrika 

intervjupersoner och inte att försöka hitta ett representativt, generaliserbart urval.
49

 Vanligtvis 

brukar antalet intervjupersoner vara kring 15+/-10, beroende på tidsram och resurser.
50

 I mitt fall 

ansågs fem personer vara ett lämpligt urval då tiden för den här studien är tämligen begränsad.  
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För att komma i kontakt med fem unga pojkar som verkställt ett fängelsestraff fick jag hjälp av en 

person som arbetar med ungdomsärenden inom frivården. Av etiska skäl gick det till så att 

ungdomshandläggaren frågade ett antal personer som denne ansåg eventuellt skulle kunna tänka sig 

att ställa upp på att bli intervjuade. När de tillfrågade ungdomarna i sin tur gett sitt samtycke gav 

handläggaren deras telefonnummer till mig, varav jag sedan ringde upp dem och presenterade mig 

och min studie samt bestämde tid och plats för intervjuerna. Urvalet var därför ett såkallat 

bekvämlighetsurval där jag använde de personer som fanns tillgängliga för mig.
51

 Det ska tilläggas 

att handläggaren medvetet inte tillfrågade ungdomar med ett existerande drogmissbruk och därför 

gjorde ett positivt urval då denne valde ut pojkar som ansågs vara verbala och kunna ge värdefull 

information.  

Det var inte helt enkelt för ungdomshandläggaren att få fem pojkar att ställa upp, något jag har full 

förståelse för då många av dem säkert blev misstänksamma när frågan kom från någon som arbetar 

på frivården och för att de inte har en aning om vem jag är. När jag gjort tre intervjuer och det 

började bli ont om tid fick jag därför försöka få tag på intervjupersoner på annat sätt. De två sista 

ungdomarna fick jag kontakt med via en bekant genom ett snöbollsurval där denne hjälpte mig att få 

tag på två personer som var relevanta för min undersökning.
52

 Även denna gång gick det till så att 

min bekant först hörde sig för med personerna ifråga och efter deras godkännande lämnades deras 

telefonnummer ut till mig varav jag kontaktade dem. Att jag fick tillgång till ungdomarna via två 

olika kontakter ser jag som något positivt då det borde minska risken för att ungdomshandläggaren 

ska kunna identifiera sina klienter i undersökningen. 

5.4 Intervjupersoner  

De fem pojkarna som ingår i studien är alla mellan 20-21 år gamla och har verkställt ett eller flera 

fängelsestraff på olika anstalter runtom i Sverige. Två av intervjupersonerna har suttit på anstalter 

med en särskild ungdomsavdelning för personer upp till 21 år, medan övriga deltagare har avtjänat 

sina straff på vanliga anstalter tillsammans med vuxna. Fortsättningsvis kommer varje person att 

benämnas IP 1, IP 2, IP 3 (t.ex. intervjuperson 1) osv. för att lättare särskilja dem. I de fall där det 

framgår var de bor eller vilken anstalt de suttit på markeras anstaltens namn med XX för att undvika 

identifiering.  
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5.5 Etiska ställningsstaganden 

All typ av forskning är förknippad med olika etiska aspekter som man bör ta hänsyn till. 

Vetenskapsrådet har sammanställt fyra forskningsetiska principer som jag har tagit ställning till när 

jag genomfört min studie. Det första av dem, informationskravet, handlar om att mina 

intervjupersoner ska veta syftet med min undersökning och att deltagandet är frivilligt. Detta 

informerade jag om vid första telefonkontakten och det betonades ytterligare vid själva 

intervjutillfället. Den andra principen, samtyckeskravet, innebär att deltagarna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan, vilket jag anser uppfylls automatiskt i och med att de pojkar som 

ingår i undersökningen dök upp vid intervjutillfällena. Jag informerade dem om att deltagandet var 

helt anonymt, att det inte kommer framgå i uppsatsen vem som har sagt vad och att endast jag har 

tillgång till materialet. Därmed uppfylls även kravet på konfidentialitet.  

Ett etiskt ställningstagande som jag var tvungen att göra var huruvida intervjupersonerna skulle 

delges informationen om att jag arbetar inom kriminalvården. Det kan vara känsligt och tänkas 

påverka resultatet på så sätt att de inte vill dela med sig av vissa erfarenheter med rädsla för vad 

informationen kommer att användas till eller att de inte vill ställa upp överhuvudtaget. Då jag inte 

vill föra någon bakom ljuset och riskera att detta upptäcks i efterhand berättade jag för varje 

intervjuperson innan intervjuns början att jag även arbetar inom kriminalvården men betonade att 

det vi pratar om här endast kommer användas för forskningens ändamål. I och med deras 

godkännande uppfylls också den fjärde etiska principen, nyttjandekravet.
53

 

5.6 Tillvägagångssätt   

En viktig del i genomförandet av en intervjuundersökning är förberedelserna och planeringen innan 

själva intervjuerna. Ju bättre man förbereder en intervju, desto bättre blir kvaliteten på den kunskap 

som produceras i intervjusituationen.
54

 Då undersökningen syftar till att få en förståelse för 

ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter valde jag att göra semi-strukturerade intervjuer där 

intervjupersonerna får stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.
55

 Den här formen av intervjuer 

liknar ett vanligt samtal men är styrt på så sätt att den utgår från en intervjuguide med redan 

bestämda teman och förslag på frågor.
56

 

När jag kände mig tillräckligt inläst på området för den tidigare forskningen och teorin konstruerade 

jag en intervjuguide med tre olika teman som jag skulle beröra. De aktuella teman jag utgick från 

                                                           
53

 Vetenskapsrådet, (2002), ss. 7-14 
54

 Kvale, Brinkmann, (2009), s. 115 
55

 Bryman, (2001), s. 301 
56

 Kvale, Brinkmann, (2009), s. 43 



22 

 

var bakgrund, anstaltsvistelsen (med fokus på hur kontakten med de andra intagna såg ut och hur 

den etablerades) och efter verkställigheten (som berörde om man hade kontakt med någon från 

anstalten idag) och följde därmed en kronologisk ordning för en viss struktur av upplägget. Utifrån 

dessa teman formulerade jag sedan ett antal både öppna och mer direkta frågor, som jag ansåg 

borde hjälpa mig att besvara min frågeställning. Mycket utrymme lämnades också till att ställa 

uppföljningsfrågor till sådant jag ansåg vara viktigt. Jag hade även i åtanke att inte ställa ledande 

frågor och försökte anpassa språket så att det skulle underlätta för ungdomarna att förstå vad jag 

menade. Genomgående i utformningen av intervjuguiden tog jag hänsyn till min förförståelse på så 

vis att frågorna ställdes neutralt, att det inte skulle låta som att jag antog att det var på ett visst sätt.  

Två av intervjuerna ägde rum på ett café medan de övriga skedde i ett grupprum som jag bokade på 

högskolan. Jag var väldigt noga med att vi skulle få sitta ostört då ämnet är känsligt för 

intervjupersonernas del men även för att kvaliteten på inspelningen skulle bli så bra som möjligt.  

Intervjuerna inleddes med att jag återigen berättade om studiens syfte och bad om godkännande att 

få spela in samtalen. Om ungdomarna hade några frågor gav jag dem tillfälle att ställa dessa.
57

 För 

att få pojkarna att känna sig bekväma med mig och intervjusituationen försökte jag skapa en god 

kontakt genom att vara lyhörd och intresserad av vad de hade att berätta samtidigt som jag visade 

respekt och förståelse för det som sades.
58

 Samtliga intervjupersoner var väldigt trevliga och 

lättsamma och gav mig mycket värdefull information. Intervjuguiden fungerade som en mall som 

jag utgick ifrån men följdes inte till punkt och pricka. Vissa frågor behövde jag inte ställa då jag 

tyckte att pojkarna besvarade dem ändå genom sina beskrivningar. De små tystnader som ibland 

uppstod kunde jag utnyttja till att få fram mer information då intervjupersonerna många gånger 

fortsatte att berätta när de märkte att jag inte ställde andra frågor.
59

  

Det uppstod aldrig några svårigheter med att ställa följdfrågor utan det gick bra att följa upp de svar 

jag ansåg var viktiga att bygga vidare på. För att avgöra vilka följdfrågor som ska ställas förutsätter 

det att jag som intervjuare har en god kunskap om ämnet, känslighet för den sociala relationen i 

intervjun och en insikt i vad jag vill fråga om.
60

 Anledningen till att det gick så bra tror jag har att 

göra med min egen förförståelse för ämnet. Min förförståelse hjälpte mig att ställa rätt typ av frågor 

vilket påverkade kunskapsproduktionen på ett positivt sätt. Genom att ha en viss inblick i ämnet, 
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både från kriminalvården och genom den tidigare forskningen visste jag vad jag skulle fråga efter 

för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna.  

Intervjuerna avslutades sedan med att jag sa att jag inte hade några fler frågor och stoppade 

inspelningen. Pojkarna gavs då tillfälle att ta upp sådant som de ansåg var relevant för mig att veta 

eller ställa andra frågor som de tänkt på under intervjun men inte känt sig bekväma med att prata 

om när inspelningen var på.
61

 Dock var det ingen av dem som hade något att tillägga. 

Efter varje intervju transkriberades materialet från ljudinspelningarna till skriven form. Med 

transkribering menas att man transformerar, att man ändrar från en form till en annan, i det här fallet 

från tal till skrift.
62

 Det finns inga bestämda regler för hur en transkribering ska se ut men det är 

viktigt att redogöra för hur den har gått till. Jag lyssnade igenom inspelningarna och skrev rent dem, 

därefter lyssnades de igenom ytterligare en gång för att jag ville vara säker på att jag fått med allt. 

Kompletteringar gjordes där det behövdes.  

Att skriva ut intervjuer är en tolkande process där jag hela tiden får göra avvägningar angående 

innehållet, om t.ex. pauser, upprepningar, tonfall och skratt ska framgå i utskrifterna. Då jag syftar 

till att få fram meningen i innehållet och inte fokuserar på att göra en språklig analys eller 

samtalsanalys valde jag medvetet bort att skriva ut upprepningar och längre pauser. Jag får dock 

ansvara för att jag eventuellt kan gå miste om viss information.
63

 När man skriver ut intervjuer 

struktureras intervjusamtalet i en form som underlättar en närmare analys. Renskriften blir en del av 

analysprocessen där jag stegvis börjar se vilka teman som blir framträdande.
64

 

5.7 Analysmetod  

För undersökningens genomskinlighet som nämnts tidigare är det även viktigt att redogöra för hur 

analysen av intervjumaterialet har gått till. Analysen är en del i kunskapsproduktionen vilket gör att 

tillvägagångssättet måste framgå tydligt för att andra ska kunna avgöra tillförlitligheten i mina 

tolkningar. Hur man analyserar kvalitativa intervjuer finns det inga konkreta bestämmelser för men 

det är viktigt att det framgår och åtskiljs mellan vad intervjupersonerna har sagt och min tolkning av 

vad de har sagt, något som också hör ihop med studiens genomskinlighet.
65
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För att analysera mitt intervjumaterial genomfördes en tematisk analys. Först lästes 

transkriberingarna igenom var för sig ett flertal gånger för att jag skulle skapa mig en bra bild av 

innehållet. Därefter plockade jag ut citat så som de uttrycktes av intervjupersonerna och som 

gemensamt kunde kopplas till olika centrala teman som jag bäst uppfattade beskrev meningen i 

innehållet. Dessa teman tolkades sedan i förhållande till teori och tidigare forskning och utgjorde 

grunden för min analys.
66

  

Tematiseringen utgick från intervjumaterialet men det går inte att bortse från att min förförståelse 

hade betydelse för vilka teman som skapades då de bygger på mina tolkningar.
67

 En vanligt 

förekommande kritik mot intervjuanalyser är just att olika uttolkare hittar olika betydelser i samma 

intervju och därmed är intervjun ingen vetenskaplig metod. I motsats till detta påstående tillåter 

hermeneutiken flera legitima tolkningar varav jag med min förförståelse får en avgörande betydelse 

för meningen.
68

  

5.8 Teman 

När jag läst igenom transkriberingarna ett antal gånger blev slutligen dessa fyra teman de mest 

framträdande. Hur kontakten etableras mellan de intagna, Anpassning, Kriminalitet och inlärning, 

samt Positiva och Negativa aspekter av kontakten med andra intagna. Dessa teman kommer i nästa 

avsnitt att diskuteras och analyseras utifrån den teoretiska ramen och den tidigare forskningen som 

presenterades i föregående kapitel.  

5.9 Studiens validitet och reliabilitet  

Validitet är något som ska genomsyra hela forskningsprocessen och inte enbart vara begränsad till 

undersökningens slutskede.
69

 Inom kvalitativ forskning handlar validitet om en metod undersöker 

det den avser att undersöka,
70

 och är beroende av forskarens hantverksskicklighet och förmåga att 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat.
71

 Genom att vara väl insatt i teorin, den 

tidigare forskningen och anta ett kritiskt förhållningssätt till studiens genomförande och resultat, 

försöker jag stärka validiteten i min studie. Frågorna i intervjuguiden tänktes noga igenom för att 

passa studiens syfte och om det var några svar under intervjuerna som jag kände mig osäker på 

frågade jag intervjupersonerna om jag uppfattat dem korrekt, för att stärka validiteten.  
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Till undersökningen hör också frågan om reliabilitet, dvs. resultatets tillförlitlighet. Reliabiliteten 

kan testas genom att antingen jag eller andra forskare genomför undersökningen på nytt vid ett 

senare tillfälle för att se om resultatet blir detsamma. Vidare rör reliabiliteten också huruvida 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju eller ge olika svar till olika 

intervjuare.
72

 I mitt fall finns det tyvärr inte en tillräcklig tidsram för att testa tillförlitligheten i 

denna studie, dock borde det vara nästintill omöjligt för en annan forskare att få samma resultat då 

det till stora delar grundar sig på mina tolkningar och min förförståelse. Jag själv skulle säkert också 

få fram ett annat resultat då även min förförståelse förändras i och med de nya erfarenheterna jag 

hinner möta under den tiden.  

6. Resultat och analys  

6.1 Hur kontakten etableras mellan de intagna  

Alla intervjupersoner berättar i stort sett samma sak när det gäller hur man blir bemött när man 

kommer till en ny anstalt och hur kontakten etableras med de andra intagna. 

Det började med att man blev följd ner till paviljongen, de visade vart man skulle bo och 

sådär sen står man ju därinne och fixar i ordning och så, då kommer det folk förbi och säger 

”du är ny?” och hälsar osv. Man står där och snackar och sen kommer det mera folk, hela 

paviljongen kommer och hälsar och man sitter och snackar, de frågar vad man gör här, vad 

man sitter för och sen frågar jag vad sitter du för osv. (IP 3) 

När man kommer in som ny då går man och hälsar på alla, för annars är det liksom, för man 

gör ju så, som när man går in i en ny klass så hälsar man på alla. Man ska ändå tillbringa en 

tid med dem så man går och hälsar på alla. (IP 5)  

Ja, man hälsade ju på varandra och sen frågade de vad man satt för och om man hade några 

gemensamma vänner. Och har man inte det då blir det svårt. (IP 1) 

Varje gång så har det nästan vart att jag har känt någon, just på den avdelningen eller en 

kompis kompis, alltså det är alltid någon som man har någon kontakt med. Man blir alltid bra 

bemött, är man trevlig så blir man bra bemött, det är inte så att du går in på en avdelning och 

så kommer dem och hoppar på dig, det är inte så, som folk tror. ( IP 5) 

Man bor ju ihop dygnet runt. Man träffar varandra hela tiden, det är klart man börjar prata och 

lära känna varandra. Och man tränar ihop och lagar mat ihop på helgerna. Även från andra 

avdelningar, som man träffar när man pluggar eller går och jobbar eller går promenader, 

gymmet eller allt träffar man annat folk. (IP 2) 

Att först hälsa på varandra verkar vara en naturlig och självklar del när kontakterna etableras. 

Därefter följer gärna samtal om vad man har gjort för att hamna där och om eventuella 

gemensamma bekanta. IP 1och IP 2 berättar följande: 
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Nja, det är klart man frågar vad man har gjort. Ofta gör man det, man vill ju veta lite vem det 

är om det kommer någon ny. När man lär känna varandra. (IP 2) 

Det blir ju så när man har varit på andra ställen, de har ju oftast också varit det så då blir det 

att man pratar om bekanta och det på insidan och så lite som möjligt om livet på utsidan.  (IP 

1) 

Hur kontakten mellan intagna etableras anser jag ingår i den kriminella subkultur som Bondeson 

menade fanns på anstalterna.
73

 Det existerar ett mönster som anger tillvägagångssättet för hur 

kontakterna ska etableras och där kriminaliteten, vilket brott man är dömd för, hänger ihop med ens 

identitet, precis som Alnaes förklarar.
74

 

6.2 Anpassning 

Något som också tyder på att det finns en kriminell subkultur är de oskrivna regler som de intagna 

följer och där dem som hamnar i fängelse för första gången utmärker sig så tillvida att de inte lärt 

sig att anpassa sig till denna subkultur och följa reglerna som råder där.  

Intervjuperson 1 säger: 

Man märkte direkt när de kom dit. Alla där inne delade på allt, man behövde liksom inte fråga 

om något. Om man behövde snus eller cigg var det bara att ta. Och man lagade inte mat till 

sig själv bara, men det var en kille, han gjorde jämt bara mat till sig själv så det var ju ingen 

som tyckte om honom. Alla vart arga på honom och sa till honom flera gånger. (IP 1)  

Denna bild liknar min förförståelse och de erfarenheter jag har från den anstalten där jag arbetar. 

Trots att de flesta intagna oftast kommer överens med varandra är det samtidigt en vågskål där den 

som gör intrång på en annans integritet eller på något sätt bidrar till att stämningen förändras 

(försämras), riskerar att få de andra intagna emot sig. Det är en hårfin linje där man är vänner så 

länge som man vet ”sin plats”, något som kan ändras så fort någon bryter mot mönstret och de 

oskrivna reglerna som existerar på anstalten. Som förstagångsdömd till fängelse tar det säkert längre 

tid innan man lär sig att anpassa sig.  

Ungdomarna ansåg att det inte var några som helst svårigheter att komma in i vardagen och livet på 

anstalterna. Några verkade till och med tycka att det var skönt med rutiner och en uppger att 

anstalten var som ett vilohem. 

Jag tror alla gör det mer eller mindre. Efter ett tag blir man van du vet. Man lever ju där och 

då, så man tänker inte så mycket på det vanliga livet. (IP 2) 
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Ja, det tyckte jag faktiskt, det var liksom, innan jag åkte in så var mitt liv ganska rörigt och 

när jag kom dit så fick jag mer struktur på mitt liv. Så det var väldigt lätt att anpassa sig, det 

var så enkla regler man kunde följa och få leva. Jag gillade det. (IP 4)  

Intervjuperson 3 säger att han ibland har tänkt att han inte skulle ha något emot att åka tillbaka 

till anstalten: 

Sen när man väl kommit ut blir det en helt annan sak. Det har hänt att jag tänkt att jag inte 

skulle ha något emot att åka tillbaka, en eller två månader. Bara för att vila upp sig. Det var 

som ett vilohem. (IP 3) 

Han fortsätter: Man kan ta det så jävla lugnt där, det var bra gemenskap och så där. Man kan 

ta det lugnt och spela pingis osv. man känner sig lugn själv, lugn i kroppen. (IP 3) 

Jag frågade om han kände sig fri från ansvar (vilket kan ses som en ledande fråga).  

Ja, precis, fri från ansvar. Inte som nu när man måste gå till jobbet och betala hyra och 

räkningar, så ska man hinna med att ha ett socialt liv också. (IP 3) 

Intervjuperson 1uppger att han var lite avvaktande i början men att vardagen sedan rullade på: 

Eftersom det är så få platser går det fort att komma in i det. Det tar kanske någon vecka 

beroende på hur social man är. Jag var rätt tyst i början, jag sa inte så mycket utan kollade 

läget, man vill ju inte säga fel saker heller så det blir massa tjafs. Jag vill bara göra min tid 

och sen komma ut. Det är många som har aggressionsproblem alltså, så det gäller att inte vara 

den de vill skapa konflikter med. (IP 1) 

Dessa uttalanden tolkar jag som att ungdomarna är eller är på god väg mot att bli 

institutionaliserade, att de blir en del av en inrutad vardag med förutbestämda regler och begränsade 

möjligheter att påverka eller fatta egna beslut, så som Alnaes skriver.
75

 Men jag vill samtidigt 

betona att de fasta rutinerna har varit något positivt för en del av pojkarna, som de sedan har tagit 

med sig till livet utanför anstalten. Till exempel säger intervjuperson 2:  

Man lagar ju mat på helgerna och jag tror att jag har blivit mer disciplinerad med allt möjligt. 

Med att plocka undan i mitt rum, i köket efter jag lagat mat, med träningen, allting. För där är 

det bara rutiner och om man inte plockar undan när man lagat mat då blir folk arga. Man var 

tvungen att göra det. (IP 2) 

Rutiner kan till viss del vara något positivt men leder till frågan hur lång tid det tar innan effekten 

slår över till det motsatta. Hur länge kan fasta rutiner, frånvaron av eget ansvar och initiativtagande 

existera innan ungdomarna blir helt institutionaliserade? I min studie har ingen av 

intervjupersonerna haft ett fängelsestraff på mer än ett år. Därför anser jag att diskussionen inte 
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enbart handlar om huruvida ungdomar ska kunna dömas till fängelse utan även om hur långa straff 

som är lämpliga.  

6.3 Kriminalitet och inlärning  

Det som fick mest utrymme i intervjuguiden och således får mest utrymme här är ungdomarnas 

upplevelser av om det pratades om kriminalitet och utbyttes erfarenheter på anstalterna. Intressant 

är att det finns en tydlig skillnad mellan upplevelserna hos de två pojkar som verkställt straffet på 

ungdomsavdelningar och dem som suttit på en vanlig anstalt med äldre intagna.  

Intervjuperson 2 som satt på en vanlig anstalt svarar på frågan om det pratades mycket om 

kriminalitet:  

Klart det händer men inte överdrivet. Han fortsätter: Många har längre tid och då vill de ofta 

ha det lugnt och skönt. Det var jävligt bra och alla pratade om allt möjligt. (IP 2) 

Vidare berättade han att de pratade om jävligt djupa grejer ibland. (IP 2) 

Intervjuperson 3 som också suttit på en vanlig anstalt berättar följande: 

Det var många som snackade om vad de ville göra och vad de hade gjort. (IP 3) 

Men menade också att det inte var något särskilt som påverkade honom: 

Det var i norrland, jag kommer från XX, de gör andra saker där uppe alltså. 

De åker ut med sin Volvo på någon grusväg och, ja, jag vet inte vad de gör. 

Snor diesel och sådant, haha jag bara skrattade åt dem. ”jaha vad sitter du för?”, ”jo, jag 

smugglade diesel från Finland till Sverige” haha det lät ju friskt, varför gör man det? 

Intervjupersonerna 1 och 4 har båda varit intagna på olika ungdomsavdelningar och deras 

upplevelser skiljer sig från de övrigas gällande om det pratas om kriminalitet. 

Ja och pratade om saker man gjort och grejer, man berättade kanske historier om hur man 

torskade och varför man satt och vad man skulle göra när man kom ut. Mycket sådant.  (IP 1) 

Typ det enda vi pratade om var vad som skulle hända sen. (IP 1) 

Svaret följdes upp med att jag frågade vad de flesta sa skulle hända sen. 

Jag tror inte att det var någon där inne som hade tänkt sköta sig. (IP 1) 

Kanske först, lite, ligga lågt ett tag men sen drar det igång igen. Det var därför jag inte gillade 

det där stället, det var så många unga, jag skulle hellre ha suttit med äldre. (IP 1) 

Jag frågade hur han tänkte då:  
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Nej men alltså de (äldre) sitter inte och, hur ska jag säga, många som var där var mellan 18-19 

år, de hade inga planer på att lägga ner även om de hade lång tid kvar. (IP 1)  

Intervjuperson 4 svarade klart och tydligt: 

Det pratade vi väldigt mycket om, fast inte bara med varandra utan med alla som satt där. Så 

som jag ser det lärde jag mig mer när jag kom dit än vad jag hade lärt mig när jag var ute. (IP 

4) 

För man får ju nya idéer hela tiden, det är ju alltid någon som har gjort samma sak som du har 

gjort och han lär sig av dina misstag och du lär dig av hans misstag liksom. Så, ja, jag fick 

många nya idéer när jag kom därifrån. (IP 4) 

Svaret byggdes vidare på genom att jag frågade om han kände något behov av att prova de nya 

idéerna? 

Ja, jag blev ju mer sugen på att göra de här sakerna, eller inte allt men jag fick nya idéer och 

så. Och sen slutade det med att jag gjorde några av de sakerna och ja, det blev ju inte så bra.  

(IP 4)  

Svaren bekräftar i stort sätt teorin, att det sker en inlärning och förstärkning av ett redan existerande 

brottsligt beteende. Inlärningen sker aktivt genom att ungdomarna lyssnar och tar till sig av vad de 

andra berättar. Till exempel: 

Jag såg upp till dem, jag gick ju på deras snack och allt sådant där. Jag såg upp till vissa 

människor där inne faktiskt. (IP 4) 

Även om det pratades om kriminalitet på de vanliga anstalterna, verkar det vara i betydligt mindre 

utsträckning än på ungdomsavdelningarna. På de vanliga anstalterna bestod konversationerna 

mestadels av helt andra saker som: 

De hade ett sådant där elljusspår där många var ute och gick och pratade. Kunde snacka om 

allt möjligt mellan himmel och jord. Om man hade ringt sin mamma, sin syrra eller kompis, 

man kunde snacka om det. Saker som händer utanför, som man har gjort och som man vill 

göra. Man kunde prata med alla om rätt mycket även om man nyss träffats och inte känner 

varandra. (IP 3) 

Medan man på de vanliga anstalterna kunde prata om alldagliga och ”djupare” saker, var 

konversationerna på ungdomsavdelningarna i princip begränsade till att enbart röra kriminalitet. 

”Vi kunde prata om dagen, kriminalitet eller tjejer och sådant där, men det var aldrig, i alla 

fall för min del, jag nämnde aldrig familjen och sådant där. Det gjorde inte många heller 

eftersom de är det sista man vill tänka på när man sitter där, så man stänger av.” (IP 4) 

De pratade mycket om fotboll men där var jag helt lost. Det var helt sjukt, de kunde alla 

spelare i alla lag, vad de hette, vad de hade gjort och vilka lag de hade spelat i tidigare. Jag 

tyckte det var helt ointressant. Men det var väl fotboll och kriminalitet. Fotboll, brott och 
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droger, det var väl det de pratade om. Men det är klart, det blir ju det man har gemensamt. (IP 

1)  

Resultatet tyder på att det pratas och utbyts mer erfarenheter om kriminalitet på 

ungdomsavdelningarna än på vanliga anstalter. Denna bild är inte för mig helt oväntad då 

erfarenheten från min arbetsplats är att många äldre vill ha lugn och ro och värnar om sin integritet, 

något som intervjuperson 5 bekräftar. Han har bland annat suttit på en anstalt tillsammans med 

personer som är dömda till långa straff och livstid, där han själv uppgav att han var yngst.  

Jag kan säga att på XX där det fanns många långtidare, där det fanns dem med 10 år och 

livstid, där pratades det ingenting om kriminalitet. Dem är mer att de vill stänga av utsidan 

helt, dem vill, där tränade dem flesta, där fick man laga egen mat och det var mycket fokus på 

att dem ville ha fina middagar och, som en familj liksom. (IP 5) 

Om man enbart skulle se till hur det pratas om kriminalitet som en av de negativa 

påverkansprocesserna som Bondeson nämner,
76

 borde hennes hypotes att det inte är några 

skillnader mellan olika anstaltstyper inte stämma. Det som nämnts ovan tyder på att så är fallet. Om 

det pratas mer om kriminalitet på ungdomsavdelningarna borde det innebära att ungdomarna där får 

en mer förstärkt kriminell inställning än ungdomar eller andra vuxna på vanliga anstalter. Resultatet 

är slående då det går emot lagen och själva motiveringen till varför ungdomar ska placeras avskilt 

från vuxna intagna. För att de äldre kan ha en negativ inverkan på deras återanpassning i 

samhället.
77

 

Vidare framgår det att beroende på vilken typ av brott det pratas om, är ungdomarna olika 

mottagliga för inlärningen. Som nämnts i teorikapitlet kan teorin om differentiella associationer 

även förklara att ungdomarna kan bli avskräcka att begå nya brott när de får höra om andras 

kriminalitet. Intervjuperson 1 berättar följande: 

Vissa var riktiga dårar. 4 av 9 satt där för mordförsök. Jag förstår inte hur man kan göra något 

sådant. Att du har huggit någon, det är helt sjukt. Det var rätt grova grejer, det vara bara en 

som satt där för någonting som inte var, vad ska man säga, så farligt. (IP 1) 

De flesta satt för någon grov misshandel eller mordförsök. Eller vad heter det när man 

kidnappar någon? (IP 1) 

Sjuka saker i alla fall. De berättade liksom hur de hade gjort också, helt skruvat. (IP 1) 

Liknande berättar intervjuperson 3 som tidigare uppgett att de i norrland begår andra typer av brott.  
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Jag hade nog i alla fall tänkt på det, jag hade nog sett möjligheten men inte behövt ta den. (IP 

3) 

Alnaes kom fram till att fängelset var en plats för att rekrytera nya medbrottslingar.
78

 Intressant i 

min studie är att det endast är pojkarna från ungdomsavdelningarna som uppgav att de intagna 

försökte knyta nya kontakter medan de andra ungdomarna inte nämnde något alls om detta. Jag 

anser att det stämmer överens med vad som tidigare sagts, att de äldre vill ha mer lugn och ro.  

Det jag kan säga som XX gav mig, alltså det var ju människor som jag kan knyta an till om 

jag behöver göra vissa saker liksom. Man får ju massa erbjudanden när man är på sådana 

ställen. (IP 4) 

Det var mycket snack sådär innan man skulle dra. När man skulle mucka var det många som 

ville ha kontakt med en efteråt. Som ville fixa nya uppdrag. Vill man fortsätta då är det ju 

guld att sitta där. Man träffar ju mycket folk, vissa kan fixa grejer, vissa annat. (IP 1) 

Förutom att de äldre intagna kan antas vilja ha mer lugn och ro, vad kan förklaringen vara till att 

ungdomarna uppger att det pratas mer om kriminalitet och att det finns försök till att knyta 

kriminella kontakter på ungdomsavdelningarna än på de vanliga anstalterna? Här vill jag koppla 

till Roxell (2007) som tidigare kritiserat Alnaes för att inte ta hänsyn till de olika anstalternas 

klientel.
79

 Som min undersökning tyder på är ungdomarna olika mottagliga för inlärningen 

beroende på vilken typ av brott det rör sig om. Då det finns vissa ”typiska ungdomsbrott” anser 

jag att en möjlig förklaring skulle kunna vara att ungdomarna på ungdomsavdelningarna många 

gånger är dömda för liknande brott och att det därför finns ett större intresse av att utbyta 

erfarenheter. Statistiken visar att majoriteten av ungdomarna är dömda för våldsbrott och rån och 

många har ett narkotikamissbruk.
80

 Medan ungdomsbrottsligheten kännetecknas av vissa sorters 

brott finns det en större spridning bland de brott som dem vuxna är dömda för. Därmed antar jag 

att det på de vanliga anstalterna finns fler brott som ungdomarna anser är ointressanta att prata 

om.   

En specifik förklaring till varför just ungdomarna på ungdomsavdelningarna uppgav att det gjordes 

försök till att rekrytera nya medbrottslingar anser jag skulle kunna vara de kriminella 

ungdomsgängen. Då min uppfattning är att det blivit alltmer vanligt med kriminella gäng, gäng som 

rekryterar allt yngre medlemmar och begår allt grövre brott, borde en rimlig tolkning vara att just 

några av dessa medlemmar är dem som blivit dömda till fängelse och eventuellt placerade på 

ungdomsavdelningarna. Intervjuperson 1 berättar:  
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De sjukaste är nog dem från Göteborg och Stockholm alltså. Men det är bara för att det är så 

mycket gäng. (IP 1) 

Därmed borde det inte ses som omöjligt att de ungdomar som tillhör ett gäng, använder 

anstaltstiden till att värva nya medlemmar. Som Sutherland säger lärs motiven och drivkrafterna till 

brott in utifrån en uppfattning av lagen som fördelaktig eller ofördelaktig. Genom att sammanföra 

individer med samma värderingar medverkar fängelset till att stärka den intagnes positiva attityd till 

kriminalitet.
81

  

Enligt Alnaes svarade 85 procent av dem i hans undersökning att fängelset är en plats för att lära sig 

mer om kriminalitet,
82

 något samtliga av mina intervjupersoner håller med om.    

Nej, alltså jag kan det jag gör, inte för att låta som någonting men alltså jag behöver inte veta 

något mer. Men visst vet jag att det finns folk som,”hur man gör det och det, hur man 

tjuvkopplar den bilen och…(IP 5) 

Nej, kanske något. Men alltså om man vill lära sig så då. Jag märkte på folk att så fort någon 

sa något eller berättade någonting så, speciellt de yngre, de lyssnade. (IP 1) 

Ja det gör man nog, hur man än vrider och vänder på det även om man inte försöker. För även 

om man gör behandlingen får man ju dela med sig grejer om oss själva, vad man gjort 

tidigare, det ingår ju i behandlingen. Man hör ju grejer varje dag där, även om man inte tänker 

på det… (IP 2)  

Oavsett om man är intresserad eller inte så verkar det som att ungdomarna lärt sig mer om 

kriminalitet, vare sig det varit medvetet eller omedvetet. Det är något som fängelset bidrar till 

och det går inte att komma ifrån. Det handlar därför om att minimera denna inlärning i så stor 

utsträckning som möjligt och att placera ungdomar tillsammans verkar inte vara den bästa 

lösningen. Kanske vore det allra bäst att komma på en annan lämplig påföljd för ungdomar? 

6.4 Positiva och negativa aspekter av kontakten med andra intagna  

De positiva och framförallt de negativa aspekterna av kontakten med andra intagna som 

ungdomarna uppger, går att koppla till teorin om differentiella associationer och handlar mycket om 

anknytningen till personer med kriminella attityder och värderingar.  

Något positivt, det var hjälpen jag fick när jag var ute om jag hade massa problem och sådär. 

Då kunde jag ringa någon och de kunde komma och hjälpa mig. Så det var väl det enda 

positiva jag har att säga så liksom. Så mycket mer positivt är det inte. Det är ju inte så 

överdrivet bra människor där, ingen som man direkt skulle vilja ta hem till sin familj. Det är 

inte så mycket positivt faktiskt. (IP 4) 
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Jag frågade vad för slags hjälp han menade: 

Ja om man behöver vapen eller vad som helst liksom. (IP 4) 

Det framgår att det IP 4 först nämnde som positivt på samma sätt var negativt, vilket han själv 

senare påpekade: 

Det är väldigt mycket som är negativt också, det är väl problemen man får, alltså att ha 

tillgång till sådana människor liksom och tillgångar till sådana grejer, så blir det väldigt svårt 

att avstå. Så det är det som är negativt. (IP 4) 

Intervjuperson 5 säger: 

Positiva, alltså, det är väl bra om man hittar någon man kommer bra överens med, det får ju 

tiden att gå. Om alla skulle hata varandra så skulle ju tiden gå jätte långsamt. Då skulle man ju 

inte ha något att göra liksom. Så det är väl positivt att man kommer överens med varandra. (IP 

5) 

Negativt, det är väl liksom, att man känner fler och fler och jag vill inte känna folk i varenda 

stad och nu har jag suttit så många gånger att jag nästan känner någon i varje stad och det 

kanske är något som är negativt. Om jag vill flytta från XX, som jag nu bor i XX, så där 

känner jag inte någon och det känns ju rätt bra. Jag har ju ingen som ”kom nu går vi ut och 

gör ett inbrott eller sådär. (IP 5) 

Intervjuperson 2 säger: 

Eftersom man har pratat rätt mycket där i behandlingen med de andra killarna, man får lära 

sig mycket bra grejer med. Många av dem som jag har hängt med där vi har haft jävligt bra 

inflytande på varandra ändå tycker jag. På många plan. (IP 2) 

Precis som Sutherland säger är risken stor att fängelset stärker ungdomarnas associationer till 

individer med positiva attityder till kriminalitet
83

 och där kontakten riskerar att kvarstå, även när de 

kommer ut från anstalten, vilket mitt resultat visar då ungdomarna är medvetna om att kontakterna 

fortfarande finns. Även om det framgår att några av mina intervjupersoner har fått erbjudanden 

innan de lämnat anstalten om att begå nya brott tillsammans med andra intagna när de kommer ut, 

är det ingen av dem som har uppgett att den kontakt de har idag med personer från fängelset har 

med kriminalitet att göra, utan det handlar om vänskapliga relationer.  

När jag frågade vad tiden på anstalten tillsammans med de andra har gett intervjupersonerna och 

vilken betydelse den har för om man skulle begå nya brott är svaren tvetydiga: 

Jag vet inte, jag hoppas att det inte kommer hända. Jag tror att det kommer gå bra för mig. 

Men det är klart, allting påverkar en mer eller mindre utan att man vet om det själv. (IP 2) 

                                                           
83

 Ohlsson, Swärd, (1994), s. 117 



34 

 

Om jag någon gång i framtiden gör ett nytt brott vet jag inte om det har något med det att 

göra. Det kanske hade hänt ändå. Det beror på vad jag gör och varför jag gör det. Men jag har 

inga planer på att göra någonting igen.(IP 2) 

Alltså den gav mig ju ingenting så riktigt, det var bara massa nya idéer och såna grejer, det 

var det enda det gav mig. Och sen, ja, det gav mig ju ingenting positivt för 30 dagar efter jag 

kom ut från XX så satt jag i häktet igen. Så det var ingenting positivt. Jag fick inte med mig 

någonting vettigt därifrån. (IP 4) 

Nej, alltså de har inte lärt mig någonting och dem har inte sagt åt mig att göra någonting. Det 

har varit mina egna val det jag har gjort och jag står för det jag har gjort. (IP 5) 

För grejen är den att jag vill aldrig dit igen. Och då satt jag ändå på ett av de bra ställena. Men 

jag tyckte ändå att det var riktigt drygt att sitta där. Att sitta inlåst det är ju inte kul. (IP 1) 

 

Resultatet visar att det ej går att fastställa att kontakten med andra intagna har en direkt betydelse 

för om man återfaller i brott och hur man tänker kring att begå nya brott, men att det finns vissa 

omständigheter som kan tänkas påverka betydelsen av kontakten med andra intagna, något som 

diskuteras i nästa avsnitt.  

7. Slutsats och diskussion  

Exakt vilken betydelse kontakten med andra intagna har för ungdomars återfall i brott och hur de 

tänker kring att begå nya brott, går inte att fastställa. Resultatet tyder dock på att kontakterna kan få 

en viss betydelse, beroende på vilken typ av anstalt ungdomarna har varit på och vilken sorts brott 

de andra intagna pratar om. Om det handlar om brott som ligger i ungdomarnas intresse är chansen 

större att de är mer mottagliga för inlärningen och därmed mer aktiva. Samtidigt visar resultatet att 

inlärningen även kan verka avskräckande då ungdomarna får kunskap om brott de själva tar avstånd 

ifrån. I båda fall kan teorin om differentiella associationer användas som förklaring till varför vissa 

ungdomar lär sig mer om kriminalitet och andra mindre, vilket jag nämnde i teorikapitlet.  

Precis som Alnaes fann att det pratades mer om kriminalitet på den slutna anstalten än på den 

öppna,
84

 upptäckte jag att det pratades mer om kriminalitet på ungdomsavdelningarna än på de 

vanliga anstalterna där det sitter vuxna. Diskussionen som presenterades i början av denna studie 

handlade om att en för tidig kontakt med kriminalvården kan få motsatta effekter för ungdomarna 

och att de flesta ungdomar som begått brott upphör med sin brottsliga verksamhet när de når 

vuxenstadiet. En 21-årig intervjuperson berättade att det satt många pojkar i 18-19 årsåldern på 

ungdomsavdelningen tillsammans med honom, och att ingen av dessa upplevde han hade några 
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planer på att sluta begå brott. Många gånger ska det krävas en hel del för att så unga människor ska 

dömas till fängelse men kanske är det så att de här personerna har stött på kriminalvården i ett för 

tidigt skede? Det är möjligt att deras brottslighet inte har nått övergångsstadiet ännu och att det 

därför pratas mycket om kriminalitet på dessa anstalter. En rimlig slutsats borde då vara att 

ungdomarna där förstärker sin kriminella inställning i större utsträckning än ungdomar och andra 

vuxna på vanliga anstalter och att Bondesons hypotes, att det inte finns några skillnader mellan 

olika anstaltstyper inte stämmer.
85

 Något som talar emot detta är att den intervjuperson som suttit i 

fängelse flest gånger aldrig har suttit på en ungdomsavdelning men det går inte att utesluta att det i 

hans fall finns andra omständigheter som påverkat återfallen.  

Det framkommer också att det existerar en anstaltskultur eller det Bondeson benämner som 

kriminell subkultur.
86

 Tillvägagångssätten för hur kontakterna etableras följer ett tydligt mönster 

och flera intervjupersoner uppgav att det klart syns skillnad på hur nya och yngre intagna och äldre 

mer erfarna intagna beter sig. De yngre sticker ut på så vis att om det är första gången i anstalt så 

följer de inte de oskrivna regler som finns mellan de intagna. Hur man t.ex. delar på cigaretter och 

snus utan att fråga, att man lagar mat till alla som vill ha och inte enbart till sig själv osv. Medan det 

lättare uppstår bråk mellan de yngre (även om de uppgav att det inte hände ofta) vill de äldre ha 

lugn och ro och värnar mer om sin integritet. Jag tror att som ung och ny känner man ett behov av 

att hävda sig, att försöka vinna respekt genom att visa att man ”är någon”, och någon är man via sin 

kriminalitet, vilket Alnaes också påpekar.
87

 De äldre kan ha kommit till en punkt i livet där de anser 

sig vara mätta och trötta på kriminalitet, även om de av någon anledning har blivit dömda till 

fängelse igen. På så vis anser jag att den kriminella subkulturen kan avgöra hur mycket det pratas 

om kriminalitet på anstalterna, vilket sedan påverkar inlärningen hos ungdomarna i olika grad.  

Vidare visade mitt resultat att ungdomarna upplevde det relativt enkelt att anpassa sig till 

anstaltsmiljön, varav det blir aktuellt att diskutera den institutionalisering som Alnaes menar att 

fängelset bidrar till. Samtidigt som det finns uttryck som tyder på att ungdomarna var på god väg 

mot att bli institutionaliserade fanns det ändå dem som uppskattade rutinerna och menade på att det 

enbart var positivt för dem. Frågan blir då hur länge fasta rutiner, frånvaron av eget ansvar och 

initiativtagande kan pågå innan det helt övergår till institutionalisering? Denna konsekvens är något 

som är viktigt att ta hänsyn till när det beslutas om hur långa fängelsestraff ungdomarna ska dömas 

till och är minst lika allvarlig som betydelsen av kontakten med andra intagna.  
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8. Framtida forskning 

Mitt förslag till fortsatt forskning inom detta område rör den problematik kring teorin som jag själv 

nämnde tidigare i teorikapitlet, att den inte säger någonting om skillnaderna i effekten av 

inlärningen beroende på hur långt straff man har.  Det skulle vara oerhört intressant om det gick att 

fastställa skillnader i effekten av inlärningen beroende på om man avtjänat ett kortare fängelsestraff 

där inlärningen varit mycket intensiv eller ett längre straff där inlärningen inte skett lika regelbundet 

eller varit lika intensiv, men där den förekommit under en längre tidsperiod. Att försöka göra de 

olika aspekterna av frekvens, varaktighet och intensitet mätbara genom kvantitativ forskning skulle 

i hög grad bidra till en större förståelse för vilka konsekvenserna blir av kontakten med andra 

intagna.  

Då mitt resultat enbart gäller mina intervjupersoners upplevelser skulle det vara relevant att försöka 

få fram ett resultat som är generaliserbart. Därför inkluderar mitt förslag till framtida forskning 

också en kvantitativ enkätstudie eller enkätstudie kombinerat med intervjuer, riktat till ett större 

urval och flera anstalter för att säkrare kunna fastställa om det är så att det pratas mer om 

kriminalitet på ungdomsavdelningarna än på de vanliga anstalterna. Vidare vore det intressant att 

om möjligt, kvantitativt mäta hur lång tid det tar för en person att bli institutionaliserad, och ha det i 

beaktande när man bestämmer tiden på ett fängelsestraff.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Vilken anstalt har du suttit på? 

Hur länge? 

Första gången i anstalt? 

Dömd tidigare? 

Vad tänkte när du fick domen till fängelse?  

 

Anstaltsvistelsen: 

Berätta om hur det var när du kom dit? 

Hur gick det att anpassa sig? 

Hur etablerades kontakter med andra intagna? 

Berätta om stämningen på anstalten? 

Hur umgicks ni med varandra? 

Hur tänkte du kring din egen brottslighet medan du var där? 

Diskuterades kriminalitet? Hur? Ofta? 

Utbytte erfarenheter med varandra?  

Tog du några egna initiativ till att lära dig mer om kriminalitet? 

Pratades det om andra saker än kriminalitet? 

Hur upplever du att de andra intagna såg på sin kriminalitet? 

Upplevde du att det fanns de som var mer positivt respektive mer negativt inställda till kriminalitet? 

Hur såg ditt umgänge ut? 



40 

 

Hur upplevde du attityden/inställningen hos de du umgicks med? 

Vad tänkte/kände du för återfallsförbrytarna? 

Påverkade de andra intagna och deras brottslighet dig på något sätt? 

Upplever du att du lärt dig mer om kriminalitet? 

Upplevde du att du saknade något positivt där inne som skulle få dig att vilja avstå från att begå 

brott? 

Positiva och negativa erfarenheter av kontakten med andra intagna? 

 

Efter verkställigheten: 

Fortfarande kontakt med någon från anstalten? 

Hur anser du att tiden i anstalt med de andra intagna påverkade dig/din brottslighet? 

Några lärdomar? 

Hur tänker kring brottslighet idag? 

(om begått nya brott, har det att göra med de erfarenheter du fått med från anstalten?) 

Kan se något positivt av att ha suttit i fängelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


