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Där ordet inte finns där finns 

våldet 

En kvalitativ intervjustudie om dramapedagogikens plats inom 

Kriminalvården 

Viktoria Gustafsson 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att undersöka dramapedagogikens plats inom den svenska 

kriminalvården samt att se om några kopplingar till skolans värld synliggörs. Med plats menas det 

utrymme dramapedagogiken tillskrivs och hur detta kan se ut.  Utifrån tre kvalitativa intervjuer 

synliggörs dramapedagogikens syfte, fördelar, förutsättningar samt dess mötta motstånd, inom 

Kriminalvården. Resultatet från intervjuerna analyseras, diskuteras och tolkas med innehållsanalytisk 

metod. Informanterna är tre anställda/tidigare anställda, som på olika sätt varit och/eller är involverade 

i dramapedagogisk verksamhet inom Kriminalvården. En har arbetat med regi, en med regi och mer 

dramaövningsinriktat arbete och den tredje har en bred kunskap om kulturell verksamhet inom 

organisationen. Detta ger undersökningen bredd samt djup. 

   Undersökningens resultat visar på att dramapedagogik bidrar till ett konstnärligt, 

personlighetsutvecklande, kommunikativt och socialt lärande hos de intagna, och att dramapedagogik 

kan ses som ett gott komplement till Kriminalvårdens brotts- och missbruksrelaterade 

behandlingsprogram. Slutsatsen tyder på att dramapedagogik har en plats inom den svenska 

kriminalvården, men att det finns olika typer av motstånd som gör att den dramapedagogiska 

verksamheten blir återhållsam. 

   Undersökningen belyser även hur dramapedagogik bidrar till ett lärande som inte handlar om 

faktabaserad kunskap. Ett lärande som inom Kriminalvården likväl som inom svenskt 

utbildningsväsen kan ses som ett komplement till vidare kunskapsinhämtning. Undersökningen är 

därför relevant för läraryrket. Genom att belysa detta lärande, synliggör undersökningen delar av 

dramapedagogikens användbarhet och möjligheter. Därför är undersökningen intressant ur både ett 

allmänt dramapedagogiskt/pedagogiskt perspektiv och ett kriminologiskt perspektiv.  

Nyckelord 

Dramapedagogiska perspektiv, kriminalvård, kriminologiska teorier, samhälle, skola, språk 
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Inledning 

Antagligen har mitt intresse för kriminalvård vuxit fram ur alla de filmer och TV-program jag, från det 

att jag var väldigt liten, sett som berör ämnet. Kombinerat med de historier jag fått höra om fängelser, 

poliser och bovar och banditer har självfallet antaganden och fördomar väckts. Fantasier om hur det är 

på ett fängelse, rädsla för interner och hårda vakter med batonger. Antaganden om att alla kriminella 

knarkar, är förlorade och att det bästa är att samhället stålsätter sig och inför högre och hårdare straff.  

   Allt eftersom åren gått har nya historier, filmer och Tv-program kommit i min väg. I böcker har jag 

läst om olika levnadsöden kopplade till kriminalitet, och människor jag mött har delgett sina 

upplevelser och erfarenheter om svensk kriminalvård och kriminalitet. Perspektiven har skiftat något.  

När jag höstterminen 2007 började läsa på Lärarutbildningen, var den främsta anledningen min 

uppfattning om att kunskap är nyckeln till allt. Mitt stora intresse för teater gjorde att jag sökte 

dramainriktning, och intresset för språk gjorde att det föll sig naturligt att ämnet svenska blev mitt 

andra val. Både utifrån dramaundervisningen vid Stockholms Universitet och utifrån det jag utanför 

utbildningen praktiserat i dramaväg, fastnade ord som person- och kunskapsutveckling, känsla, 

uttryck, självkänsla och gemenskap hos mig. Genom åren har jag ständigt funderat kring hur jag i 

framtiden ska och bör arbeta med mina elever för att främja dessa egenskaper hos dem, då jag både 

från min utbildning och från andra håll fått impulser vilka gett mig övertygelsen om att detta är viktiga 

egenskaper för och hos människor. Idén om dramapedagogik kombinerat med kriminalvård 

fascinerade mig. Det kändes intressant och spännande att undersöka hur dramapedagogik ser ut och 

fungerar inom Kriminalvården 

 

Undersökningen är intressant för människor i allmänhet, då Kriminalvård är något som berör hela 

samhället. För Kriminalvården är undersökningen intressant, då resultatet tyder på dramapedagogikens 

användbarhet som ett komplement till deras övriga verksamhet. För anställda inom skolan är 

undersökningen relevant då den belyser riskfaktorer för brottsligt beteende i tidig ålder och skolans del 

i det. För dramapedagoger är studien intressant då en kanske lite ovanlig aspekt av dramapedagogiken 

synliggörs, och vilket motstånd som dramapedagogiken kan stöta på i en organisation som 

Kriminalvården.    

Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka dramapedagogikens plats inom svensk kriminalvård och 

om något som kan kopplas till skolan synliggörs. 

Frågeställning:  

Vilken är dramapedagogikens plats inom Kriminalvården och synliggörs någon koppling till skolan? 

  Vad är syftet med dramapedagogisk verksamhet inom Kriminalvården? 

  Vilka motstånd ställs verksamheten inför? 

  Vilka förutsättningar kräver verksamheten? 

  Vilka är fördelarna med verksamheten?  
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Bakgrund 

För att förstå utgångspunkten i undersökningens frågeställning, kommer detta stycke ge en kort men 

överskådlig presentation av Kriminalvården och dess organisation. Vidare berör stycket begreppet 

dramapedagogik, och söker ge en förklaring av begreppen drama och teater samt av hur begreppen 

kommer användas i denna undersökning. 

Kriminalvården 

Sedan 2006 är Kriminalvården en statlig myndighet, som arbetar för att minska brottslighet och bidra 

till en ökad trygghet i samhället.
1
 Kriminalvården lyder direkt under riksdag och regering. 

   Kriminalvården ansvarar för att verkställa påföljder till domar dömda i domstol, driva häkten samt 

transporter och utför även personutredningar i brottmål. 

   Kriminalvårdens verkställighet av påföljder av domar ska vara av human karaktär och 

återfallsförebyggande. Kunskaper om klienternas sociala problem, olika beteendestörningar, missbruk 

och kriminalitet samt kunskap om olika metoder ligger till grund för Kriminalvårdens insatser.
2
 

Organisation 

Kriminalvården består av sex olika regioner; Region Nord, Region Stockholm, Region Mitt, Region 

Öst, Region Väst och Region Syd. Huvudchefen för verksamheten är Generaldirektören för 

närvarande Nils Öberg.
3
 I Sverige finns 31 häkten, 52 anstalter, 34 frivårdskontor samt transporttjänst. 

På anstalterna sitter ungefär 5000 personer dagligen, inom frivården är ungefär 14000 klienter 

inskrivna varje dag och på häktena finns ca 1800 personer inskrivna dagligen.  I lagstiftningen finns en 

grundtanke om att dömda personer ska utsättas för så litet ingripande som möjligt. I den mån det är 

möjligt undviker man att döma personer till inlåsning, fängelse, då inlåsning är ofördelaktigt för 

klienten och kan verka skadligt.  På grund av detta är frivård, som fotboja, samhällstjänst, 

skyddstillsyn eller kontraktsvård, den vanligaste formen av kriminalvård.
4
 För vidare läsning om 

Kriminalvårdens organisation, se Bilaga 1. 

Behandlings- och missbruksprogram  

För att ge klienten stöd och hjälp i sin anpassning till samhället, erbjuder Kriminalvården ett antal 

behandlings- och missbruksprogram.
5
 De program som idag erbjuds har sin grund i vetenskaplig 

forskning.
6
 Många av programmen är hämtade från utlandet och har anpassats till svensk kriminalvård. 

För vidare läsning om Kriminalvårdens Behandlings- och missbruksprogram, se Bilaga 2. 

                                                      
1 www.kriminalvarden.se 

2 Ibid 

3 Ibid 

4 Ibid 

5
 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Faktablad_Anstalt_2010.pdf 

6 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Efter_domen.pdf, s.22 
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Drama och Teater 

I detta stycke introducerar jag kort begreppen drama och teater. Detta för att ge en grundläggande 

förståelse för vad drama och teater innebär och ett förslag på på vilket sätt de kan anses skilja sig åt.  

Dramapedagogik 

dra´ma (grekiska dra´ma 'handling', 'skådespel', av dra´ō 'handla'), dels en av litteraturens tre 

grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i 

en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten. (http://www.ne.se/drama) 

pedagogik [-gi:´k] (grekiska paidagōgikē´ (te´chnē), av paidagōgiko´s 'som hör till uppfostran eller 

undervisning', se vidare pedagog), vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning 

och utbildning. (http://www.ne.se/pedagogik) 

Begreppet Drama har som vi ser i citatet ovan en ganska vid innebörd. När jag i detta arbete talar om 

drama, syftar jag till den del av begreppet som har en konstnärlig förankring och lutar mer åt 

teaterhållet än det litterära hållet. 

Mia Marie F. Sternudd skriver att dramapedagogiken har rötter i många olika vetenskapliga traditioner 

och därtill är ett komplext ämne.
7
 Vidare beskriver Sternudd den dramapedagogiska kärnan på 

följande sätt: 

Dramapedagogisk agering utgörs av människor som tillsammans med andra skapar situationer som är 

fiktiva-det sker i en annan tid, på en annan plats och deltagarna är i en annan roll än den verkliga-med 

stöd av en pedagogisk ledare. Den fiktiva situationen skapas både inom människan med hjälp av 

fantasin och får näring i den yttre verkligheten av att flera människor agerar tillsammans. I 

situationen levandegörs begrepp, tankar och känslor och i kommunikationen används både 

människornas verbala och icke-verbala uttrycksformer liksom konstnärliga symboler. I den kollektiva 

kommunikationen möjliggörs reflexion, lärande och en undersökning av medmänskliga situationer, 

där innehåll och konstnärlig form samverkar för att skapa mening. Arbetet är gruppdynamiskt och 

processinriktad i sin form. (Sternudd, 2000:34) 

 

1977 deltog ett antal dramapedagoger vid ett seminarium och enades slutligen om följande definition 

på begreppet drama: 

DRAMA är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 

DRAMA är att pedagogiskt använda sig av lekar, gruppövningar, improvisationer och andra 

teaterformer 

DRAMA är ett skapande lustfyllt lagarbete där arbetet är viktigare än resultatet 

DRAMA är ett sätt att stimulera, tillvarata och utveckla kommunikation mellan människor 

DRAMA tränar gemensamt beslutsfattande 

DRAMA tar sin utgångspunkt i varje grupps och dess deltagares förutsättningar, intressen och sociala 

verklighet 

DRAMA är att genom upplevelse och bearbetning nå kunskap 

DRAMA utgår från en helhetssyn på människan i samhället 

(Rasmusson & Erberth 2008:28) 

Teater 

tea´ter (latin thea´trum, av grekiska the´atron), ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen 

av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum. I modernt språkbruk 

används ordet teater dels om en lokal eller institution där man kontinuerligt och med professionella 

                                                      

7F. Sternudd, M.M.(2000)Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska perspektiv- 

dramapedagogik i fyra läroplaner,  Uppsala Universitet, s.31 
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aktörer uppför dramatiska verk med dialog, dels om den konstart där agerande med tal, gester och 

rörelser på en spelplats gestaltar en handling i en artificiell miljö. Detta spel som syftar till att med 

olika slag av påverkan på åskådarna återge en yttre eller inre verklighet kan även betecknas som 

scenkonst. (www.ne.se/teater) 

Martha Vestin förklarar teater med att det är en ”gestaltning av liv, av aktörer, inför publik, här och 

nu.”
8
 Hon menar att människans liv är teaterns ämne, och att teater är en dramatisk gestaltning inför 

publik, av människans livsvillkor.
9
 Människans liv är då skildrat på ett konstnärligt sätt, men 

gestaltningen föregås av olika medvetna och omedvetna val. 

    Vestin talar vidare om att det finns ett slags överenskommelse, som inte är uttalad, mellan publik 

och skådespelare och att denna överenskommelse ser olika ut i olika sammanhang beroende på vilka 

som sitter i publiken och vilka som står på scenen.
10

 

Rasmusson & Erberth lyfter fram skillnaderna mellan teater och drama.
11

 De menar att gränserna är 

diffusa, men att skillnaden ligger i att teater har en innebörd av konstart, teaterkonst, och att 

utvecklingen av den konstnärliga produkten står i centrum. Vidare menar de att fokus i drama ligger på 

deltagarnas process och deras utveckling. I drama är de pedagogiska målen överordnade de 

konstnärliga. Det finns olika sätt att se på skillnaden mellan drama och teater, detta är ett av dem. 

 

I denna undersökning särskiljer jag inte på drama och teater, utan ser allt samlat under 

dramapedagogik. När jag vidare talar om dramapedagogisk verksamhet, eller drama, faller 

teaterverksamhet alltså in under detta begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Vestin, M.(2006), Regi-kreativitet och arbetsledarskap. Falun: Carlssons Bokförlag s.9 

9 Ibid s.10 

10 Ibid s.11 

11
 Rasmusson, V.& Erberth, B.(2008), Undervisa i pedagogiskt drama. Stockholm: Studentlitteratur s.161f 
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Tidigare forskning 

Det har varit en utmaning att hitta tidigare forskning om drama och teater inom den svenska 

kriminalvården. Jag har sökt bland uppsatser och litteratur och det finns mycket om teater/drama och 

mycket om kriminalvård/kriminalitet men väldigt lite som binder dem samman. 

I detta stycke kommer jag kort presentera en rapport från Riksteatern
12

. Rapporten är sammanställd för 

ett EU-projekt, ”Teatro e Carcere in Europa”, och är en kartläggning över förekomsten av teater inom 

svensk kriminalvård år 2005. Skillnaden mellan denna undersökning och min undersökning är att jag 

inte kartlägger den dramapedagogiska verksamhet som förekommer idag, utan undersöker 

dramapedagogikens plats inom svensk kriminalvård, vad syftet med denna är, vilka förutsättningar 

som krävs, fördelar med verksamheten samt vilket motstånd verksamheten möter. Rapporten är 

dessutom från 2005, varvid min undersökning kan ses som ett komplement till tidigare forskning. 

   Två teateruppsättningar som fått stor uppmärksamhet är I väntan på Godot och SJU TRE. Dessa 

beskrivs kort för att visa på produktioner inom Kriminalvården som inte gick som det var tänkt. 

Jag presenterar även i detta stycke forskning kring brottslighet och kriminalitet och vilka riskfaktorer 

som finns. Detta för att ge en förståelse för vilka orsakselement som ligger bakom en eventuell 

kriminell karriär samt för kommande kopplingar mellan kriminologiska teorier och dramapedagogiska 

perspektiv. 

Prison theatre in Sweden 

EU-projektet ”Teatro e Carcere in Europa” grundades i Italien.
13

 Utöver Italien deltog Sverige, 

Tyskland, Spanien, Frankrike och Storbritannien. Projektets syfte är att undersöka och jämföra olika 

länders satsningar på fängelseteater.  

I undersökningen har man tittat på förekomst av teaterverksamhet inom svensk kriminalvård år 2005, 

dåvarande attityder till teater från anställda inom kriminalvården och vilka lagar och förordningar det 

finns som är relevanta. Undersökningen baseras på intervjuer och samtal med kriminalvårdens 

personal och andra personer som på något sätt varit engagerade i teaterverksamhet på anstalt. I 

undersökningen har inga intagna intervjuats, och ingen hänsyn har tagits till medias syn på 

verksamheten.
14

 

Metta Flensburg, som skrivit rapporten, lyfter fram olika teaterproduktioner som genom åren ägt rum 

på någon av kriminalvårdens inrättningar. Riksteatern har haft mycket verksamhet inom 

kriminalvården. Flensburg skriver om Pionjärteatern, Riks Drama och JAM samt delar av Riksteatern, 

som alla på något sätt arbetat med teater på anstalter.
15

 Vidare framhåller Flensburg Gotlands Teater, 

som regelbundet spelar teater på anstalter.
16

 Pjäserna berör kriminalvård och de intagnas tillvaro och 

liv. Föreställningarna följs alltid av en diskussion där publiken ges en möjlighet att ventilera det de 

                                                      
12 http://www.teatroecarcere.net/download/46_SwedenResultsEn.pdf 

13 Ibid s.4 

14 Ibid s.5 

15 Ibid s.10-12 

16 Ibid s.32 
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upplevt och tankar som har väckts. Syftet med Gotlands Teater är inte att underhålla utan att utveckla 

och utbilda.  

   Igor Cantillano grundade Teater Sandino och har sedan 2002 arbetat med fängelseteater. Målet med 

arbetet är att hjälpa de intagna till bättre självförtroende och att skapa bättre förutsättningar för sig 

själva.
17

  Cantillano har bedrivit fängelseteater på Storboda och på Teater Sandino arbetar även ibland 

före detta intagna.
18

  

Läget 2005 

Rapporten visar att det fanns tre anstalter med aktiv teaterverksamhet för intagna år 2005, Storboda 

(teaterverksamhet sedan tre år tillbaka), Österåker (teaterverksamhet sedan 15 år tillbaka) och 

Hinseberg.
19

  

   Av undersökningen framgår att de kriminalvårdsanställdas attityd till teater på anstalt är positiv 

alternativ neutral.
20

 Trots detta är det endast tre av 59 anstalter som, enligt rapporten, 2005 bedriver 

någon form av teaterverksamhet för intagna. Angivna orsaker till detta är: dålig ekonomi, inget 

intresse hos personal eller intagna, ingen som tar initiativ, hög arbetsbelastning, personalbrist, dåliga 

tidigare erfarenheter, lokalbrist, teater är låg prioriterat, intagna har för kort strafftid, intagna är dömda 

för grövre brott än tidigare och det är idag en allmänt hårdare attityd/linje inom kriminalvården. 

SJU TRE och I väntan på Godot 

Jan Jönsson, regissör och skådespelare, satte under mitten av 1980-talet upp akt 1 av Samuel Becketts 

pjäs I väntan på Godot med intagna på Kumla anstalt.
21

 Tillsammans med dåvarande generaldirektör 

Lennart Wilson, beslutade Jönson att föreställningen skulle sättas upp för allmänheten, utanför 

murarna. Pjäsen sattes upp i Göteborg och i Malmö och blev en stor succé. Efter tillstånd från Beckett, 

satte Jönsson upp pjäsen i sin helhet. Två provföreställningar i Örebro och sedan skulle det spelas i 

Göteborg. Olyckligtvis försvann fyra av de fem intagna två timmar innan föreställningen skulle starta. 

Detta skapade ett stort mediadrev, och än idag diskuteras rymningen i samband med I väntan på 

Godot. 

Regissören och dramatikern Lars Norén blev 1998 inbjuden till ett möte med fyra intagna som deltog i 

en dramagrupp ledd av skådespelerskan Birgitta Palme.
22

 Syftet med mötet var att hitta en pjäs som 

passade för dramagruppen att sätta upp. I stället skrev Norén en helt ny pjäs, baserad på djupintervjuer 

med deltagarna. Skådespelaren Reine Brynolfsson klev in i produktionen, varpå en av deltagarna 

hoppade av. De som slutligen satte upp pjäsen var: Reine Brynolfsson, Mats Nilson, Tony Olsson och 

Carl Thunberg.  

   I februari 1999 hade föreställningen premiär i Umeå och totalt spelades 23 föreställningar. Dagen 

efter den sista föreställningen avvek Tony Olsson efter en permission och deltog i det bankrån som 

föranledde polismorden i Malexander. Produktionen mötte stark kritik, då man menade att kontrollen 

av de intagna var mycket dålig och att Kriminalvården borde ha kontrollerat produktionen bättre. 

Kritiken berodde också på att pjäsen var baserad på skådespelarnas egna liv, istället för på fiktiva 

                                                      
17 http://www.teatroecarcere.net/download/46_SwedenResultsEn.pdf s.22 

18 Ibid s.24 

19 Ibid s.35 

20 Ibid s.16f 

21 Ibid s.12f.  Jönsson. J,(2004) Stunder av verklighet, Commedia Art:Värnamo 

22 Ibid s.14f. Åsbrink. E,(2009) Smärtpunkten, Natur och kultur: Stockholm 
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rollkaraktärer. Kritikerna menade att de intagna kunde stå på scenen och oemotsagda framhäva sina 

åsikter, som till stor del var nazistiska.  

Riskfaktorer för kriminalitet 

I Orsaker till brott bland unga som är utgiven av Brottsförebyggande rådet(Brå), skriver fil.dr. David 

Shannon och fil.dr. Jonas Ring, numera utredare vid Brå att forskningen visar på att kriminalitet är ett 

fenomen som är ”multideterminerat”.
23

 Detta betyder att det finns ett flertal riskfaktorer som kan 

förknippas med en förhöjd risk för ett brottsligt beteende.  

   Studier visar på att en förhöjd risk föreligger för en kriminell utveckling hos barn och unga om det 

finns ekonomiska svårigheter inom familjen, dåliga relationer mellan vuxen och barn, förekomst av 

övergrepp, brott eller missbruk, samt för sträng eller inkonsekvent uppfostran. Barn och ungdomar 

påverkas inte bara av hemsituationen utan även av närsamhället, kamratkrets och skola.  

   Tidiga svårigheter i skolan, dålig relation till skolan och en bristande skolmiljö är riskfaktorer som 

finns inom skolans värld.
24

 På individnivå har forskningen sett att impulsivitet, positivt inställda 

attityder till brottslighet, bristande problemlösningsförmåga, missbruk och beteendestörningar är 

riskfaktorer. Desto fler riskfaktorer som finns i en individs omgivning, desto högre är risken att 

personen i fråga någon gång begår en kriminell handling. 

Den största delen av de brott som begås begås av en liten grupp kriminella vilka har en så kallad 

vanekriminell livsstil.
25

 De flesta av dessa människor är vad man kallar för högriskbarn. Det vill säga 

att de haft och/eller har många riskfaktorer i sin närhet. Det finns dock högriskbarn som inte väljer den 

kriminella banan. 

   Forskare har sett att en riktad brottsförebyggande insats mot denna grupp av hög kriminell 

belastning skulle vara effektiv. Dock är det svårt att på förhand kunna veta exakt vilka barn och unga 

det gäller. En sådan insats skulle vara samhällsekonomiskt lönsam, menar forskningen, men också 

individens fysiska och psykiska hälsa, även på lång sikt, skulle gagnas av en sådan insats. 

Kriminellt avslut 

Birgitta Rydén-Lodi, doktorand vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet, har 

undersökt vad det är som gör att vissa människor väljer att sluta med sin kriminalitet och vilka faktorer 

det är som har påverkat dem.
26

 Hon genomförde djupintervjuer med 100 återfallsförbrytare inför deras 

frigivning från anstalt. 

De påverkande faktorer som undersökningen fann var att det inte får finnas något pågående och 

okontrollerat missbruk, det behövs ett stöttande, ickekriminellt socialt nätverk och att det behövs en 

förändring i personens värderingar.
27

 

   När en person friges från en anstaltsvistelse är det vanligt att personen ofta känner stor ensamhet.
28

 

                                                      
23 Shannon, D. & Ring,J(2009)Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling 

-En kunskapsinventering s.8 

24 Ibid s.9 

25 Ibid s.11f 

26 Rydén-Lodi, B.(2005) Livssituationen inför frigivningen och egenbedömning av framtida återfall. 

27 Ibid s.29 

28 Ibid s.28 
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Speciellt om personen tvingats bryta med sitt tidigare sociala nätverk. Därför, visar rapporten, är det 

viktigt med en meningsfull och spännande fritidsaktivitet/hobby, och/eller ett arbete, som hjälper 

personen att fördriva tiden med annat än att tänka på brott. En meningslös och enformig fritid leder 

ofta till återfall i brott och missbruk. Rydén-Lodi skriver även att kriminella genomgår en 

mognadsprocess under sin tid på anstalt, om än sent i livet, och att det möjligen skulle vara möjligt att 

stötta en individs mognadsprocess under anstaltsvistelsen genom olika interventionsprogram. 
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Teoretiska perspektiv 

Eftersom syftet med denna undersökning är att titta på vilken plats dramapedagogik har inom den 

svenska kriminalvården, finner jag det relevant att redogöra för olika kriminologiska teoretiska 

perspektiv. Dessa ger en bild av olika faktorer som påverkar en individs eventuella brottslighet. Det är 

också relevant att redogöra för de dramapedagogiska perspektiv i vilka undersökningen har sin 

utgångspunkt. 

Kriminologiska teorier 

De kriminologiska teorier jag valt att ta med i denna undersökning är alla hämtade från 

Brottsförebyggande rådets rapport Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell 

utveckling – en kunskapsinventering.
29

 Med dessa teorier vill jag ge en grund för förståelse av vilka 

faktorer som påverkar vid brottsbenägenhet hos en individ. 

Teori om sociala band 

Travis Hirschi, amerikansk sociolog och kriminolog, talar om olika sociala band mellan individ och 

samhälle och deras påverkan på brottslighet.
30

 Dessa anges i fyra huvudbegrepp: 

 Anknytning – nära och varma relationer till andra och känslighet för deras åsikter 

 Åtagande – frivilligt åtagande och strävan efter att nå samhällelig framgång 

 Involvering – upptagenhet med konventionella aktiviteter 

 Moralisk övertygelse – inre övertygelse om vikten av att följa samhällets regler  

 

Hirschi menar att den kraft som hindrar individer från att begå brott ligger i en social kontroll som 

uppstår när en individ integreras i samhället. Risken för att begå brott ökar när integreringen inte 

fungerar och de sociala banden försvagas. 

   Starka och goda relationer, god tillsyn från vuxna, strävan efter att uppnå mål gällande skola och 

yrke, samt en uppfattning om att det är fel att begå brott, gör att individen avstår brottslighet på grund 

av de konsekvenser det innebär. Individen har mycket att förlora på att ägna sig åt brottslighet. Dåliga 

relationer, bristfällig tillsyn från vuxna, dålig kontakt med skola och jobb samt en tillåtande inställning 

till brottslighet, minskar den sociala kontrollen vilket medför att risken för brottslighet ökar. Individen 

har litet eller inget att förlora på att ägna sig åt brottslighet. 

 

Situationell handlingsteori 

Shannon och Ring tar upp Wikström, professor i ekologisk och utvecklingsbiologisk kriminologi, som 

talar om en situationell handlingsteori. Teorin fokuserar på varför människor bryter mot lagar och 

                                                      
29 Shannon, D.&Ring,J(2009)  

30 Hirschi, T. (2005). Self-Control and Crime. I Baumeister, R. F. & Vohs, K. D. (red.),  Handbook of Self-

Regulation. Research, Theory, and Applications. New York: The Guilford Press Citerad I Shannon, 

D.&Ring,J(2009), s.33  

 



14 

 

moraliska regler.
31

 Teorins utgångspunkt är att en utförd handling är resultatet av de olika 

handlingsalternativ en människa anser sig ha och den handling som människan sedan väljer att utföra. 

Wikström menar att en människas brottsbenägenhet beror på två faktorer, moraliska värderingar samt 

självkontroll, där de moraliska värderingarna är den starkare faktorn av de två. 

Wikström menar att moraliska värderingar är avhängiga moraliska känslor, som exempelvis skam och 

skuld, och att dessa föregår de moraliska värderingar en individ förknippar med kriminalitet. 

Sannolikheten för brott är liten om individens moraliska värderingar stämmer överens med samhällets 

lagar. Gör de inte det ökar sannolikheten för brott. 

Författarna lyfter fram moralisk fostran som ett nyckelbegrepp i teorin. Wikström menar att vi genom 

olika inlärningsprocesser, andras reaktioner på våra handlingar och genom observation av andras 

handlingar och vilka konsekvenser dessa får, tar till oss moraliska regler och känslor. 

   En brottsbenägen människa i en kriminell miljö leder, enligt teorin, till stor risk för varaktig 

brottslighet. Detta kan leda till att ett brottsligt beteende befästs, varpå det är av stor vikt att bryta 

mönster om situationen ska förändras. 

Socialpsykologiskt inriktad teori 

Robert Agnew, professor i sociologi och kriminologi, förespråkar en socialpsykologiskt inriktad teori, 

Strainteori, som talar om begrepp som spärrar och motivation. Sannolikheten för kriminella handlingar 

är störst när spärrarna mot brott är svaga och motivationen för brott är hög.
 32

 Spärrar handlar om yttre 

kontroll från andra personer, intern kontroll i form av moraliska värderingar och hög självkontroll 

samt olika livsinvesteringar såsom arbete och relationer. Motivation kan uppstå när en person hamnar i 

olika situationer som lockar eller pressar till en kriminell handling, och även genom förstärkning av ett 

kriminellt beteende genom positiva konsekvenser. 

Enligt teorin kan orsaker till brottslighet sorteras in under större rubriker: familj, skola, arbetsliv och 

umgänge. Dessa olika områden påverkar hela tiden varandra och om ett problem uppstår inom något 

av det är det lätt att problem uppstår i ett annat område.  

   När ungdomar går över till ett tidigt vuxenliv upphör ofta ett eventuellt kriminellt beteende. Detta på 

grund av att de uppnått en annan mognad, samt att de har mer i livet som står på spel såsom arbete och 

varaktiga relationer. 

 

                                                      
31 Wikström, P-O. H. (2005). The Social Origins of Pathways in Crime: Towards a Developmental Ecological 

Action Theory of Crime Involvement and Its Changes. I: Farrington, D. P. (red.), Integrated 

Developmental & Life-Course Theories of Offending. New Brunswick: Transaction Publishers,  

Wikström, P-O. H., och Treiber, K. (2007). The Role of Self-Control in Crime Causation: Beyond 

Gottfredson and Hirschi’s General theory of Crime. European Journal of Criminology. Vol. 4 (2), s. 237–

264, (2009a). What drives persistent offending? The neglected and unexplored role of the social 

environment. I: Savage, J. (red.), The development of persistent criminality.Oxford: Oxford University 

Press, (2009b).  Violence as Situational Action. International Journal of Conflict and Violence. Vol. 3 (1), 

s. 41–62 Citerad i Shannon, D.&Ring,J(2009), s.38  

32 Agnew, R. (2005). Why do criminals offend? A general theory of crime and delinquency. Los Angeles: 

Roxbury Citerad I Shannon, D.&Ring,J(2009), s.37 
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Dramapedagogiska perspektiv 

Mia Marie F. Sternudd är universitetslektor i Pedagogiskt Drama och fil. dr. i Pedagogik. Sternudd 

skriver i sin doktorsavhandling vid Uppsala Universitet, Dramapedagogik som demokratisk fostran, 

om fyra olika dramapedagogiska perspektiv som synliggörs i olika läroplaner och deras demokratiska 

fostranspotential. Sternudd menar att det finns ett behov att formulera olika dramapedagogiska 

perspektiv för att visa på dramapedagogikens bredd.
33

  

   Återkommande i de fyra olika perspektiven är agering samt reflektion. Ageringen ser olika ut och 

fyller olika syften.
34

 Reflektionen är återkommande i form av reflektion över rollspel eller övningar, 

men det sker även en reflektion i själva arbetet då deltagarna måste reflektera över rollkaraktärer, 

scener, händelser osv. Sternudd menar att dramapedagogik ligger nära teater, oavsett perspektiv, då 

man arbetar med teaterns språk som är just agering. 

Stycket om det holistiskt lärande perspektivet är något kortare än övriga perspektiv. Inte för att det bär 

mindre vikt, utan för att det inte är lika starkt representerat i undersökningen. 

I slutet redovisas en tabell över de dramapedagogiska perspektiven, hämtad från Sternudds 

avhandling. Denna är med för att ge en överblick över perspektiven. Tabellen kommer även användas 

längre fram, i analysen. 

Konstpedagogiskt perspektiv 

Det centrala inom perspektivet är ageringen som, med betoning på dramatisering och gestaltning, 

landar i ett konstnärligt uttryck framfört för en publik, en teaterföreställning. Inom perspektivet finns 

en stark koppling mellan individens kommunikationsförmåga och personlighetsutveckling.
35

  

Målet är att individens kreativa och konstnärliga förmåga till uttryck ska förstärkas och en delaspekt 

av detta mål är en vidare förståelse för och insikt i hur mänskliga relationer fungerar.
36

 Den 

individuella utvecklingen fokuserar ökade möjligheter att använda personliga resurser som tal, 

känslor, rörelse och ljud, och omsätta dessa i konstnärliga uttryck tillsammans med andra.
37

 Vidare 

syftar perspektivet till att ge individen möjligheter, medvetenhet och förmåga att kunna, vilja och våga 

uttrycka sig, vilket Sternudd menar är grundläggande förmågor i en demokratisk fostran.
38

 

   Sternudd menar att det finns ett demokratiskt fostransvärde i individens utveckling av sin förmåga 

att ge uttryck för tankar och känslor på ett sätt som mottagaren förstår.
39

 Sternudd menar också att det 

är viktigt att våga uttrycka sig för att aktivt kunna ta del i olika samhällsfrågor. Sternudd skriver att 

individens vetskap om att i ett föreställningssammanhang vågat ge uttryck för någonting, ökar chansen 

för att individen vågar uttrycka sig i ett annat sammanhang. 

Teaterns olika medel används i arbetet med det konstnärliga uttrycket. Under arbetets gång tränas 

medvetenheten om relationen mellan det som skådespelarna vill ge uttryck för på scenen, och 

publikens mottagande av det uttrycket.  Skådespelare lär sig agera, att uttrycka sig med både kropp 

                                                      
33 F. Sternudd, M.M.(2000)Dramapedagogik som demokratisk fostran? Fyra dramapedagogiska 

perspektiv- dramapedagogik i fyra läroplaner.  Uppsala Universitet s.38 

34 Ibid s.49f 

35 Ibid s.56 

36 Ibid s.49 

37 Ibid s.50 

38 Ibid s.54 

39Ibid s.55f 
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och röst. Skådespelarna arbetar utifrån en text eller ett tema med att undersöka olika rollkaraktärer och 

deras förutsättningar genom att ställa frågor till rollkaraktärerna och texten/temat: Vem är du? Vilka är 

närvarande? Var är vi? Vad händer? Vart är de på väg? Osv. På detta sätt, menar Sternudd, 

uppmärksammar deltagarna olika delaspekter som slutligen byggs upp till en helhet
40

. Sternudd skriver 

att de lärdomar skådespelarna gör utifrån arbetet med rollkaraktärer kan överföras på deras verkliga 

liv, och att de därigenom kan undersöka vad som händer i deras liv och tillvaro. Vidare menar 

Sternudd att karaktärsarbetet ger deltagarna en möjlighet att se olika händelser och situationer utifrån 

flera olika perspektiv, eftersom de under arbetets gång kan byta roller med varandra. Att som 

skådespelare få bearbeta olika händelser utifrån olika givna rollkaraktärer ger skådespelarna en ökad 

insikt i hur olika personer kan uppleva och se på samma situation framhåller Sternudd. Vidare menar 

Sternudd att skådespelarna får en ökad förståelse för andra människors agerande, motiv och relationer, 

genom att de tränas i att agera och känna som en annan individ.
41

 

   Sternudd framhåller också att en ökad förståelse för andra människors synsätt gör att individen 

tränar sin förmåga att se på en situation utifrån flera olika håll.
42

 Detta, menar Sternudd, bidrar till att 

individen förstår att det finns fler sanningar än en.  I och med arbetet med föreställningen får 

deltagarna en bekräftelse på att deras arbete har ett värde.
43

 Publikens uppmuntran och vetskapen om 

att de genomfört föreställningen stärker deltagarnas självkänsla.  

   Sternudd lyfter fram att det är i relationen mellan berättarens skicklighet och lyssnarnas villighet att 

inspireras som föreställningssituationen kan mättas med mening-eller inte.
44

 Som berättare lär 

skådespelaren känna sig själv som en individ värd att lyssna på och som en individ värd att bli 

förstådd. 

Personlighetsutvecklande perspektiv 

Gruppens gemensamma upplevelser blir inom detta perspektiv en referensram till olika fenomen som 

undersöks i relationen mellan individnivå, gruppnivå och samhällsnivå.
45

 Sternudd tar upp den 

humanistiska psykologins synsätt på hur människan skapas.
46

 Utifrån människans inre drift av 

förverkligande och de erfarenheter hon gör skapas människan. Behoven av förverkligande kan krocka 

med de grundläggande behoven av kärlek, trygghet och uppskattning, skriver Sternudd, eftersom 

människan har en beroendeställning till andra människor för att bli bekräftad och för att uppnå ett 

förverkligande av sig själv. 

    Ageringen blir ett verktyg för att öka deltagarnas självmedvetenhet i samspel med andra och 

omgivningen.
47

 Detta genom att olika sociala situationer bearbetas genom gestaltning och agering, att 

reflektion sker av olika gruppdynamiska processer och ett aktivt arbete med att utveckla deltagarnas 

personliga resurser. Inom perspektivet används olika former av tekniker och metoder så som 

improvisation, dramatisering eller teaterföreställning.
48

 Rollspel är dock den huvudsakliga metoden. 

   Tillsammans skapar deltagarna en modell av verkligheten som kan förändras, utvecklas och på olika 

                                                      
40 Sternudd(2000) s.58f 

41 Ibid s.62 

42 Ibid s.59 

43 Ibid s.63 

44 Ibid s. 61 

45 Ibid s.72 

46 Ibid s.80 

47 Ibid s.72 

48 Ibid s.76 
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sätt beprövas och analyseras.
49

 Sternudd menar att detta är grunden i arbetet med att utveckla den 

sociala kompetensen. Fokus ligger i detta perspektiv inte på det gestaltande estetiska uttrycket utan på 

lärande och kunskap om människan och hennes relationer på olika nivåer.
50

  

Sternudd menar att deltagarna genom övningar, improvisationer och olika former av rollspel, utvecklar 

ett ökat självförtroende, tränar sin samarbetsförmåga, känner starkare grupptrygghet och utvecklar sin 

inlevelseförmåga.
51

 Detta, säger Sternudd, ger deltagarna en möjlighet att omvärdera sina egna 

attityder och inställningar till olika förekommande fenomen samt att det skapas en möjlighet att arbeta 

med problem som kan finnas i den arbetande gruppen. 

    Inom perspektivet ses dramapedagogik som en demokratiövning och samtal spelar en avgörande 

roll i arbetet. Det fokuserade innehållet handlar övergripande om olika former av kommunikation och 

dess arena. Om att medvetandegöra kommunikationens olika nivåer och att ge deltagarna en möjlighet 

att träna sin egen kommunikativa förmåga, så som att argumentera, värdera, jämföra och göra 

avvägningar för att fatta olika beslut eller göra olika val. 

Sternudd menar att ageringen fokuserar gestaltandet av någon annan på ett trovärdigt sätt och vidgar 

därmed individens syn på människor hon möter i livet, samt de val hon gör.
52

   

   Sternudd menar att det centrala inom det personlighetsutvecklande perspektivet, är att individerna 

ska utveckla inneboende resurser på ett sätt som gör det möjligt för individen att vara en del av den 

demokratiska och samhälleliga processen. 

Kritiskt frigörande perspektiv 

Inom det kritiskt frigörande perspektivet är det av vikt att synliggöra det personligt upplevda 

förtrycket samt en individs eget handlande som har en förtryckande funktion.
53

 

   Det konstnärliga uttrycket används som en metod för att synliggöra förtryck, men fokus ligger inte 

på det konstnärliga gestaltandet utan på innehållet. Sternudd skriver att perspektivets teoretiska 

utgångspunkt har sin grund i ett kritiskt samhälleligt synsätt, och syftet är att människan ska bli fri från 

samhällets förtryck. 

Fokus ligger i detta perspektiv på två plan menar Sternudd.
54

 Dels det yttre planet, gestaltandet, hur 

människor agerar mot varandra, och dels det inre planet, hur människans känslor och attityder styr 

hennes beteende och handlande. 

   Sternudd hävdar att perspektivets genomgående teori, visar betydelsen av människans förmåga till 

reflektion över olika fenomen.
55

 Vidare menar Sternudd att en reflektion kräver en samstämmighet 

mellan livserfarenhet, ordens betydelse och människans handlande. För att uppnå detta används i detta 

perspektiv rollspel, forumteater och forumspel. Metoderna används för att undersöka individens 

möjlighet till påverkan i olika situationer samt att genom reflektion över gestaltningen lära sig se 

möjliga alternativ till handling. Sternudd menar att medvetenhet är betydelsefullt i denna mening 

eftersom en individs medvetenhet gör att personen övergår från en samhällelig produkt till ett aktivt 

                                                      
49 Sternudd(2000) s.73 

50 Ibid s.74 

51 Ibid s.66f 

52 Ibid s.79 

53 Ibid s.82f 

54 Ibid s.89 

55 Ibid s.88 
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subjekt som skapar sina egna livsbetingelser.
56

 Vidare säger Sternudd att en individ genom sin 

medvetenhet kan bryta livsbetingelserna och åstadkomma en förändring av dessa. 

Sternudd lyfter fram att det centrala inom perspektivet är att ord och handling är förenade i 

reflektionen om olika samhällsbetingelser.
57

Individen måste, för att ord och handling ska vara sanna, 

låta sina erfarenheter genomsyra ord och handling, och när detta så sker, menar Sternudd, kan 

individen i framtiden agera på ett adekvat sätt. Sternudd menar att grunden till all kunskap är tillgång 

till ett meningsfullt och givande språk, med anknytning till individernas erfarenheter.
58

 Om ord och 

handling skiljs åt, blir de båda en abstraktion av meningslös karaktär. Utifrån detta, menar Sternudd, 

ligger den pedagogiska grunden i detta perspektiv i sambandet mellan ord, handling och reflektion 

samt ömsesidig kärlek och respekt. Sternudd refererar till Starhawk, som menar att det finns olika 

typer av makt.
59

 Det finns makt över andra, makt inom oss och makt mellan oss. Sternudd menar att ett 

aktivt arbete med olika former av maktstrukturer skapar en ökad medvetenhet för dessa. Sternudd 

säger att en individs omedvetenhet om sin egen del i dessa maktstrukturer skapar, passivitet, förvirring 

och aggressivitet. 

Sternudd skriver att det som eftersträvas i detta perspektiv, är en handlande, medveten reflekterande 

människa, samt en förändring av värderingar.
60

 Sternudd menar att hon utifrån detta ser en direkt 

koppling mellan en demokratisk fostran och det kritiskt frigörande perspektivet. 
61

 

Holistiskt lärande perspektiv 

I detta perspektiv är Piagets teori om kognitiv utveckling, från konkret till abstrakt tänkande, samt 

Vygotskijs teori om pedagogens viktiga roll för att stimulera deltagarna och fantasins betydelse, 

viktiga hörnstenar.
62

 Olika tekniker används för att åstadkomma en förändring av attityder till olika 

fenomen av naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk art. Därmed fördjupas 

deltagarnas kunskap om ett fenomen. 

   Sternudd menar att deltagarna genom agering med inlevelse, distans och reflektion, tränar upp sitt 

självständiga tänkande. Viktiga aspekter i arbetet är fantasi, metaforer, känslor, symboler, distans och 

närhet.  

Drama ses inom detta perspektiv som en metod för inhämtande av kunskap. När deltagarna ser de 

underliggande meningarna med människors handlingar och val uppstår lärande menar Sternudd.
63

 

   Vygotskij menar att kunskapen formas i den sociala interaktionen mellan människor, skriver 

Sternudd. Vidare menar Vygotskij att tanke och språk är socialt formade och lyfter fram vikten av 

fantasi och språk för den kognitiva utvecklingen. Sternudd menar att grunden för vår tankeförmåga 

kan ses som förmågan att sätta ord på och teoretisera kring känslomässiga upplevelser. Vidare skriver 

hon att reflektionen är viktig, då den föder ny kunskap eller nya attityder till det som undervisningen 

för tillfället bearbetar. Sternudd skriver att deltagarna genom att växla mellan att agera och reflektera, 

lär sig konstruera och implementera ny kunskap och att vara delaktiga i själva inlärningsprocessen. 

                                                      
56 Sternudd(2000) s.86 

57 Ibid s.84 

58 Ibid s.83 

59 Ibid s.86f 

60 Ibid s.84 

61 Ibid s.88 

62 Ibid s.107 
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Sternudd menar att den demokratiska fostran i detta perspektiv ligger i att deltagarna lär sig att erövra 

och utveckla sin verklighetsuppfattning för att första sin historiska och samtida plats i världen. Inom 

detta perspektiv är pedagogens roll utmärkande. Metoderna förespråkar en ”pedagog i roll”, vilket 

innebär att pedagogen genom att vara deltagande i övningar och rollspel, har möjlighet att ha kontroll 

över i vilken riktning övningen är på väg. Pedagogen kan stanna upp rollspelet eller övningen för att 

föra in en stunds reflektion, för att sedan sätta igång rollspelet eller övningen igen. Pedagogens 

styrning av arbetet ges inom detta perspektiv stor vikt. 

 

 

Perspektiv/mål Innehåll Form Demokratisk 

fostranspotential 

Konstpedagogiskt 

Konstnärlig uttrycksförmåga 

som utvecklar individen 

socialt och personligt 

Dramaturgisk text+ 

agering* 

Teaterföreställning, 

konstnärligt 

dramatisk uttryck, 

olika tekniker 

Erövrar verktyg för att 

undersöka verkligheten 

och skapa verkligheten 

Personlighetsutvecklande 

Demokratiska självständiga 

individer som förstår 

gruppdynamiska aspekter 

Vardagssituationer 

kommunikationsmönster, 

gruppdynamik+ agering 

Rollspelsformer, 

olika tekniker 

Erövrar verktyg för att 

förstå sig själv i 

relation till andra, och 

dynamiska processer på 

individ-grupp- och 

samhällsnivå 

Kritiskt frigörande 

Solidariskt samhälle och 

individernas frigörelse från 

förtryck 

Deltagarnas erfarenheter av 

mänskliga dilemman o 

förtryck 

+agering 

Forumspelsformer 

Socioanalytiska 

rollspel 

Olika tekniker 

Erövrar verktyg för att i 

ord och handling 

undersöka 

maktrelationer, hur 

förtryck kan hävas och 

ett solidariskt samhälle 

skapas 

Holistiskt lärande 

Insiktskunskap och förändring 

av individernas attityder till 

olika problem 

Kunskap om naturvet. 

Samhällsvet. Och 

humanistiska 

problem+agering 

Klassrumsspel med 

lärare-i-roll, olika 

tekniker 

Erövrar verktyg för att 

förstå den universella, 

mänskliga meningen 

bakom problem av 

naturvetenskaplig, 

samhällsvetenskaplig 

och humanistisk art 

Tabell 1. Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv
64

 

 

 

 

 

                                                      
64 Sternudd (2000), s.113 
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Metod 

Undersökningen är en kvalitativ studie som tar avstamp i grundläggande information om svensk 

kriminalvård och dramapedagogik, vandrar vidare genom det insamlade intervjumaterialet och 

kriminologiska och dramapedagogiska teoretiska perspektiv, och förhoppningsvis landar i en ökad 

förståelse för dramapedagogikens plats inom svensk kriminalvård och ett eventuellt synliggörande av 

kopplingar till skolan. 

   Henny Olsson, fil. dr och professor i omvårdnadsforskning och Stefan Sörensen, fil. dr och docent i 

medicinsk sociologi, menar att kvalitativa studier kan anses vara holistiska och utgå från en 

beskrivning av ett fenomens helhet.
65

 Den holistiska filosofin menar att det ligger en komplexitet över 

mänskliga erfarenheter och att det krävs förståelse för människan i ett visst socialt sammanhang.  

   Det holistiska i denna undersökning ligger i att den utgår från en vid beskrivning av det undersökta 

området och för undersökningen relevanta teorier och teoretiska perspektiv. Därefter smalnar studien 

av något i resultatet från tre intervjuer, och vidgas sedan på nytt i analys och diskussion.  

Vidare talar Olsson och Sörensen om hermeneutik och fenomenologi. Hermeneutik innebär att man 

genom tolkningar strävar efter en förståelse för olika mänskliga situationer och erfarenheter. 

Fenomenologi förklarar de som en enskild persons beskrivning av ett av denne upplevt fenomen.
66

 

Forskaren visar en öppenhet inför personens beskrivning och försöker plocka fram det väsentliga i 

beskrivningen utan förutfattade meningar. 

   I min studie söker jag förståelse för dramapedagogikens plats inom svensk kriminalvård och vilka 

motstånd som finns, vad förutsättningarna för verksamheten är samt syftet med verksamheten, utifrån 

informanternas erfarenheter. Vidare syftar studien till att belysa eventuella kopplingar mellan 

dramapedagogiska perspektiv och kriminologiska teorier, och hur dessa står i relation till 

dramapedagogikens plats inom svensk kriminalvård. Undersökningen har med andra ord en 

hermeneutisk fenomenologisk ansats.   

 

Insamlingsmetod  

I min undersökning har jag valt att använda mig av kvalitativ intervju som insamlingsmetod. Vid 

undersökningens början var tanken att jag även skulle genomföra observationer i samband med 

dramapedagogisk verksamhet inom kriminalvården. Dock var jag tvungen att utesluta observation som 

metod, då det av säkerhetsskäl inte var möjligt. Kriminalvården värnar högt om säkerheten inne på 

anstalt, samt om de intagnas integritet. Jag har även skickat ut ett kort frågeformulär gällande 

dramaverksamhet till ansvariga för Kriminalvårdens olika regioner samt till Generaldirektören. Jag har 

valt att inte använda mig av de inkomna svaren då det kändes överflödigt i mitt arbete. Därför har jag 

valt att endast använda mig av intervju som insamlingsmetod för att synliggöra dramapedagogikens 

                                                      
65

 Olsson, H.& Sörensen, S.(2011),  Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm:Liber AB s.100 

66 Ibid s.171 
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plats inom svensk kriminalvård. Deltagande observation kunde ha gett ytterligare nyanseringar i 

undersökningen, då observationer är en bra metod för att förstå sociala processer.
67

   

Att använda sig av intervju som metod, ger en möjlighet att som forskare få reda på olika aspekter av 

en viss situation eller ett visst fenomen
68

. Eftersom jag i mitt arbete vill undersöka dramapedagogikens 

plats inom svensk kriminalvård, passade den kvalitativa intervjun bra, då det ger bredd och olika 

vinklar åt min undersökning. 

   Vidare öppnar den kvalitativa forskningsintervjun, som inte är bunden av standardiserade 

intervjufrågor på samma sätt som den kvantitativa, upp för mer flexibilitet när det handlar om 

följdfrågor och intervjufrågornas disposition.
69

  Detta ger en möjlighet för forskaren att få svar på fler 

frågor, och andra frågor än de förutbestämda, vilket kan ge en ökad bredd och en viss nyans till en 

undersökning. 

Utifrån min frågeställning utformade jag en intervjuguide som skulle fungera som en mall under 

intervjuerna. Denna intervjuguide ändrades något inför varje intervju för att anpassas till den person 

jag intervjuade. Detta uppslag kommer från Pål Repstad, professor i religionssociologi och sociologi, 

som lyfter fram att forskaren kan arbeta på detta sätt i en kvalitativ intervju. Repstad menar att alla 

informanter inte har samma förutsättningar att ge information om ett visst fenomen, och därför kan det 

vara aktuellt att förändra intervjuguiden något.
70

 

Intervjuer medför också vissa svårigheter. Författarna menar att forskaren inte med full säkerhet kan 

veta att informanten verkligen gör det den påstår sig göra. Intervjun är dessutom ett resultat av något 

som sagts vid en specifik tidpunkt, på en specifik plats och med specifika förutsättningar.
71

 En intervju 

är bunden till en social kontext, samt en språklig kontext samt hur informanten uppfattat ämnet.
72

  

   Repstad menar att intervju som metod har ansetts individualiserad och idealistisk.
73

 Med detta menas 

att fokus i en intervju skulle ligga för mycket på enskilda personers åsikter och bortse från olika 

materiella strukturer och ramar. Repstad menar dock att detta inte är ett argument för att inte använda 

sig av intervjuer, men att man ska vara medveten om detta i sitt fortsatta arbete.  

Urval  

Vid en undersökning av en organisation, kan man med hjälp av sin förkunskap söka sig vidare för att 

finna lämpliga informanter till sin undersökning.
74

 Detta kan ske genom att kontakta exempelvis 

företagsledning eller styrelse, från vilken man sedan kan få information till lämpliga kontakter. Dessa 

kontakter kan sedan i sin tur leda forskaren vidare i sin undersökning. 

   Jag började med att skicka ett mail till Kriminalvårdens huvudkontor, i hopp om att få tag i 

kontaktuppgifter till någon som arbetar med drama- och teaterverksamhet inom Kriminalvården. 

                                                      
67 Repstad, P.(2007), Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4 upplagan 

Översättning: Björn Nilsson, Malmö: Studentlitteratur s.34 

68 Olsson & Sörensen(2011) s.134 

69
 Repstad (2007)s.16f 

70 Ibid s.86f 

71 Ibid s.57 

72 Ibid s.37 

73 Ibid s. 83 

74 Ibid s.42 
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Därifrån fick jag förslag på personer att kontakta, som i sin tur hänvisade mig vidare, vilket till slut 

ledde till mina två första intervjuer.  

 

Totalt har fyra intervjuer genomförts, men eftersom denna undersökning har ett begränsat antal sidor 

att röra sig inom, var jag tvungen att stanna vid tre intervjuer. De intervjuade har på olika sätt arbetat 

med drama- och teaterverksamhet för intagna inom Kriminalvården, vilket jag anser positivt för 

undersökningen, då det speglar olika delar av ett och samma fenomen. En informant har arbetat med 

regi, en annan med både regi och mer dramaövningsinriktat och den tredje har bred och lång 

erfarenhet av kulturellt arbete inom Kriminalvården. Informanternas olika erfarenhet av samma 

fenomen kan ge undersökningen både bredd och djup.  

   Informanterna är representativa för dramapedagogisk verksamhet inom Kriminalvården då de alla tre 

har lång erfarenhet av denna typ av arbete. I samband med utskick av frågeformuläret till 

regioncheferna, var det många som hänvisade mig tillbaka till en av mina tre informanter då de ansåg 

att personen hade störst erfarenhet i detta område. Därför anser jag urvalet vara representativt för min 

undersökning och det finns relevans för de slutsatser som dras. 

Genomförande 

Varje intervju förbereddes med en revidering av intervjuguiden för att anpassa frågorna utifrån den 

person som skulle intervjuas. I ett fall fick informanten frågorna i förväg via mail. I ett annat fall fick 

informanten läsa igenom guiden innan vi startade intervjun. Vid den resterande intervjun tog 

informanten inte del av guiden innan intervjun då jag inte hade tillgång till informantens mailadress. 

   Det rekommenderas att intervjun inleds med att berätta om själva undersökningen samt att forskaren 

ber om informantens samtycke till att intervjun spelas in.
75

 Innan varje intervju beskrev jag 

undersökningen, något som informanterna blivit informerade om även vid förfrågan om intervju. 

Därefter frågade jag om deras godkännande till inspelning av intervjun. Samtliga godkände detta. 

   Repstad lyfter fram fördelarna med att spela in intervjun.
76

 Genom att inspelningen gav mig 

möjlighet att kunna lyssna på intervjun i efterhand, behövde jag inte anteckna och kunde istället 

koncentrera mig helt på informanten. På detta sätt kunde jag smidigt ställa följdfrågor. 

Analysmetod och Bearbetning 

I min undersökning använder jag mig av innehållsanalys som analysmetod. Innehållsanalysen syftar 

till att synliggöra relationen mellan ett visst kommunikationsinnehåll till social organisation, historisk 

utveckling och mänskligt beteende.
77

  

   Studiens syfte är att undersöka dramapedagogikens plats inom svensk kriminalvård genom att 

studera innehållet i genomförda intervjuer, alltså studera kommunikationsinnehållet relaterat till 

kriminalvården som social organisation. 

Inledningsvis tog jag mig an mitt insamlade datamaterial genom att transkribera det. Genom att 

forskaren själv transkriberar sitt inspelade material, intervjun, kommer forskaren nära sitt material och 

lär känna det på djupet.
78

 En analys påbörjas redan i utskriftsstadiet då själva lyssnandet och 
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77 Olsson & Sörensen(2011) s.210 
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nedskrivandet av materialet skapar en tolkningssituation. Metoden medför att tolkning och analys får 

ett större djup än om någon annan transkriberar materialet. 

Pål Repstad menar att grundregeln vid transkribering är att allt som sägs ordagrant ska skrivas ner.
79

 

Vidare säger han dock, att det även är möjligt att skriva ut sitt material utifrån kronologi eller olika 

teman som återkommer i materialet. Småprat och uppenbara avvikelser från ämnet är också saker man 

vid en transkribering kan utelämna, menar Repstad. 

   Vid transkriberingen av mina fyra intervjuer, valde jag att helt utesluta medhållsord, såsom ”ja”, 

”jaha”, ”mm” och så vidare. Jag skrev inte ner intervjuerna slaviskt ordagrant, utan höll fokus på VAD 

som sägs och inte så mycket på HUR det sägs.  

Vidare tittade jag på vilka gemensamma faktorer som trädde fram ur transkriberingen. Det gav mig 

möjlighet att utforma olika teman vilka var gemensamma för informanterna. Under dessa teman 

genomförde jag en meningskoncentrering av transkriptionerna.
80

 Utifrån dessa koncentrerade teman 

utformades en tabell vilken sammanfattar resultatet. 

Presentation 

Repstad lägger fram två olika tillvägagångssätt för att presentera sitt material.
81

 Det ena är att 

presentera materialet individ för individ, och det andra är att presentera materialet tematiskt. Repstad 

menar att en tematisk analys är att föredra då den är starkare kopplad till frågeställningen, samt att den 

inbjuder till en ökad anonymitet för informanten. 

Under transkriberingen av intervjumaterialet framstod olika teman som återkommande hos de tre 

informanterna. Utifrån dessa teman sammanfattade jag mitt intervjumaterial i resultatet. Detta ger en 

tydlig överblick för läsaren, och öppnar upp för tolkningar. 

Min tematiska presentation av materialet sammanfattas i en tabell för att ge en god överblick över 

materialet som presenterats. Denna matris ligger sedan som grund för tolkning samt analysdiskussion. 

Pål Repstad menar att en kvalitativ datamatris hjälper forskaren att få en överblick över materialet och 

dess fyllighet.
82

 Vidare är också matrisen bra för att leta efter jämförelser och samband. Repstad lyfter 

fram Miles & Huberman som menar att en datamatris ger läsaren en mer detaljerad översikt än om 

materialet presenterats individ för individ.
83
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24 

 

Forskningsetiska principer 

Hänsyn har i denna undersökning tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

   Informationskravet innebär att forskaren ska informera om uppgiftens syfte.
84

Vid förfrågan om 

intervju delgavs informanterna information om denna undersökning och dess syfte. Vidare delgavs de 

information om mig, mitt självständiga arbete samt hur detta skulle presenteras. Denna information 

delgavs även återigen vid själva intervjutillfället. Vid intervjutillfället fick informanterna även 

förfrågan om de önskade läsa texten innan den lämnades in för examination samt om de önskade en 

avidentifiering. Därmed har hänsyn tagits till samtyckeskravet.
85

  

   Konfidentialitetskravet säger att uppgifter om deltagande personer ska ges största möjliga 

konfidentialitet, och att obehöriga inte skall kunna ta del av dessa uppgifter.
86

 Intervjuerna spelades in 

på mobiltelefon, fördes över till dator och raderades därefter från mobiltelefonen. Ljudinspelningarna 

sparades på dator fram till dess att arbetet godkänts av examinator. Därefter raderades de. Skriftliga 

transkriptioner som gjorts sparades även de tills arbetet blivit godkänt. Därefter kasserades de.  

   Informanterna har i arbetet avidentifierats, även om några av informanterna inte fann det nödvändigt, 

då jag ansåg att det var lämpligt med hänsyn till de forskningsetiska principerna samt informanterna 

själva. Informanterna har delgetts fingerade namn. Vidare används insamlade uppgifter enbart för 

forskningsändamål och inte på något sätt för icke-vetenskapliga ändamål. Hänsyn har därmed tagits 

till nyttjandekravet.
87
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Resultat 

Informanternas berättelser redovisas en i taget under de teman som trädde fram vid transkriberingen: 

Syfte, Fördelar, Motstånd och Förutsättningar. Varje berättelse inleds med en beskrivande bakgrund 

för att ge en bild av informanten. Som jag tidigare nämnt är informanternas namn fingerade. Vidare 

följer en sammanfattning i form av en datamatris. Denna ger en tydlig överblick av redovisade teman. 

Därefter analyseras och diskuteras resultaten i förhållande till Sternudds dramapedagogiska perspektiv 

samt de kriminologiska teorierna och tidigare forskning. Slutligen kommer en avslutande diskussion i 

vilken jag förtydligar mina slutsatser. 

Björn 

Bakgrund 

Björn har under sina många yrkesverksamma år inom Kriminalvården haft en mängd olika 

befattningar. Under den senare hälften av dessa yrkesverksamma år har Björn arbetat med kultur. 

Arbetsuppgifterna Björn ägnar sig åt, är att få in regissörer, musiker, dramapedagoger och teaterfolk 

på anstalterna så att de börjar arbeta för och med de intagna. 

Syfte 

Det primära syftet med verksamheten, säger Björn, är att skapa en meningsfull och positiv fritid för de 

intagna, och att skapa en atmosfär inne på anstalten som inte är alltför negativ. Björn lyfter också fram 

allt man lär sig under drama- och teaterverksamhet, att man lär sig att uttrycka sig och sätta ord på sina 

känslor som kränkning, glädje och sorg. Björn menar att det är otroligt viktigt att kunna sätta ord på 

sina känslor, och att kunna förmedla det till andra, för där orden inte finns där finns våldet, menar han. 

   När människor kommer in på anstalten för att förmedla kultur, är syftet att skapa ett intresse hos de 

intagna, ett intresse för kultur, och för att inspirera. Björn berättar att han aldrig stött på så mycket 

kreativitet samlat på ett ställe som han gjort på anstalterna. De flesta intagna, både män och kvinnor, 

bär på en otrolig kreativitet, menar Björn, men de har använt kreativiteten på ett destruktivt sätt. 

Förhoppningen är att den kulturella verksamheten ska hjälpa de intagna att vända den destruktiva 

kreativiteten till en konstruktiv kreativitet. 

   Ett annat syfte är att visa de intagna att kultur inte enbart är till för vissa människor, utan för alla. Att 

det inte handlar om finkultur, berättar Björn, utan folkkultur, och att det väcks en känsla hos de 

intagna att det är till även för dem.   

Fördelar  

Björn berättar att de intagna genom teaterarbetet lär sig att ta regi, ta och ge kritik på ett konstruktivt 

sätt, och få en känsla av gott självförtroende, istället för att de bara blir klankade på. 

   Överlag lyfter Björn fram språket som något otroligt viktigt, något som han menar att 

kulturverksamheten ger. Att arbeta med poesi eller annan form av text, lär de intagna hur de kan 

formulera sig för att bli lyssnade på. Björn menar att språket är grunden för allt annat programarbete 

inom kriminalvården, för om språket inte finns så kan de intagna inte tillgodogöra sig brotts- och 

missbruksrelaterade program. Vidare skapar kulturverksamheten en möjlighet för de intagna att skapa 

ett positivt nätverk i kontrast till det negativa, en möjlighet att skapa positiva kontakter på utsidan. 
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   Björn säger att det finns många aspekter av kulturell verksamhet, och även om de intagna inte 

arbetar vidare med det på professionell nivå, så har det kanske väckt ett fritidsintresse, vilket är minst 

lika viktigt säger Björn, framför allt när de kommer ut. Björn menar, att om du vet vad du vill göra när 

du kommer ut, så är risken för återfall mindre. Sitter du där och inte vet vad du ska ta dig för, då är det 

väldigt lätt hänt att man faller tillbaka i gamla mönster, exempelvis droger. Droger gör så att du tappar 

omdömet och om du tappar omdömet kan du göra dumma saker och så är hjulet igång, berättar Björn. 

Teaterverksamhet handlar inte bara om skådespeleri. De intagna får oftast en möjlighet att lära sig 

saker runt omkring en uppsättning, som t. ex ljud- och ljussättning. Björn menar att det även finns 

andra delar i en uppsättning som de intagna kan arbeta med, scenografi, kostym, riggning med mera. 

   Björn tycker att det ligger en stor vinst i att de intagna spelar för sina kamrater inne på anstalten. De 

vågar gå upp på scenen och stå där för dem som de dagligen möter. Ibland bjuder de in allmänheten 

till anstalten för att se pjäsen. Det kan då vara bekanta, vänner och familj, men också nämndemän och 

medlemmar från organisationer. Björn menar att det är bra, för det kan leda till att åskådarna får en 

annan bild av de intagna, de får en annan syn på dem. Något Björn menar är viktigt. Björn har själv 

fått en mer nyanserad bild av kriminalvård under sina många år som anställd, berättar han.  

[…] och förstå liksom att det är inte samhällets problematik liksom och inte enbart individens heller 

va, utan det är olyckliga omständigheter som är komplexa runt omkring en person som gör att man 

blir kriminell va, och ibland kan det va en vilja att bli det också, i brist på nånting annat är det oftast 

alltså va, vad de än säger va, man vill va bra på nåt va, och har jag bara fått reda på att jag är en stor 

jävla skit va, och jag är dålig på det mesta tycker min omgivning, då söker jag mig till en grupp, där 

att vara bäst på att vara sämst va, är bra […] 

Motstånd 

Björn tar upp samhällets syn på intagna som ett motstånd, och hur massmedia jämför kriminalvården 

med exempelvis åldringsvård och skola.  

[…]under de sista årtiondena så har det ju funnits en tendens att bli liksom, de är inte värda att må så 

bra va, de ska sitta på kåken själva, inte hålla på med såna här saker va, titta här, man gör jämförelser 

med åldringsvården och gör jämförelser med skolor och såna här saker va, hur kan man ha råd hos 

oss att göra nånting sånt när vi inte ens har råd med det och det och det och det […] 

Björn framhåller att kostnaderna inte är särskilt stora, och att det finns artister som till och med spelat 

och spelar gratis på anstalterna, Mikael Wiehe är ett exempel. 

   Ett annat motstånd är det interna motståndet, vilket Björn framhåller inte är så stort. Motståndet 

ligger i att det finns personal på anstalterna som menar att den kulturella verksamheten stör den 

allmänna arbetsordningen.  

Ibland händer det att intagna inte kommer till den kulturella verksamheten, berättar Björn. Då kan det 

ha hänt något på avdelningen som har gjort att de intagna inte orkar delta. Det är sådant som kan 

hända inne på en anstalt och ibland är det liten framförhållning när något ska hända.  

   Vid teaterverksamhet kan det inträffa att en deltagare inte längre kan delta i pjäsen på grund av 

förflyttning. Då finns det oftast en backup, säger Björn. 

Förutsättningar 

Björn menar att det är viktigt att den person som tas in i verksamheten för att arbeta med kultur, 

exempelvis en regissör, är en person som passar in i verksamhetens mönster. Att arbeta inne på anstalt 

med intagna är inte som att arbeta på en teater, berättar Björn. Personen kommer in på en anstalt med 

vissa regler och ett visst säkerhetstänk och ett visst system, och det är viktigt att personen förstår 

förutsättningarna för sitt kommande arbete.  
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   När en teater sätts upp inne på en anstalt, är det viktigt att man väljer rätt typ av teater. En diskussion 

förs med regissören så att föreställningen passar för dem som ska se den. Björn lyfter fram att det inte 

handlar om censur, utan att det handlar om att det inte ska vara något som föder för stor destruktivitet. 

   Kostnader är en faktor som spelar in, likaså scenografi. Björn berättar att det inte finns någon scen 

på anstalterna, utan att föreställningar spelas i gymnastiksalar och kapell, bland annat, så utrymmet är 

begränsat. När det gäller musiker är det viktigt att de förstår situationen. På anstalter spelar musiker 

inte för större grupper än 35, av säkerhetsskäl, och då blir det ingen rockkonsert, konstaterar Björn. 

Björn säger att det är viktigt med en kulturkompetens för att kunna göra avvägningar gällande 

lämplighet vid kulturell verksamhet. En avvägning han i sitt arbete måste göra, är val av artister och 

teaterföreställningar, för att hålla nere det massmediala trycket. Det är också viktigt med erfarenhet av 

kriminalvård och anstalter, så det finns en medvetenhet om vad som fungerar och inte.  

   När det kommer en person som ska in och arbeta på en anstalt, är Björn mycket noggrann med att ge 

tydlig och bra information om vad som gäller inne på anstalterna. T. ex att inslussningen kan ta upp till 

en och en halv timme på grund av säkerhetsåtgärder.  

Vid arbete med teater inne på anstalterna, där de intagna själva deltar, tycker Björn att det är bättre att 

använda sig av text som redan är skriven. Om de intagna själva ska skriva en pjäs finns en risk att de 

intagnas roller hamnar nära dem själva, vilket inte är att föredra enligt Björn. Han menar att det är 

viktigt att de intagna får arbeta med att sätta sig in i en annan roll, för att träna empati och för att få 

nya perspektiv. 

Säkerheten är en viktig förutsättning för verksamheten. Björn berättar att tidigare generaldirektör Lars 

Nylén fick i uppdrag att anstalter upprustades både personellt och säkerhetstekniskt, vilket skedde. 

Detta har medfört, menar Björn, att det inte cirkulerar lika mycket droger inne på anstalterna längre, 

vilket öppnar upp för att kriminalvårdens program fungerar bättre. Björn säger att de numera kan 

arbeta med människor som inte är påverkade, vilket är en stark förutsättning.  

    Björn lyfter också fram styrning som en förutsättning för en välfungerande verksamhet. Om 

styrning inte finns så går saker på tok. Ett exempel vi diskuterar är uppsättningen av Lars Noréns SJU 

TRE i samband med Malexandermorden. Björn menar att styrningen var mycket dålig i samband med 

detta. 

Sven 

Bakgrund 

Sven är regissör med lång erfarenhet av teater. Han blev tillfrågad att arbeta med teater inom 

Kriminalvården, och byggde sedan upp teaterverksamhet på en anstalt. Sven blev skrämd av tanken på 

att arbeta med intagna på anstalt. Han säger att han var blockerad, precis som alla andra är, med tankar 

om knivar i ryggen och liknande.  

   Sven beskriver sitt första möte med de intagna: 

Jo det utvecklades så att när jag såg de där, så blev det ju nära en skräckupplevelse som du kanske 

förstår, där sitter 30 stycken, många rakade och blänger du vet, tittar, ingen sa nånting, så jag tänkte 

här måste jag ju försöka hitta på nånting listigt nu så jag kommer undan det här, och försöker förstå 

att det här inte är något för dem så de hoppar av, det var liksom min inställning då. 

Han började efter ett tag lära känna deltagarna, se vad som fanns bakom, och gjorde personliga 

omvärderingar. Sven tyckte att arbetet med de intagna var riktigt roligt. Idag arbetar Sven på en annan 

anstalt med teater, och bygger upp föreställningar med intagna som är intresserade av teater.  
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Syfte 

Syftet med verksamheten enligt Sven, är att hitta språket. Sven säger att teater är en del av att lära sig 

kunna formulera sig, lära känna sin röst, höja sin röst, få ett förtroende till sin stämma och det man 

säger. Kan man det, menar Sven, är man mer självständig och kan nå ut till människor på ett helt annat 

sätt än innan, vilket gör att man kan klara sig när man kommer ut på ett bättre sätt. 

   Sven berättar att syftet också är att få de intagna att förstå och känna att de i sig själva är värdefulla, 

trots att alla mer eller mindre säger att de är fullständigt värdelösa och bara ska låsas in. Sven menar 

att det handlar om att tro på sig själv, att det handlar om en process. 

Det handlar om att tro på sig själv, och i och med att du tror på dig själv, i och med att du hittar 

läsandet, texten, språket, så öppnar sig för många överhuvudtaget en helt annan värld[…] då har de 

börjat  med någonting, haft problem under resans gång, varför har de haft problem, jo därför att de 

har, hela tiden, i princip, generaliserar lite här nu men, oftast är det så, dom har inte slutfört någonting 

dom har börjat[…] 

Fördelar 

Sven har i sina grupper arbetat med att hitta roller som bröt mot de intagnas egna karaktärer. Den som 

var snäll skulle vara elak och vice versa. Detta för att de ska få prova att vara något annat, för att få 

nya perspektiv. Sven framhåller att det även är roligt för publiken, att t. ex få se sin snälla kamrat spela 

en riktig psykopat, en seriemördare. 

   Sven arbetar mycket med röst. Exempelvis om någon spelar arg men istället för att skrika ut det, så 

dämpas det och skådespelaren ska vara stilla och viska fram sina repliker. Genom detta får 

skådespelaren grepp om hur väsentligt det är, att det som verkligen skrämmer, det är det som händer 

inuti den skrämmande människan. 

När processen gått så långt att det är dags för premiär, har Sven märkt att de intagna blivit rädda och 

mycket nervösa. Sven framhåller hur otroligt modigt det är av de intagna att ställa sig upp på scen 

framför övriga interner och spela teater.  

Sven menar att intagna oftast är tysta och inte uttrycker sig för att de är bromsade av sin dåliga 

självkänsla, vilket i förlängningen gör dem aggressiva. Det enda de vet hur man slåss med är nävarna. 

Det skapas en ond cirkel. Men med verktyg och redskap för att lära sig att formulera sig, uttrycka sig, 

kan det vändas.  

Motstånd 

Sven lyfter fram ett motstånd som ligger i de intagna själva. De har lätt för att hoppa av och svårt för 

att genomföra någonting, då de inte är vana vid det. Så fort de stött på motstånd har de tagit den enkla 

vägen ut. Efter ett tag blir det ett sätt att leva, menar Sven. Innerst inne känner de intagna sig väldigt 

värdelösa, berättar Sven, och känner att ingenting spelar någon roll. De intagna har ibland svårt att se 

sitt eget ansvar, utan skyller det ifrån sig, som en reaktion på deras känsla av värdelöshet. De tappar 

tron på sig själva. 

   Att dela in människor i grupper tycker Sven är något mycket negativt och något som föder motstånd. 

[…] vi delar in oss i grupper, invandrare, och så sätter vi, för att förenkla, en etikett på dem, dem är 

terrorister i princip hela jävla bunten, fångar, ja de har i alla fall inte hamnat där för att de är snälla 

och bara vill väl, utan de är ena elaka jävla utnyttjare, det är därför man hamnar i fängelse, och 

dessutom brutala, hela tiden hamnar vi i att vi förenklar begreppet om människan och det är ju inte 

sant[…] 
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Sven ser ett motstånd i att personalen i vissa fall inte har grundkänslan att människan kan förändras, 

att personalen upplever att en brottsling alltid är en brottsling och att de aldrig kan bli bättre. Sven 

anser att det är en oresonlig, okunnig åsikt som finns väldigt brett ute i landet och att åsikten är ett 

resultat av rädsla. Åsikten, menar Sven, backas dessutom upp av media. 

Förutsättningar 

Sven och jag diskuterar Lars Noréns uppsättning SJU TRE och Jan Jönsons uppsättning av I väntan på 

Godot. Sven menar att om man överhuvudtaget ska fundera på att ta med intagna ut i samhället för att 

spela teater, så måste man bygga upp en så stark gruppkänsla så att ingen vill eller ens funderar på att 

sabotera alltihop genom att sticka. För att det ska fungera så ska det finnas en stark ömsesidig respekt 

mellan de intagna och dig, så stark så att den går som en påle genom kroppen och ner i marken. 

Sven talar om styrning, att det var det som saknades i SJU TRE uppsättningen. Sven menar att man 

har ett otroligt stort ansvar som regissör, ett ansvar i att leda deltagarna rätt och se till att det blir bra 

och professionellt. Som regissör måste du ha en känsla av att du vill stötta deltagarna, utveckla dem 

och visa dem att det finns ett språk. Ett språk med vilket man kan uttrycka sig.  

   Vidare talar Sven om att det måste finnas en förankring i skådespelaren som gör att det som sägs och 

den skådespelaren är blir flerdimensionell. Sven menar, att om du inte förstår en text, förstår du inte 

hur du ska förmedla den, vilket skapar svårigheter. Det är där regin kommer in, berättar Sven, att få 

skådespelaren att förstå texten och förmedla den på ett bra sätt. 

Ylva 

Bakgrund 

Ylva är utbildad inom drama och har ett stort intresse för teater som konstform. Hon har många års 

erfarenhet av arbete som teaterlärare.  

   Ylva har länge även varit intresserad av röst och rörelse, och har arbetat mycket med det samt gått en 

logonomutbildning.  

   Sin första kontakt med Kriminalvården fick Ylva då hon blev ombedd att arbeta med en intagen som 

hade problem med rös och tal. Den intagna hade talängslan. Ylva arbetade med den intagna i ca ett 

halvår och lyckades få fantastiska resultat. I samband med detta blev Ylva uppmärksammad och 

ombedd att arbeta med teater på anstalter.     

   Ylva har under sina år inom Kriminalvården arbetat både på häkten och på anstalter, och även med 

ungdomar. I sin verksamhet var Ylva inte ensam, utan arbetade tillsammans med en annan 

dramapedagog. Under tiden på Kriminalvården har Ylva svängt från att arbeta med teaterregi till att 

arbeta mer dramapedagogiskt, och är just nu mycket intresserad av det personlighetsutvecklande. 

Under sin tid inom Kriminalvården arbetade Ylva mycket med kommunikation och konflikthantering. 

I dag arbetar Ylva inte längre inom Kriminalvården. 

Syfte 

Ylva berättar att syftet med hennes arbete är att öppna upp möjligheter för förändring, främja för 

utveckling och förmåga att se saker ur andra perspektiv samt lära sig att kommunicera. I sitt arbete 

lyfter hon fram koncentration, närvaro, samspel, att vara här och nu, komma in i rummet och i sig 

själv, bryta mental och känslomässig isolation som starka syften för att uppnå förändring. Och att ha 

roligt, säger Ylva. Det är också ett av många syften med verksamheten. 
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För Ylva är det viktigt att en deltagare hela tiden hittar nya perspektiv. Ett mål är, säger Ylva, att en 

deltagare aldrig ska gå ur salen med samma perspektiv förstärkt som när personen kom. Syftet är att 

rucka på perspektivet, öppnat upp och funderat lite annorlunda. 

Reflektion är något Ylva framhåller som viktigt. Det måste alltid finnas en reflekterande hållning, för 

att minska risken för narcissism och ett förstärkande av negativa perspektiv och värderingar. Detta 

gäller främst när deltagarna skriver egen dramatik. Ylva tar upp Lars Noréns pjäs 7:3, där hon menar 

att deltagarna kunde ställa sig upp med förstärkta värderingar och yttra dem. Ylva försöker alltid 

skriva in något i pjäsen som är en motpol, till exempel sätta en ”stark” intern i offrets roll och vice 

versa. 

    Ylva arbetar också mycket med värdegrund och värde, vad det är som driver en och så vidare, det 

tycker hon är viktigt. 

Fördelar 

Ylva lyfter fram att drama- och teaterverksamhet är ett utmärkt komplement till Kriminalvårdens 

programverksamhet. Hon menar att dramaverksamheten är en bra förutsättning för annat arbete inom 

programmen, och främjar för att öppna upp för förändring. Dramaverksamheten skapar dessutom en 

möjlighet för de intagna att lära känna sig själva och andra. 

    Utifrån de utvärderingar Ylva fått, ser hon fördelar som att deltagarna blir inspirerade och 

motiverade att ta tag i någonting. De får en möjlighet att bryta mönster och se nya möjligheter och 

vinklar. Ylva berättar att deltagarna ibland stänger av under veckorna på anstalten, för att inte känna 

saknad, för att orka med. Drama ger dem en möjlighet att öppna upp, släppa på. De känner efter var de 

är, var de befinner sig, bollar med andra, sätter ord på känslor. Deltagarna ges en möjlighet att de kan 

någonting, de känner sig duktiga på något och känner att de är mer än bara kriminell, någonstans är de 

också människor.  

Teaterverksamheten, från ax till limpa, tycker Ylva är både bra och nyttig. Genom detta lär sig 

deltagarna att komma över hinder på ett konstruktivt sätt, och de får känna att de faktiskt genomför 

något. Slutför någonting de har inlett. 

Motstånd 

Ylva och hennes kollega arbetade mycket med föreställningar på anstalter. Ett hinder de stötte på var 

att interner blev förflyttade, och kunde därför inte vara med på uppspelningen. Ylva själv har fått 

hoppa in i produktionen då någon förflyttats.  

   Ylva arbetade hårt för att få in dramaverksamheten i internernas verkställighetsplaner. För Ylva var 

det viktigt att dramaverksamheten inte blev som en liten subgrupp-verksamhet. Ylva tycker att det var 

svårt att komma in, något hon tror kan ha att göra med kriminalvårdens prioriteringar, där tyvärr 

dramaverksamheten inte kom så högt upp. 

Rummet, är något som Ylva också lyfter upp som ett slags hinder. På häktena var grupperna inte större 

än max sex personer, på grund av att rummen var så små. På ett häkte hade de dramaverksamhet inne i 

ett kök. Ylva framhåller också att det är svårt att göra någonting med en grupp som hela tiden 

förändras, någon kan ha varit borta flera gånger och någon kan komma in som ny. 

På häktena mötte Ylva och hennes kollega viss misstänksamhet från främst personalen. Vad detta 

beror på kan inte Ylva svara på. Kanske var det deras okunskap kring vad drama är? Kanske det att det 

kom in två kvinnor utifrån på något mystiskt sätt. Det tog lång tid innan misstänksamheten hade 

släppt.  
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Förutsättningar 

En förutsättning för drama- och teaterarbete med intagna, anser Ylva är att man arbetat igenom sig 

själv som ledare/pedagog. Hon tror att det är mycket svårt att komma dit med en massa i bagaget, för 

det känner de intagna av snabbt. Det krävs en stabilitet. 

   Det är också bra att kunna vara flexibel, för du vet inte vilka människor du kan komma att möta. 

Ylva berättar om ett tillfälle då deltagarna i en grupp talade 5-6 olika språk och det var tvunget att ha 

tolkar närvarande. Då krävs fantasirikedom och en förmåga att vara kunnig och flexibel i det man gör. 

Där blev översättningskommunikationen ett slags dramaövning, berättar Ylva. 

På ett häkte ser förutsättningarna annorlunda ut än på en anstalt. Ylva säger att det inte går att sätta 

upp en teaterföreställning på ett häkte, för på ett häkte kommer och går folk på ett annat sätt än på en 

anstalt. Ylva arbetade därför mycket med drama på häktena. Improvisationsteater tycker Ylva 

fungerade bra. Det går att göra snabbt och det går att komma åt det man vill komma åt utan att det är 

utlämnande eller för avancerat. 

Ylva lyfter fram rutin, tydlighet och god struktur som en förutsättning för verksamheten. Det är 

viktigt, menar hon, att deltagarna vet hur det kommer att se ut i den mån det är möjligt och att man 

som ledare är medveten i sitt beteende, medveten om hur man är som förebild, hur man pratar och 

samspelar. Detta skapar en viss atmosfär menar Ylva, och det är viktigt att man som ledare visar på 

positiva sätt att vara tillsammans som en kontrast till det destruktiva. Framför allt är det viktigt att 

komma ihåg att man har att göra med människor. 

Det har varit på tal berättar Ylva, att övrig personal skulle ta över dramaverksamheten. Detta tror Ylva 

är en dålig idé. Ylva berättar att intagna reagerat på att deras personal är desamma som ska leda den 

programverksamhet de deltar i. De intagna tycker detta är svårt, att en relation plötsligt ska övergå i 

något annat. Ylva ser också en fördel i att det kommer in ”civila” människor utifrån, och har fokus att 

arbeta med en sak och sedan lämna det därvid. Däremot tycker Ylva att samarbetet mellan 

dramaverksamheten och programverksamheten borde öka. Ylva tror att man borde arbeta mer 

tillsammans, hittar värdegrunder och integrera och samspela mer.  

Ylva tänker att det är en förutsättning att man vid drama- och teaterverksamhet är två som arbetar 

tillsammans.  

Det är alltid nån utanför som har koll, på helheten, alltid, på rummet, på vart folk är, alltid, och är 

ledare på utsidan, och då är jag alltid med, den andre är alltid med i övningarna och är inneboende 

ledare om du så vill, alltså tar över gruppdynamiken i gruppen, och styr och är stärkare, så att det 

liksom blir en gruppledare utav oss, egentligen, och så en utanför, och då förebildar man hur man 

lyssnar, man gör övningarna och sådär. Vi har tyckt att det har varit absolut bäst, det är en jättebra 

metod, och så växlar man, då går den andre in, och gör vissa saker, vi har alltid jobbat så, ledarskapet 

är väldigt tydligt, både på insidan och utsidan så att säga. 

Ylva tror inte på att arbeta ensam. Någon gång har hon arbetat ensam och hon berättar att man är 

väldigt utsatt och det går inte att styra inifrån och utifrån samtidigt. Det måste alltid finnas en distans 

och en närhet. 
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Sammanfattning 

I nedanstående tabell redovisas en tematisk sammanfattning av de tre intervjuerna. Utifrån varje 

informants berättelse har jag sammanställt det utmärkande för varje informant under varje tema.   

 

 Björn Sven Ylva 

Syfte Meningsfull och positiv 

fritid 

Uttryck-språk 

Skapa intresse 

Konstruktivitet genom 

kreativitet 

Hitta språket 

Självständighet 

Självkänsla, få intagna att 

tro på sig själva 

Bryta mönster 

Öppna upp för förändring 

Främja utveckling 

Andra perspektiv 

Ha roligt 

Värdegrund/bryta 

mönster 

Kommunikation 

Fördelar Lära sig ge och ta kritik 

på ett konstruktivt sätt 

Självförtroende 

Utvecklat språk 

Grund för 

programverksamhet 

Positiva nätverk 

Stärker självkänsla 

Skapar intresse 

Visa alternativ 

Förändra samhällssynen 

Verktyg/redskap för 

kommunikation 

Kunskap om röst, kropp 

och känsla 

Bryta mönster 

Slutförande 

Komplement till 

programverksamhet 

Självkännedom 

Samarbete 

Motivation till förändring 

Bryta mönster 

Självförtroende 

Nya perspektiv 

Stärka självkänsla 

Slutförande/inte ge upp 

Motstånd Allmänt 

motstånd/samhälle 

Media 

Internt motstånd/personal 

Förflyttningar 

Lokal 

Personligt 

motstånd/intagna 

Kategorisering 

Media 

Internt motstånd/personal 

Allmänt 

motstånd/samhälle 

Förflyttningar 

Prioriteringar 

Internt motstånd/personal 

Lokal 

Förutsättningar Ansvarsfulla ”passande” 

ledare 

Text/teaterval 

Kulturell kompetens 

Säkerhet/mindre droger 

Styrning/tydlighet 

 

Styrning 

Förtroende 

Gruppkänsla 

Ansvarsfull 

ledare/regissör 

Professionalitet 

Ansvarsfull ledare 

Flexibilitet 

Rutin, tydlighet, struktur 

Utbildad extern personal 

Ej ensamarbete 

Tabell 2. Tematisk sammanfattning över intervjuernas resultat. 

Syfte 

Resultatet visar att det viktigaste syftet med dramapedagogisk verksamhet inom kriminalvården, är att 

hjälpa de intagna att hitta språket. Alla tre informanterna lyfter upp kommunikation som ett viktigt 

syfte. Självkänsla och självförtroende är också ett viktigt syfte, att få de intagna att förstå sitt eget 

värde och främja utveckling och förändring genom att träna dem i att se saker ur andra perspektiv.  

   Syftet med verksamheten är även att skapa ett intresse för kultur, ge de intagna en meningsfull och 

positiv fritid inne på anstalten och att vända destruktivitet till kreativitet. 

Fördelar 

Den dramapedagogiska verksamheten hjälper de intagna att träna på att hitta sitt språk. Genom 

kunskap om språket och hur man formulerar sig, har de intagna en bättre möjlighet att ta till sig 

Kriminalvårdens programverksamhet. Här funderar jag över om det kan kopplas till skolan? Om 
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kunskaper om sitt språk kan ge deltagarna en bättre möjlighet att ta till sig Kriminalvårdens övriga 

verksamhet, så borde detta kunna appliceras på skolan. Elever skulle då ha nytta av dramapedagogisk 

verksamhet som ett komplement till skolans övriga verksamheten. 

   De intagna ges en möjlighet att bryta mönster genom att träna sig i att spela olika roller, få en ökad 

kunskap om människa och språk och ges verktyg och redskap för konstruktiv kommunikation. Genom 

drama lär de sig om sig själva i samspel med andra, vilket kan öka motivationen till förändring. De 

intagna tränas i rollspel, skådespel och forumspel att se nya perspektiv och i att känna hur en annan 

människa känner (empati) och fungerar.  

   Arbetet med en teaterföreställning ger deltagarna en utmaning i att genomföra något. Processen går 

från ax till limpa, och att tillslut gå upp på scenen och faktiskt känna att de slutfört något, stärker deras 

självkänsla och deras tro på sig själva. Publiken får se en annan sida av intagna inom Kriminalvården, 

vilket i förlängningen kan innebära en förändring i samhällets syn på svensk kriminalvård och intagna.  

 

Dramapedagogiken främjar för att väcka ett intresse hos de intagna, ett intresse som kanske sedan 

hänger kvar. Verksamheten ger dem en möjlighet att skapa nya, positiva, konstruktiva nätverk och 

fritidsintressen, vilka de kan stödja sig mot efter frigivning. 

Motstånd 

I resultatet blir det synligt att samhällets syn på kriminalvård ses som ett motstånd, ett motstånd vilket 

informanterna menar att media bidrar till att underhålla och förstärka. Detta, i kombination med den 

människosyn vissa inom personalstyrkan har, bidrar till att bekräfta de intagnas dåliga självbild och 

spär på deras uppfattning om att de är värdelösa. Detta blir i förlängningen ett direkt motstånd till 

dramapedagogisk verksamhet, då verksamheten syftar till att förbättra de intagnas självbild, och hjälpa 

dem förstå sitt eget värde. 

   Det ligger även ett motstånd i personalens misstänksamhet mot dramapedagogik och 

Kriminalvårdens låga prioritering av drama och teater. Ylva upplevde det mycket svårt att ”komma 

in”, och integrera dramaverksamheten med Kriminalvårdens övriga verksamhet.  

   Förflyttningar av intagna samt bristen på lämplig lokal är även synliga motstånd. 

Förutsättningar 

Det är viktigt att de som kommer in och ska arbeta med de intagna, är stabila, ansvarsfulla och 

professionella ledare. För att den dramapedagogiska verksamheten ska bli gynnsam, är det en 

förutsättning att det är ledare som kommer utifrån som leder verksamheten.  

   Ledaren ska vara en god förebild och skapa rum för och visa på positiva sätt att vara på, som en 

kontrast till destruktivitet.  

Resultatet visar att struktur, tydlighet och god styrning är en förutsättning för givande drama- och 

teaterverksamhet och att det ligger en vikt i kulturell kompetens.  

   Val av teaterpjäs och text är viktigt. Det ska helst inte vara ”för stort” för att undvika ett starkt 

massmedialt intresse, och det ska inte vara för destruktivt. Verksamheten ska präglas av 

professionalitet, både hos deltagare och ledare, och det är viktigt med förtroende och god 

gruppdynamik. 

Säkerheten är en förutsättning för dramapedagogisk verksamhet. Hög grad av säkerhet skapar ett 

tryggare klimat, och minskar förekomsten av droger inne på anstalt och häkte. Detta medför att de 

intagna på ett bättre sätt kan ta till sig verksamheten. 
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Analys 

I detta stycke analyseras intervjuresultaten i förhållande till Sternudds dramapedagogiska perspektiv.  I 

Diskussion som kommer efter kopplas resultatet till de kriminologiska teorierna och tidigare 

forskning. För att analysen ska bli tydlig redovisas återigen Sternuddstabell över de dramapedagogiska 

perspektiven samt min tabell över intervjuresultaten. Utifrån dessa förs sedan analysen tematiskt för 

att synliggöra kopplingen mellan resultatet och Sternudds dramapedagogiska perspektiv. 

 

 

 

 

Perspektiv/mål Innehåll Form Demokratisk 

fostranspotential 

Konstpedagogiskt 

Konstnärlig uttrycksförmåga 

som utvecklar individen 

socialt och personligt 

Dramaturgisk text+ 

agering* 

Teaterföreställning, 

konstnärligt 

dramatisk uttryck, 

olika tekniker 

Erövrar verktyg för att 

undersöka verkligheten 

och skapa verkligheten 

Personlighetsutvecklande 

Demokratiska självständiga 

individer som förstår  

gruppdynamiska aspekter 

Vardagssituationer 

kommunikationsmönster, 

gruppdynamik+ agering 

Rollspelsformer, 

olika tekniker 

Erövrar verktyg för att 

förstå sig själv i 

relation till andra, och 

dynamiska processer på 

individ-grupp- och 

samhällsnivå 

Kritiskt frigörande 

Solidariskt samhälle och 

individernas frigörelse från 

förtryck 

Deltagarnas erfarenheter av 

mänskliga dilemman o 

förtryck 

+agering 

Forumspelsformer 

Socioanalytiska 

rollspel 

Olika tekniker 

Erövrar verktyg för att i 

ord och handling 

undersöka 

maktrelationer, hur 

förtryck kan hävas och 

ett solidariskt samhälle 

skapas 

Holistiskt lärande 

Insiktskunskap och förändring 

av individernas attityder till 

olika problem 

Kunskap om naturvet. 

Samhällsvet. Och 

humanistiska 

problem+agering 

Klassrumsspel med 

lärare-i-roll, olika 

tekniker 

Erövrar verktyg för att 

förstå den universella, 

mänskliga meningen 

bakom problem av 

naturvetenskaplig, 

samhällsvetenskaplig 

och humanistisk art 

Tabell 1. Sternudds fyra dramapedagogiska perspektiv. 
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Tema Björn Sven Ylva 

Syfte Meningsfull och positiv 

fritid 

Uttryck-språk 

Skapa intresse 

Konstruktivitet genom 

kreativitet 

Hitta språket 

Självständighet 

Självkänsla, få intagna att 

tro på sig själva 

Bryta mönster 

Öppna upp för förändring 

Främja utveckling 

Andra perspektiv 

Ha roligt 

Värdegrund/bryta 

mönster 

Kommunikation 

Fördelar Lära sig ge och ta kritik 

på ett konstruktivt sätt 

Självförtroende 

Utvecklat språk 

Grund för 

programverksamhet 

Positiva nätverk 

Stärker självkänsla 

Skapar intresse 

Visa alternativ 

Förändra samhällssynen 

Verktyg/redskap för 

kommunikation 

Kunskap om röst, kropp 

och känsla 

Bryta mönster 

Slutförande 

Komplement till 

programverksamhet 

Självkännedom 

Samarbete 

Motivation till förändring 

Bryta mönster 

Självförtroende 

Nya perspektiv 

Stärka självkänsla 

Slutförande/inte ge upp 

Motstånd Allmänt 

motstånd/samhälle 

Media 

Internt motstånd/personal 

Förflyttningar 

Lokal 

Personligt 

motstånd/intagna 

Kategorisering 

Media 

Internt motstånd/personal 

Allmänt 

motstånd/samhälle 

Förflyttningar 

Prioriteringar 

Internt motstånd/personal 

Lokal 

Förutsättningar Ansvarsfulla ”passande” 

ledare 

Text/teaterval 

Kulturell kompetens 

Säkerhet/mindre droger 

Styrning/tydlighet 

 

Styrning 

Förtroende 

Gruppkänsla 

Ansvarsfull 

ledare/regissör 

Professionalitet 

Ansvarsfull ledare 

Flexibilitet 

Rutin, tydlighet, struktur 

Utbildad extern personal 

Ej ensamarbete 

Tabell 2. Tematisk sammanfattning över intervjuernas resultat. 

 

Syfte 

Resultatet visar att syftet med dramapedagogisk verksamhet inom Kriminalvården handlar mycket om 

språk och kommunikation. Syftet är också att ge deltagarna en möjlighet att arbeta med värdegrunder 

och att bryta mönster genom att se andra alternativ. Vidare ämnar syftet till att stärka deltagarnas 

självförtroende och självkänsla, samt att utveckla deras självständighet. Meningen är också att de 

intagna ska erbjudas en meningsfull fritid under sin verkställningstid, och förhoppningsvis ska den 

kulturella verksamheten väcka ett för deltagarna nytt intresse. 

I detta syfte synliggörs det personlighetsutvecklande dramapedagogiska perspektivet, i vilket det 

handlar om att genom agering arbeta med olika kommunikationsmönster. Perspektivet syftar även till 

att tillhandahålla olika verktyg med vilka deltagarna kan förstå sig själva i relation till andra. 

Perspektivet sträcker sig över individ-grupp- och samhällsnivå, vilket innebär att deltagarna arbetar 

med sig själva samtidigt som de själva sätts i relation till andra. Det kritiskt frigörande perspektivet 

blir också synligt då det syftar till att skapa ett solidariskt samhälle. De två perspektiven glider där 

över i varandra eftersom de båda arbetar med individens roll och plats i samhället. Kommunikationen 
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återkommer i det kritiskt frigörande perspektivet, då deltagarna får verktyg att med ord och handling 

undersöka olika maktrelationer och hur olika former av förtryck kan upphävas. Under detta perspektiv 

faller arbete med värdegrundsfrågor och att se andra alternativ in.  

Fördelar 

Resultatet visar att det dramapedagogiska arbetet lär deltagarna att ta och ge kritik och regi på ett 

konstruktivt sätt och att de får kunskap om hur man arbetar med röst, kropp och känsla samt om hur 

dessa fungerar.   Att ta och ge kritik och regi handlar också om kommunikation och språk. Det 

personlighetsutvecklande perspektivet blir då synligt även här. Regi kan anses falla in mer under det 

konstpedagogiska perspektivet i vilket arbetsformen är arbete mot teaterföreställning. I detta 

perspektiv ingår även arbete med röst, kropp och känsla då dessa används vid dramatiska uttryck. 

Arbetet med röst, kropp och känsla skulle kunna anses falla in under det holistiskt lärande perspektivet 

då det handlar om naturvetenskap. Dock tror jag inte att informanten syftar till naturvetenskaplig 

kunskap om röst, kropp och känsla, utan en konstnärlig kunskap om hur dessa funktioner används för 

att skapa ett dramatiskt uttryck och vad det vidare leder till. 

I resultatet synliggörs också att verksamheten även bidrar till att öka deltagarnas självkännedom 

genom ökat självförtroende och ökad självkänsla. Jag menar att alla dramapedagogiska perspektiv blir 

synliga här, då de alla arbetar med att utveckla olika aspekter av människan och hennes samspel med 

människa och samhälle. Även samarbete, som framkommit som något som kommer ur 

dramapedagogisk verksamhet, anser jag faller in under alla dramapedagogiska perspektiv. Även om 

arbetet sker endast med en deltagare, så finns där alltid en ledare av något slag och då formas 

samarbetet dem emellan. 

Att dramapedagogisk verksamhet kan bidra till att förändra synen på intagna, kriminalitet och 

Kriminalvård framkommer ur resultatet. Genom att, som resultatet visar, de intagna via den 

dramapedagogiska verksamheten lär sig att slutföra något, skapas en möjlighet att med en 

teaterföreställning visa upp resultatet av det dramapedagogiska arbetet. Detta är starkt kopplat till det 

konstpedagogiska perspektivet i vilket man arbetar mot en teaterföreställning. Via 

teaterföreställningen kan då publikens syn på de intagna som spelar, Kriminalvårdens verksamhet 

samt kriminella individer påverkas.  

Motstånd 

Själva motståndet som blir synlig i resultatet faller inte in under något dramapedagogiskt perspektiv. 

Däremot kan det kopplas till Sternudds perspektiv i form av ett dramapedagogiskt verktyg för att 

motverka det motstånd som uppstår. I stycket ovan visade jag på det konstpedagogiska perspektivets 

möjlighet att påverka synen på intagna, kriminalitet och Kriminalvård. Beroende på vilka som sitter i 

publiken påverkas olika delar av samhället. Är det skådespelarnas anstaltskollegor som är åskådare, 

kan deras syn på de skådespelande intagna förändras. Är det människor utifrån som utgör publik, kan 

deras syn på de intagna, Kriminalvårdens verksamhet samt kriminalitet påverkas. Sitter journalister 

och nämndemän i publiken, kan den mediala och politiska bilden förändras. Jag menar vidare att det 

interna motståndet från anställda inom Kriminalvården, kan motverkas på samma sätt. Genom att 

synliggöra det dramapedagogiska arbetet. I detta möte, mellan publik och skådespelare, skulle man 

kunna säga att det holistiskt lärande perspektivet synliggörs. Man skulle kunna se det som att ett 

holistiskt lärande sker, då publiken på något plan delges verktyg för att förstå den mänskliga meningen 

bakom kriminalvården som ett samhällsvetenskapligt fenomen. Detta beror självfallet på vad som 

förmedlas på scenen. 



37 

 

Förutsättningar 

De förutsättningar för dramapedagogisk verksamhet som resultatet visar är: Ledarskap, textval, 

kompetens, säkerhet, styrning, rutin och gruppkänsla. En ökad säkerhet medför ett mindre införande 

av droger på anstalt, vilket i sin tur medför färre påverkade intagna. Detta faller inte in under något 

dramapedagogiskt perspektiv, men är däremot en viktig förutsättning för det dramapedagogiska 

arbetet. Styrning, rutin och gruppkänsla är förutsättningar som nämndes i samband med diskussion 

kring Lars Noréns och Jan Jönsons tidigare teateruppsättningar. Informanterna framhöll dessa som 

viktiga förutsättningar för att det inte ska gå som det gick. Gruppkänsla anser jag kan kopplas till alla 

dramapedagogiska perspektiv, men att formerna för hur man arbetar med gruppkänsla inom 

perspektiven skiljer sig åt.  

   Pedagogen, ledaren, regissören framhålls som en viktig förutsättning. Det ska vara utbildade ledare 

som kommer utifrån och arbetar med dramapedagogik, inte vårdarna på de olika anstalterna eller 

häktena. Ledaren faller in under alla dramapedagogiska perspektiv, anser jag, då det krävs en kunskap 

om olika tekniker och former för dramapedagogiskt arbete för att deltagarna ska få ut mesta möjliga av 

det. En annan förutsättning, som kan kopplas till det interna motståndet, är att personal på 

Kriminalvårdens olika inrättningar har kunskap om vad dramapedagogiskt arbete innebär och har en 

tillåtande attityd gentemot arbetet. 
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Diskussion 

Informanterna berättade om att det ligger ett motstånd hos de intagna själva. Deras dåliga självkänsla 

och bristande självförtroende, och hur de hela tiden fått höra att de är värdelösa och inte duger något 

till. Vidare visar resultaten på det motstånd som finns ute i samhället när det handlar om en allmän 

negativ syn på kriminalvård och intagna. 

   Antagligen har det på något sätt gått fel för de intagna  inom något av de områden som bland annat 

Travis Hirschis teori om sociala band lyfter fram
88

. Hirschi menar att det finns sociala band mellan 

individ och samhälle. Dessa handlar om anknytning, åtagande, involvering och moralisk övertygelse. 

Vidare menar Hirschi att en god integrering i samhället är en förutsättning för att kunna avstå från 

kriminella handlingar. Exempel på starka sociala band är: nära och varma relationer till andra och 

känslighet för deras åsikter, frivilligt åtagande och strävan efter samhälleligt framgång, upptagenhet 

med konventionella aktiviteter och inre övertygelse om vikten att följa samhällets regler. De sociala 

banden är svaga, de integreras inte i samhället utan hamnar utanför, motivationen till kriminalitet ökar 

och spärrarna suddas ut. Sedan faller de i händerna på kriminalvården och möts från vissa av ännu en 

bekräftelse på att de inget är värda. Enligt informanterna säger delar av samhället lås in dem och släng 

bort nyckeln, och viss personal anser att de aldrig kommer kunna förändras.  

   De sociala band som beskrivs i teorin anser jag ha koppling till skolan. Skolan är en typ av strävan 

efter samhällelig framgång. Här anser jag att vikten av en god skola synliggörs. 

 

De faktorer som Birgitta Rydén-Lodi hittat som påverkar risken för återfall efter frigivning, är att det 

inte finns något pågående okontrollerat missbruk, det finns ett stöttande och icke-kriminellt socialt 

nätverk runt personen och det ska ha skett en värderingsförändring.
89

 Vidare menar hon att det är 

viktigt att vid frigivning ha en meningsfull och spännande fritidsaktivitet/hobby att ägna sig åt, 

och/eller arbete.
90

 Tillsammans med de olika kriminologiska teorierna visar detta på att det är viktigt 

med ett starkt och positivt socialt kapital i form av ett stöttande nätverk och goda relationer. Vidare 

synliggörs vikten av att arbeta för att bryta mönster, ta sig ur en destruktiv spiral och arbeta med sina 

värderingar. Även att bryta med sin omgivning kan bli aktuellt, då det för det mesta handlar om att ens 

sociala kontaktnät utgörs av kriminella och missbrukare.  

Enligt resultatet är syftet med dramapedagogisk verksamhet inom Kriminalvården att stärka 

självkänsla, öka självförtroende, öppna upp för förändring, få något meningsfullt att göra och arbeta 

för att vända det destruktiva till konstruktivitet. Resultatet visar att språket är nyckeln. Sternudd menar 

att grunden till all kunskap är tillgång till ett meningsfullt och givande språk.
91

 Detta kan appliceras på 

skolan. Om grunden till all kunskap är språket, och dramapedagogiken ses som ett verktyg för ett 

välutvecklat språk, synliggörs dramapedagogikens plats inom skolans värld. 

    Vidare menar Sternudd att grunden för människans tankeförmåga är förmågan att sätta ord på och 

teoretisera kring känslomässiga upplevelser.
92

 I Sternudds konstpedagogiska perspektiv finns en 

                                                      
88 Shannon, D.& Ring,J(2009), s.33 

89 Rydén-Lodi(2005) s.29   

90 Ibid s.28   

91 Sternudd(2000) s.83   

92 Ibid s.100f   
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koppling mellan kommunikationsförmåga och personlighetsutveckling.
93

 Arbetet med både verbalt och 

icke-verbalt språk är centralt, och i arbetet mot en teaterföreställning tränar individerna på att agera 

och uttrycka sig med både kropp (icke-verbalt) och röst (verbalt). Genom skådespelarträning ges 

deltagarna möjlighet att utveckla sina personliga resurser som tal, känslor, rörelse och ljud, och att 

omsätta dessa i ett konstnärligt uttryck tillsammans med andra.
94

 Deltagaren lär sig berätta något för en 

publik, och som berättare lär sig skådespelaren känna sig själv som en person värd att lyssna på och 

värd att bli förstådd.
95

  

Innehållet inom det personlighetsutvecklande perspektivet handlar om olika former av kommunikation 

och dess arena.
96

 Genom dramapedagogiska övningar medvetandegörs kommunikationens olika nivåer 

och ger deltagarna en möjlighet att träna sin egen kommunikativa förmåga genom reflektion. Även i 

det kritiskt frigörande perspektivet har språket en central position.
97

 Den pedagogiska grunden i 

perspektivet ligger i sambandet mellan ord, handling och reflektion samt ömsesidig respekt.
98

  

Rollspel, forumspel och forumteater används för att undersöka individens möjlighet till påverkan i 

olika situationer. Reflektionen över gestaltningen lär deltagarna att se möjliga handlingsalternativ. 

   

Genom olika former av dramapedagogiska övningar samt arbete mot teaterföreställning, ser jag det 

sannolikt att deltagarnas språk utvecklas. Detta genom reflektion och teaterarbete i form av kroppsliga 

och verbala uttryck. Deltagarna lär sig sätta ord på sina känslor och förmedla dem. Om språket är 

nyckeln så är dramapedagogiken verktyget som skapar nyckeln, vilket hjälper de intagna att låsa upp, 

släppa ut och förmedla. Jag menar att detta är ett nödvändigt första steg mot en förändring. 

Undersökningens resultat tyder på vikten av att en intagen har verktyg och redskap för att kunna 

formulera sig. Jag anser, utifrån Sternudds dramapedagogiska perspektiv, att dramapedagogiken 

erbjuder sådana verktyg och redskap. Baserat på undersökningens resultat och tidigare diskuterade 

teorier och teoretiska perspektiv tror jag, att när en intagen har förmågan att kunna formulera sig, har 

individen större möjligheter att kunna tillgodogöra sig Kriminalvårdens program, arbeta aktivt för att 

förbättra sina relationer med människor ute i samhället, arbeta för utbildningen eller arbete och få 

utlopp för känslor och åsikter.  Gällande elever så anser jag att liknande möjligheter skapas även för 

dem, om dramapedagogik användes i skolan. 

En ökad risk för kriminell utveckling hos ungdomar finns om familjen har det svårt ekonomiskt, 

relationer mellan vuxen och barn är bristfällig, det förekommer övergrepp, brott eller missbruk samt 

om uppfostran är för sträng eller inkonsekvent.
99

 Utöver hemmiljön är närsamhället, kompiskrets och 

skola miljöer som påverkar. En bristande skolmiljö, dåliga vuxenkontakter i skolan och tidiga 

svårigheter med skolarbetet är faktorer som påverkar ungdomars skolgång negativt.  

   På individnivå är impulsivitet, positiv attityd till brottslighet, bristande problemlösningsförmåga, 

missbruk och beteendestörningar riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer i en individs omgivning, ju högre 

risk för kriminella handlingar. 

   Forskningen har visat att det skulle vara gynnsamt med en brottsförebyggande insats mot grupper 

                                                      
93 Sternudd(2000) s.56   

94 Ibid s.50   

95 Ibid s.61   
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med hög kriminell belastning, men visar också att det är svårt att veta exakt vilka ungdomar det gäller.  

   Här ser vi skolans ansvar. Beteendestörningar är svårt för skolan att arbeta bort, men attityder till 

brottslig verksamhet och bristande problemlösningsförmåga är något som skolan aktivt kan arbeta 

med. Sternudds dramapedagogiska perspektiv visar hur dramapedagogik stärker en individs 

självförtroende och självkänsla, samt ger deltagaren verktyg för att åstadkomma en förändring i sitt 

liv. Jag menar att dramapedagogiken inte enbart kan ses som ett gott verktyg för förändring hos 

intagna inom Kriminalvården, utan också kan vara ett bra verktyg i ett förebyggande arbete inom 

skolan. 

Inom det konstpedagogiska perspektivet undersöks olika rollkaraktärer utifrån en text eller ett visst 

tema.
100

 Detta genom att ställa frågor: vem är du? Vilka är närvarande? Var är vi? Vad händer? Osv. 

Olika delaspekter uppmärksammas genom diskussion kring frågorna och byggs sedan upp till en 

helhet. Sternudd menar att deltagarna kan överföra detta på sitt egna, verkliga liv för att 

uppmärksamma vad som händer i deras liv och tillvaro. Karaktärsarbetet ger deltagarna en möjlighet 

att se olika händelser från olika perspektiv genom att de under arbetets gång kan byta roller. Att inta 

olika perspektiv ger insikt i hur olika personer kan uppleva samma fenomen. Detta ger ökad förståelse 

för andra människor och deras agerande, deras motiv och mänskliga relationer. Detta genom att 

deltagarna tränas i att agera och känna som en annan människa.
101

 Arbetet med en teaterföreställning 

ger deltagarna en bekräftelse på att det arbete de lagt ner har ett värde.
102

 Genom publikens reaktion 

och uppmuntran samt vetskapen om att de faktiskt genomfört en föreställning stärks deltagarnas 

självkänsla.  

Undersökningens resultat har också visat att en genomförd teaterföreställning inte bara stärker 

deltagarnas självkänsla, utan också är ett sätt att motverka det motstånd den dramapedagogiska 

verksamheten ställs inför.  

   Av Prison theatre in Sweden framgår, att det 2005 endast fanns tre av 59 anstalter som bedrev någon 

form av drama- och teaterverksamhet för intagna.
103

 Orsakerna till detta var: dålig ekonomi, inget 

intresse hos personal eller intagna, ingen som tar initiativ, hög arbetsbelastning, personalbrist, dåliga 

tidigare erfarenheter, lokalbrist, teater är lågprioriterat, intagna har för kort strafftid, intagna är dömda 

för grövre brott än tidigare och det var en allmänt hårdare attityd/linje inom Kriminalvården än 

tidigare. Hur många anstalter som idag bedriver verksamhet har jag inget exakt svar på då denna 

undersökning inte har lagt fokus vid det. Däremot syns en överensstämmelse i orsaker/motstånd 

undersökningarna emellan. Ointresse, låg prioritering, dåliga erfarenheter, ekonomi, kort 

strafftid/förflyttningar och hårdare attityd återkommer i denna undersöknings resultat. 

   Lars Noréns uppsättning SJU TRE och Jan Jönssons uppsättning av I väntan på Godot mötte stark 

kritik då den ena sattes upp i samband med polismorden i Malexander och den andra ledde till att fyra 

intagna rymde. Informanterna lyfter upp detta och menar att det som brast i produktionerna var 

styrningen. Resultatet vittnar om god styrning, rutin och gott utbildat ledarskap som förutsättningar för 

dramapedagogisk verksamhet inom Kriminalvården. De två uppsättningarna har med stor sannolikhet 

påverkat dramapedagogikens plats inom svensk kriminalvård. Till exempel är man idag mycket 

skeptisk till att sätta upp produktioner utanför anstalterna och kanske är det så att det motstånd som 

informanterna talar om, det mediala, det samhälleliga och det interna, någonstans har sin grogrund i de 
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två uppsättningarna. Resultatet visar på att ett synliggörande av de goda sidorna av den 

dramapedagogiska verksamheten och hur den fungerar inom Kriminalvården, exempelvis genom 

teaterföreställningar, kan bidra till att förändra motståndet från media, samhälle och anställda.  

Det personlighetsutvecklande perspektivet tillåter deltagarna att i gestaltning, rollspel och 

improvisation, skapa en modell av verkligheten.
104

 Modellen kan sedan förändras, beprövas, utvecklas 

och genom reflektion analyseras. Detta medför ett ökat självförtroende samtidigt som 

samarbetsförmågan tränas, grupptryggheten stärks och inlevelseförmågan utvecklas.
105

 Detta ger 

deltagarna en möjlighet att omvärdera attityder och inställningar till olika fenomen.  

   Inom det kritiskt frigörande perspektivet arbetar man också med rollspel, men även forumspel och 

forumteater. Arbetet sker på två plan, det yttre- hur människor agerar mot varandra och det inre-hur 

människors attityder och känslor styr människans beteende och handlingar.
106

   

    I den socialpsykologiskt inriktade kriminologiska teorin talas om spärrar och motivation. Spärrar 

består dels i inre kontroll i form av moraliska värderingar, livsinvesteringar och självkontroll, och dels 

av yttre kontroll från andra individer. Teorin vill säga att motivation till att begå brott kan uppstå i 

lockande eller pressade situationer och om spärrarna mot att begå ett brott är svaga, är sannolikheten 

för att en person begår ett brott hög. Birgitta Rydén-Lodi visade på att ett aktivt arbete mot förändring 

av sina värderingar är en förutsättning för minskad risk av återfall i brott vid frigivning. Här ser jag en 

stor utvecklingspotential i det kritiskt frigörande perspektivet. I perspektivets metoder, menar 

Sternudd, undersöks människans möjligheter till situationspåverkan och genom reflektion synliggörs 

alternativa handlingsvägar.
107

 Sternudd talar vidare om medvetenhet och att medvetenhet gör att en 

person övergår från att vara en samhällelig produkt till ett aktivt subjekt som skapar sina egna 

livsbetingelser.
108

 Sternudd menar att en individ genom medvetenhet kan bryta livsbetingelser och 

förändra dessa. Jag ser även en koppling till Wikströms situationella handlingsteori. Wikströms 

situationella handlingsteori har utgångspunkten att den handling en person utför är resultatet av de 

handlingsalternativ denna person anser sig ha och den handling personen sedan väljer att utföra. Ett av 

teorins nyckelbegrepp är moralisk fostran. Wikström menar att vi genom att observera andra 

människors handlingar och konsekvenserna av dessa, genomgår en inlärningsprocess i vilken vi tar till 

oss moraliska regler och känslor.  

Sternudds dramapedagogiska perspektiv lyfter fram metoder för att arbeta för att stärka 

självförtroende, självkänsla, medvetenhet, reflektionsförmåga och att lära sig att se saker ur olika 

perspektiv. De kriminologiska teorierna och den tidigare forskningen, vittnar om behovet av social 

kontroll, starka sociala band, utvecklade moraliska värderingar och problemlösningsförmåga för att 

minska risken för ett brottsligt beteende, samt för att minska risken för återfall i brott och missbruk. 

Undersökningens resultat visar på vikten av att arbeta med de intagnas förmåga att kunna sätta ord på 

tankar och känslor, stärka deras självkänsla och deras självförtroende och ge dem en möjlighet att 

genomföra något konstruktivt genom kreativitet. 

   Undersökningen tyder på att dramapedagogiken har en plats inom Kriminalvården, men även är 

användbar inom skolans värld. Dramapedagogiken kan här användas som en metod för att ge 

deltagarna en möjlighet, att under kontrollerade former utforska sin situation, sina känslor och sin roll 
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i samhället. Jag menar, att dramapedagogiken är ett verktyg, ett redskap, eller, om vi så vill, en arena, 

med och inom vilket deltagarna tillåts möta verkligheten ur olika perspektiv. I förlängningen, tror jag, 

att detta kan leda till att deltagarna får en möjlighet att se över sina relationer, sitt sociala nätverk och 

sina sociala band. På det sättet synliggörs de områden där en förändring måste ske, för att mönster ska 

kunna brytas. Dramapedagogiken kan i skolan användas som ett verktyg för att på ett tidigt stadium 

motarbeta riskfaktorer för kriminalitet, och inom Kriminalvården som ett verktyg för att vända ett 

riskfyllt och kriminellt beteende. Genom arbete med drama och teater, oavsett utifrån vilket 

dramapedagogiskt perspektiv vi tittar, erbjuds deltagarna att genom kreativitet lära känna sig själva, 

testa sina gränser, se olika perspektiv, och arbeta med självförtroende och självkänsla. Även om 

drama- och teaterverksamhet inte direkt riktar in sig på dessa ämnen, så är det något som kommer på 

köpet. Den direkta verkan är teaterföreställningen, den indirekta verkan är det som sker inom 

individen som deltar. 

   De intagna erbjuds genom drama- och teater en möjlighet, att kanske för första gången i sitt liv, 

genomföra något. Slutföra något. Och känna stolthet över det och att det de gör och den de är faktiskt 

har ett värde. Vidare erbjuds de något som hos dem kan väcka ett intresse. Den tidigare forskningen 

har visat att det är viktigt med en meningsfull fritid för att minska risken för återfall i missbruk och 

kriminalitet när en intagen friges. Drama- och teaterverksamhet är ett exempel på en sådan 

meningsfull fritid. 

Slutdiskussion 

Resultatet av genomförda intervjuer har besvarat mina frågeställningar om syfte, fördelar, 

förutsättningar och motstånd. I analysen har dessa diskuterats och tolkats utifrån kriminologiska och 

dramapedagogiska teoretiska perspektiv. Analysen visar att dramapedagogiken kan ses som ett 

verktyg för att arbeta med den sociala och individuella problematik som enligt resultatet finns bland 

många intagna. Undersökningen har också visat på att dramapedagogiken kan ses ha en plats i skolans 

värld. Den tidigare forskningen och de kriminologiska teorierna visar på att en kriminell bana ofta 

inleds i tidig ålder, och att skolan är ett område av vikt. 

   Det är många faktorer som spelar in i avgörandet av en människas eventuella brottslighet, och 

självfallet är dramapedagogik sannolikt inte nyckeln till hela lösningen. Undersökningen visar dock att 

dramapedagogik kan vara en del av lösningen, framför allt när det handlar om intagnas 

kommunikativa förmåga, men även när det handlar om att i ett tidigt skede försöka vända ungdomars 

destruktivitet till något konstruktivt. Dramapedagogik är inget mirakel och kan inte stå ensamt i det 

rehabiliterande arbetet inom Kriminalvård eller i det förebyggande arbetet inom skolas, men kan 

absolut vara ett mycket gott komplement till dessa arenors övriga verksamhet. 

Mitt förslag till vidare forskning är: 

 att undersöka den exakta förekomsten av dramapedagogisk verksamhet inom Kriminalvården 

 att undersöka dramapedagogikens mer direkta brottsförebyggande orsaker 

 att undersöka förekomsten av dramapedagogisk verksamhet inom grundskola samt dess effekter 
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Bilagor 

Bilaga 1 

För att ge en fördjupad förståelse för Kriminalvårdens organisation redovisas i denna bilaga tre olika 

delar av svensk kriminalvård och dess funktioner. 

Häkte 

I Sverige finns 31 häkten och ca 1800 personer sitter i häkte varje dag.
109

 

   2010 var 97 % av landets häktesplatser upptagna av klienter.
110

 Kriminalvårdens målsättning är att 

95 % ska vara upptagna och har som uppdrag att säkra platstillgång. Antalet häktesplatser beräknas de 

närmaste åren öka med ca 400 stycken. 

I häktet sitter människor som är misstänkta för ett brott som kan fängelse i över ett år och som har 

häktats av domstol. För häktade personer utformas en individuell plan för vistelsen på häktet samt en 

planering av eventuell verkställande av straff på anstalt. Häktade personer ska erbjudas möjlighet till 

sysselsättning, utan plikt att delta, och de har rätt till en timmas utevistelse per dag. För personer med 

missbruk kartläggs en beroendeproblematik och man arbetar med motivering till vård.   

   På häktet kan det även finnas personer som är gripna, missbrukare, psykiskt sjuka som väntar på 

placering på institution samt asylsökande i väntan på utvisning. 

Knappt hälften av de personer som sitter häktade har restriktioner. Åklagare bedömer om restriktioner 

ska föreligga och domstol fattar det slutgiltiga beslutet. Sådana restriktioner kan vara: 

 Umgängesförbud med andra häktade personer 

 Besöksförbud 

 Granskning av post 

 Förbud mot att ta del av tv, tidningar, radio eller andra kanaler för rapportering från omvärlden. 

 

Restriktioner faller in när kontakt med yttervärlden försvårar brottsutredning. 

Frivård 

Frivård innebär kriminalvård i ”frihet” och är den vanligaste formen av kriminalvård i Sverige.
111

 

Frivården kan bestå av fotboja, skyddstillsyn, kontraktsvård, eller samhällstjänst. Fotboja är ett 

alternativ till fängelse. Personer som dömts till fängelse i högst sex månader kan ansöka om fotboja 

istället för fängelse. Den elektroniska övervakningen sker dygnet runt. 

   Skyddstillsyn innebär en treårig prövotid under vilken det under första året sker övervakning från 

frivården. Skyddstillsyn innebär regelbunden kontakt mellan Frivård och klient och kan förenas med 

fängelse (i högst tre månader), samhällstjänst samt kontraktsvård. 

   Kontraktsvård blir ofta aktuellt om något som kräver behandling föreligger, exempelvis missbruk. 

Klienten får då behandling (i högst två år) istället för fängelse. Detta förutsatt att klienten inser 

sitt/sina problem och är villig att genomgå behandling. 
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   Samhällstjänst innebär ett bestämt antal timmars obetalt arbete och genomförs under fritiden. En 

person kan dömas till minst 40 och max 240 timmars samhällstjänst. Samhällstjänst kan ibland 

kombineras med villkorlig dom. 

Frivården har huvudansvaret för att verkställighetsplaner utfärdas för alla klienter, och vidare är deras 

övervakningsuppgift motivations- och påverkansarbete i form av olika behandlingsprogram. Frivården 

hjälper även klienter att söka olika former av stöd ute i samhället. Frivården kan åläggas av domstol att 

genomföra en personutredning då misstanke om brott föreligger.
112

  

Fängelse 

Sveriges 52 anstalter delas in i olika säkerhetsklasser, 1-3, där 3 är den lägsta säkerhetsklassen och 1 

den högsta.
113

 93 % av de intagna är män. I Sverige finns 6 stycken kvinnoanstalter och 5 stycken 

ungdomsavdelningar för dömda mellan 18 och 21 år.
114

  

   Syftet med verksamheten inne på en anstalt är att hjälpa klientens återanpassning till samhället. 

Anstaltsvistelsen är redan från start inriktad på förberedelse för frigivning.
115

 

   Fängelsestraff kan utdömas från 14 dagar till livstid. Det är vanligt med narkotikabrott, 1/5 av de 

som döms till vistelse på anstalt har begått narkotikabrott.
116

 Inne på anstalterna pågår olika 

verksamheter som ska hjälpa klienten att hantera sitt liv efter frigivning och motverka eventuella 

skadliga påföljder av frihetsberövandet. Detta sker genom arbete, utbildning och behandling, som 

syftar till att påverka klienten till att inte återfalla i brott. 
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Bilaga 2 

Kriminalvården erbjuder sina klienter ett antal olika behandlingsprogram. För att ge en ökad insyn i 

Kriminalvårdens arbete med klienternas problematik redovisas i denna bilaga de olika program som 

presenteras på Kriminalvårdens hemsida. 

12-stegs-program 

Riktar sig till dömda som har ett pågående missbruk av alkohol och narkotika, och går ut på att 

kartlägga och förändra tankemönster.
117

 Av klienten krävs att de tar ett personligt ansvar för sin 

problematik för att kunna tillfriskna. Programmet har använts inom Kriminalvården sedan 90-talet och 

de som leder programmet har ofta själva haft ett missbruk men är nu utbildade alkohol- och 

drogterapeuter. 

Våga välja 

Programmet riktar sig till dömda män med drogmissbruk som är i slutet av sin vistelse på anstalt, och 

bedrivs främst på behandlingsanstalter och behandlingsavdelningar.
118

 Klienten deltar både i 

gruppsessioner och individuella möten. Återfall minskas genom att klienten blir medveten om sina 

tankestrukturer och vilka situationer som är särskilt riskfyllda. Klienten får öva och gestalta olika 

situationer som kan komma att uppstå och blir svåra att hantera efter frigivning. 

Programme for Reducing Individual Substance Misuse (PRISM) 

PRISM består av tre olika delar, en kartläggningsdel, en färdighetsdel och en tillämpningsdel. .
119

  

Deltagarna får lära sig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt, och att få insikt i vad som påverkade 

att missbruket inleddes. MI- motiverande samtal, används genom hela programmet för att arbeta med 

klientens motivation. 

   PRISM riktar sig i första hand till missbrukare av narkotika och tabletter, men även alkohol, som hör 

ihop med deras kriminalitet. 

Prime for life 

Ett pedagogiskt program som riktar sig till klienter som brukar alkohol på en högrisknivå.
120

 

Programmet utgör pedagogiska teman, individuella uppgifter och gruppdiskussioner. Klienten ges 

tillfälle att reflektera över sina värderingar och beslut som har tagits, lära sig om alkohol och droger 

utifrån forskning samt bli medveten om sin egen biologiska risknivå.  

Återfallspreventionsprogrammet 

Programmet har som syfte att stärka klientens vilja och motivation till en förändring av sin situation 

och utformas efter individuella förutsättningar och behov.
121

 Hjälper klienten att hantera och undvika, 

högrisksituationer och därmed minska riskerna för återfall. Programmet består av individuella möten 

med olika övningar, bl. a rollspel. 

                                                      
117 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Tolvstegsprogram_1003.pdf 

118 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Vaga_valja_1003.pdf 

119 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/PRISM_1003.pdf 

120 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Prime_for_life_1003.pdf 

121 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Aterfallspreventionsprogrammet_1003.pdf 

http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Prime_for_life_1003.pdf
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One-to-One 

One-to-One är enskilda möten mellan klient och handläggare med syfte att minska återfall i 

kriminalitet.
122

 Programmet riktar sig till både män och kvinnor inom anstalt samt frivård.  

Motiverande samtal – MI, används under mötena med syfte att höja klientens motivation till att hålla 

sig borta från kriminalitet. Klienten arbetar med problemlösning, attityder, sociala färdigheter och 

självkontroll.  

Våldspreventivt program (VPP) 

Programmets filosofi är att du har själv ansvar för de val du gör och om och hur en förändring ska ske. 

Det finns ett samband mellan tankar, känslor och beteenden.
123

 Målsättningen är att klienten kan ta 

kontroll över sitt beteende, hantera ångest, ilska, sociala relationer och en bättre livsstil. 

  VPP ger Kriminalvården en möjlighet att kunna erbjuda människor dömda för tyngre brott 

vägledning, stöd och hjälp att åstadkomma en förändring. VPP riktar sig mot klienter med stor risk att 

falla tillbaka i våld och kriminalitet.  

Motivationsprogram för kvinnor (VINN) 

VINN riktar sig till dömda kvinnor som förstår och talar svenska.
124

 I samtalsgrupper förs motiverande 

samtal utifrån kognitiv teori. Deltagarna arbetar med rollspel, praktiska övningar och egenarbete 

utifrån olika ämnen. 

Relation och samlevnad (ROS) 

ROS riktar sig till män dömda för sexualbrott och är ett kognitivt program som är både 

psykodynamiskt och beteendeterapeutiskt.
125

 

   Klienten deltar i gruppsessioner och individuell behandling. Programmet är uppbyggt kring olika 

riskfaktorer när det gäller sexuellt våld, och klienten får arbeta med rollspel och olika typer av 

uppgifter. 

Integrated domestic abuse programme (IDAP) 

Programmet bygger på social inlärningsteori och är ett kognitivt beteendeterapeutiskt program som 

består av gruppsessioner som kompletteras med en riskbedömning för ett återfall i våld mot partner. 
126

Därutöver en pågående riskhantering samt arbete med partnerkontakt. 

    Målet med programmet är att klienten lär sig hitta alternativa sätt att agera på. Programmet riktar sig 

mot män som brukat våld, hot eller kontrollerande beteende gentemot en kvinnlig partner. Klienten får 

arbeta för att lära sig synliggöra sitt våld, att se det och ta ansvar för det. Klienten övas också i att se 

och förstå hur våldet påverkar den drabbade och eventuella barn, och hur deras känslor berörs av 

våldet. 

                                                      
122 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/One-to-One_1003.pdf 

123 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/VPP_1003.pdf 

124 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/VINN_1003.pdf 

125 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/ROS_1003.pdf 

126 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/IDAP_1003.pdf 

http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/One-to-One_1003.pdf
http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/IDAP_1003.pdf
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Enhanced thinking skills (ETS) 

Programmet riktar sig mot dömda män och kvinnor med kriminellt beteende och är ett kognitivt 

beteendeorienterat program. 
127

 

   Klienterna får arbeta med; Problemlösning, Sociala färdigheter, Kreativt tänkande, Effektivt 

tänkande, Självkontroll samt Perspektivtagande. Att ha svårt med problemlösning har enligt forskning 

visat sig vara en bidragande faktor till återfall i kriminalitet och missbruk.
128

 

Beteende samtal förändring (BSF) 

BSF är ett motivationsprogram riktat till män och kvinnor som har ett behov av förändring kopplat till 

sin kriminalitet, och som visar en vilja att genomföra en förändring, men som inte bestämt sig ännu.
129

 

Syftet är att öka motivationen till förändring och programmet bygger på Motiverande samtal (MI) som 

är en metod att hjälpa klienterna i rätt riktning, mot förändring.  

Brotts-Brytet 

Ett brottsrelaterat program som riktar in sig på allmän kriminalitet.
130

 Programmet utgår från varje 

klients egen brottsproblematik, resurser och behov och genom lektioner, arbetsuppgifter, övningar, 

rollspel, hemläxor och gestaltning får deltagarna kunskaper och självförståelse som ger motivation till 

och möjliggör ett laglydigt liv. 

   Riskfaktorer som tas upp i programmet är antisociala attityder och värderingar, svag 

problemlösningsförmåga, svag självkontroll och betingade beteendemönster kopplat till kriminalitet.  

Spelprogram 

Det finns två olika varianter på spelprogrammet, som är ett korttidsprogram
131

. Den ena är en kortare 

variant som kan kopplas till ett redan genomfört KBT-program mot alkohol och narkotika och den 

andra är en längre variant som är fristående. 

   Programmet riktar sig mot klienter med ett spelproblem och genomförs i grupp (det längre 

programmet) respektive individuellt(det kortare programmet) med övningar, bl. a rollspel. I 

programmet får klienten arbeta med; Information om spelberoende, Motivationshöjande övningar, 

Kartläggning av högrisksituationer, Problemlösning, Kognitiv omstrukturering, Social 

färdighetsträning, Nätverk och Nödplan och livsstilsbalans. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
127 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/ETS_1003.pdf 

128 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Efter_domen.pdf  

129 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/BSF_1003.pdf  

130 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Brotts-Brytet_1003.pdf 

131 http://www.kriminalvarden.se/Fangelse/Arbete-klientutbildning-och-

behandling/Behandlingsprogram/Spelprogrammet/ 

http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Brotts-Brytet_1003.pdf
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