
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frihetsberövade individers upplevelse av 

straffet, miljön och rehabiliteringen 
Påverkas självkänslan? 

 
  

 

Linda Modin 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C-uppsats i psykologi, HT-2014 

Kurskod: SPS126  

Program: Beteendevetenskapliga programmet 

Handledare: Nikolaus Koutakis 

Examinator: Magnus Elfström 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Avdelningen för psykologi 



 

 

 

 



1 

 

 

 

Frihetsberövade individers upplevelse av straffet, miljön och 

rehabiliteringen 

Påverkas självkänslan? 

Linda Modin 

 

Forskning rörande huruvida självkänslan påverkas vid ett fängelsestraff 

och i sådana fall i vilken riktning den påverkas, är bristfällig. Denna 

studie baseras på åtta män, i åldrarna 23-36, som avtjänat straff där de 

varit frihetsberövade. Tid för straffen varierade mellan 1,5 år och 17 år. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes, transkriberades och 

meningskoncentrerades för att få svar på bland annat hur deltagarna 

upplevde sin självkänsla under straffet, vid frigivningen och efteråt. 

Även för att ta reda på om detta var något som främjades på anstalter 

och även behandlingshem för ungdomar i Sverige. Studien resulterade i 

tre övergripande teman (1) Missnöje med stöd (2) Ingen förändring 

gällande självkänslan och (3) Motivation. Förhoppningsvis har denna 

studie bidragit med ett litet steg i att fylla i kunskapsluckorna som 

saknas. Då deltagarna i studien allihop gjorde kopplingen mellan 

motivation att sträva framåt och självkänsla, vore det i framtiden 

önskvärt med forskning som belyser båda variablerna. 

 

Keywords: prison, self-esteem, inmates, criminal, incarceration 

 
 

Inledning 

 

Personer med låga nivåer av självkänsla tenderar att söka mer bekräftelse från de i sin sociala 

omgivning och andras åsikter och acceptans är viktigt för bilden de har av sig själva, som redan 

innan är låg. Därför tenderar de personerna att söka acceptans i sin omgivning (Vermont, van 

Knippenberg. D, van Knippenberg. B & Blaauw 2001).  Vistelsen på anstalt ska förvisso vara 

ett straff, men i Sverige finns en vision om att dömda fångar ska rehabiliteras och återgå till 

samhället med bättre förutsättningar än innan straffet (Kriminalvården, 140127). 

    Viss forskning talar för att låga nivåer av självkänsla kan leda till en ökad risk för exempelvis 

drogmissbruk och vissa former av brott. Men även personer med en ovanligt hög nivå av 

självkänsla syns i undersökningar som visar på liknande resultat, bland annat har man upptäckt 

att ledare för organiserade tonårsgäng tenderar att ha en hög nivå av självkänsla. Detta förklaras 

med teorin att en individ med hög självkänsla gör allt för att bevara den, även genom att röja 

personer som ser ut att hota den egna självbilden ur vägen, ibland genom våld. Alltför höga 

nivåer av självkänsla kan relateras till narcissism. Det har visats att en narcissistisk person kan 

vara väldigt fientligt inställd till andra människor samt se dem som mindre värda och att de 

tenderar att bli aggressiva om någon hotar deras självkänsla. Därmed inte sagt att höga nivåer 

av självkänsla är lika med narcissism, men ovanligt höga nivåer av självkänsla kombinerat med 

en ovanligt hög skattning av den egna personen har upptäckts hos personer med narcissistiska 

personlighetsdrag (Myers, Abell, Kolstad & Sani, 2010).  

Många av de studier som gjorts riktar fokus på hur livet efter straffet ser ut, medan det finns 

väldigt lite forskning som undersöker själva upplevelsen av fängelsevistelsen. Detta trots att 

tiden innan och under vistelsen förmodas spela stor roll för hur livet efter, och återanpassningen 

till samhället blir (Mears, 2012).  
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Zamble och Porporino (genom Greve & Enzmann, 2003) gjorde år 1988 en studie, där de fann 

att de negativa effekterna på självkänslan särskilt uppstod i början av verkställigheten av ett 

straff, men att de flesta verkade lära sig att handskas med detta under tid, och självkänslan kunde 

sedan återgå till ursprungsläget. 

Det är väldigt få studier som använt strikta metoder för att undersöka just det eventuella 

sambandet mellan nivåer av självkänsla och personliga samt sociala problem (Baumeister, 2003, 

genom Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton & Caspi, 2006).                                                                                       

Visher & O´Conell (2012) har genomfört en studie som ett tillägg till en studie Le´Bell och 

hans kollegor genomfört. Visher och O´Conell menar att forskning som görs för att undersöka 

fängelsestraffets inverkan på förekomsten av återfallskriminalitet borde fokusera på individers 

egna uppfattningar och förväntningar på livet efter frigivning. De menar att mekanismer som 

finns inom individen som har inverkan på deras förväntningar bör ägnas större uppmärksamhet. 

I sin artikel jämför de med att en person som har tillgång till rätt verktyg finner möjligheter till 

att avancera i arbetslivet. De menar då på att de beteenden och känslor som finns under ett 

fängelsestraff hos individen påverkar dennes beteende och attityd efter det avverkade straffet.  

Och att det på så sätt ska fokuseras under vistelsetiden på behandlingar som stärker optimismen 

inför frigivningen och livet efter straffet. 

I sin studie har de funnit bland annat att effektiv drogavvänjning och starkt stöd från familjen 

kan bidra till att öka optimismen inför frigivning.                                                                                                I 

undersökningen identifierades olika sociala och individuella faktorer som kunde stärka 

optimismen inför frigivningen. Bland annat mättes självkänslan hos deltagarna i studien, då de 

utgick från en teori som pekade på att en starkare självkänsla och en positiv uppfattning om det 

egna värdet kunde påverka graden av optimism och hoppfullhet inför frigivningen. Studien vilar 

på teoretiska idéer om att förmågan att själv förändra sitt beteende delvis har en grund i 

självinsikten, eller uppfattningen av sig själv. Och att dessa uppfattningar om det egna självet 

påverkas av hur personer som avtjänar ett fängelsestraff föreställer sig själv och sitt liv efter 

frigivning. I analysen som gjordes i studien undersöktes korrelationen mellan optimism inför 

frigivning med variabler som till exempel graden av självkänsla, hur starka familjeband som 

existerade och drogrehabiliterig. Dock togs det inte hänsyn till några av dessa faktorer i de 

förberedande program de undersökta fängelserna hade som standard innan frigivning av intern. 

Därför föreslår Visher & O´Conell utifrån sina resultat att resurser bör läggas på att stärka 

familjeband och effektivt arbete som går ut på att öka sociala attityder och beteenden, bland 

annat kognitiv beteendeterapi. 

Orth, Robins & Widam (2010) tar i sin artikel upp de två sidor som uppstått i 

forskningsvärlden angående självkänslans inverkan på hur en individs liv artar sig gällande 

exempelvis framgång i olika aspekter, så som karriär och på det sociala planet. De menar på att 

det finns en sida av forskning som säger att en hög självkänsla hos en individ förbättrar 

möjligheterna att komma framåt i livet, och lyckas i olika viktiga aspekter. Men att det också 

finns en sida som påstår att självkänslan inte har någon inverkan alls på detta. 

Ziegler-Hill (2010) lyfter i en studie en teori som menar på att en individs självkänsla är en 

reflektion av interaktionen som finns mellan individen och den sociala omgivningen. Ziegler- 

Hill har undersökt detta i syfte att finna eventuella samband mellan nivåer av självkänsla och 

psykopatologi. Teorin pekar på att man tenderar att få en mer positiv bild av sig själv om man 

tror på att den sociala omgivningen värdesätter och accepterar en som person. 

En longitudinell studie har genomförts som undersökte huruvida självkänslans hos individer 

i ungdomen kan korrelera med utfall av livssituationer i det vuxna livet. Bland annat undersökte 

man kopplingen till mental hälsa, den ekonomiska situationen som vuxen och relationen mellan 

självkänslan och ett kriminellt liv som vuxen. Bland annat fick studien ett resultat som sa att 

individer som visade på lägre nivåer av självkänsla som unga tenderade att löpa större risk att 

som vuxen dömas för kriminella handlingar, än vad de individer som visat upp högre nivåer av 

självkänsla som unga gjorde (Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton & Caspi, 
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2006).Morgan & Flora (2002) har gjort en meta-analys över 26 empiriska studier där man 

använde en experimentgrupp och en kontrollgrupp för att undersöka effekten av gruppterapi 

bland kriminella på anstalter. I sin studie letade de efter effekter på flera områden, bland annat 

ilska, ångest, depression och självkänsla. De fann att gruppterapi hade positiv effekt på alla de 

områden de undersökte. Morgan & Flora ville även ta reda på mer specifikt vad som var de mest 

effektiva delarna av gruppterapin, och de kom fram till att ett system med hemläxor där 

deltagarna fick fortsätta fundera på och bearbeta terapiarbetet även efter sessionerna var 

signifikant effektivt. De lyfter i sin artikel fram problemet med att gruppterapin på anstalter 

genomförs men det saknas mycket forskning på vad den faktiskt bidrar med, därav deras syfte 

med analysen.  

Woessner & Schneider (2013) har undersökt självkontroll och självkänsla hos individer 

dömda för våldsbrott. De kom fram till ett resultat som visade på att deltagarna visade på en 

högre kroppsrelaterad självkänsla medan den sociala självkänslan bland deltagarna visade på en 

lägre nivå jämfört med andra aspekter av självkänsla. Vilket visar på att självkänsla rent 

generellt kan vara svår att undersöka och få ett resultat som gäller för alla aspekter av individens 

upplevda självkänsla. 

En uppfattning om ovanligt högt eget värde, eller stark självkänsla är ett av dragen vid 

antisocial personlighetsstörning. Tillsammans med att personer med störningen inte hyser någon 

större respekt för sociala normer, de tar vad de vill ha utan att ha någon tanke på sin omgivning. 

Individer med en antisocial personlighetsstörning tenderar att inte känna empati för andra 

människor och heller inte ångra sig trots att de sårat eller kanske fysiskt skadat en annan 

människa. Dessa drag kan anses typiska för en kriminell individ. Forskning visar på att kring 80 

% av individer som diagnosticerats med psykopatologi, och däribland också antisocial 

personlighetsstörning, uppvisar ett kriminellt beteende, i jämförelse med individer utan en sådan 

diagnos som endast strax över 50 % av de som ingick i undersökningen, har någon gång döms 

för en kriminell gärning (Barlow & Durand, 2012). 

Antisociala personlighetsstörningar kännetecknas enligt diagnoskriterier utifrån DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) med bland annat ett lagbrytande 

beteende, aggressivitet, impulsiva beteenden och brist på ångerkänslor. Med detta underlag 

menas det ofta på att personer med antisocial personlighetsstörning löper stor risk att upprepa 

lagbrott, vara upprepande våldsamma och utgöra fara för samhället efter avverkat straff. På 

dessa grunder gjordes en undersökning för att se om antisocial personlighetsstörning är en 

variabel som kan förutse ett dåligt uppförande under tiden straffet avverkas. Resultatet visade 

på att inget sådant samband finns, diagnosen bidrar inte till större sannolikhet för misskötsel 

under tiden på anstalten (Edens, Kelly, Lilienfeld, Skeem & Douglas, 2014).  

En undersökning gjord av Yang, Kadouri, Révah-Lèvy, Mulvey & Falissard (2009) 

undersöker hur personer som avverkar sina straff på anstalter i Frankrike påverkas mentalt av 

sin vistelse. En aspekt av deras resultat visar på att personer som identifierats som mentalt sjuka 

av en svårare grad tenderar att lyfta samma ämnen till diskussion som individer som inte har 

någon mental sjukdom, dock tenderar de mentalt sjuka individerna att tillskriva yttre attribut 

som det som bidragit till negativa upplevelser, tillskillnad från de individer som inte har någon 

diagnos för mental sjukdom. Exempelvis tenderade de mentalt sjuka individerna att 

skuldbelägga anstalternas policy, administrativa aspekter och andra intagna individer för det 

som hade en psykologiskt negatv effekt på dem.   

 

 

Självkänsla  
 

Självkänsla är ett begrepp som öppnar upp för fri tolkning för läsaren, i denna studie syftas 

begreppet till vad som på engelska benämns som "self-esteem". Som är ett begrepp som 

innefattar en individs överlag upplevda syn av sig själv, såväl negativ som positiv. Och 
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individens känsla av det egna värdet. Självkänslan hos oss människor leder till olika reaktioner, 

dels kan vår självkänsla få oss att vara på ett visst sätt, för det är vad omgivningen förväntar av 

oss, och omgivningens åsikt om oss är viktig för vår syn på oss själva. Det finns forskning som 

visar på att om vi blir socialt avvisade sänker detta självkänslan, och därför infinns ett visst 

behov av erkännande av vår omgivning. Låga nivåer av självkänsla hos en individ kan öka risken 

för depressioner, drogmissbruk och förseelser av olika slag. Men för höga nivåer av självkänsla 

ha sina nackdelar med, en person med ovanligt hög självkänsla kan reagera aggressivt på 

händelser eller personer som hotar den goda bilden de har av sig själva (Myers, Abell, Kolstad 

& Sani, 2010). 

 

 

Lagar och förordningar 

 
Fängelselag, 2010:610 5 §: 

Verkställigheten ska utformas så att den intagnes anpassning i samhället underlättas och 

så att negativa följder av frihetsberövandet motverkas. 

Verkställigheten ska, i den utsträckning det är möjligt utan att kravet på samhällsskydd 

eftersätts, särskilt inriktas på åtgärder som är ägnade att förebygga återfall i brott. För 

varje intagen ska det upprättas en individuellt utformad verkställighetsplan. 

Så lyder en paragraf av fängelselagen vi har i Sverige. Vistelsen på anstalt för en dömd brottsling 

ska individuellt anpassas och alla eventuella negativa effekter ska förebyggas.  

Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet har som främsta mål att minska 

återfallskriminaliteten. Kriminalvården består av 31 häkten, 47 anstalter och 34 frivårdskontor. 

Det finns en vision i Sveriges kriminalvård av att individer efter avtjänat straff ska ha bättre 

förutsättningar att klara av ett liv utan kriminalitet. Det är en statligt finansierad myndighet och 

en regeringsförordning lägger ramarna för hur arbetet ska bedrivas. Regeringen beslutar bland 

annat om mål som myndigheten ska arbeta mot. Redan från början av ett straff upprättas en 

verkställighetsplan, där planering av utslussning påbörjas redan då. Verkställighetsplanen ska 

bland annat stödja arbetet med att underlätta återanpassning till samhället för individen. 

Planering för behandling, studier och riskbedömningar ska vara individuellt utvecklade och ingå 

i verkställighetsplanen. Kriminalvården har ett antal olika utslussningsåtgärder, bland annat 

halvvägsboenden och frigång. Det finns även behandlingsprogram som man under sin vistelse 

på anstalt kan delta i, som bland annat riktar sig mot missbruk, det finns även program som 

riktar sig mot individer som begått våldsbrott.  Behandlingar som riktar sig mot "allmän 

kriminalitet" består av olika program som till stor del går ut på motivationssamtal och 

beteendeterapi (Kriminalvården, 140127). 

 

 

 Syfte och Frågeställningar 
 

Denna studie syftar att ta reda på om individer som avtjänat straff på svenska anstalter upplevt 

att självkänslan påverkats åt något håll, och för att undersöka hur det stöd som erbjuds upplevs, 

i ett försök att bidra till mer kunskap om något vi i dagens läge fortfarande vet väldigt lite om.   

    Forskningen visar, som klargjorts ovan, på olika motsägande resultat och inget samband tycks 

ännu ha upptäckts. Den stora bristen på nutida forskning gällande fängelsestraffets inverkan på 

en individs självkänsla är huvudsyftet med denna studie, då det bara är en av alla luckor som 

behöver fyllas när det gäller forskning om fängelsestraffs inverkan på människan.   

Frågeställningarna som studien syftar att svara på är (1) Hur ser individer som avtjänat straff på 

svenska anstalter på insatser från kriminalvården och klimatet på anstalterna? Främjar dessa 

utvecklingen av den egna självkänslan? (2) Hur ser individer som avtjänat straff på svenska 

https://lagen.nu/2010:610#K1P5S1
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anstalter på sin självkänsla under tiden som straffet avtjänades, vid tidpunkten för frigivning 

samt tiden efteråt? Bakom frågeställningarna står det faktum att idag fokuserar de 

rehabiliterande program som finns på drogmissbruk, våld och allmän kriminalitet. Självkänslan, 

forskning kring denna i just den här specifika situationen, och fortlöpande arbete tycks ha 

hamnat i skymundan. 

Då det som här ovan visats finns mycket bestämmelser och målsättningar om hur 

kriminalvården i Sverige ska arbeta kan ett individperspektiv på situationen tillföra en 

upplysande aspekt. Det är trots allt individerna som dömts till fängelsestraff som upplevt hur 

arbetet genomförts och hur målsättningarna eftersträvats.  

 

 

Metod 
 

Deltagare  
 

Studien grundas på åtta stycken manliga deltagare i åldrarna 23 till 36 år. Sju av männen hade 

avtjänat straff i fängelse och en på behandlingshemför ungdomar på grund av låg ålder vid 

domens fastställan. Längden på straffen bland deltagarna varierade mellan 1,5 år som kortast 

och 17 år som längst. Deltagarna hade avtjänat sitt straff för mellan två och fyra år sedan. 

 Ett tillgänglighetsurval gjordes genom att kontakt förmedlades på privat väg med några av 

deltagarna som sedan förmedlade kontakt till övriga deltagare. Urvalet av deltagare vart därmed 

även ett så kallat snöbollsurval. Deltagarna valdes ut efter vissa kriterier. Dessa var att 

deltagarna skall ha blivit dömda till ett straff som innebar frihetsberövande i form av fängelse 

eller vistelse på behandlingshem för ungdomar. För att inte på något sätt påverka deltagarna 

negativt i psykisk mening var ett av kriterierna att straffet skall ha varit avtjänat för minst ett år 

sedan.  Detta gjordes för att minimera risken för obehag hos deltagarna och för att undvika att 

riva upp eventuella psykiska påfrestningar. Då minneseffekten kan ge en skev bild av en 

upplevelse som skedde långt bak i tiden var även ett av kriterierna att tiden sedan avtjänat straff 

inte skall överstiga 5 år bakåt i tiden. 

 

 

Material 
 

En semistrukturerad intervjuguide med frågor utformades där frågornas möjlighet till öppna 

svar lämnade stort utrymme för deltagarna att fritt berätta om sina upplevelser. Alla deltagare 

besvarade samma grundfrågor, följdfrågorna var varierande utifrån deltagarens berättelse. 

Frågorna under intervjuerna baserades på de två övergripande forskningsfrågor som studien 

bygger på. De frågor som syftade på att ta reda på upplevelser kring självkänslan hos deltagarna 

grundades på beskrivningen av begreppet självkänsla som nämnts tidigare (Myers, Abell, 

Kolstad & Sani, 2010). Exempelvis tillfrågades deltagarna om deras upplevelse av deras egna 

förmågor och om deras tankar om vad anhöriga och andra i omgivningen tyckte. Deltagarna 

tillfrågades också om hur deras upplevelse av sin självkänsla var innan straffet, under tiden 

straffet avverkades och efter frigivning, detta för att söka svar på frågeställningen som berörde 

detta. Frågor gällande deltagarnas upplevelser av tiden på anstalt/behandlingshem och de stöd 

som erbjöds lämnade stor plats för att deltagarna skulle kunna beskriva sin upplevelse och lägga 

vikt på det de själva ansåg var av värde. Bland intervjufrågorna tillfrågades även deltagarna om 

huruvida de själva ansåg att stöd med självkänslan under tiden straff avtjänades skulle kunna 

påverka individen och efterföljder. Deltagarna fick även svara på frågor där man ville ta reda på 

vad för sorts stöd dom blivit erbjudna samt tackat ja till under vistelsen, och hur de hade upplevt 

detta. Specifikt frågades det om stöd kring självkänsla. Detta för att försöka besvara 
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frågeställningen om huruvida individerna upplevde att det aktivt arbetades med deras 

självkänsla under vistelsen eller inte.  

Övrigt material som användes vid insamling av data – mobiltelefon för att göra ljudupptagning 

av intervjuerna.  

 

 

Procedur 

 

De första deltagarna kontaktades genom att privata bekantskaper fick en kort presentation med 

studiens syfte och utformning, som de förmedlade till deltagarna med frågan om de ville ställa 

upp. När deltagarna tackat ja kontaktades de per telefon. Övriga deltagare fick information om 

studien av tidigare deltagare med förfrågan om de ville delta, även de kontaktades sedan per 

telefon. Alla deltagare fick välja plats för intervjutillfället. Majoriteten valde en neutral plats, ett 

café. Två av deltagarna valde att genomföra intervjun i sitt hem. Varje intervju inleddes med en 

kort presentation av studien, syftet med den och information om på vilken nivå studien 

genomfördes. Deltagarna fick också muntlig information om att allt material hanteras 

konfidentiellt och att deras svar endast kommer att användas i forskningssyfte enligt 

Vetenskapsrådets etiska principer (2011). De fick även information om att de kunde avsluta 

intervjun när helst de ville och att de gärna får ta del av resultatet om så önskas. Slutligen fick 

de frågan om de godkände att intervjun spelades in med ljudupptagning. Samtliga deltagare 

samtyckte till detta. Alla ljudupptagningar raderades så fort transkribering genomförts. 

Deltagarna fick också en kort beskrivning av vad begreppet självkänsla syftade åt i studien. 

Intervjuerna var av varierande längd beroende på deltagarens omfång på svar av frågorna. De 

varierade i tid med allt mellan 30 minuter till två timmar. 

 

 

Databearbetning 
 

Alla intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger och transkriberades löpande allteftersom 

de genomfördes.  När alla intervjuer var transkriberade lästes de igenom upprepade gånger för 

att få en överblick av helheten i deltagarnas svar. Sedan meningskoncentrerades varje intervju 

för att få en kortare och mer lättarbetad text. Nästa steg var att söka i de meningskoncentrerade 

intervjuerna efter teman som överlappade, för att hitta likheter i deltagarnas berättelser. Flera 

mindre teman som hörde ihop med varandra upptäcktes och parades ihop till större mer 

övergripande teman. Exempelvis sattes temat ”missnöje med behandlingsprogram under 

vistelsen” ihop med temat ”missnöje med stöd vid utslussning”, och bildade temat ”missnöje 

med stöd”. De tre övergripande teman som upptäcktes var (1) Missnöje med stöd (2) Ingen 

förändring gällande självkänslan och (3) Brist på motivation. Några mindre teman upptäcktes 

som samlats under sista rubriken i resultatdelen, (4) Övriga aspekter av vikt. Analysen av 

materialet kan sägas vara en blandning mellan deduktiv och induktiv. Den är deduktivt utförd 

på så sätt att en sorts hypotes ställdes genom frågeställningarna. Tillvägagångssättet var sedan 

induktiv genom att intervjuerna inte var helt strukturerade och man hade inte på förväg bestämt 

vilka teman studien skulle utgå ifrån, utan temana var sådana som uppstod efter att materialet 

hade gåtts igenom (Langemar, 2008).  
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Resultat 
 

Resultatet redovisas under rubrikerna för de tre övergripande teman som upptäcktes och en 

sammanfattande rubrik för några av de mindre teman som uppdagades under intervjuernas 

sammanställning.  

 

 

Missnöje med stöd 
 

Av de åtta deltagarna svarade sju personer på olika sätt att de var missnöjda med det stöd som 

erbjöds under vistelsen på anstalt/behandlingshem. Deltagarna berättade alla om att de erbjudits 

stöd i form av samtalskontakt/terapeut och deltagande i olika former av behandlingsprogram. 

En del program var obligatoriska att delta i, samtalskontakt/terapeut var i de flesta deltagares 

fall valfritt. Endast en deltagare uppger att denne haft som krav att träffa terapeut för att få vara 

kvar på avdelningen. Endast en av deltagarna var nöjd med resultatet och behandlingen via 

terapeut. Den deltagare som var nöjd med behandlingen uttrycker under intervjun att denne tror 

att det positiva resultatet berodde på bra personkemi med terapeuten, och inte så mycket på den 

kognitiva beteendeterapi som genomgicks.  

Alla deltagarna tog upp att de behandlingsprogram de genomgått under sitt straff, var 

övervägande antal av dem inriktade på missbruksproblematik av olika slag, och att man inte 

hade någon nytta alls av dessa om man inte missbrukade droger eller alkohol. ”Om du ska få 

hjälp överhuvudtaget måste du ha narkotikaproblem”. Inget av de program deltagarna 

genomgått under sin tid på anstalt/behandlingshem fokuserade på, eller berörde självkänslan. 

Deltagare berättar under intervjuerna också om hur de behandlingsprogram som genomgåtts 

aldrig följdes upp, när programmet var avslutat återkopplades det aldrig till de resultat som 

uppnåtts vilket bidrog till minskad effekt och engagemang. 

Sex av de åtta deltagarna var missnöjda med stödet/och eller utformningen av frigivningen 

och den utslussning de fick ta del av. ”Jag vart lovad saker som inte hände vid utslussningen” 

uttalar sig en av deltagarna.  Detta uppenbarar sig som ett starkt tema bland intervjuerna, och 

majoriteten är besvikna på utslussningen från anstalten/behandlingshemmet ut i det fria. En av 

deltagarna berättar om hur denne gått från en isoleringsavdelning direkt till att bli frisläppt, och 

att denne av en tillfällighet fått tag i kläder att komma ut från anstalten i, detta var inget han 

skulle ha fått hjälp med annars. De två deltagare som var nöjda med sin utslussning vid 

frigivningen talar båda två om hur viktig utslussningen var. ”Bästa stödet? Att det funnits 

kunniga personer som kunnat hjälpt mig även efter”.  

En av de två berättar om att det under utslussningen arbetats efter ett system med lite ”morötter”, 

belöning vid gott uppträdande, och att detta motiverat och lett till ett bra resultat. En utslussning 

skedde successivt, där deltagaren berättar att denne först haft permissioner med personal 

närvarande under en längre tid för att sedan släppas ut ensam och slutligen vid frigivning få ha 

fotboja och kontakt med frivården regelbundet. ”För mig var det bra med trappsteg, det gick 

inte för fort eller för långsamt. Det blir ju lite av en chock annars, det blir för mycket för en 

människa ”.   

Av de åtta deltagarna uppger sju av dem att familj och vänner varit det främsta stödet både 

under tiden straffet avtjänades och vid tiden för frigivning. Alla dessa sju deltagare var negativt 

inställda till det stöd som erbjöds under vistelsen och vid frigivning. En av deltagarna uppger 

att denne bröt kontakt med vänner och tog avstånd till familjen under tiden straffet avtjänades. 

Samma deltagare var optimistiskt inställd till det stöd som erbjöds både under vistelsen och vid 

utslussningen. 
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Ingen förändring gällande självkänslan 

 

Endast en av de åtta deltagarna har upplevt att självkänslan påverkats i positiv mening under 

tiden på anstalt/behandlingshem. ”Tiden där stärkte min självkänsla och hjälpte mig att ta 

kontroll över mig själv och mitt liv”. En annan av deltagarna berättar om att en viss sorts 

självkänsla vart stärkt under strafftiden, och förklarar då att denne syftar på att den kriminella 

identiteten stärktes under vistelsen. Och förklarar att självkänsla i form av att tro på sig själv 

efter straffet avtjänats, i situationer som exempelvis arbetssökande och sociala kontakter snarare 

vart sämre än innan. Övriga deltagare uppger att de inte upplevt att självkänslan påverkats alls 

under vistelsen. En av deltagarna berättar: ” Jag har inte vikt en tum, jag är vad jag alltid varit. 

Vad andra tyckte? Nää, tänkte inte på det, det där visste jag. Att de vet vem jag är.” när frågan 

om självkänslan ändrats under eller efter straffet och om andras åsikter reflekterades över under 

vistelsen på anstalt/behandlingshem kommer upp. En deltagare lyfte fram att upplevelsen av att 

man kunde stå för brottet man begått och att straffet kändes rättvist i relation till brottet, var en 

aspekt som bidrog till att självbilden och självkänslan inte förändrades av vistelsen.  

De deltagare som avtjänat de längsta straffen av de åtta som har intervjuats är de som 

uttrycker starkast upplevelse av en oförändrad självkänsla. ”Nää, jag satt så länge så va inget 

jag tänkte på.” är ett av svaren på frågan om deltagarna upplevde att synen på dem själva 

förändrades under tiden på anstalten/behandlingshemmet. Det är en variant av ett svar som 

genomsyrar majoriteten av intervjuerna, de uppger att de inte reflekterat över detta, och 

upplevde aldrig någon förändring avseende självkänslan efter frigivningen. Det var endast en 

av deltagarna som uppgav att denne hade mycket funderingar kring vad vänner och familj tänkte 

och tyckte under tiden straffet avtjänades, detta vart till ett bekymmer gällande vilka som fanns 

kvar efter frigivning. Övriga deltagare uppger att detta inte var något som de reflekterade över, 

de uttrycker att de kände sig säkra på vart de hade sin familj och vänner, och att de visste att de 

fortfarande var accepterade och värdefulla i omgivningens ögon. 

 

 

Motivation 
 

Alla de åtta deltagarna gör själva paralleller mellan självkänsla och motivation på olika sätt, de 

tycks koppla samman dessa starkt och motivation utgör därför ett viktigt tema. Med motivation 

är intervjuarens uppfattning att deltagarna syftar till motivation att sträva efter saker, att uppnå 

mål och att arbeta framåt. Både mot mål under vistelsetiden och efter straffets slut. En av 

deltagarna uttrycker att ledningen på anstalterna tycktes arbeta utifrån ett sätt där de intagna 

inte motiverades utan att de snarare fokuserade på de anställda. ”Vet inte om det står någonstans 

vem dom ska motivera, personalen eller fångarna”.  Återigen kan bristen på uppföljning av de 

behandlingsprogram som genomförs tas upp. Deltagare påtalar att detta ledde till minskad 

motivation att arbeta med sig själv och det som berörts under programmens gång. En av 

deltagarna berättar om hur psykiskt påfrestande det var att under vistelsen ha möjligheten att 

ansöka om tillstånd att inneha diverse materiella ting, men att detta alltid avslogs. Deltagaren 

betonar att det aldrig gavs tillstånd, och att situationer som dessa bidrog till att motivationen i 

stort sjönk. En deltagare berättar om att det endast ett väldigt få antal gånger under tiden ett 

längre straff avtjänades fördes samtal kring hur situationen efter avtjänat straff såg ut, och vad 

deltagaren hade för förutsättningar efter frigivning. 

 Deltagare berättar om hur de under tiden de fortfarande avtjänade sina straff fick brev där 

skulder från skadestånd och liknande de gjort sig skyldiga till i och med brottet de begått 

krävdes in. Och vilken känsla av hopplöshet inför frigivningen detta medförde. Endast en av 

deltagarna upplevde en starkare motivation till saker under sin vistelse. Och beskriver det som:  

”Att få in vardagliga rutiner, och kunna se fram emot nästa dag.” 
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Övriga aspekter av vikt 
 

Vid frågan om vad deltagarna tror om arbete med självkänslan i någon form under tiden man 

avtjänar straff på anstalt/behandlingshem svarar alla åtta att de absolut tror att det skulle vara 

positivt. Alla deltagarna tror att detta skulle hjälpa för att förebygga återfallskriminalitet. 

”Starkare självkänsla hjälper en att inte gå tillbaka till samma umgänge som innan”, är en av 

deltagarnas åsikt. Endast en av de intervjuade deltagarna ansåg att denne haft nytta av en ideell 

organisation efter frigivningen. Flera av deltagarna som spenderat tid på fler än en anstalt 

belyser att miljön på anstalterna skiljer sig åt i väldigt stor grad. De syftar då både på 

tillvägagångssätt i vardagen och rehabiliteringen, hur personal agerar och relationen mellan 

interner.  

 För att se till helheten i intervjuerna genomsyras dessa av en negativ inställning och mycket 

kritik riktad mot den svenska kriminalvården. Majoriteten av deltagarna uttrycker besvikelse 

över bristen på relevant stöd och en upplevelse av inkompetens hos personal.  

 

 

Diskussion 
 

Individer upplever sin omvärld olika, man gör sina egna uppfattningar utifrån individuella 

skillnader och erfarenheter. Därmed finns det en förförståelse att individer som avtjänar straff 

på anstalter kommer att uppleva sina vistelser olika, vilket kan bero på många olika faktorer. 

Några faktorer av dessa kan exempelvis bero på utgångspunkten av en individs självkänsla, 

uppfattning av sig själv och det mentala hälsotillståndet.  

Vid svår mental sjukdom kan exempelvis individen ha begränsad förmåga att tillgodogöra 

sig den rehabiliterande effekten av straffet, då denne har en annan verklighetsuppfattning 

jämfört med en personal som inte har diagnosticerats med någon mental sjukdom (Yang et al., 

2009). 

Att området kring hur självkänslan eventuellt kan inverka på personliga och sociala områden 

hos människan inte har utforskats så väl är en av de bidragande aspekterna till att denna studie 

har genomförts (Baumeister, 2003, genom Trzesniewski, Donellan, Moffit, Robins, Poulton & 

Kaspi, 2006). Då studier har visat på att omgivningens åsikter och acceptans är viktiga för en 

individs bild av sig själv, kan frågan hur människan reagerar när denne kopplas bort från sin 

vana omgivning och viktiga personer, som vid ett fängelsestraff, ställas. Denna teori syftar 

främst på att det vid låga nivåer av självkänsla är viktigt med omgivningens åsikter och 

acceptans (Vermont, van Knippenberg. D, van Knippenberg. B & Blaauw 2001). Som det 

redovisas i resultatet var detta något som endast en av deltagarna uttryckte oro kring, övriga 

kände sig säkra på anhörigas åsikter och acceptans och kände ingen oro kring detta. Ziegler- 

Hill (2010) nämner en liknande teori men utan att lägga vikt vid utgångsläget av självkänslan 

hos personer. Man kan nästan säga att det är en teori som uttrycker sig i omvänd ordning 

gentemot den tidigare nämnda. Teorin som Ziegler-Hill tar upp visar bland annat på att om man 

har en tro på att ens omgivning värdesätter och accepterar en bidrar detta till en mer positiv bild 

av sig själv. Då majoriteten av deltagarna i studien även uppgav att de hade ett stort stöd i sina 

anhöriga är det möjligt att detta var en bidragande aspekt till självkänslans bevarande.  

En individs nivå av självkänsla när ett straff ska påbörjas kan utifrån resultatet av denna 

studie anses viktig. Om individen från början har en god självkänsla och den bevaras under 

straffets gång är det något väldigt positivt. Å andra sidan är lägre nivåer av självkänsla från start 

som bevaras på samma nivå något negativt. Straffets längd är också något som kan spela in på 

hur väl självkänslan bevaras, detta då tidigare forskning tyder på att självkänslan påverkas mest 
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i början av ett straff och sedan stabiliseras och går tillbaka till ursprungsläget (Zamble & 

Porporino, genom Greve & Enzmann, 2003). Detta medför att det är möjligt att korta straff har 

en sämre inverkan på självkänslan än vad de längre straffen har. En aspekt som skulle vara 

intressant att undersöka. Därför anser jag att arbeta med att stärka individers självkänsla under 

tiden straffet avtjänas endast medför något gott. 

Man har ännu inte kommit fram till om det finns något direkt samband mellan antingen hög 

eller låg självkänsla och kriminalitet. Det finns forskning som talar för samband åt båda hållen. 

Kanske är det ett tecken på att ett samband mellan självkänsla och kriminalitet inte existerar, 

att det är individer med varierande grad av självkänsla som begår brott. Kanske är det möjligt 

att en viss nivå av självkänsla kan kopplas samman med en viss sorts brott, detta vore intressant 

att se mer forskning kring. 

När det gäller deltagarnas missnöje angående det stöd de erbjöds under tiden de avtjänade 

sitt straff finns mycket kunskap att hitta i tidigare forskning. Forskning som har gjorts har 

mestadels skett i andra länder men kan troligtvis även tillämpas i Sverige. Ett resultat av en av 

dessa var som tidigare nämndes, en undersökning som resulterade i att gruppterapi med 

tillhörande ”hemläxor”. Där deltagarna i terapin fick med sig uppgifter som de arbetade med 

på övrig tid (Morgan & Flora, 2002). Detta är något som kan kopplas till att deltagarna i denna 

studie uttryckte en saknad av uppföljning på de rehabiliteringsprogram som genomgåtts. Med 

en uppföljning i klass med Morgan och Floras ”hemläxor” är det möjligt att resultatet skulle bli 

bättre och deltagarna uppleva en större nöjdhet med behandlingen. Detta då flera av deltagarna 

uttryckte en saknad av uppföljning av de program de medverkade i. Deltagarna uttryckte att de 

inte kunde se hur programmen de arbetade med utvecklade dem eller gav dem något nyttigt. 

I inledningen av denna rapport beskrivs hur kriminalvården arbetar utifrån 

verkställighetsplaner där det planeras för en så bra utslussning som möjligt. Detta är något som 

förväntades komma upp under intervjuerna, men ingen av deltagarna nämnde en sådan 

verkställighetsplan. Och som redogjorts för under resultat var diskussionen om tiden och 

förutsättningarna efter avtjänat straff få och flyktiga. Den fokus som enligt kriminalvården och 

verkställighetsplanen ska ligga till grund för alla frihetsberövade kan man anta fungerar bra 

som hjälp vid den brist på motivation som flera av deltagarna i studien uttrycker, därför skulle 

nog ett mer tydligt arbete med detta kunna ge positiva resultat.  

Visher och O´Conell (2013) anser att fokus under strafftiden i rehabiliteringen bör ligga på 

den dömdes egna uppfattningar och förväntningar på hur det kommer att bli vid frigivning. En 

teori som känns både logisk och genomförbar, ändå är det inget som kan speglas i resultatet 

från denna undersökning. I inledningen av rapporten nämndes också att man sett samband 

mellan en optimistisk syn på frigivning och effektiv drogavvänjning (Visher & O´Conell, 

2013). Detta visar inte resultatet från denna studie något direkt om, men det lyfts upprepade 

gånger i intervjuerna att det satsas mycket på denna drogavvänjning och kanske är det en sådan 

teori som ligger bakom det. Dock behövs något lika motiverande men som är anpassat för de 

individer som inte missbrukar droger eller alkohol, detta är något som tydligt framkommer 

bland intervjuerna att det saknas. 

I inledningen togs forskning som Barlow & Durand (2012) skriver om upp, som visar på att 

en stor del av de människor som diagnosticerats med antisocial personlighetsstörning också 

uppvisar ett kriminellt beteende. Dragen hos någon med diagnosen, avsaknad av empati, en 

överdrivet god bild av sig själv, stark impulsivitet och tendenser att inte känna ånger bland 

annat, är drag som helt klart kan härledas till en kriminell livsstil. Detta är något mycket 

intressant men just denna aspekt undersöktes inte i denna studie. Då en sådan undersökning 

skulle kunna kräva mycket av deltagarna ur psykisk synpunkt, och eventuellt bli påfrestande 

och risken att intervjuerna skulle sätta igång en jobbig psykisk process hos deltagarna skulle 

kunna vara stor. För att genomföra en sådan aspekt av studie skulle krävas psykologresurser att 

erbjuda deltagarna.  
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Att göra skillnad på olika delar av självkänslan likt Woessner & Schneider (2013) där de i 

sin undersökning separerade kroppslig självkänsla från social har troligen påverkat resultatet 

av studien. Endast en av deltagarna nämnde att en sorts självkänsla stärktes, och det var den 

kriminella identiteten. Detta speglar att om man delat upp självkänslan i flera aspekter är det 

möjligt att man fått ett mer korrekt och mer tydligt resultat. Begreppet självkänsla är stort och 

öppet för många individuella tolkningar och hade möjligen behövts specificeras. Det vore även 

intressant att kunna jämföra dessa aspekter i stil med Woessner och Schneiders forskning kring 

våldsdömda fångar. 

Kopplingen mellan motivation till att arbeta framåt och sträva efter mål och självkänsla var 

något deltagarna gjorde på egen hand, och det är ytterst intressant att de allihop gjorde detta. 

Vad denna koppling beror på är osäkert, möjligtvis har intervjuledaren uttryckt sig oklart vid 

definiering av begreppet självkänsla, eller så var kanske bristen på motivation så pass stor att 

det överskuggade övriga upplevelser. Deltagarnas berättelser om hur psykiskt påfrestande en 

del saker i vardagen under tiden på anstalten kunde vara, är något ofullständiga, man lyckades 

aldrig precisera på vilket sätt det upplevdes som psykiskt påfrestande. 

 En intressant aspekt som framkom under studien är den att alla de intervjuade deltagarna 

svarade att de definitivt trodde att ett arbete med att stärka och upprätthålla självkänslan under 

tiden straffet avtjänades skulle hjälpa till att förhindra återfallskriminalitet. Detta till trots 

resultatet som visar att majoriteten inte upplevde sin självkänsla som förändrad. En möjlig 

bidragande orsak till detta kan vara att de ansåg sin självkänsla som god och det hade även gått 

bra för dem efter avtjänat straff och inga återfall i kriminalitet hade skett. Detta var dock inget 

som någon av deltagarna uttryckte. Däremot verkar inga bevis för att en stark självkänsla bidrar 

till att minska risken för återfallskriminalitet ha upptäckts i nutida forskning, det är en 

uppfattning som deltagarna i denna studie är av. 

Utifrån tidigare forskning, som exempelvis Edens, Kelly, Lilienfeld, Skeem & Douglas 

(2014), tycks förekomsten av antisociala personlighetsstörningar hos dömda brottslingar vara 

relativt vanliga. Diagnoser som antisocial personlighetsstörning och psykopati används för att 

förutse antisociala beteenden, som exempelvis kriminalitet (Riser & Kosson, 2013). Men då 

studien inte undersökte huruvida antisociala personlighetsstörningar förekom bland deltagare 

kan man inte uttala sig om förekomsten av detta. Som skulle kunna vara en del av förklaringen 

till att deltagare uppskattade sin självkänsla som väldigt god och som på så vis skulle snedvrida 

resultatet.  

 

 

Validitet och generaliserbarhet 
 

En pilotintervju hade varit att föredra för att bekräfta validiteten i frågorna som skulle ställas, 

för att se till så att frågorna gav svar på frågeställningarna. Då målgruppen av deltagare var 

väldigt svår att nå och det var mycket svårt att hitta personer att intervjua fick detta avstås, trots 

dess många fördelar, detta till förmån för att tillräckligt många deltagare skulle gå att få ihop 

till studien. När det gäller studiens replikerbarhet, har tillvägagångssättet beskrivits utförligt för 

att detta ska vara möjligt. Chanserna för ett annorlunda resultat uppskattas dock som stora då 

studien helt bygger på individers upplevelser. Upplevelser som är olika för varje unik individ. 

Detta är en studie som bygger på kvalitativ metod och således är resultaten det likaså.  

Det finns alltid en möjlighet att intervjuledaren påverkade deltagarna vid intervjutillfället, 

kanske skulle en person av annat kön eller annan ålder få andra svar. Det är en möjlighet som 

tagits i beaktande. Kanske kan även tidpunkten för intervjuerna ha spelat in. Det är möjligt att 

andra svar framkommit om studien gjorts med individer under tiden de avtjänade sitt straff, 

eller vid en tidpunkt kort därefter med tanke på minneseffekt är detta troligt. Ännu en risk som 

äventyrar studiens validitet är fenomenet där intervjupersonerna svarar vad som ser ut att vara 
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det socialt accepterade svaret, detta är en risk som uppstår vid intervjuer då det kan vara svårt 

att säga exakt som man vill till en främmande intervjuledare. Detta kan leda till ett eventuellt 

skevt resultat. Detta är medvetandegjort i denna studie och har förebyggts genom att ställa så 

neutrala och ickevärderande frågor som möjligt.  

Resultatet från denna studie går inte att generalisera till hela populationen av personer som 

någon gång dömts till frihetsberövande. Då endast åtta deltagare inte kan representera en stor 

population, och endast män representerades i denna studie. För att få ett generaliserbart resultat 

krävs ett mycket större urval där även kvinnor finns representerade. Det krävs också en större 

variation geografiskt sett, i denna studie kom alla deltagare från en och samma stad, det ger inte 

en representativ bild över landets population. En annan urvalsmetod är också att föredra, att 

denna studie grundas på ett snöbollsurval där deltagare förmedlat kontakt med andra deltagare 

kan ha inverkan på resultatet. Det är möjligt att på grund av att deltagare känner varandra kan 

risken vara stor att åsikter delas i större omfång än om deltagarna vore orelaterade till varandra. 

Att en av deltagarna skilde sig från övriga i och med att straffet avtjänades på ett 

behandlingshem för ungdomar påverkar möjligtvis validiteten och generaliserbarheten i 

studien. Uppskattningsvis skiljer sig ett behandlingshem för ungdomar åt från en anstalt, trots 

att det är ett frihetsberövande straff som dömts ut. Miljöerna och tillvägagångssätt gällande 

rehabilitering skiljer sig till synes mycket åt. Att denna blandning av sorter av avtjänade straff 

blev mixade berodde också det på svårigheten att nå ut till målgruppen och få deltagare till 

studien. 

Under intervjuernas gång upptäcktes att det ibland kunde vara svårt att hålla diskussionen 

till ämnet, då intervjuerna var utformade för att komma åt deltagarnas egna berättelser var 

frågorna öppna och spelrummet att prata fritt var stort. Vilket bidrog till att deltagarna lätt kom 

in på andra spår och pratade mer om andra aspekter av sin vistelse än de som efterfrågades. 

Vilket kan ha bidragit till att materialet kring de efterfrågade aspekterna blev något tunnare än 

väntat.  

 

 

Framtida forskning 
 

Som det har nämnts i rapporten är fängelsestraffet som sådant, anstalters miljöer och insatser 

och deras eventuella inverkan på en människas självkänsla fortfarande ganska outforskat. Det 

finns utrymme för mycket forskning. Kanske är det så pass lite forskning som bedrivits i ämnet 

på grund av de svårigheter som även denna studie stött på 

En möjlighet vore att fortsätta på spåret där skillnaderna mellan att avtjäna straff som ung 

på ett behandlingshem för ungdomar och på en anstalt togs upp. En sådan undersökning skulle 

eventuellt kunna bidra till en förbättring på de båda sorternas instanser.  Att undersöka skillnad 

mellan åldrar gällande upplevelser av att avtjäna straff på anstalt kan även det vara en nyttig 

studie, för att se hur olika åldrar reagerar på miljön, om det finns några skillnader. Det vore 

också intressant att utföra en jämförande studie där man har å ena sidan deltagare som avtjänat 

längre straff, cirka sex år eller längre, å andra sidan de som avtjänat kortare straff, ungefär max 

två år. För att jämföra dessa grupper och se om det finns skillnad i upplevelse av påverkan av 

självkänsla. Förhoppningsvis har denna studie i sitt om än mindre omfång, bidragit till viss 

hjälp av fylla de luckor som finns i dagens forskning, och att det kan bidra till ett steg i att 

klargöra huruvida fängelsestraff har inverkan på självkänsla och i sådana fall i vilken riktning.  

Det vore intressant att mer ingående studera teorin om att självkänslan påverkades mest i 

början av ett straff, för att sedan stabilisera sig (Greve & Enzmann, 2003). Och att försöka ta 

reda på hur det kommer sig om man finner tydliga bevis för att det är så. Utifrån denna studie 

kan slutsatsen dras att deltagarna i studien själva upplevde att deras självkänsla inte påverkades, 
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varken i negativ eller positiv riktning. Vad detta beror på krävs att mer ingående forskning som 

tar hänsyn till fler variabler utförs. 
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