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Sammanfattning 

 
Även om det tidigare funnits straff som liknade dagens fängelsestraff är det i slutet av 1700-talet 
och i början av 1800-talet som fängelse blir ett allmänt straff, vilket bidrar till att ett rättvisare 
samhälle tar fart. Fängelsestraffet skall vara för alla medborgare och ska alltid i första hand vara 
straffpåföljden oberoende av vem som döms. En av anledningarna till att det ses som ett mer 
civiliserat straff är att alla människor lider lika mycket av att tas ifrån sin frihet. Om man istället 
ser på exempelvis böter kommer vissa ha lättare att betala än andra vilket gör den formen av straff 
mer orättvis (Foucault 2003, s 234). Fängelset ses idag som en självklarhet när det kommer till 
straffpåföljd och detta tankesätt hävdas i boken Brott och straff (2003) vara svårt att frigöra sig 
ifrån, trots att man är medveten om alla nackdelar som finns i och med ett fängelsestraff (Foucault 
2003, s 234). Risken med det monotona livet som pågår inne i fängelser har med tiden utvecklats 
och en av utfallen med det har lett till möjligheten för interner att utbilda sig. 

 
I den offentliga utredningen om Framtidens Kriminalvård (SOU 2005:54) som är framtagen av 
Justitiedepartementet poängteras det att Kriminalvården för närvarande har ansvar över den 
teoretiska vuxenutbildningen som tillhandahålls på grundskole- och gymnasienivå på anstalt. 
Målet som regeringen har satt upp gällande utbildningen innefattar klienternas möjligheter till 
att utveckla sin kompetens och sina kunskaper i syfte att främja deras personliga utveckling men 
även att stärka samhällets demokrati, jämställdhet, ekonomiska tillväxt och sysselsättningsgrad. 
Målbilden är tydlig och inslaget av studier inom kriminalvården känns lika nödvändig som 
relevant när det kommer till hur vida samhället vill frige människor med framtidsvisioner och ny 
kunskap. 
 
På frågan hur dessa mål ska uppfyllas måste självklart utvecklingsarbetet kontinuerligt pågå 
eftersom detta är en relativt ny studieform. Utbud och efterfrågan gäller inom kriminalvårdens 
verksamhet även om den är statligt finansierad och inga konkurrenter finns. Syftet med den här 
studien är inte att tillföra forskning kring klientutbildningen och arbetsmarknadsutbildningarna 
i sig och hur de fungerar utan att flytta fokuset till de enskilda individernas utbildningsstrategier 
och sätta dem i relation till den undervisning som bedrivs. Det vill säga att undersöka hur deras 
strategier såg ut när de en gång gick i skolan, hur de ser ut i dagsläget och vad för strategier de 
planerar och önskar att tillämpa i framtiden. För att fortsätta det utvecklande arbetet med 
utbildningsinsatser på anstalter så måste förståelsen kring hur de intagna som ska studera tänker, 
planerar, hoppas och resonerar öka, och därefter utforma strategier för utbildning som de känner 
att de har nytta av. 
 
I och med mitt eget arbete som kriminalvårdare så har jag följt de män som studerar på den 
anstalten där jag arbetar. Det är i små vardagliga samtal kring utbildning med dem som jag har 
upptäckt vad mycket de tänker och planerar kring sina studier. Det är en lätt fördom och tro att 
dem går dit för att ha något att göra och sedan ändå kommer att återfalla i sin brottslighet vid 
frigivning, men så är inte fallet, i alla fall på denna specifika anstalt. Om systemet för 
klientutbildning skulle vara mer anpassat efter männens önskemål, vem vet om det skulle tillföra 
en ännu högre procent av framtida frigivna klienter som studerar vidare istället för att återfalla i 
kriminalitet? 
 
 
Centrala begrepp: Utbildningsstrategier, utbildningskapital, identitetsskapande, jagbild 
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Förord 

 
Jag vill först och främst rikta ett stort tack till de intagna som ställde upp och var respondenter. 
Jag är oerhört tacksam att ni tog er tiden. Jag tror på er och önskar er all lycka med era studier 

nu och i framtiden! 

Sedan vill även ödmjukast tack till min handledare Moa Lindqvist som på ett vänligt och 

proffsigt sätt gett mig tips och vägledning i processen med att skriva denna uppsats. 

Jag är otroligt glad att jag valde att studera Utbildningssociologi på Uppsala Universitet och har 

under hela vägen haft seriösa, förstående och kompetenta lärare, vilket har gjort att jag fullföljt 

dessa studier även när det har varit tunga perioder med mycket andra studier och jobb. 
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Inledning 

Denna sociologiska studie har sin utgångspunkt i Pierre Bourdieus teori om fält och 
kapital. Hans syn på utbildningskapital och hur människor kan använda sig av 
strategier för att höja detta kapital kommer sättas i relation till hur intagna vid ett 
fängelse med säkerhetsklass 2 har upplevt, tänkt, och handlat kring sina egna studier 
och sin utbildningsbakgrund. Landets anstalter arbetar kontinuerligt med att 
utveckla sina lärcentrum och det är ett arbete jag personligen intresserar mig för 
samt även har arbetat med under en längre tid. Att få uppleva dessa mäns resa med 
sin utbildning har varit en ynnest och jag är övertygad om att utbildning kan vara 
en del i arbetet mot att minska återfall i brott. Vad jag anser saknas i den befintliga 
forskningen är främst röster från de som faktiskt studerar på anstalt och vad de 
önskar uppnå, vad deras känsla kring utbildning i stort är samt hur de upplever att 
det går. Den forskning som idag finns är ofta direkt resultatfokuserad och syftar till 
att kartlägga hur många som inte återfallit i brott eller hur många som fått ett arbete 
exempelvis. Vilket utvecklingsarbete i samhället som helst startar med att samla in 
röster från de berörda och därifrån bestämma åtgärder, den synen på utvecklingen 
även kring lärcentrummetoden önskar jag belysa här.  

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka manliga interners 
förhållningssätt till utbildning när man ser till tiden före kriminaliteten, under 
verkställighetstiden på anstalten och framöver i livet då de blivit frisläppta. Mer 
ingående syftar studien delvis till att undersöka vilken syn och vilka upplevelser de 
intagna har haft på och av skolan och skolsystemet under sin uppväxt och vilka typer 
av utbildningsbakgrunder de är ifrån. Den andra delen syftar till att undersöka vad för 
syn de har på utbildning i dagsläget och vilka förhoppningar de har på framtiden vad 
de vill uppnå med sin utbildning. De senare kan förstås som medvetna eller omedvetna 
sätt att orientera sig i utbildningssystemet och utgör ett viktigt perspektiv i studien för 
att förstå relationen mellan internernas förhållningssätt till utbildning och 
kriminalvårdens arbete med utbildning. 

Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen kan formuleras: Vilka utbildningsstrategier har 
intagna vid klass två-anstalter som valt att studera upp sina gymnasiebetyg under sin 
verkställighetstid? Mer definierade frågeställningar som kommer utgöra grunden i 
utformningen av studien är följande:  

• Vilken betydelse har männens utbildningsbakgrund och familjens utbildnings-
kapital för deras förhållningssätt till utbildningssystemet? 

• Hur har deras förhållningssätt till skolsystemet och utbildning ändras i och med 
deras studier på anstalten?  

• Hur ser de på möjligheten att fortsätta studera efter frigivning i förhållande till 
andra framtidsplaner? 
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Avgränsningar  

Avgränsningen är satt att endast fokusera på män som befinner sig på en klass två-
anstalt. I Sverige finns det tre klassificeringar där klass ett är högsäkerhetsanstalter, 
klass två är anstalter med medelsäkerhet och klass tre är öppna anstalter. Då 95% av 
alla som verkställer ett straff hos kriminalvården är män är det den grupp som till störst 
del utnyttjar kriminalvårdens lärcentrum och därför känns det relevant att studien 
berör just dem. Att de är säkerhetsklassade till att sitta på en anstalt av säkerhetsklass 
två betyder att de har strafftid som i regel inte överstiger fem år, vilket också passar 
studien då planering inför villkorlig frigivning ligger närmre till hands än till exempel 
för en livstidsdömd. Intervjuerna kommer endast att utföras på en anstalt, vilket delvis 
är ur en bekvämlighetssynpunkt då jag som anställd har rätt att vistas på den specifika 
anstalten. Å andra sidan är studien inte jämförande på något vis utan syftar endast till 
att belysa hur en bråkdel av de som valt att studera upp sina betyg upplever det, av den 
anledningen finns det heller ingen mening att sprida ut intervjuerna geografiskt. När 
det kommer till etnicitet har det fallit sig så att alla respondenterna har föräldrar med 
utländsk bakgrund även om en del av deltagarna är födda i Sverige. Något urval har 
inte gjorts för att få en spridning då det vid tillfället för intervjun var dessa som var 
aktivt studerande på lärcentrumet. Att det blev så tillfälligt kan ses som intressant då 
det språkliga kapitalet hör ihop med utbildningskapitalet. Aspekter kring hur vida 
föräldrarnas modersmål har påverkat deras studietid kommer därför adderas i 
analysen. 

Ett val att inte gå ut med den geografiska platsen på anstalten eller benämna 
respondenterna med fiktiva namn har gjorts. Detta i relation till det 
konfidetialitetskrav som reglerar vetenskapliga studier. Uppgifterna ska enligt 
vetenskapsrådet (2002) inte för en utomstående kunna kopplas direkt till en 
respondent och de ska inte finnas i forum där offentligheten kan ta del av dem. Att som 
författare tänka ett steg längre och undvika att läsaren själv kan räkna ut vilken av 
intervjupersonerna någonting gäller är viktigt i undersökningssammanhang och ännu 
viktigare i detta sammanhang. Studien behandlar människor i en utsatt position och 
ämnet som diskuterar kan emellertid vara känsligt även det. 

Disposition 

Uppsatsens uppbyggnad startar med detta inledande kapitel där en kort introduktion 
kring studien och mina egna tankar är tillgänglig först. Sedan följer syfte, 
frågeställningar, avgränsningar och disposition. Kommande kapitel ger läsaren en kort 
bakgrundsinformation kring Kriminalvården och deras arbete med utbildning på 
anstalt. I kapitel om den tidigare forskningen behandlas bland annat två statliga 
rapporter från Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet, sedan presenteras även 
ett antal tidigare studentuppsatser. De teoretiska utgångspunkterna i studien är Pierre 
Bourdieus teori om sociala fält och kapital samt Hans H Erikssons utvecklings-
psykologi och dessa är beskrivna i kapitel 4. Hur arbetet kring uppsatsen gått till och 
vilka vetenskapliga metoder jag har använt mig av finns att hitta i det femte kapitlet. 
Slutligen följer kapitel 5 där resultatet presenteras och kapitel 6 som är en slutlig 
diskussion och analys av hela uppsatsen. Inför varje kapitel finns en inledande liten 
text som ger en direkt överblick över vad varje kapitel behandlar.  
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Bakgrund  

I detta inledande kapitel kommer först kriminalvården som myndighet att 
presenteras för att stärka förförståelsen kring hur Sverige idag arbetar med att 
bevara människor som är dömda för ett brott. Efter det behandlas ämnet 
klientutbildning på anstalt, vad det är, hur den fungerar samt vad den är tänkt att 
bidra till. Inom ramen för klientutbildning ryms både studier på grundskolenivå och 
kompletterande gymnasiestudier. På anstalter finns det även ett antal olika 
arbetsmarknadsutbildningar, vilka bedrivs av arbetsförmedlingen. Även statistik 
över hur många intagna det är som studerar dessa och vilken inriktning kommer att 
berättas. 

Kriminalvård och fängelselagen 

Kriminalvården är en statlig myndighet som har ansvar över Sveriges häkten, anstalter 
och frivård. Även de transporter som körs för de människor som är dömda för brott 
utför kriminalvården, de kan även utföra transporter åt migrationsverket eller polisen. 
Grunduppgiften kriminalvården har är att säkerställa att vårt samhälle kontinuerligt 
blir säkrare och tryggare samt att minska återfall i brottslighet hos kriminella. Den sista 
december förra året fanns det 32 häkten, 45 anstalter och 34 frivårskontor och 16 000 
klienter behandlades varje dag. Fördelningen däremellan var 1900 häktade, 3900 
vistades på anstalt och 9900 deltog i frivårdsåtgärder. Inom kriminalvården arbetar ca 
12 000 anställda (Kriminalvården 2019). 

För att minska återfall i brott så är den dagliga verksamheter utformad delvis för att de 
kriminella inte ska kunna utföra brott under sin verkställhetstid men också för att de 
ska få en så givande tid som möjligt för att själva hamna på en bättre bana. Om dagarna 
kan klienterna gå på sysselsättning, delta i behandlingsprogram eller utbilda sig på ett 
lärcentrum. Andra typer av motiverade samtal de kan delta i är med kriminalvårdare 
som arbetar som kontaktmän eller koordinatorer för att känna att de har extra stöd 
från en anställd gällande sin verkställighetstid samt inför praktiskt och mentalt inför 
framtiden (Kriminalvården 2019).  

Den lag som reglerar hur Sveriges anstalter ska bedrivas är Fängelselagen (2010:610) 
och den omfattar alla bestämmelser kring placering, sysselsättning, permissioner, 
hälsa och sjukvård etcetera. Sysselsättningen på en anstalt drivs med bestämmelser 
från 3 kapitlet Sysselsättning och ersättning.   Enligt 2 § är en intagen skyldig att 
utföra eller delta i den sysselsättning som anvisas honom eller henne. Oavsett 
sysselsättning så erhåller den intagne en ersättning för den dagliga aktiviteten och den 
uppgår idag till 13,50 kr/h (Sveriges riksdag 2019). 

Det är under denna sysselsättningsplikt som en intagen kan få lov att studera istället 
för att arbeta eller delta i program. En klienthandläggare tillsammans med en 
kriminalvårdsinspektör fastställer en verkställighetsplan för varje enskild klient och 
det är utifrån den personutredningen som gjorts som det bestäms om studier är 
aktuella i VSP-planen. 
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Klientutbildning  

2012 publicerade skolinspektionen en rapport som behandlar Kriminalvårdens 
klientutbildning, vilket de gör för att kvalitetssäkra den utbildningen som står under 
dem som myndighet. Syftet med rapporter som denna är att undersöka kvalitén i 
relation till de nationella mål och riktlinjer som har satts upp för den aktuella 
utbildningen. Detta är den första kvalitetsrapporten som skolinspektionen gör rörande 
klientutbildningen eftersom den som utbildningsform som är relativt ny. 
Kriminalvården får enligt förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i 
anstalt bedriva vuxenutbildning för intagna som en del av den sysselsättningsplikt de 
har. Denna typ av utbildning startade 2008 och har sedan dess befunnit sig i en 
uppbyggnadsfas där det primära målet har varit att etablera utbildningen som ett 
komplement till annan sysselsättning. En av anledningarna till att detta startades var 
att både forskning och statlig rapportering har visat på att många av de som är intagna 
vid landets anstalter har en bristfällig utbildningsnivå och även ofta besitter olika 
inlärningssvårigheter.  

Några av de slutsatser skolinspektionen kommit fram till är att finns goda 
förutsättningar för att fortsätta arbetet med vuxenutbildning i anstalt men att 
motivationsarbetet behöver bli mer ändamålsenligt för den enskilde individen. Även 
det arbetet med att lokalisera och ta hänsyn till klienternas inlärningssvårigheter och 
införa ett mer individbaserat arbetssätt behöver förstärkas då många av de studerande 
har ett stort behov av olika typer av arbetssätt och har olika förutsättningar. En annan 
slutsats som framkommer i studien är att kvalitén på de distansstudier som bedrivs är 
väldigt varierande beroende på region och anstalt och hela arbetet med 
klientutbildningen i stort och då främst distansutbildning bör bli mer enhetligt och på 
så sätt mer kvalitativt.   

Arbetsmarknadsutbildning  

När en utbildning finansieras av arbetsförmedlingen benämns den som Arbets-
marknadsutbildning. Denna form av utbildning som är direkt knutet till ett behov på 
arbetsmarknaden utgör 9 av 10 yrkesutbildningar inom kriminalvården. Grundtanken 
med dessa utbildningar är delvis att öka chanserna för att de intagna skall få ett jobb 
vid sin frigivning och därmed minska återfall i brott och delvis att fylla luckor på 
arbetsmarknaden där det saknas personal med yrkeskompetens (Brå rapport 2014:10).  

Dessa utbildningar fungerar likadant inom kriminalvården som utanför, de är syftade 
till att genera ett direkt arbete. Ingen av de intagna på den valda anstalten för studien 
som studerar en arbetsmarknadsutbildning har tillfrågats att deltaga i studien då ett 
antagande gällande dessa studerande är att de enbart går den utbildningen för att få 
ett arbete. Studien syftar till att belysa utbildningsstrategier och därför är svar bredare 
än att de bara vill ha ett arbete önskvärda. 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen innefattar delvis rapporter från både kriminalvården och 
Brottsförebyggande rådet som myndigheter. Dessa är statistiska och är 
uppdragsrapporter vilka görs för att säkerställa kvaliteten på det arbete statliga 
myndigheter utför. För att få in liknande tidigare forskning likt denna uppsats har 
tidigare studentuppsatser i liknande karaktär även behandlas för att ge mer tyngd 
till denna annars ganska smala och lilla undersökning. Undersökningar som gjorts 
på ungdomars riskfaktorer och dem ställda i relation till skolgången presenteras 
också i följande kapitel. Det avslutas med två korta stycken från två böcker rörande 
kriminalitetens relation till skolan och i sin tur i samband med de teoretiska 
utgångspunkterna. Att kartlägga vad i en människas unga liv som gör dem 
kriminella är komplext och allt för stort för denna studie, därför har endast sättet att 
se på vad skolan kan ha för inverkan på en individ och hur det sedan skulle kunna 
sättas i relation till en kriminell livsstil tagits med. 

Riskfaktorer för kriminalitet i ungdomen 

Fosters (2003) menar med sin utredning kring prevention av missbruk och 
kriminalitet att olika typer av problembeteenden är relaterade till varandra och att 
prevention av ett problem ofta innebär minskad risk även för andra problem. 
Utredningen är amerikansk men den svenska forskning som gjorts i ämnet bekräftar 
generellt de resultat som framkommit utomlands. Den delen av utredningen som är 
relevant för denna studie är vilka risk och skyddsfaktorer som finns i en persons unga 
år. Dessa faktorer kan tänkas gå att identifiera i respondenternas svar. 

Riskfaktorer identifierar barn med förhöjd risk för problem senare i livet med syftet att 
kunna rikta insatser till rätt individer. (Foster 3002, s 4) Riskfaktorer för att hamna i 
drogmissbruk eller kriminalitet kan delas upp i olika delar av en ungdoms liv. I skolan 
kan riskfaktorer vara misslyckande i skolarbetet eller dålig anknytning till skolan. När 
det kommer till familjen kan riskfaktorerna utgöras av antisocialitet/missbruk inom 
familjen, brister i anknytning, uppfostran eller tillsyn, familjekonflikter eller föräldrar 
med positiv attityd till droger och kriminalitet. Riskfaktorer gällande kamrater kan 
vara att ha antisociala vänner eller att bli bortvald av de ”bra” vännerna. För den 
enskilde individen är det ett antisocialt beteende, att vara rastlös, impulsiv 
uppmärksamhetssökande oppositionell, trotsig, alienerad eller rebellisk samt att ha 
debuterat tidigt och ha en positiv attityd mot droger och kriminalitet som räknas som 
riskfaktorer (Foster 2003, s 5). 

Ju tidigare i livet en person visar riskbeteenden desto sämre prognos har denne för 
framtiden. De unga som visar dessa beteenden tidigt tenderar i högre grad att begå fler 
brott, är brottsliga över en längre tid och gör sig skyldiga till allvarligare brott (Foster, 
s 6). För att undvika att utveckla riskbeteenden krävs det istället skyddsfaktorer. En 
vanlig syn på risk- och skyddsfaktorer är att de är motsatser till varandra och det kallas 
kompetenseffekt. Det kan till exempel vara att riskfaktorn dålig relation till lärare kan 
undvikas med motsatsen, alltså bra anknytning till lärare.  
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Skyddsfaktorer kan även kallas bufferteffekt. Det är alltså faktorer som skyddar en 
individ från kriminalitet oberoende av vilka riskfaktorer som är inblandade. Dessa 
faktorer har särskilt stor effekt för högriskgrupper då de både kan ha flera och olika 
riskfaktorer. Exempel på dessa skyddsfaktorer kan vara högt IQ, sociala färdigheter 
och anknytning till skolan vilka alla tre kan visa sig inom den del av livet som utspelar 
sig inom skolans sfär (Foster 2011, s 9). 

Riskfaktorer under skoltiden 

I en artikel om relationen mellan skola och brottslighet menar Sutherland (2011) på att 
trots att det finns forskning kring vilka riskfaktorer som påverkar ungas väg in i 
kriminalitet så saknas det ofta forskning kring skolans roll i det hela. Hans artikel 
innehåller delvis en sammanställning av redan befintlig forskning och delvis en egen 
undersökning på ungdomsanstalter om detta stämmer. För att göra artikeln relevant 
för denna studie har sammanställningen över vilka faktorer som i skolan kan utgöra 
en risk för kriminalitet valt att presenteras nedan. Undersökningen är gjord i Nya 
Zeeland som har liknande skolsystem med obligatorisk skolgång till gymnasiet och 
avgiftsfri skola och därför kan vi anta att utfallet hade liknat det som skulle blivit i 
Sverige vid en liknande undersökning. 

Riskfaktorerna som radas upp är uppdelade i sju olika kategorier där den första 
handlar om den otillräckliga övergången mellan förskola, grundskola och gymnasium. 
Här förklaras det att vid varje byte från ett stadie i utbildningssystemet till ett annat så 
sker det något med eleverna. De behöver sätta sig in i en ny klassrumsmiljö, ofta träffa 
nya vänner och de får nya lärare.  Detta leder till att de måste lära sig handskas med 
nya krav och förväntningar samt skapa nya konstellationer och grupper inom 
elevskaran. Detta blir en prövning för en ung person och kan bli väldigt bra för den ena 
individen medan det blir förödande för den andre.  

Den andra underkategorin rör det ohälsosamt skolklimat. Det är kopplat till en 
oorganiserad skola, och en skola där både elever, lärare och annan personal känner en 
känsla av uppgivenhet på grund av skolans verksamhet. Dessa skolor karakteriseras av 
dåliga utbildningsmiljöer, hög frånvaro på personal vilket resulterar i elevgrupper som 
lämnas ensamma längre tider och ofta låg utbildningsgrad hos lärarna då skolan som 
arbetsplats blivit oattraktiv. Utöver att detta faktum leder till misslyckade skolresultat 
kan det även leda till utåtagerande elever och en högre aggressivitet samt benägenhet 
att missköta sig i skolan.  

Den tredje kategorin, skolans inverkan på akademiska misslyckanden pekar på att 
elever som presterar sämre i skolan när de är väldigt unga är mer benägna att begå 
brottsliga handlingar. Detta tyder på att intellektet hos kriminella ungdomar kan vara 
i den lägra graden när det kommer till läs- och skrivförståelse och matematik i 
jämförelse med deras skolkamrater. Här är det viktigt att ta i beaktning att låga 
skolresultat i låg ålder inte alltid hänger ihop med endast intellekt utan kan bero på att 
modersmålet är ett annat, att det finns oupptäckta diagnoser eller att hemförhållanden 
är otrygga. Det faktum att elever med låg socioekonomisk bakgrund ofta hamnar på 
skolor där förutsättningarna är sämre är också en faktor till varför skolresultaten kan 
påverkas.  
  



 

13 

 

Den fjärde kategorin antisociala relationer i skolmiljö menar på att stora samlingar av 
ungdomar innebär också stor samling av ungdomar i riskzonen. Dessa tenderar att 
skapa egna hierarkier och grupper där grupptryck och sociala band kan påverka ungas 
beteende i en riktning det inte hade tagit utan inverkan från varandra. Om detta sker 
utan närvaro från vuxna kan det resultera i en otrygg miljö eleverna emellan och skapa 
relationer som missgynnar dem. 

Den femte kategorin bristfälliga relationer mellan elever och skolpersonal menar att 
antisociala beteenden hos elever kan uppstå när relationen mellan elev och lärare är 
inte är tillräcklig. Exempel på en dålig relation kan vara högt satta krav från lärare, låg 
lärarnärvaro eller mycket konflikter. När relationerna dessa grupper emellan blir 
sämre skapar det en ond cirkel där motsättningar uppstår och eleven tenderar då att 
göra revolt och på så sätt utveckla riskbeteenden så som irritation, trots, bråk och 
aggressivitet. 

Missgynnande behandling från lärare mot elever är riskfaktorn som kan skapa 
framtida trauman hos studenter. De identifierade behandlingarna kan både vara 
medvetna och omedvetna. Exempel på medvetna handlingar lärare kan ta är 
disciplinära straff, hot, förlöjliganden av en elev framför kamrater, eller irritation över 
en misslyckad skolprestation. Omedvetna behandlingar som kan leda till trauma kan 
istället vara bristande möjligheter för studerande att utveckla självvärde i form av att 
bekräfta goda resultat eller ge uppmuntran. 

Den sista kategorin missbruk av skolpolicys syftar till att en skolledning kan missbruka 
sin makt i form av att använda sig av olämpliga straffrättsliga discipliner för att 
avskräcka elevernas misskötsels. Ett exempel på en sådan kan vara att nolltolerans mot 
skadegörelse råder och straffas med avstängning på skolan. De elever som råkar ut för 
detta hamnar då utan övervakning från skolpersonal på dagtid. Nolltolerans flyttar 
endast ut eleverna från skolan i samhället, det bidrar ofta inte till en förbättring. Här 
är det dock viktigt att inte blanda ihop denna riskfaktor med att inga straff över huvud 
taget ska ges då elever måste först relationen mellan handling och konsekvens.  

Intagnas utbildningsbakgrund  

I en rapport från kriminalvården kartlägger författarna de intagnas utbildnings-
bakgrund och studiemotiv vilket är den tidigare publicering som liknar denna tänkta 
studie mest (Nr 24, Eriksson Gustavsson 2007). Behovet av rapporten uppkom 
eftersom ingen undersökning om de intagnas utbildningsbakgrund tidigare fanns och 
det är en viktig del i utvecklingsarbetet för ett fortsatt arbete med det teoretiska och 
praktiska arbetet med utbildning på anstalt. Resultatet av den kvalitativa 
undersökningen pekar på flera områden, bland annat den låga utbildningsnivå 
majoriteten av de intagna har med sig i bagaget. Den vanligaste högsta utbildningsnivå 
de intagna har fullföljt är grundskolan och en stor andel av respondenterna (flest unga) 
har inte ens avslutat den. Detta faktum påverkar hur man ska bedriva utbildning då 
det inte endast bidrar till en brist av behörigheter och ämnen utan även vittnar om att 
studietekniken och arbetssättet kan vara bristfälligt eftersom de inte under en lång tid 
har fått träna på att studera. Unga på anstalt presenteras som en grupp som det 
behöver läggas extra fokus och insatser på för att de ska bli uppfångade. Det är en stor 
utmaning då de oftast har en stor utbildningsovana men också för att de till största 
delen hade låg studiebakgrund vilket ofta går hand i hand med en känsla av 
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misslyckande. Att inte ha klarat av att fullfölja grundskolan har gett dessa personer ett 
lågt självförtroende när det kommer till studier och de har ofta svårare att ta steget in 
i utbildning även på anstalten (Eriksson Gustavsson 2007, s 55). 

Vidare i studien presenteras de motiven de intagna som studerar har för sina studier. 
Dessa olika motiv har delats upp i 5 kategorier där den procentuella andelen klienter 
räknas av alla studerande som har svarat på enkäten (Eriksson Gustavsson 2007, s 46). 

 
 

 
Tabell 1. Studier i ett framtidsperspektiv (Eriksson Gustavsson 2007, s 46). 

Här kan vi tydligt se att både alternativet få jobb efter frigivning och fortsätta utbilda 
mig efter frigivning har den största procentuella svarsfrekvensen under ”mycket 
viktigt” vilket vittnar om att tänkta strategier med utbildningen här finns. Undvika 
brott efter frigivning har inte lika stor andel svarat är mycket viktigt vilket kan visa på 
ett kortsiktigt tänk och att de intagna har svårt att se helheten i önskvärdheten att få 
sig ett arbete och därmed i sin tur inte återfalla i brottslighet. Att förbättra betygen var 
även det en stor motivationsfaktor vilket skulle kunna tyda på en önskan om ett stärkt 
självförtroende och ett kvitto på att de som personer har klarat av någonting som anses 
som ”bra” och på så sätt fått revansch på den eventuellt och troliga bristfälliga tidigare 
skolgången (Eriksson Gustavsson et. Al s 55). Nackdelen med denna rapport är att det 
kan vara svårt att få fram mjuka värden genom enkät. Framtidsdrömmar är en sådan 
sak som kan behöva studeras genom en kvalitativ metod för att få fram nyanser och en 
större förståelse för varför dessa intagna studerar istället för att utgå från fasta 
svarsalternativ. Det som istället talar för dessa typer av kvantitativa undersökningar 
inom kriminalvården är omfånget i antal intagna som går att ta med i undersökningen. 
Eftersom arbetet med lärcentrummodellen är ny krävs det att både större kvantitativa 
rapporter likt den ovan görs, men också att djupdykningar likt min finns som ett 
komplement för att få fram mer specifika tankar och strategier. 

Kartläggning från BRÅ 

En egen beskrivning av vad Brottsförebyggande rådet arbetar med hämtat från deras 
hemsida lyder (BRÅ 2019): 

Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i 
samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, 
brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och 

myndigheter inom rättsväsendet. 

Som beskrivet ovan tar alltså BRÅ fram statistiskt underlag och sprider via det kunskap 
vilket de genom rapporten Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter 
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(Rapport 2015:20) har gjort genom att studera de intagnas sysselsättning. I rapporten 
presenteras statistik gällande utbildningens del av sysselsättningsplikten och det visar 
sig vara 2 av 5 intagna som på något sätt ägnar sig åt utbildning istället för någon annan 
sysselsättning eller delvis tillsammans med en annan sysselsättning. Av dessa så 
studerar 86% på grundläggande nivå (det vill säga gymnasial vuxenutbildning, 
grundskolekurser eller SFI), resterande procent studerar på högskola eller deltar i 
någon av kriminalvårdens arbetsmarknadsutbildningar.  

Eftersom BRÅ är brottsförebyggande är den delen om framtidsutsikterna för de 
intagna som är i utbildning det som i denna studie faller sig mest relevant att studera 
närmare. I rapporten framgår det att i studier på hur vida återfallsrisken ökar eller 
minskar efter att ha deltagit i utbildning på anstalt i Sverige inte finns, däremot har det 
i USA gjorts en sammanstallning som grundas på 267 olika studier rörande landets 
fängelser. Den visar på att återfallsrisken i brott är 13% mindre om du har utbildat dig 
under tiden som frihetsberövad, detta mycket på grund av att deltagarna har ökat sina 
kunskaper att läsa och räkna vilket i sin tur har lett till att de har lättare att få ett jobb 
(Davis m.fl. 2014, citerad i Rapport 15:20, Brå 2015). Det går inte att dra några 
slutsatser att detta fungerar även i Sverige då skillnaden på populationen och antalet 
frihetsberövade är för stort mellan USA och Sverige men att utbildning även gynnar 
människor som har suttit i fängelse likt de som inte har visar sig här och det är en 
utgångspunkt som även är mest trolig att stämma överens i de flesta länder.  

Respondenterna i rapporten är intagna som frigivits från anstalt som i efterhand svarar 
på frågor kring deras sysselsättning på anstalten. Där var det tydligt att de som gått en 
utbildning av något slag var de som angav att det har ökat eller kommer öka deras 
chans att få ett arbete, nästan samtliga av dem uppgav att utbildningen har gett dem 
kunskaper som är till nytta i yrkeslivet och som har gjort dem mer anställningsbara 
(Rapport 15:20 s 61). Trots att det inte finns några siffor på hur många som faktiskt 
har fått ett arbete vid frigivning så vittnar dessa svar ändå om att utbildningsstrategier 
som innefattar utbildningens vikt vid arbetssökning existerar hos majoriteten av de 
som deltar i utbildning. 

Intagnas uppfattning av studier på anstalt  

Det har tidigare gjorts flertalet examensuppsatser av studenter riktade mot 
klientutbildning i landets anstalter. I studien Jag velar fortfarande.. (Düring 2012) 
som är en kvalitativ intervjustudie om inställningen och motivationen till utbildning 
på anstalt för unga korttidsdömda intagna har författaren använt ett liknande 
tidmönster denna studie ska behandla, det vill säga dåtid, nutid och framtid. Röster 
från respondenterna gällande dåtid vittnar om en majoritet av negativa erfarenheter 
från skolans värld som kantras av koncentrationssvårigheter, skoltrötthet, bråk, 
svårigheter att lära, svårigheter socialt med kamrater samt minnen av olust och att inte 
må bra. Många poängterar även vikten av att få specialpedagogiskt stöd. Flertalet av 
de intervjuade hade under sin skoltid blivit placerade i små grupper, mindre klasser 
eller på annat sätt taget emot mer individbaserat stöd från skolan vilket de allra flesta 
upplevde positivt, dessa insatser kom ofta dock för sent. En känsla av att inte räcka till 
och kunna i samband med de ofta nya umgängeskretsar de hamnat i hade redan tagit 
över och dessa resurser hjälpte ändå inte till för att hamna på rätt väg igen.  
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När frågorna om den nutida utbildningssituationen kommer så menar de flesta på att 
de på ett eller annat sätt har mognat nu och därmed har bättre förutsättningar för 
studier nu, de flesta ångrar även sitt bristande intresse för skolan i tidigare åldrar men 
har också en förståelse för varför det då blev som det blev (Düring 2012 s 39–40).  

En annan examensuppsats skriven av Andersson & Stockhaus (2013) handlar om de 
intagnas upplevda betydelse av studier som ett verktyg för återanpassning i samhället. 
Av de 25 respondenter som deltog i studien hade 18 inte studerat under deras vistelse 
på anstalt medan de resterande 7 hade studerat. Den procentuella återfallsrisken var 
högre för de som inte studerat där hela 56% återföll i brottslighet i jämförelse med 43% 
av de studerande (Andersson & Stockhaus, 2013. s 28). Utifrån de resultat som kommit 
fram under datainsamlingen i studien har man tillsammans med material från Lochner 
& Moretti (2004, citerade i Andersson & Stockhaus 2013 s 35) kunnat se ett mönster 
genom olika studier och med olika respondenter. Detta mönster är att utbildning är en 
bidragande faktor för minskad kriminalitet, men att det inte alltid behöver vara själva 
utbildningen i sig utan det kan även vara de positiva effekter för den enskilda individen 
som påverkar. Att utbildningen ger intagna social träning, gör dem mer tålmodiga, 
lugnare och eftertänksamma är faktorer som bidrar till minskad risk för återfall i brott. 
Även när det kommer till erhållen anställning efter frigivning finns det vissa marginella 
skillnader när det kommer till om de intagna har studerat eller inte och dem ser 
positiva ut för de som på något sätt utbildat sig, dock finns det inte heller här någon 
statistisk säkerhet i att det faktiskt har med utbildningen i sig att göra, snarare tvärtom. 
När respondenterna i denna studie fick svara på vilka typer av arbeten de erhållit så 
var det främst hantverksarbeten, vilka kan tänkas komma från de arbets-
marknadsutbildningar som bedrivs inom Kriminalvården. Att studera upp sina 
gymnasiebetyg ger således inte de intagna en bana rätt in i arbetslivet men som nämnt 
ovan så ger det dem andra positiva lärdomar samt en identitet och en samhörighet med 
andra i samhället vilket i sin tur kan påverka deras ställning på arbetsmarknaden. Det 
är sådana positiva effekter som kan räknas in i de strategier som kan antas för att 
utbilda sig, alltså möjligheten att förstå att ämnet i sig kanske inte är det som utgör din 
anställningsbarhet utan det faktum att du har studerat någonting samt växt som 
person i samband med det är det som räknas.  

Risken med studier som denna där en jämförande aspekt finns redovisat procentuellt 
är i motsats till den första rapporten från kriminalvården som redovisas först i kapitlet 
att antalet respondenter är väldigt låg. Den procentuella skillnaden som finns mellan 
de som studerade och de som inte studerade kan framkomma av att endast en till av 
de tillfrågade hade fått ett jobb vilket inte ger tillräcklig säkerhet för att kunna dra en 
slutsats. Som nämnt innan krävs det både statistiska och mer ingående, förstående 
studier när det kommer till att forskning för fortsatt utvecklingsarbete skall finnas, 
men det förutsätter att underlaget för att ta fram relevanta och säkrare siffror är större 
i omfattning gällande antal respondenter, mindre studier likt denna och likt min får 
snarare syfta till att lyfta enskilda intagnas röster ur en mer ”stickprovs-karaktär”. 
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Vägen in i kriminalitet via känslor från skolan 

Enligt B & P, Newman (1979, citerad i Bergström 2012, s 173) menar författaren på att 
det finns åtta “uppgifter” en människa ställs inför i deras ungdom. Dessa åtta steg 
ligger sedan till grund för den personliga utvecklingen och påverkar hur man kommer 
att bli som person. Den sista av dessa åtta uppgifter är att välja yrke och livsväg och det 
är här skolan kommer in och spelar en viktig roll. Dagens samhälle ställer högre krav 
på de som ska ut i arbetslivet och därför blir också konsekvenserna av att missköta sina 
studier större. Dåliga val och handlingar som ungdomar gör i skolåldern kan få 
ödesdigra konsekvenser senare i livet och även hänga med en längre tid både i 
brottsregister och samvete (Bergström 2012, s 173).  

När skolan missköts skapas automatiskt en sämre självkänsla vilket sedan i sin tur 
bidrar till ännu sämre skolresultat. Enligt undersökningar påverkar skoltiden och de 
krav som ställs på eleverna deras självkänsla märkbart och de som är mest utsatta är 
de elever som “kan bättre än de visar”. Dessa ungdomar skapar ett tankemönster där 
de inte tror att de klarar av vissa saker och det kan bidra till de dåliga val de under 
skoltiden väljer att göra istället för att fokusera på skolan och försöka med något de 
inte tror de klarar (Evenshaug et al. 2001, s 258). Denna syn från både Berström (2012) 
och Evenshaug (et. al 2001) om vad skolan har för inverkan på en människas framtid 
och aktiva val kommer att kunna sättas i relation till Hans H Erikssons 
utbildningspsykologi som behandlas i nästa kapitel där han menar på att åldern för 
just skolgången är en känslig fas där misslyckanden både skapar en känsla av 
underlägsenhet och identitetsförvirring. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har sin främsta utgångspunkt i den franska sociologen Pierre 
Bourdieus teori om fält och kapital som i stora drag handlar om att samhället kan 
delas upp i fält inom vilka vi människor verkar. Inom fälten finns det kapital som den 
enskilda individen kan besitta och dessa kapital ger oss sedan vår position på de olika 
fälten. En av kapitalformerna är kulturellt kapital och inom det ryms även 
utbildningskapital, vilket är den del av teorin som främst kommer att behandlas i 
denna studie (Andersen, Kaspersen 2007 s. 278).  

Utöver Bourdieus teori återfinns även Erik H. Hansons teori om jaget och 
utvecklingspsykologins olika stadier. De stadier som är knutna till en människas 
skolår är de som är mest relevanta att sätta i relation till respondenternas svar för 
att förstå vilken inverkan deras skolgång, och därmed utbildningsstrategier, har 
påverkat deras framtida liv i kriminalitet. 

Det sociala rummet och kapitalbegrppet  

Samhället i stort kan enligt Bourdieu benämnas som det sociala rummet och det är 
inom det samhällets resurser används och fördelas. Klasstrukturen som råder inom det 
sociala rummet är hierarkiskt ordnad och uppstår på grund av att människorna i ett 
samhälle innehar objektiva positioner beroende på vilka resurser de besitter, resurser 
som kan liknas med kapital. De hierarkiska positionerna skapas av relationen mellan 
människor där kapitalet som innehas utgör konkurrensen, det vill säga att en människa 
med hög position har det på grund av att denne har en större mängd kapital än en 
annan människa som har mindre (Bourdieu 1993, s 248). De resurser det här talas om 
räknas som det symboliska kapitalet och de tre kapitalformer som man räknar vara 
underkategorier är ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital. Med 
ekonomiskt kapital räknas en människas ekonomiska resurser och tillgångar, det vill 
säga dess förmögenhet i pengar, ägodelar, fastigheter samt kunskapen om det 
ekonomiska systemet. Det kulturella kapitalet syftar till kulturell kunskap vilket kan 
visa sig genom till exempel språkkunskaper, litterära kunskaper, utbildningsnivå och 
en förståelse för politiken, samhället och historien. Den tredje kapitalformen som 
utgörs av ett brett kontaktnät med andra framgångsrika människor, en erkänd släkt 
eller goda affärsrelationer är det Bourdieu kallar det sociala kapitalet. (Andersen, 
Kaspersen 2007 s 273). En vanlig bild som människan gör är att direkt välja att se 
människor som sitter frihetsberövade som lägre ner i hierarkin och då anta att de också 
innehar mindre kapital än andra. I historien har dock både framgångsrika och rika 
personer med både ekonomiskt kapital och inflytelserika vänner fått spendera tid i 
fängelse och vi kan också anta att en del högutbildade individer har blivit 
frihetsberövade. Av den anledningen känns utbildningskapital som ett centralt 
begrepp att undersöka i samband med de intagnas utbildningsstrategier.  

Sociala fält  

Det sociala rummet kan enligt Bourdieu delas upp och utgörs av sociala fält, dessa kan 
ses som en arena eller sfär där människor verkar. Fälten tillsammans utgör det sociala 
rummet men kan även gå in i varandra, överlappa och vara olika stora eller utbredda.  
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Exempel på fält kan vara det politiska fältet, det vetenskapliga fältet, det ekonomiska 
eller konstnärliga fältet. Liksom i det sociala rummet som stort finns det även på fälten 
hierarkier där det finns både överordnade och underordnade, dessa är dock mer lätta 
att skåda inom ett fält då det är mer specifika kapitalformer som spelar roll (Bourdieu 
1993, s 270). Ett exempel kan vara att inom det politiska fältet har en statsminister 
inom ett erkänt parti en högre position än en person som utan någon politisk 
erfarenhet startar ett helt nytt parti. Det är dessa positioner på fälten som skapar olika 
klasser i samhället där överklassen utgörs av de som besitter ett högt kapital (Bourdieu 
1993, s 270). Fältet denna studie främst syftar till att undersöka är utbildningsfältet, 
vilket är den del av det sociala rummet där utbildning, kompetensutveckling, kunskap 
och vetenskap återfinns. Att studera upp sina gymnasiebetyg på anstalt kan vid första 
anblick jämställas med låg hierarki då de som är högre upp på fältet ofta är människor 
med eftergymnasial utbildning, forskare, vetenskapsmän och dylikt. Dock kan 
föräldrars utbildningsbakgrund bidra till att vissa av de som sitter på anstalt ändå har 
haft en position inom utbildningsfältet som var hög innan deras kriminella bana 
startade. Även deras egna studieresultat och utbildningsplaner i yngre år kan ha utgjort 
starkare position tidigare i livet än jämnåriga kamrater.  

Utbildningskapitalet 

Utbildningskapitalet återfinns som en undergren till det kulturella kapitalet och är av 
betydande roll på utbildningsfältet. Det består delvis av vilken skola du har gått på, 
vilken examen du innehar och vilken kompetens och kunskaper du har skaffat dig 
under din utbildning. En annan del av utbildningskapitalet kommer hemifrån och 
varierar beroende på vad för utbildningsbakgrund dina föräldrar har (Lidegran 2009, 
s 39). Språk är en kompetens som, i takt med att världen blir mer internationell, 
värderas högt som utbildningskapital. Att som student utöver sina kunskaper i svenska 
välja en engelskspråkig utbildning eller ett tredje språk ökar dennes utbildningskapital 
och ger individen en starkare position inom fältet för utbildning, även utomlands. En 
annan aspekt av vikten av språklig kompetens kan förklaras som att desto högre upp i 
utbildningssystemet man kommer desto mer är den språkliga förmågan avgörande. 
För att bevisa sin kompetens och framföra sina kunskaper krävs en viss grad av språklig 
förståelse och detta leder i sin tur till en högre examensgrad vilket skänker mer 
utbildningskapital till den som erhåller examen (Olesen & M. Pedersen 2008 s 162).  

När det kommer till just språk har de som anlänt till Sverige efter startad skolgång ett 
betydligt svagare utbildningskapital. De första utbildningsåren kommer hur du än gör 
bli lidande av att det svenska språket, som egentlige är det som bedöms, inte finns med 
sen tidigare.  Även om de är kunskapsmässigt överlägsna så blir skolan för dem svårare 
som inte har svenska som modersmål (Bourdieu & Passeron, 2008, s 120.). Den 
aspekten av utbildningskapitalet är relevant för studien just av den anledningen som 
presenteras i avgränsningar i det inledande kapitlet. Även om vissa av respondenterna 
är födda i Sverige så har merparten av de som valt att studera på den aktuella anstaltens 
lärcentrum personer som inte har föräldrar med svenska som modersmål.  

Utbildningsstrategier 

Det är utifrån en önskan om att utbildningskapitalet ska växa som utbildnings-
strategier växer fram. Grupper, familjer och människor strävar medvetet eller 
omedvetet om att förbättra sin position på fältet och tar då till olika typer av strategier.  
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Att välja en speciell utbildning eller en specifik skola för att stärka sin position med ett 
ökat utbildningskapital är en strategi vilken kan ta dig till en position där du önskar 
vara i hierarkin (Lidegran 2009, s 40–41).  

Människor anses av Bourdieu ha ett visst spelrum av kapital att röra sig inom och det 
är här deras mer självklara utbildningsstrategier finns, det vill säga direkt överföra i 
arv eller från en omgivning i uppväxten. De andra strategier som göra utan att ha legat 
nära det egna kapitalet ses som styrda av människors aktiva handlande och vilja 
(Broady 1998, s 18). 

Utbildningsnivån har ökat över tid i samhället vilket gör att en examen minskar i värde 
när det finns fler som innehar en sådan. Detta tvingar människor att i högre grad 
utbilda sig för att behålla en position på utbildningsfältet och bidrar då till att allt fler 
tar till strategier för sin utbildning (Broady 1998, s 9). För att förstå denna samhällsbild 
förutsätter det att en människa både i sin familj, släkt och umgängeskrets har en högre 
grad av utbildade människor. När personer i sitt nära umgänge studerar och ser det 
som en självklarhet förstår människor att det även förväntas av dem.  
 

Utvecklingspsykologi E.H Eriksson 

För att kunna förstå och analysera de utbildningsstrategier respondenterna har haft 
tidigare krävs det viss förförståelse för hur de unga åren i en människas liv påverkar 
skolgången. Strategier som används i vuxen ålder kan omöjligt stå för sig själva utan 
en relation till den sammanlagda utbildningsbakgrund en människa har. Från sex års 
ålder går man i Sverige idag i skolan och flertalet av dygnets timmar spenderar barn 
och ungdomar just där, därför blir skolan en arena som påverkar människor i väldigt 
hög utsträckning. Barns ”jagbild” (den bild de skapar om sig själva och hur de uppfattar 
sig) och deras ”värdering” (självkänsla och självrespekt) skapas delvis redan innan de 
börjar skolan via familj och uppfostran och dessa kommer ha en betydande roll för 
studieresultat. Denna ”jagbild” kan i och med sin betydelse för studieresultat var en 
central del i samlandet av vad Bourdieus menar på är utbildningskapital.  Jaget kan ses 
som ett psykofysiskt system som bestämmer en människas karaktäristiska tankar och 
beteenden och kan på ett enklare mer lättförståeligt sätt ses som en kärna till en 
människas personlighet (Allport 1996 b, s 28, citerad i Evenshaug et al. 2001, s 403). 
Dock utgör även skolan en stor del av skapandet av jagbilden och värderingen, då det 
lätt kan skapas en negativ känsla kring att inte prestera i skolan vilket har en direkt 
koppling till den allmänna självkänslan och då sänker hela bilden den unga har på sig 
själv (Evenshaug et al. 2001, s 258). Därav föll valet av att främst fokusera på 
utvecklingen hos en person under skolålder även om alla livets åldrar presenteras.  

Jagets utveckling 

Erik. H Eriksson är forskaren bakom en teori kring den psykosociala utvecklingen och 
har delat upp jagets utveckling i åtta faser i vilka man kan se vilken typ av utveckling 
som ter sig starkast. De åtta faserna presenteras nedan är de som ingår i teorin och 
kommer samtliga att redogöras för, dock kommer fas 4 – 6 förklaras mer ingående då 
de är de som direkt går att dra paralleller till det kriminella liv och den förhållningen 
de intagna har till utbildning.  
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Dessa steg kan även tänkas vara de som har påverkat vilka utbildningsstrategier som 
under den senare tiden under skolgången har skapats hos dem när de var tonåringar 
och då lagt grunden för de strategier som de haft genom livet. Uppställning nedan 
hämtad från: Eriksson 2009 s 75–99. 

0–1,5 år: Tillit kontra misstro. Ett barns första 18 månader i livet går ut på att lära sig 
att antingen lite på eller misstro att andra människor vill tillgodose de grundläggande 
behoven såsom att få äta, sova, närhet och skydd. 

1,5–3 år: Autonomi kontra tvivel. Från det att barnet är 18 månader till 3 år så blir det 
mer självständigt. De blir mer nyfikna och känner att de kan klara av fler saker själva, 
gör de istället inte det kan känslor som skam, blyghet och tvivel på sig själv. 

3–6 år: Initiativ kontra skuld. I nästa fas så vill barnen göra som de vuxna gör. Ett bra 
samspel med vuxna i barnets närhet gör här att de gärna tar initiativ och känner sig 
nyfikna på att lära sig nya saker. Skulden känner de snarare när de får en uppfattning 
om att de ofta gör fel och det kan leda till passivitet och brist på initiativ. 

6–12 år: Verksamhet kontra underlägsenhet. Här under den tidiga skolåldern handlar 
utvecklingen om att de får känna att de klarar av uppgifter, att de är kompetenta och 
att de duger. De blir då mer självständiga och kan själv söka information för att lära sig 
nya saker och samspelar också på så sätt bra med andra barn. Om det går åt andra 
hållet kan istället en känsla av att de inte duger uppstå. Vidare leder det till att de kan 
känna sig underlägsna och tror att de inte klarar av någonting. 

12 – 20 år: Identitet kontra identitetsförvirring. Under pubertetsåldern går 
människan från att vara barn till att bli en ungdom och det är här som identitetskänslor 
börjar komma fram. Frågor som vem är jag? och vad kan jag bli? dyker ofta upp under 
den här tiden och är en del i steget mot att bli vuxen. Om utvecklingen i denna fas är 
positiv så bildar de erfarenheterna som är med från tidigare stadier en helhetsbild som 
i sin tur bidrar till ett starkt identitetsskapande. Om detta inte lyckas blir identiteten 
snarare splittrad och spretig vilket kan bidra till svårigheter att interagera med andra 
människor, revolt, aggression, överdriven anpassning eller en inre konflikt som kan 
leda till depression. 

20 – 40 år: Intimitet kontra isolering. Den sjätte fasens utveckling handlar om 
relationen till andra människor. Att kunna vara nära och intim med en annan 
människa men även att kunna vara själv är idealet för att man ska kunna utveckla 
sunda relationer. Om en människa inte uppnår detta ideal riskerar denne att isolera 
sig och ta avstånd från andra människor och djupare relationer. 

40–60 år: Generativitet kontra stagnation. I medelåldern handlar livet om att man nu 
tillhör den generationen som leder samhället framåt och man tar ansvar därefter, både 
mot jobb, samhälle, sina eventuella medmänniskor och barn. Åt andra håller kan man 
istället hamna i en kris där man tycker att man har fastnat i samma hjulspår och tänker 
tillbaka mycket på tiden som har varit.  
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60 – år: Integritet kontra förtvivlan. I livets sista åldersspann kan människor antingen 
acceptera de begränsningar de står inför och känna en tacksamhet för kommande 
generationer och den helhet de är en del av eller så kan dem känna en förtvivlan att 
livet inte blev som de hade tänkt sig och känna en stark ångest inför att det snart är 
slut.I en analys av åldern 6 – 12 års konflikt gällande verksamhet kontra 
underlägsenhet kan det tänkas att risken med att känna underlägsenhet i en tidig ålder 
bidrar till en uppgivenhet som i senare år leder till att konsekvenstänket sänks, på 
grund av ointresse av att bry sig. När en person inte tror att de kommer klara någonting 
känns inte utmaningarna lika viktiga och avgörande då förhoppningarna kring att 
lyckas ändå inte fanns där. Om dessa känslor har utvecklats under skolåren och på så 
sätt bidragit till att studieresultaten sänkts kan det vara en bidragande faktor till att 
avsaknaden av en bra och lyckad skolgång kan leda till att tiden istället fylls med annat, 
varpå dem i det kan känna sig mer lyckade. En annan bana som kan användas istället 
för skolgång kan då vara kriminalitet och dessa sammanlänkas då tydligt utifrån 
konflikten mellan verksamhet och underlägsenhet.  

Ser vi till tonårsperioden vars konflikt handlar om Identitet kontra identitetsförvirring 
så är det om de redan har en känsla av underlägsenhet från det tidigare stadiet svårare 
att kunna uppnå en känsla av identitet på grund av vad dem kan. Om det då är en grupp 
av likasinnade på en skola så kommer dessa automatiskt att söka sig till varandra för 
att hitta en identitetstillhörighet. När det i sin tur kommer till vad en person kan går 
detta inte att hämta i skolan. Ett alternativ (bland många andra) kan då vara den 
kriminella banan där man kan bli duktig snabbt eftersom de kriminella själva reglerar 
vad som är bra och inte till skillnad från en bestämd läroplan. Grupptryck och 
gängtillhörighet kan tänkas att ofta froda kriminalitet om vissa i gruppen är aktiva 
inom den banan då individerna då både känner identitetstillhörighet och tillsammans 
hittar något de tillsammans kan bli bra på. 
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Metod 

Studiens genomförande förklaras i följande kapitel med en start som förklarar 
metodval och insamlingsmetod. Direkta förklaringar till relevansen i valen 
presenteras i varje stycke för att en röd tråd ska vara så enkel som möjligt att följa. 
Kapitlet avslutas med en sida skriven om de etiska överväganden studien förhåller 
sig till, de är extra viktiga då jag vill visa full respekt för de respondenter som valt att 
ställa upp för min skull trots den livssituation de i dagsläget är i. 

Val av metod 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av närheten till forskningsobjektet och att möta 
en situation eller en respondent i deras miljö med syfte att få en djupare förståelse. Att 
komma nära inpå livet är en förutsättning för att förstå individer, grupper samt 
organisationer och hur de samverkar med varandra eller ter sig i situationer. Vikten av 
att sätta sig in i den undersöktes perspektiv grundas i det faktum att det finns mycket 
en författare eller forskare inte kan förstå utifrån enbart litteraturen eller statistik 
(Holme & Solvang 92). 

Kvalitativa metoder möts i större utsträckning av skepsis i forskningen då det kan vara 
svårare att påvisa fakta utifrån mer subjektiva datainsamlingsmetoder. En kvalitativ 
metod kan även te sig olika beroende på forskarens egna beteende och relation till sitt 
forskningsobjekt och sina deltagare (Holme & Solvang s 93). I denna studie valdes den 
kvalitativa metoden delvis för att det passar frågeställning och syfte bättre då det är de 
mjuka värden som efterfrågas och inte statistiska men det var även relationen mellan 
mig som studerande och mina respondenter som för mig kändes tillräcklig för att 
utfallet av en kvalitativ metod skulle bli bra. Som arbetande på avdelningen har vi det 
senaste halvåret spenderat mer eller mindre all deras vakna tid tillsammans, jag som 
kriminalvårdare och dem som intagna. Miljön som råder på anstalter är inte optimal 
att skaffa sig nära relationer i och motståndet från intagna mot kriminalvårdare kan 
ofta uppfattas som fientlig, men människor som spenderar majoriteten av dygnets 
timmar tillsammans får oavsett omgivning en speciell relation och det är den som i det 
här fallet har gett mig möjlighet att få intervjua dessa män om mitt forskningsområde. 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Ändamålet med en intervju är att få fram beskrivande information om de olika sidorna 
av människors livssituation och hur de upplever den (Dalen 2008, s 9). Ibland kan det 
räcka med intervjuer för att komplettera befintliga fakta eller datamaterial och ibland 
är forskare endast intresserade av uppfattningar och mänskliga röster, vilket resulterar 
i intervju som metod. I kapitlet om tidigare forskning i studien presenteras viss statistik 
baserat på kvantitativa studier om studier på anstalt och dessa ligger till grund för en 
större förståelse om ämnet för studien. Syftet är dock inte att få ett resultat baserat på 
siffror och utfall av studier utan att ge en bild av synen de intagna har på utbildningen 
och vad de har upplevt tidigare i livet gällande utbildning, därför föll valet på att endast 
använda intervju som metod. En fördel med intervju som datainsamlingsmetod är att 
det är väldigt flexibelt.  
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Att som intervjuare kunna uppfatta rörelsemönster eller reaktion kan leda till en 
följdfråga som ger en ett svar som är djupare än vad det hade varit i en enkät.  Risken 
för bias är dock hög när det kommer till att använda sig av intervjuer och därför 
kommer en färdig intervjumall att utformas för att ramen för intervjuerna skall bidra 
till att de blir så lika som det går. 

Halvstrukturerade intervjuer 

En intervju kan kännetecknas utifrån dess grad av strukturering och standard-isering. 
Med strukturering avses omfånget av friheten respondenten får i en intervjusituation. 
Standardisering däremot syftar till intervjuarens frihet och ger i sin tur väldigt lite 
utrymme för respondenten att sväva ut i sina svar. Enkäter är ett exempel på en metod 
där frågor har en hög standardisering och i varje fall kommer i samma ordning samt 
är helt bestämda medan en öppen intervju kännetecknas av låg standardisering då 
frågorna på förhand inte är utformade eller satta i ordning utan man utgår från teman. 
En hög strukturering påverkar respondenten på det sätt att det inte finns något 
utrymme för denne att delge egna tolkningar och fria svar, det kan till exempel handla 
om “ja- och nej frågor”. En låg strukturering kan istället innebära att respondenten får 
ett visst antal förutbestämda frågor men har möjlighet att på ett friare sätt svara, tolka 
och tänka då svaren inte förväntas vara strukturerade (Patel & Davidsson 2011, s 75). 

Jag har valt att ha en medelhög standardisering i form av en intervjuguide där frågorna 
återfinns i samma ordning vid varje intervju. Anledningen till den benämns som 
medelhög är för att möjligheten till att ändra om ordningsföljden om 
intervjusituationen kräver ska finnas. När det kommer till strukturering i intervjun är 
den låg, det finns inga stängda frågor där korta svar förväntas och önskan är att 
respondenterna ska svara på ett så djup och beskrivande sätt som möjligt. 

Intervjumetoden kan liknas vid en semistrukturerad intervju då den på förhand har ett 
tydligt utvalt forskningsområde och bestämda frågor. Den är dock inte fastställd på det 
sättet att respondenten inte fritt får ett utrymme för svar på frågorna (Trost 2010, s 
40). Att hålla en viss grad av strukturering och därför ha en förbestämd ordning att 
delvis förhålla sig till är dock viktigt i studien då sammanställningen av det insamlade 
datamaterialet ska komma från flertalet respondenter och därför måste inkludera 
samma områden. Skulle de få sväva hur fritt de ville finns risken att det inte finns 
material att likna vid varandra utan alla intervjuerna slutar upp att handla om olika 
ämnen. 

Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att inga systematiska eller slumpmässiga fel har drabbat 
frågeställningen eller insamlandet av data mäter man en studies validitet och 
reliabilitet. Hur undersökningens mätinstrument används och hur noggrant 
genomförandet och behandlingen av datainsamlingen görs visar vilken reliabilitet 
studien har och validiteten utgörs av vad som mäts och hur det framgår i 
frågeställningen (Holme och Solvang s 163).  

När det kommer till reliabiliteten i denna studie så utformades intervjuguiden först 
med frågor som är kopplade till den teoretiska utgångspunkt som finns. Eftersom det 
är en liten skara människor som kan delta i denna studie gick det tyvärr inte att göra 
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en pilotintervju som annars kan vara ett bra sätt att testa sin intervjuguide utan istället 
så utfördes endast en intervju vid ett första tillfälle och den transkriberades och mättes 
mot teorin för att säkerställa att svaren blev användbara.  

Validiteten utgörs av att det som syftas till att mäta mäts, i denna studies fall kan 
problematiken ligga i att författare, läsare, andra forskare och respondenter inte ser på 
begreppet utbildningsstrategier helt likt. För att säkerställa vad som mäts finns det ett 
helt stycke i de teoretiska utgångspunkterna och för enkelheten har endast de 
utbildningsstrategier som faller inom ramen för vad som är förklarat används vid 
analysering av resultat. 

Urval och Datainsamling 

Genomförandet av intervjuerna skedde under december månad på den valda 
anstalten. Från en början var det tänkt att det skulle vara 10 intervjuer men det slutade 
med 7. Anledningen till detta var delvis att två tilltänkta respondenter blev förflyttade 
av olika anledningar och den sista tilltänkte valde att inte delta. Intervjuerna var 
mellan 20 och 35 minuter långa med ett snitt på cirka en halvtimme. En diktafon 
användes som inspelningsmaterial och inspelningen transkriberades efter att den 
utförts för att lätt kunna gå tillbaka och hitta citat och innehåll.  

Om studier ska göras på en viss grupp som inte är så stor så bör inte ett urval göras på 
grund av att små urval leder till osäkerhet (Holme & Solvang 2012, s 182). Denna grupp 
studerande på den valda anstalten är förhållandevis liten (tio) så jag valde att intervjua 
alla. Bortfallet på tre gör givetvis att säkerheten inte bli lika hög då dessa tre kanske 
hade svarat helt i motsats till de andra sju, men eftersom denna studie inte är statistisk 
utan endast syftar till att belysa åsikter och tankar påverkas inte resultatet nämnbart 
efter detta bortfall. 

Analys av insamlat material 

Arbetet med det insamlade materialet går att jämställas med en helhetsanalys. Med en 
sådan analys menas att resultatet sammanställs i form av flertalet identifierade teman. 
De olika kategorierna som kan kallas teman, tillsammans med citat och återberättande 
skapar en sammanfattning av det alla respondenter har lyft fram (Holme & Solvang, 
2012, s 141). Sammanfattningen blir sedan det material som analyseras via reflektioner 
och tolkning satt i relation till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare 
forskningen.  

De tre övergripande teman som valdes i ett första skede var de tre som direkt går att 
koppla till frågeställningarna, alltså innan, under och efter tiden på anstalt. Under de 
tre stora teman som går att knyta till olika perioder i deras liv kommer materialet 
analyseras utifrån. Inom dessa tre finns det fler underkategorier som har tagits fram 
utifrån identifikation i de olika intervjuerna. I en helhetsanalys letar intervjuaren efter 
likheter, återkommande svar, relationer mellan svar och känslor som upprepas och 
utifrån detta har dessa underkategorier framkommit i vilka svar och citat kommer 
presenteras: 
  



 

26 

 

Innan Under Efter 
Uppskattning av 
grundskolan Meningsfullhet/Nytta Vidare studier 
Föräldrars tidiga 
utbildningsstrategier Framtidsdrömmar Komplement till kriminalitet 

Gymnasiets misslyckande 
Bevis för närstående/sig 
själv Övriga utbildningsstrategier 

Tabell 2. Analytiska teman och underkategorier.  

Sammanställning av datamaterial 

Eftersom sekretessen i denna studie är väldigt hög så har respondenterna inte tilldelats 
några namn. Citaten och tankarna kommer i väldigt låg utsträckning att sättas ihop 
och visas ha blivit sagda av samma person. Anledningen till det är att en utomstående 
inte ska kunna koppla ihop flera citat och på så sätt kunna urskilja att en respondent 
kanske just är en specifik person. Hade det varit en jämförande eller statistisk studie 
hade det blivit problematiskt att ha en resultatdel som endast består av åsikter och citat 
oberoende av varandra men eftersom denna studie snare syfta till att lyfta tankar och 
åsikter från intagna vid en utvald anstalt utan att ha ställt det i relation till något annat 
så fungerar detta arbetssätt för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

Etiska överväganden 

Under utbildningsdepartementet verkar Vetenskapsrådet. De har tagit fram 
Forskningsetiska principer som behandlar den forskningsetik all svensk vetenskaplig 
forskning ska förhålla sig till. Dess främsta syfte är att säkerställa att både forskarens 
och deltagarnas intressen tillgodoses på ett nyttigt och säkert sätt (Vetenskapsrådet 
2002). En forskare skall enligt denna föreskrift förhålla sig till individskyddskravet, 
vilket består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. 

Informationskravet ska säkerställa att respondenten får information kring vad syftet 
med studien är och hur deras utsagor ska behandlas och användas. Informationen ska 
delges deltagaren i det omfång att denne har full överblick i vad som förväntas och för 
att ge respondenten möjlighet att avbryta innan start om det inte känns okej. 
Informationskravet involverar även avbrytande under studien, det vill säga att en 
respondent har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst (Vetenskapsrådet 2002). 
Som bilaga två i denna uppsats ligger det informationsbrev respondenterna fick ta del 
av innan intervjuerna genomfördes. 

Samtyckeskravet är som det låter, ett krav till att samtycke från deltagare finns. Efter 
att informationskravet har uppnåtts ska ett samtycke inhämtas där respondenten 
samtycker till att delta efter att denna blivit fullt informerad. Är en deltagare under 15 
år skall målsman samtycka (Vetenskapsrådet 2002) Detta gäller inte mer omfattande 
enkätundersökningar då det antagas vid svar att det kan ses som ett samtycke i sig. 
Informationsbrevet som nämndes ovan innehöll även plats för signatur vilket i sin tur 
bevisade samtycket från samtliga respondenter. 
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Konfidetialitetskravet går hand i hand med sekretess och betyder att all information 
om de deltagande ska handlas under konfidentialitet. Uppgifterna ska inte för en 
utomstående kunna kopplas direkt till en respondent och de ska inte finnas i forum där 
offentligheten kan ta del av dem. Personuppgifter och identifiering ska inte förekomma 
om inget annat anges och det gäller även att som författare av en studie tänka ett steg 
längre och undvika att läsaren själv kan räkna ut vilken av intervjupersonerna 
någonting gäller (Vetenskapsrådet 2002). Detta krav har varit det mest centrala under 
genomförandet av denna studie på grund av de känsliga uppgifter som kan förekomma 
inom kriminalvårdens verksamhet. Så lite bakgrundsvariabler som möjligt har använts 
och någon geografisk information ges inte läsaren. 

Nyttjandekravet reglerar vad det insamlade datamaterialet ska användas till. Det får 
endast använda till studien det rör och får inte delas ut i kommersiellt eller 
ickevetenskapligt bruk (Vetenskapsrådet 2002). Intervjumaterialet som blev inspelat 
via diktafon raderades således direkt efter transkriberingen och det material som inte 
användes direkt i studien har också det förverkats. 

Ovanstående etiska krav kommer att efterföljas i studien tillsammans med den redan 
befintliga sekretess jag verkar under som anställd hos kriminalvården. Att utföra en 
studie på en anstalt innebär extra konfidentialitet då känsliga uppgifter som sprids kan 
få förödande konsekvenser för respondenterna, tillika intagna, därför kommer som 
sagt också minimal information om deltagarna presenteras. 
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Resultat  

Utifrån de identifierade teman nämna i analys av insamlat material som går att 
återfinna i kapitlet om metod kommer resultatet från intervjuerna presenteras 
nedan. De teman innan, under och efter kommer att delas upp efter varje fråge-
ställning då de är konstruerade att var och en syfta till en av de olika tidsperioderna 
och dess förhållande till de centrala teoretiska begreppen. I slutet kommer en 
sammanfattning av det som definieras som rena utbildningsstrategier oberoende 
tidsperiod, tema eller kategori presenteras i ett eget stycke. 

Innan 

Temat innan har i sin tur underkategorier som identifierats som uppskattning av 
grundskolan, föräldrars utbildningsbakgrund och utbildningsstrategier, gymnasie-
skolans studieresultat samt utbildningsnivån i närmsta umgänget. 

Uppskattning av grundskolan 

Samtliga respondenter har gått hela grundskolan, några av dem i Sverige och några av 
dem i sina hemländer innan de kom till Sverige. Systemet flera länder har som inte 
finns i Sverige att de har en ”klassetta”, ”klasstvåa” och ”klasstrea” kom på tal i samtliga 
intervjuer där grundskolan hade utförts i ett annat land och denna utmärkelse 
berättade alla respondenterna att de hade fått. Att bli en av de tre bästa i sin klass i 
grundskolan talar för att dessa män har haft ett läshuvud och engagerat sig i skolan 
innan en flytt till Sverige blivit aktuell. ”Jaa jag gillade skolan, vi hade ju sådant 
system med etta, tvåa, trea i klassen jag var alltid en av dem” Är ord från en 
respondent som efter flytt till Sverige inte klarade av att fullfölja gymnasiet med 
godkända betyg. De ”elever som kan mer än de visar” nämnda i Evenshaug (2001, s 
258) kan innefatta de som har haft en skolgång kantrad av utmärkelser tidigare i livet 
men som sedan blivit fråntagen dem. Att gå från att kunna visa upp sin kompetens och 
sin intelligens till att inte kunna på grund av språket, kan mycket väl vara en anledning 
till känslor som uppgivenhet och besvikelse som i sin tur leder till att fokus hamnar 
någon annanstans än på skolan. En annan respondent vars skolgång i Sverige heller 
inte är komplett berättar följande: 

 
Jag kommer ihåg man gjorde i slutet av varje år vem kom etta vem kom tvåa och så i klassen och jag 
kom nästan alltid där. Det var frustrerande när man kom till Sverige och de ämnen man kunde där 

kunde man inte här, typ matte och så. 

Även de som har gått i Sverige talade mestadels gott om sin grundskoletid i förhållande 
till vad som sedan skedde på gymnasiet, med några undantag. En respondent som 
genom hela intervjun talade om vikten av förebilder och bra lärare beskriver sin 
grundskolegång med glädje med främsta minne av en lärare: 

Hon var bra lärare, jag kommer aldrig glömma henne. Mellanstadiet. Jag var jättebusig men hon 

fick alltid pli på mig och det var inte för att hon var taskig utan för att hon brydde sig förstår du, att 

även om man gick på XXXskolan som var en fucked-up skola så såg hon ändå det fina i en och sa 

alltid "du kan det här du jävlas ju bara varför gör du inte det bara. det kommer komma tillbaka sen 

du är ju duktig du kan egentligen”. 
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Enligt den tidigare forskningen kring de riskfaktorer som kan påverka ungas väg in i 
kriminalitet under skolåren så visar föregående citat på att faktorn ”bristfälliga 
relationer mellan elever och skolpersonal” faktiskt har en inverkan (Sutherland 2001). 
I detta fallet har personen som berättade om sin mellanstadielärare ändå valt en 
kriminell livsstil, men i ett senare skede. Hade han känt den värmen som han kände 
för henne för skolpersonal och lärare även resterande skolgång, hade utgången mycket 
väl kunnat bli en annan. Ett annat genomgående svar när den tidiga skolgången kom 
på tal var att alla respondenter i studien faktiskt gillade skolan och tyckte att det var 
kul men att de förklarade sin bristande skolgång med att de var ”busiga”. Att deras 
lärare och familj egentligen var stöttande men att deras egen rastlöshet och busighet 
var det som tog över, vilket allt oftast i svaren övergick till ett nonchalant och 
frånvarande beteende i den senare skolgången på gymnasiet.  

”Ja det var kul jag gillade skolan det var bara att, jag vet inte, jag var busig helt 
enkelt men när jag var i skolan var det kul jag har alltid haft lätt i skolan”, så uttrycker 
en respondent sin tidiga skolgång som kantats av många problem trots att han som 
han säger egentligen tyckte om skolan.  

Dessa tankar om grundskolan handlar om deras unga ålder innan tonåren och går att 
sätta i relation till Erikssons utvecklingspsykologi (Eriksson 2009, s 92) och perioden 
för när en människa är 6 – 12 år gammal. Kategorin Aktivitet kontra underlägsenhet 
definieras av en människas känsla av att klara av saker. Om denna busighet som alla 
respondenter i någon form talar om hämnar att de klarade det som de annars skulle 
klara kan det skapa en känsla av underlägsenhet vilket i sin tur leder till att de känner 
att de inte duger och att de klarar av någonting. Det är ur dessa känslor som ett 
antisocialt beteende växer fram och kan framkalla trots, aggression och stök. Ett direkt 
exempel på detta är en respondent som förklara sin skoltid efter att han kom till Sverige 
som jobbigt på grund av underlägsenhet kring språket: 

 
Det var många som brukade retas i skolan, jag kom liksom direkt från XXX, pratade franska, jag vet 

inte, det var många som gillade att mobbas när jag var liten. Efter sex månader började lärare 

ringa och säga att din son har slagit den och så, det har förstört för mig. Jag kände mig trött på 

skolan och blev aggressiv istället. 

Föräldrars utbildningsstrategier 

När det kommer till dessa mäns föräldrar och deras utbildningsbakgrund är den i de 
allra flesta av fallen väldigt hög. En lätt fördom som man kan höra runt om i samhället 
endast när man själv diskuterar detta ämne är att de som är kriminella kommer från 
en bakgrund av misär och tragiska livsöden och därför själva att göra brott motbevisas 
i detta fall. Alla föräldrar till respondenterna har gått färdigt gymnasiet och haft jobb, 
och drygt hälften av männens föräldrar är universitetsutbildade. ”Min pappa är 
ingenjör, min mamma är jurist och min bror är ingenjör, dataingenjör” berättar en 
av männen. Kapital är en form av innehav som ärvs direkt nedåt genom familjer. Och 
ett högt utbildningskapital i en familj kommer att generera i att barnen enklare gör 
omedvetna val som ligger nära till hands för dem, vilka man kan likna med 
utbildningsstrategier (Broady 1998, s 18). Dessa omedvetna strategierna kan ha att 
göra med att en människa som är högt hierarkiskt placerad inom ett fält alltid strävar 
efter att behålla eller stärka den positionen. Dessa mäns förhållande till deras 
föräldrars position på utbildningsfältet har en direkt relation och kan därför tänkas ha 
påverkat deras omedvetna utbildningsstrategier. 
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Problematiken i dessa föräldrars starka utbildningskapital är att de i alla fallen är 
rankade högt på ett utbildningsfält från ett annat land. En förutsättning för att räknas 
som stark på utbildningsfältet i Sverige är att du behärskar språket som möjliggör att 
du kan visa vilka kunskaper du har. Så trots den kunskapsmässiga överlägsenhet vissa 
av deras föräldrar har så kommer skolgången för deras barn med en uppfostran som 
inte är gjort med svenska som modersmål bli lidande (Bourdieu & Passeron, 2008, s 
120). Vi kan därför anta att de medvetet valda strategierna från föräldrarna grundar 
sig i de omedvetna val de som högutbildade förstår måste göra men som inte helt fullt 
ut fungerar i ett nytt land. 

Det går som sagt att urskilja direkta utbildningsstrategier som föräldrarna till 
respondenterna har vidtagit i deras uppväxt. Något respondenterna inte nämner är den 
språkliga faktorn i dessa strategier. Som nämnt i inledningen så har alla männen 
föräldrar som har ett annat modersmål än svenska, och trots att det är outtalat kan 
föräldrarnas önskan om just läsning som berättas nedan mycket troligt ha att göra med 
att de vill att deras söner ska behärska svenska så bra de kan. Ett exempel är att 
föräldrarna till mannen som står bakom citatet nedan enligt honom alltid talat om 
vikten av att studera och ville att han skulle lära sig läsa för att få en enklare skolgång: 
 
Alltså när jag blev äldre inte lika mycket, men när jag var ung då läste jag mycket men när 

man blev äldre hade man inte samma tid. 
 Mina föräldrar brukade ta med oss till biblioteket och låna böcker. 

En annan respondent vars mamma också tidigt i hans liv började ta till strategier för 
att hans studier skulle bli enklare förklarar det som: 

 

Mamma fick ihop det, hon inpräntade tidigt det här med vikten att läsa böcker. Hon 

började tidigt och i början hatade jag det men sen kom man in i det, och utan det hade jag 

nog inte varit den typen av läsare jag är idag och vara så hungrig på kunskap. 

Samma respondents mamma stannade inte vid att läsningen var det enda viktiga utan 
tog även till andra medel vilket han förklarar ”Alltså jag gick på någon föreläsning 
med min mamma om studieteknik, hon tvingade med mig. Men det hjälpte mycket, 
jag fick med mig någon bok och ah det har hjälpt mig att ha en bra studieteknik 
genom skolan”. 

En annan direkt strategi för att stärka sitt barns utbildningskapital kan vara att byta 
skola när man som förälder uppmärksammar att skolgången tenderar att börja bli 
problematisk. Ett exempel på det är citatet nedan som är från en respondent vars 
föräldrar flyttade och bytte stad för att han skulle få en bättre skolgång i ett område 
som kan benämnas som socioekonomisk starkare än det tidigare: 
 

Ja det var för vår skull, i synnerhet för min skull jag var ganska busig. Dem såg i tidig 
ålder att bodde jag här skulle det sluta illa. Drabbar det ett barn drabbar det alla. 

Så då valde de flytta till ett svenssonområde där alla pluggar och studerar du vet så var det 
inte i XXX. För att bli integrerade i samhället. 

Utan att ha ett svar på om dessa strategier fungerar eller inte kan en vidare fundering 
gro kring hur vida det stärker självkänslan och ”jagbilden” hos ett barn som sätts i en 
enligt hans familj ”finare” skola utan att själv kunna lika mycket på grund av tidigare 
bristande skolgång.  
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Risken finns här att underlägsenhetskänslor som uppstår i den tidiga skolåldern 
utvecklas (Eriksson 2009, s 78) och det av den anledningen går sämre i skolan, snarare 
än att omgivningen påverkar som hade varit fallet om de inte bytte skola. 

Gymnasieskolans misslyckanden 

Två av respondenterna har innan de hamnade på anstalt studerat på universitet och 
det är de två som har en fullständig gymnasieexamen. Dessa skiljer sig från mängden 
och de som inte hade det har antingen hoppat av eller gått klart men inte fått 
fullständiga betyg. Det framgick även i Eriksson & Gustavssons rapport (Rapport 24; 
2007) att majoriteten av de som studerar på anstalter har grundskola som högsta 
utbildningsnivå. Upplevelsen av dessa två män som redan hade påbörjat en 
vidareutbildning var att de hade lättare att prata om framtidsdrömmar när det kom till 
utbildning och arbete. Det visar på att självkänsla kring uppnådda studieresultat som 
det talas om både i den tidigare forskningen men också i Erikssons (2009) 
utvecklingspsykologiska teori stämmer i viss grad. Att ha fått bevis på att kunna, gör 
att en människa också lättare kan planera utefter att den kan. De resterande som 
klarade gymnasiet upplevde att de gjorde vad de skulle men med mer ansträngning 
hade de kunnat få bättre betyg medan de som inte har en examen från gymnasiet 
upplevde sin senare skolgång mer som ett misslyckande. ”Första året klarade jag på 
gränsen, andra året så tappade jag det, jag fick F på flera ämnen jag tappade lusten. 
Jag gav upp. Samtidigt ville jag vara med vänner, skaffa nya vänner och så 
där”. Föregående citat är ett exempel som var ett vanligt förekommande svar, att det 
började gå sämre och att de då tappade lusten i och med att det fanns annat som 
lockade och tiden som krävdes för att ordna upp skolan inte prioriterades.  

En av respondenterna tog ett aktivt val att hoppa av gymnasiet på grund av att han 
erbjöds ett jobb medan de andra som inte fullföljt gymnasiet gjorde det för att det rann 
ut i sanden mer, de tog inget aktivt val att hoppa av utan gick de tre åren man skulle 
men utan att uppnå betygsmålen. Han uttrycker sitt avhopp från studierna som Alltså 
jag tror inte jag hade ångrat någonting men hade jag valt att gått kvar i skolan, då 
hade jag nog haft ett betydligt bättre jobb men det är inget man kan gå tillbaka och 
tänka på nu. Uttalandet visar på att personen inte bara säger sig förstå varför han anser 
utbildning som viktigt utan även är övertygad om att hade han fortsatt studera hade 
han haft ett bättre jobb. Detta tankesätt kommer således prägla de 
utbildningsstrategier han tar. 

Utbildning i närmsta umgänge 

Utöver vad för utbildningskapital sina föräldrar har är det också en viktig aspekt att 
studera vad för typ av umgänge en människa har för att förstå dennes 
utbildningsstrategier. Vilket delvis kan jämföras i en motsats till vad Foucault hävdar 
sker på ett fängelse när kriminella umgås med varandra, att de lär varandra mer 
kriminella saker (Foucault 2003, s 238). Givetvis ser inte utbildningssituationen för 
alla i ett umgänge likadant ut men att utbildning ligger närmare till hands för personer 
som har vänner och släkt med ett stort utbildningskapital att själva studera vidare. 
Största delen av respondenterna hade en stor spridning i sin direkta närhet där vissa 
vänner och släktingar hade studerat och var väldigt framgångsrika inom sina yrken och 
vissa hade jobb som de fått med en gymnasieutbildning samt vissa som inte hade jobb 
alls.  
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Den tydligaste identifierade röda tråden kring alla deltagares svar var att utbildning 
frekvent diskuterades i deras umgängen. Att dela med sig av sina planer, drömmar, 
mål och intressen sågs av alla sju som självklart och de alla påstod att deras vänner 
kommer att stötta dem i deras utbildning efter frigivning. Ett citat från en respondent 
med flertalet utbildade vänner berättar Sen har jag haft vänner som har läst matte på 
hög nivå och dem förklarar det som shit jag fattade det helt annorlunda efter Matte 
E, och så vill jag också känna, vilket är ett tydligt bevis på hur pass mycket det ändå 
talas om just utbildning i deras umgänge. 

En utbildningsstrategi som kan påverkas mycket av sitt närmst umgänge är när man 
som 15-åring ska välja gymnasium. Att välja som sina vänner kan vara frestande i den 
åldern då man är väldigt beroende av att passa in och känna sig omtyckt. 
Identitetsskapandet som pågår i ungdomsåren kan ibland stå över genomtänkta beslut 
och tyvärr kan konsekvenserna av vad man gör i den grupp man vill passa in i under 
tonåren bli väldigt långvariga. Detta var det dock ingen av deltagarna som sade sig ha 
gjort utan det var i umgänget redan då accepterat att välja utifrån vad de själva ville 
bli. Följande citat tyder på att den här personen har vidtagit en tydlig strategi för sin 
utbildning då han istället för att välja något där han kunde umgås med sina vänner 
valde utifrån vad han ville inrikta sig på i sitt yrkesliv. 

 

Ja exakt nej vi visste alla vad vi ville bli när vi gick ut nian vad vi ville inrikta oss på så 

även om vi hamnade på olika skolor vilket hände så träffades vi efter skolan eftersom vi 

bodde i samma stad. man hängde på helger, man fikade man festade och då pratar man ju 

om vad man tycker om utefter skolan liksom 

Under 

Temat som behandlar de tankar som kom upp kring tiden på anstalten och hur deras 
syn på utbildning i nutid skiljer sig från deras tidigare syn på studier har identifierats i 
tre underkategorier som är meningsfullhet/nytta, framtidsdrömmar och bevis för 
närstående och sig själv.  

Meningsfullhet/Nytta 

Svaret alla respondenter gav som första svar utan eftertanke på frågan varför de valt 
att studera under sin anstaltstid hade någonting att göra med att de ville göra nytta av 
den tid de ändå satt här. Utan att avtjänat ett straff själv är det nog svårt att förstå hur 
pass lika dagarna blir och hur monotont livet på en anstalt kan kännas. Som meningen 
”Jaa det är det som känns, det är underlättande. Att man gör nytta av tiden”, som 
sades av en av respondenterna så tänker han att det underlättar att känna att han gör 
någonting av all den tid som han kan ha nytta av senare. Denna känsla de har för tiden 
de verkställer kan vara en motsatsfaktor till den känslan kring misslyckande de också 
har över att ha hamnat i den situationen de är. En annan av deltagarna förklarade 
samma fenomen med: 

 

Det är så jävla meningslöst att jag hamnade här egentligen, för skit jag gjort som inte 

betydde nåt. Då känns det såklart bättre att på grund av det så gör jag nåt meningsfullt, 

fattar du? Då går det liksom lite upp igen. 
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Framtidsdrömmar 

Framtidsplanerna är lika individuella hos intagna på en anstalt som de är för alla 
människor i samhället och så framkom även i denna studie. Det som genomsyrade alla 
intervjuer var dock att inte någon av respondenterna studerade ”bara för att” utan alla 
hade sin plan på vad de ville göra när de kom ut och vad studierna hade för roll i den 
planen. En av klienterna förklara sin plan som startad redan från häktestiden då han 
inte fått ett tidsbestämt straff än: 

 

Ah absolut, nej jag har ju haft den här planen från häktestiden. När jag satt häktad hade 

jag kontakt med huvudkontoret och frågade om studier sådär. Redan från häktet har jag 

planerat att jag ska studera upp mina betyg för att jag sen ska kunna gå på högskola. 

En annan deltagare i studien har en så pass tydlig plan att han har involverat ledningen 
då det han vill studera för att kunna söka vidare i linje med sin plan för framtiden inte 
tillhandahålls av den specifika anstalten. Nu har jag sökt en preparandkurs härifrån 
på distans, man får egentligen inte det men jag har tagit upp det med ledningen, 
berättar han. 

Något annat som visade sig under flertalet av intervjuerna när det kommer till 
framtidsdrömmar var det faktum att drömmarna inte var nya. Flera av respondenterna 
förklarade att de redan innan de hamnade på anstalt hade haft olika drömmar och mål 
som innefattade studier men att det inte i deras livssituation där och då fanns i 
tankarna eller var möjligen genomförbart. Det upplevdes som att de menade på att när 
de väl fick tid att tänka efter att de blivit åtalade för ett brott så kom de igång med att 
försöka ro dessa mål i land. Ett exempel på det är en av männen som inte hade gett 
sina framtidsplaner några tankar den sista tiden innan anstalten och är vid närmare 
eftertanke idag inte säker på om han vill samma, men planen att han vill studera vidare 
har han fortfarande: 
 
Jaa det har jag, nu läser jag upp kurser för att få poäng. Helt ärligt jag vet inte om jag ska 

fortsätta på samma linje eller inte. Men jag vill ha en gymnasieexamen för att kunna 

studera vidare.. jaa det var nog min plan hela tiden. 

Bevis för närstående/sig själv 

Många kriminella som jag talat med berättar ofta om skulden de bär till nära och kära 
för den ovisshet de har utsatt dem för. Det visades även tydligt i intervjuerna då ofta 
familj och främst deras mammor kommer på tal när det handlar om viljan att studera. 
En riskfaktor för kriminella handlingar är dålig anknytning till familj och att de 
relationerna speglar av sig på framtida val. Det var dock ingen som framkom under 
intervjuerna utan alla talade väldigt gott om sina föräldrar. Det går dock inte att 
dementera att den riskfaktorn inte är avgörande då det måste minnas att denna studie 
fokuserade på utbildning och inte familjeförhållanden. Sådana företeelser i 
människors liv är inte lika enkelt att tala om och vi kan därför antaga att sådana 
eventuella problem kanske av naturliga orsaker ej nämndes. Det som kan förvåna är 
ändå att efter nästan varje kommentar om viljan av att studera för en närståendes skull 
som uppkom meningar som handlade om att de såklart främst gör det för sin egen 
skull, men de är glada att det gläder folk i deras omgivning på samma gång.  
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Att förstå att de har nytta av sina studier för egen del är en stark utbildningsstrategi då 
förståelsen för vad utbildning kan leda dem till finns där. Ett tydligt exempel på att 
båda dessa aspekter av för vem man studerar uppkom är detta citat: Jag känner att 
jag har gjort henne besviken under alla mina år i Sverige så det är ett sätt att ge 
tillbaka. Ja det är klart, man tänker efter själv det är också för min egen skull. 

Även känslan av att kunna visa upp ett bevis på att de har gjort något bra nämndes 
flertalet gånger. Ja man har nått upp till ett delmål, sen kan du fortsätta. Och visa 
upp att man faktiskt har något att visa upp, ett diplom och så liksom menar en av 
deltagarna på. För att gå tillbaka till Erikssons (2009, s 78–79) fas om att känna sig 
misslyckad och underlägsen som infinner sig i åldern 6–12 år kan deras önskan om ett 
faktiskt bevis grundas i just det, känslan av att de tidigare känt att de misslyckats i 
skolsammanhang. En annan av männen sa att De kommer inte tro att jag har gjort 
det om de inte få se bevis, så jag skickade beviset till mamma när jag fick det och då 
blev hon glad och stolt såklart. Önskan om att förbättra betyg som en 
motivationsfaktor för att studera på anstalt gick även att finna i kriminalvårdens 
rapport om Tidigare utbildningsbakgrund och studiemotiv, där en hög procentuell del 
av de tillfrågade angav det som mycket viktigt (Eriksson Gustavsson et. Al s 55). 

Efter 

De utbildningsstrategier respondenterna i dagsläget planerar att tillämpa efter deras 
frigivningsdag kan kategoriseras i vidare studier och alternativ till kriminalitet som 
underkategorier. 

Vidare studier 

En av respondenterna ville starta eget företag när han kom ut och studerade därför 
företagsekonomi för att samla på sig kunskap innan till den resan, resterande ville 
använda sina studier för att studera vidare så det går att se som den genomgående 
planen för de tillfrågade. En av männen som redan studerade på universitetet säger 
Jag känner att jag har hittat rätt nu jag vill fortsätta studera det jag gjorde innan 
när jag kommer ut, men jag läser ändå till lite annat här så för känner jag mig själv 
kanske jag vill byta bana haha. Vilket starkt talar för att han kommer fortsätta med 
sina universitetsstudier med pågående eller ett annat ämne.  

En annan av respondenterna talar om sin önskan att fortsätta studera men pratar om 
att den ekonomiska situationen ställer till det lite. Trots det är han målmedveten kring 
att han när han nu väl börjat studera ska han göra färdigt det. 
 

Men först kommer jag jobba, jag behöver jobba. Jag har kvar mitt jobb. Jag har lite 

ekonomiska svårigheter just nu som jag behöver stabilisera så efter det, att antingen 

plugga på distans. att hålla igång det, jag kommer fortsätta plugga tills jag är klar. 

Alternativ till kriminalitet 

När diskussioner om utbildning på anstalt kan hjälpa till det förebyggande arbetet 
kring att inte återfalla i brott tycker samtliga respondenter att det kan vara ett sätt. Det 
är många svar som dock följs av meningar som handlar om att det såklart kommer 
inifrån och du måste vilja sluta, men att ha något annat att fokusera på är självklart till 
din fördel. 
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 Den synen på utbildning som brottsförebyggande stämmer överens med en som 
Andersson & Stockhaus kom fram till i sin uppsats (2013, s 35) där de menar på att det 
finns flertalet positiva effekter av studier, inte endast studierna i sig. En av männen 
förklarar det med att både hitta meningsfullhet och ekonomiskt: 

 

Du har ju typ ett mål, som du har fullföljt. Du känner dig viktig, du känner dig inte 

värdelös. Alltså du har gjort någonting för egen del liksom, samt att du kanske hittar ett 

jobb med något som du gillar och som betalar bra då behöver man ju inte vara kriminell. 

Ett annat sätt att se på det är att man har ”något annat” att fylla tiden med än att falla 
tillbaka in i sin kriminalitet. Alltså jag tänker också om man redan har startat, då är 
det lättare att fullfölja när man muckar, istället för att börja när man kommer ut och 
folk drar i en från alla olika håll. Detta berättar en av respondenterna om att 
förväntningarna på honom när han kommer ut troligtvis kommer vara att ta vid där 
han slutade, då menar han på att det är skönt att ha något annat att gå till, som studier, 
för att både för deras men för egen del kunna känna att det är enklare att säga nej. 

Övriga utbildningsstrategier 

Efter att resultat och citat presenterats i direkt relation till studiens frågeställningar 
finns det även fler utbildningsstrategier som är lätt att urskilja på grund av att de är 
direkta val från de intagna. Ett sådant exempel är citatet nedan där en av 
respondenterna förklarar att han visste vad hans egna styrkor var och valde 
gymnasium därefter som femtonåring: 

 

Jag hade kommit in båda samtidigt men det var lite knäppt jag visste inte om handels att 

jag kommit in men dem ringde sen. Så gick jag till handels istället för jag trivdes inte. Det 

valet gjorde jag själv. Jag ville hellre handels, jag har alltid haft lätt för att prata och sälja 

precis vad fan som helst. Och säljyrket är något jag har lätt för. 

En annan intagen talar om tiden efter gymnasiet, han hade missat ett ämne och trots 
att han hade en fullständig gymnasieexamen valde han ändå att studera upp sitt sista 
betyg, Jag pluggade upp min ekonomi på Komvux som jag failade på gymnasiet, Nej 
men jag tog tag i det alltså, det gick bra det är sex veckor sex veckor och så, så det 
gick snabbt. Anledningen till det var önskan om specifika universitetsstudier. 

Att utöver den tillhandahållna studie och yrkesvägledaren på anstalten samt sin 
kontaktperson på avdelningen hade även flertalet av respondenterna involverat sin 
egen familj i sitt studerande. När de kände att information saknades inom 
kriminalvården så tog de saken i egna händer, Jag ringde hem till familjen så bad jag 
dem kolla upp, säger den ena och den andra förklarar det: Nej jag kollade först med 
min kontaktperson här inne, sen ringde jag min familj och bad dem skicka mina betyg 
så jag kunde jämföra vad jag behöver. 

En av respondenterna hade sådana ambitioner med sin utbildning att denne hade 
startat en process mot ledningen på anstalten för att driva igenom sin önskan över 
specifika studier. Han berättar: Sen skrev jag ut det helt enkelt det var bara så, sen 
har jag ju läst fängelselagen nu och det finns inget som talar emot att jag skulle kunna 
läsa det här. Att vara intagen och få rätt mot kriminalvården är i de flesta fall svårt då 
styrdokumenten är så minutiöst uträknade och bestämda, men att viljan och drivet 
ändå finns där hos honom tyder på en stor målmedvetenhet kring sina studier. 
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Analys och Diskussion 

I följande kapitel kommer en slutsats att presenteras utifrån de svar som redovisades 
i resultatdelen. Dessa svar kommer sedan att analyseras och ligga till grund för den 
slutgiltiga diskussionen i uppsatsen. Detta efterföljs av förslag på vidare forskning. 

Slutsats  

Slutsatsen gällande frågeställningen som syftade till att undersöka hur deras 
utbildningsbakgrund har sett ut och vilket utbildningskapital finns i familjen sedan 
innan så är den relativt hög. Eftersom majoriteten av respondenterna hade föräldrar 
som var universitetsutbildade och samtliga hade vänner och släktingar som också var 
högutbildade samt att de själva också visade på att de innehar tydliga 
utbildningsstrategier går det att se att Bourdieus tankar kring att utbildningskapital 
går ”i arv” i familjer stämmer. Han menar på att ett starkt utbildningskapital från familj 
skapar de utbildningsstrategier som oftast uppfattas som omedvetna vilket jag även 
fick uppfattningen om att så var fallet här även om de uttryckte många direkta 
strategier i svaren. De flesta av respondenterna talade om hur ofta deras föräldrar 
pratat med dem om att utbildning både var viktigt och nödvändigt och det är troligtvis 
det som omedvetet har lett fram till att de idag väljer att studera upp sina betyg istället 
för att gå på den dagliga arbetssysselsättningen på anstalten. Att samtliga även talar 
varmt om grundskolan och har bra minnen från själva studierna därifrån talar även 
om att de i en ung ålder har haft en studieteknik eller ett intresse som kommer 
hemifrån som barn. Trots detta har det som dessa strategier som det framkom tidigare 
inte resulterat i så bra studieresultat i det tidiga skedet i livet. Det visar på att en 
människa kan inneha ett starkt utbildningskapital utan att egentligen göra något med 
det. Det vill säga, att själva innehavet inte alltid påverkar dennes position inom 
utbildningsfältet, utan utbildningsstrategier är viktiga att finnas och bruka för att 
innehavet av kapital ska få någon betydelse. 

Det som stod ut var skillnaden i hur de hade upplevt grundskolan och gymnasiet. Likväl 
som de talade gott och varmt om grundskolan (trots det bus de flesta upplevde att de 
höll på med) talade de mindre gott om gymnasiet. Här går det att dra en parallell till 
Hans H Erikssons utvecklingspsykologi då de tidigare skolårens känsla av 
underlägsenhet kan hålla i och bidra till ett identitesförvirrat agerande som talar för 
att gymnasiegången snarare fokuserar till att hitta och underhålla vänner än skolgång. 
Dock är parallellen inte helt tydlig då de som sagt talade väldigt gott om grundskolan 
vilket kan tyda på att en del av respondenternas förvirrade känslor kring identitet kom 
senare än vad teorin pekar på. En viktig aspekt att ha i åtanke blir därför att komma 
ihåg att grundskolans utvecklingsfas i teorin syftar till ungdomar i åldern 12–20 och 
kan därför även innefatta gymnasiet. På så sätt kan slutsatsen dras om att frågorna 
som vem är jag? och vad kan jag bli? Som definierar de känslor som kan uppstå under 
skolgången faktiskt kan vara en bidragande faktor till den senare kriminaliteten. 

När det kommer till frågeställningen kring hur deras bild på skolsystemet och 
utbildning ändras i och med deras studier på anstalten så upplever jag inte att den 
ändrats märkvärt utan snarare förstärkts. Det kändes som att merparten av 
respondenterna alltid haft synen på utbildning de har idag mer eller mindre men den 
hade blivit åsidosatt under deras tid som innan de blev åtalade för brott.  
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I och med deras mindre lyckade gymnasieskolgång kändes de som att de tappade 
utbildningsmotivationen och snarare fokuserade på vänner och arbete och det ledde 
dem in på en kriminell livsstil. Flera av dem talar om att det var ett ”wake-up call” att 
bli dömd och att det tillsammans med önskan om att göra nytta av den tiden de förstod 
att de var tvungna att sitta tog dem tillbaka till den synen och de önskningar de tidigare 
hade haft. 

Att göra nytta var även något som kom på tal ofta och om detta skall dras några 
slutsatser utifrån vill jag ändå hävda att detta kan räknas som en omedveten 
utbildningsstrategi som troligtvis grundar sig i deras föräldrars syn på utbildning. Att 
själva vilja stärka sin plats på utbildningsfältet för att de förstår att de kan är mycket 
möjligt en anledning med. På så sätt kan de klättra i den hierarki som råder och även 
få tillbaka lite av den självkänslan de har upplever sig ha förlorat under skolåren 
tidigare. Här går alltså de båda teorierna ihop och nytto-perspektivet går troligtvis att 
förklara både strategiskt och känslomässigt. 

För att anse att ”göra nytta” är att utbilda sig måste den ändå ligga en 
undermedvetenhet kring att utbildning gör nytta och att det i sin tur leder till något 
positivt. Förstår man inte det och aldrig har haft någon som poängterar för en vad man 
kan göra med sin utbildning så kommer man heller inte se det som en nyttig och 
meningsfull aktivitet under sin anstaltstid. Denna undermedlet talar även för den om 
ett ärvt utbildningsstrategiskt tänk och utefter vad som framkom i studien upplevs 
detta tänk komma från deras egna nätverk. 

Internernas beskrivning av känslor med karaktär av skuld och skam är något som jag 
anser delvis har genomsyrat intervjuerna och även om respondenterna är noga med att 
påpeka att man studerar för sin egen skull och att viljan till förändring måste komma 
inifrån så upplever jag ändå att flertalet när de berättar att det är skönt att ha bevis och 
betyg att visa upp ändå gör det i from av någon sorts upprättelse. Framförallt 
mammorna kändes som en känslig punkt och när de vet att utbildningskapitalet är 
förhållandevis starkt i familjen förstår de att besvikelsen kring att deras utbildning inte 
gick som den borde under deras uppväxt är något som finns hos föräldrarna. Jag tror 
att denna anledning till studier är vanligare än vad som erkänns och den kan på samma 
sätt som nytto-perspektivet förklaras med att de omedvetna utbildningsstrategierna 
som finns i familjen bidrar till att skuldkänslor även finns kring utbildning och inte 
bara kriminaliteten i sig. 

Gällande vilka tankar finns kring att fortsätta studierna vid frigivning som den tredje 
frågeställningen syftade till att undersöka så hade alla respondenter utom en, planer 
på att fortsätta studera. Detta visar på tydliga medvetna utbildningsstrategier och de 
var väl medvetna om vad de skulle studera och hur de skulle använda dessa kurser för 
att sedan söka vidare. Den sista respondenten valde kurser utifrån vad han planerade 
var nyttigt att lära sig för sin framtida yrkeskarriär och även det får lov att ses som en 
medveten utbildningsstrategi. Sättet de sökte information på via kontaktpersoner och 
även ringde utomstående på sin anstaltstelefon för att få information visar på att de 
inte endast studerar för att ha något att göra utan de vill ha en tydlig plan. Dessa 
handlingar talar för att den tidigare forskningen kring anknytning till familj och 
människor som verkar för utbildningsanordnaren stämmer. Att ha personer i 
omgivningen som de har någon form av band till och kan ta hjälp av verkar definitivt 
ha inverkan på deras studiemotivation och resultat. 
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Hur vida utbildning går att använda som en avledningsmanöver för att undvika återfall 
i brott var synen gemensam. Det kan användas som ett annat fokusområde i livet och 
det upplevdes bra att ha och de förstod att det kunde leda in i ett yrkesliv som kunde 
vara ett alternativ till deras tidigare liv, men det handlade enligt dem egentligen inte 
om utbildningen i sig, utan deras inställning och vilja att förändra. 

Slutligen hade de övriga utbildningsstrategier som inte var knutna direkt till ett tema 
som också var aktiva val. Att i unga år välja att byta gymnasium för att man vet att ett 
yrke passar bättre än ett annat eller att välja att studera upp ett betyg på komvux för 
att eventuellt kunna studera vidare senare tyder på en målmedvetenhet och en kunskap 
kring hur samhället med hjälp av utbildning är uppbyggt. Att gå till skolan har alla som 
sitter på en anstalt gjort på grund av att det finns en skollag i Sverige som säger att de 
måste, men att genom uppväxten förstå utbildning och ta aktiva val resulterar i att 
dessa män faktiskt har använt sig av omedvetna men också väldigt många medvetna 
utbildningsstrategier. 

Diskussion 

Jag upplever att dessa intagna vid anstalten jag gjort min studie på genom livet har 
använt många utbildningsstrategier, både medvetna och omedvetna. Även deras 
föräldrar verkar ha vidtagit flertalet åtgärder som också går att räkna som 
utbildningsstrategier, vilket troligtvis bottnar i att de flesta av föräldrarna själva har en 
stabil utbildningsbakgrund och att de vill behålla sin position på utbildningsfältet, om 
så genom sina barn. 

Syftet var att undersöka vad för strategier dessa män har haft och har nu, vilket jag 
tycker uppnåddes. Genom att använda mig av frågor om utbildning i stort gick det att 
lokalisera flera önskningar, val och tankar som sedan gick att applicera på 
utbildningsstrategi begreppet. Jag blev positivt överraskad av hur mycket dessa män 
ändå verkar ha funderat och pratat om utbildning under sitt liv och främst hur lätt de 
upplevde att de hade att prata med vänner om det. En förutfattad mening jag själv hade 
var att det inte i kriminella kretsar spontant känns som det är ett samtalsämne som 
ofta kommer på tal.  

En känsla jag har fått både i läsningen av den tidigare forskningen omen även under 
intervjuerna jag utfört är att det verkar ha varit svårt att plocka upp motivationen efter 
det brustit redan i grundskolan. Det är omöjligt för lärare att fånga upp alla elever och 
det måste ändå finnas någon form av egen vilja att själva kunna ladda om inför 
gymnasiet. Därför kändes det skönt att ha Erikssons utvecklingspsykologi att falla 
tillbaka på och förstå vad misslyckanden i tidig skolålder kan göra med den personliga 
utvecklingen, något som jag kan tyckas se på de flesta av respondenterna när jag sätter 
in den teorin på dem som praktiska exempel. 

Bourdieus teori om utbildningskapital kan tyckas stor och övermäktig att applicera på 
en studie om vad sju män på en anstalt har tänk om sin skolgång, men jag anser ändå 
att för att förstå hur individer tänker och handlar kring skola måste man förstå hur ett 
samhälle kan ses med en vald teori. Om vi då utgår från att man väljer att se det som 
ett socialt rum med olika fält så förstår man hur deras position på utbildningsfältet har 
resulterat i vad för utbildningsstrategier de idag har på anstalten. 
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Den positiva inställningen till att utbildning tillhandahålls av kriminalvården är något 
myndigheten bör spinna vidare på och fortsätta utveckla och som nämnt i inledningen 
av studien tror jag att den behöver individualiseras mer för att ge tydliga resultat. När 
man som jag fått fram dessa individers önskemål och drömmar borde dessa tydligare 
arbetas för att uppfyllas, för att undvika känslan av underlägsenhet och misslyckande 
som de flesta av dem ändå upplevt under grundskoleåren. En tydlig individuell 
studieplan med ett tydligt mål bör utformas för varje student och sedan får 
utbildningen under verkställighetstiden ses som delmål mot det stora målet som är att 
slutföra och använda sin utbildning till något meningsfullt vid frigivning. 

Förslag på vidare forskning 

Vidare hävdar jag liksom många gånger tidigare i studien att stora kvantitativa 
rapporter behövs, men som komplement föreslår jag att fler kvalitativa djupdykningar 
i vilka värden som de som är dömda för brott verkligen efterfrågar kring utbildning 
görs. När dessa två ställs samman kan en kartläggning göras och på så sätt kan arbetet 
med lärcentrum på anstalten bli mer individualiserat och direkt riktat mot frigivning 
och minskade återfall i kriminalitet. För utbildningen på anstalten handlar om så 
mycket mer för dessa män än att gå dit, få en utbildning, få ett jobb och slippa bli en i 
statistiken som faller tillbaka. De vill ta revansch, känna att de får tillbaka 
självförtroende, bli något, hitta en identitet i yrkeslivet, ge tillbaka, få något annat i 
framtiden att få kickar och en stadig ekonomi ifrån.   
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 

1. Berätta om din skolbakgrund, vart du har gått i skolan och hur länge. 
 

2. Vad har din familj för utbildningsbakgrund? 
 

3. Om du ser till din större släkt, närstående och vänner, vad har de för 
utbildningsbakgrund? 
 

4. Hur pratade du och dina vänner om utbildning under uppväxten och nu? 
 
5. Hur skulle du säga att dina studieresultat var? Stämmer de överens med det du 

upplevde att du kunde? 
 
6. Kan du komma ihåg någon förebild från din uppväxt när det kommer till studier? 
 
7. Hur kommer du ihåg att du upplevde du skolan när du studerade? 
 
8. Vad tror du i dagsläget att dina studier kan leda till? 
 
9. Har du någon gång haft ett drömyrke? Om ja, vet du hur du ska välja studier efter 

det? 
 
10. Vad är den största anledningen till att du väljer att studera under din anstaltstid? 

 
11. Hur tänker du att du ska ha användning av dina studier efter villkorlig frigivning? 

 
12. Hur tror du att utbildning kan påverka att återfallsrisken i kriminalitet minskar? 
 
13. När du tänker tillbaka, hade det kunnat förändra nåt om du gjort nåt annat i skolan? 
 
14. Har du gjort ett aktivt val när det kommer till utbildning före du hamnade på anstalt? 

Till exempel bytt skola, valt att studera vidare, hoppat av gymnasiet? 
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Bilaga 2, Etiska överväganden för respondent 

Under utbildningsdepartementet verkar Vetenskapsrådet. De har tagit fram Forskningsetiska 
principer som behandlar den forskningsetik all svensk vetenskaplig forskning ska förhålla sig 
till. Dess främsta syfte är att säkerställa att både forskarens och deltagarnas intressen 
tillgodoses på ett nyttigt och säkert sätt (Vetenskapsrådet 2002). En forskare skall enligt denna 
föreskrift förhålla sig till individskyddskravet, vilket består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet ska säkerställa att respondenten får information kring vad syftet med 
studien är och hur deras utsagor ska behandlas och användas. Informationen ska delges 
deltagaren i det omfång att denne har full överblick i vad som förväntas och för att ge 
respondenten möjlighet att avbryta innan start om det inte känns okej. Informationskravet 
involverar även avbrytande under studien, det vill säga att en respondent har rätt att avbryta 
sitt deltagande när som helst (Vetenskapsrådet 2002). 

Samtyckeskravet är som det låter, ett krav till att samtycke från deltagare finns. Efter att 
informationskravet har uppnåtts ska ett samtycke inhämtas där respondenten samtycker till 
att delta efter att denna blivit fullt informerad. Är en deltagare under 15 år skall målsman 
samtycka (Vetenskapsrådet 2002) Detta gäller inte mer omfattande enkätundersökningar då 
det antagas vid svar att det kan ses som ett samtycke i sig. 

Konfidetialitetskravet går hand i hand med sekretess och betyder att all information om de 
deltagande ska handlas under konfidentialitet. Uppgifterna ska inte för en utomstående kunna 
kopplas direkt till en respondent och de ska inte finnas i forum där offentligheten kan ta del av 
dem. Personuppgifter och identifiering ska inte förekomma om inget annat anges och det gäller 
även att som författare av en studie tänka ett steg längre och undvika att läsaren själv kan räkna 
ut vilken av intervjupersonerna någonting gäller (Vetenskapsrådet 2002). 

Nyttjandekravet reglerar vad det insamlade datamaterialet ska användas till. Det får endast 
använda till studien det rör och får inte delas ut i kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk 
(Vetenskapsrådet 2002).  

Ovanstående etiska krav kommer att efterföljas i studien tillsammans med den redan befintliga 
sekretess jag verkar under som anställd hos kriminalvården. Att utföra en studie på en anstalt 
innebär extra konfidentialitet då känsliga uppgifter som sprids kan få förödande konsekvenser 
för respondenterna, tillika intagna, därför kommer minimal information om deltagarna 
presenteras. 

 
 

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till deltagande: 

 

Namn  Datum  Namnteckning 

 


