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Sammanfattning 
Alla är förmodligen överrens om att straff i någon form måste vara något som avskräcker 
människor från att begå brott. I Sverige finns ett väl planerat system över tillämpningar i 
straff. Trots det återföll 1998 23 procent inom en period av ett år. Åsikterna är många om hur 
samhället effektivast undviker återfall i brott.  
Vedergällning, Allmänpreventionen och individualpreventionen är tre olika kända 
straffteorier Det är lätt att ha en teoretisk bild hur det bör vara, och hur det verkligen tillämpas 
i praktiken. I min uppsats ska jag undersöka kriminalvårdens nedskrivna åtgärder och 
bestämmelser med en före detta kriminells personliga erfarenheter och åsikter om samhällets 
insatser för att hjälpa honom bort från ett liv i kriminalitet och droger. De tre teoretiska 
begreppen kommer att fungera som modeller i resonemangen och ge en bild av hur 
kriminalvården sätt ut i Sverige tillbaka i tiden 

Syfte: 
Under ett år återfaller 23 procent i brott. Detta är en siffra som ökar, samtidigt är samhället 
mer utvecklat och högklassificerat än någonsin. Syftet med detta arbete är att försöka ta reda 
på den yttersta orsaken till ökade återfall i Sverige. Målet är att läsaren ska få en allmängiltig 
bild av vad samhället och ideella föreningar gör för att motverka tendensen till ökade återfall. 
Hur Kriminalvårdens upplägg, mål och syfte ser ut och samtidigt undersöka hur verksamheten 
fungerar i praktiken. Genom att intervjua Tommy Hjort ska jag försöka ge läsaren en 
verklighetsskildrande bild av hur en kriminell uppfattar samhällets insats. Med hjälp av hans 
erfarenheter ska jag försöka nå den yttersta kärnan till starten på ett liv fritt från droger och 
kriminalitet. 

Metod: 
Under mina 12 år jag gått i skolan har skriftliga undervisningsmaterial, böcker och Internet 
varit dominerande som faktakällor i arbeten osv. Det finns gott om skriftliga material som jag 
kunnat använda mig av men det är stor skillnad på teori och praktik. Därför har jag valt att 
lägga fokus på att intervjua en utsatt person, vars livserfarenheter är O-ersättbara med statistik 
och kriminalvårdens utomordentligt ideologiska upplägg. Självklart är det nödvändig att 
benämna kriminalvårdens syfte och statistik för att se utvecklingens gång. Men för att få en 
mer verklighetstrogen bild har jag valt att använda denna arbetsmetod och centrera intervjun i 
mitt arbete. 
För att vara lite påläst och kunna ställa de frågor som jag skulle bemöta under arbetets gång 
valde jag att börja läsa på om historien och om lite olika straffteorier. Jag gick även in på 
olika hemsidor som BRÅ, KRIS och kriminalvården för att få en generell bild av det system 
och arbete som pågår för att underlätta och undvika ett kriminellt återfall.  
Efter att jag gjort intervjun skrev jag lie allmänt om statistik och förändringar som skett. 
Nu kändes det som jag fått en hyfsat bred och allmän bild av hur kriminalvården förändrats 
och hur samhällets insatser såg ut för att undvika återfall i brott.  
Då var det dags att renskriva intervjun. Att träffa Tommy var en spännande upplevelse som 
gav en känsla av drivkraft och en vilja att påverka och förändra kriminellas hårda tillvaro. Det 
var ett möte varje människa behöver uppleva och tyvärr blir det svårt att förmedla och 
omvandla känslan han gav i ord. Men jag har gjort mitt bästa för att ge läsaren en så 
verklighetstrogen bild som möjligt.   
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Disposition: 
För att ge läsaren en bild av hur olika straffteorier tillämpats och förändrats i takt med 
samhällets utveckling har jag valt att börja berätta like kort om kriminalpolitikens historia. 
Därefter följer tolkningar av olika straffteorier som antingen har lillämpats eller används i dag 
för att så effektivt som möjligt undvika återfall i brott.  
Jag skriver om dessa teorier för att ge läsaren en beredare syn och alternativa åtgärder för att 
själva kunna ta ställning. De är även med som förklaringsmodell för att läsaren lättare ska 
förstå när jag senare i texten använder begreppen. Jag har även med statistik för att ge en 
aktuell rapport av kriminaliteten i dagens Sverige och för att öka trovärdigheten i mitt arbete. 
Uppsatsen avslutas men en intervju för att få en verklighetstrogen bild av samhällets system 
och väcka rättvis bild inför kriminellas beteende.  
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Kriminalpolitikens historia  
Människans levnadssätt och syn på människovärdet har genom åren förändrat synen på vad 
som är straffbart och hur straffen ska tillämpas för att nå effektivt resultat. Miljö, ekonomi, 
religion och politik är andra faktorer som skiljer länder i mellan och spelat stor roll i 
kriminalpolitikens historia. 
 
Under 1700-talet var kunskapen inom det psykologiska området mycket lite. Huvudstraffen 
som tillämpades var därför fysiska i form av döds och kroppsstraff. 
Målet var då allmän avskräckning. Detta skedde ofta offentligt för att göra allmänheten 
medveten om de grymma straff som drabbade varje brottsling.  
Från och med i slutet av 1700-talet minskade dödstraffet som straffmetod. År 1910 fick den 
sista svensken offra sitt liv för det grymma system som 11 år senare kom att avskaffas helt.1 
Kroppslig bestraffning upphörde i slutet av 1800-talet, likaså landsförvisning och skamstraff 
för att ersättas av frihetsstraff.  
Nu var det människans psyke och individuella behov som sattes i fokus. Från att straffat 
brottslingar fysiskt skulle de nu i form av behandling försöka omvända kriminella och anpassa 
dem till samhället.  
För att bryta en brottslings kriminella beteende som ofta fortsätter även efter frigivning var de 
tvungna att under 1800- talet tillämpa andra åtgärder. Disciplin var ledordet och målet var att 
anpassa brottslingar till det moderna samhället. Behandling i fängelserna blev en allt mer 
vanlig straffmetod. 
Tanken utvecklades ytterligare under 1900-talet och alternativ till fängelse började tillämpas 
bla på grund av ekonomiska skäl. Fängelserna började nu kritiseras för att vara opedagogiska 
och påföljder som vård och övervakning infördes.2  
Utvecklandet av välfärdssystemet och synen på människovärdet medförde även ökat jämställt 
straffsystem mellan rika och fattiga.  
 
Att se till varje enskild brottslings behov av vård och individuella bestraffning blev en 
upptäckt som skapade starkt inflytande från psykiatrin. Psykiatrisk vård blev vanligare under 
1940- 1970 – talen än fängelsestraff. 
Att individuell vård skulle ersätta allmänt fängelsestraff kritiserades starkt under 1980- och 
1990- talet. Man ansåg att det inte överrenstämde med rättsäkerheten, dessutom verkade det 
inte leda till minskad brottslighet.  
Detta resulterade i en ändring av brottsbalken år 1989 för att göra systemet mer objektivt.3 
Brottet skulle främst avgöras av straffet och inte den enskilda brottslingens vårdbehov. 
Under 1990- talet har trenden vänt och i dag döms två tredjedelar till fängelse och en tredjedel 
till vård.  

 

 
 

                                                 
1 ” Den meningslösa brottsligheten” Hannes von Hofer  och Henrik Tham sida 78  
2 ” den meningslösa brottsligheten” sida 78 
3 ” Den meningslösa brottsligheten” sida 80 
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Olika straffteorier  
Det finns många olika åsikter om hur straff ska tillämpas för att nå effektivast resultat inom 
minskad kriminalitet och återfall i brott.  
Vedergällning, Allmänprevention och individualpreventionen är tre teorier som presenteras i 
Boken ” Den meningslösa brottsligheten” av Hanns von Hofner och Henrik Tham. De 
beskriver olika tillämpningar med det gemensamma målet, att skapa ett samhälle fritt från 
kriminalitet.     

Vedergällning:  
Stå för det du gjort och ta konsekvenserna. Det finns ingen baktanke att försöka tillrättavisa, 
hjälpa eller undvika att gärningsmannen begår fler brott efter frigivning. Straffen ska vara lika 
för alla beroende på vilket brott man begått. Men straffet ska inte anpassa sig till den enskilda 
individens behov utan rätt ska vara rätt och det ska vara lika för alla. Det finns inget intresse i 
att försöka undvika att personen begår fler brott efter avsittande straff, utan efter frigivning 
räknar man med att personen har skräckts av från att begå brott igen. Det finns inget 
psykologiskt tankesätt utan bara kroppsligt bestraffningsalternativ. 

Allmänprevention: 
Förebyggande metod som går ut på att bygga upp en moralisk uppfattning om vad som 
betecknas som brottsligt i hopp om att avskräcka. Man skapar en upprättande ställning i 
samhället som går ut på att väcka ett beteende och uppfattning hos varje medborgare om vad 
som är moraliskt och omoraliskt handlande. Det skapas ett synsätt och en benämning på vad 
som är brottsligt. Det skapas en ansvarskänsla hos varje individ som gör att de flesta avstår 
från brottsliga handlingar. Tyvärr finns det de som av olika skäl har en bristande förmåga att 
känna empati och skilja på moraliskt och omoraliskt. Ofta blir det ett resultat av dålig 
uppfostran, miljö och omgivning, men gemensamt är att detta felaktigt grundläggande 
beteende grundas i barndomen. För att avskräcka de i många fall benägna brottslingar vill 
man med teorin väcka en rädsla för att bli bestraffad hos varje människa 

Individualpreventionen   
Straffet ska anpassas efter en personlig utformning inför varje enskild brottsling. Man anser 
att en kriminell person antingen har bristande moral, otillräcklig respekt för straff eller någon 
psykisk störning. Det finns tusentals olika orsaker till detta beteende. För att undvika att 
gärningsmannen begår nya brott är det därför viktigt att bestraffa individuellt. Det för att se 
till varje individs bristande förmåga att anpassa sig till samhällets lagar. Specialiserad 
behandling på fängelser i form av terapi skolutbildning, narkotikaavvänjning, arbetsträning 
och skolutbildning är därför vanligt. Rättpsykiatrisk vård anses vara en effektiv straffmetod 
för att ”omvända” brottslingar.    
Andra metoder som kan tillämpas i denna straffteori är att fysiskt förhindra brottslingen från 
att begå brott igen. Exempel på det är dödsstraff, långa fängelsestraff eller elektronisk 
övervakning.   
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Statistik över antalet återfall i brott enligt Brottsförebyggande rådet4 
 
Resultat visar att av dem som återfaller inom en treårsperiod sker ca hälften först efter ett år. 
Procentuellt räknat har en femtedel som dömts inför domstol under åren 1991-1999 återfallit 
inom ett år. Under en period av tre år är det en tredjedel som begått brott på nytt. 
 
 
  
 

 
Andel personer som återfallit i brott och lagförts inom tidsperioden 1991-1999   

 
Vad gäller skillnaden mellan män och kvinnor visar statistik att män i högre grad är benägna 
att återfalla i brott än kvinnor. Av alla män som lagfördes 1999 återföll 25 procent inom ett år, 
medens endast 15 procent av alla kvinnor begick brott på nytt. 
 
Under 1990-talet visar statistik en viss ökning bland återfall av antalet lagförda. I genomsnitt 
var det 21 procent som återföll i kriminalitet mellan 1991-1994 inom ett år. Mellan 1995-1999 
skedde en ökning och genomsnittet låg då på 23 procent inom en period av ett år.  
 
Återfall i åldrarna 15-17 år har historiskt haft högre frekvens än de i äldre åldersgrupper. 
Statistik visar att trenden vänt och numera har de äldre brottslingarna tagit över den rollen.   
På senare år har unga förbrytare fått en särställning i systemet. I hopp om att anpassa yngre 
förbrytare i tid, överlämnas de ofta i stället till sociala myndigheter. Där de ges antingen 
varning, får övervakning, placering i fosterhem eller sätts på ungdomsvårdsskola. 
Störst benägenhet till återfall har numera åldersgrupperna 18-20 år, 21-24 år, 25-29 år 30-39 
år och 40-49. Där personer i 30-39 års ålder som lagfördes 1999 och begick ett nytt brott inom 

                                                 
4 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=8&id=65&statsType=850
&Year=1999&full=true 
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tre år låg i topp med 41 procent. De övriga åldersgrupperna låg samma år på 38-40 procent 
inom tidsramen tre år.  

 

Dagens frivård  
Kriminalvårdens uppgift är att omöjliggöra att en brottsling begår nya brott under tiden 
han/hon sitter av sitt straff. De ansvarar för Frivård, fängelser och häkten, där frivård är en 
central del i deras arbete. Denna typ av vård håller kontakten med brottslingen från det att 
hon/han döms tills frigivning. Det arbete frivården bedriver går ut på att försöka påverka 
kriminellas situation och undvika ett återfall.  
De ska genom program för att öka kriminellas delaktig i samhället och genom behandling mot 
missbruk göra sitt yttersta för att undvika att en brottsling begår brott på nytt.  
Deras mål är att ändra kriminellas livssyn och öka deras chanser till att bli en drogfri och ärlig 
medborgare efter de lämnat kriminalvården. 
 
Frivården kopplas in vid domstolsutredning då personutredning begärs. I samband med detta 
ger de även ett förslag till påföljd. I samråd med häkte och anstalt gör frivården sedan en 
individuell planering för varje klients behov och följer denne genom hela straffet. På det sättet 
blir frivården insatt i klientens fall redan innan hon/han börjat avtjäna sitt straff.  
 
När en gärningsman döms till fängelsestraff är oftast två tredjedelar frihetsberövande och en 
tredjedel villkorlig frigivning under övervakning. Personen har då en övervakare och om 
denne inte skulle sköta sig berövas hon/han friheten straffet ut. Prövotiden kan öka beroende 
på hur långt straff domstolen beslutat om, ju högre straff desto längre procents prövotid av 
strafflängden. 
En övervakare kan vara en person som klienten känner förtroende för, har en personlig 
relation till och som blivit godkänd av kriminalvården. Dess främsta uppgift är att vägleda och 
hjälpa personen att hitta rätt i samhället för att till det ytterst undvika ett återfall. 
 
En person kan även dömas till övervakning. Det gäller om straffet blir samhällstjänst, 
övervakning med elektronisk kontroll, kontraktsvård eller skyddstillsyn. När en person döms 
till samhällstjänst straffas hon eller han till arbeta för staten.  
Övervakning med elektrisk kontroll, även kallad fotboja innebär att personen bevakas under 
elektrisk kontroll i hemmet. När det gäller kontraktsvård handlar det ofta om missbruk och 
ska underlätta för en person att komma ifrån sitt beroende. Skyddstillsyn innebär att klienten 
under en treårsperiod döms till övervakning och vid fastställda tider kontakta och infinna sig 
hos frivården.    
 
För att minska antalet återfall ger kriminalvården möjlighet till arbete, utbildning och program 
på fängelserna. 
Med avsikten att underlätta för dömda personer att komma in i arbetslivet och för att öka 
arbetslivserfarenheten efter avsuttit straff kan många fängelser erbjuda dem arbete i form av 
städ, snickeri, tvätt, monterings- och verkstads arbeten. På vissa anstalter finns det även jord- 
och skogsbruk 
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De utbildningar som främst utövas på anstalterna är på grundskole- och gymnasiet nivå. Men 
det finns även arbetsmarknads studier och yrkesutbildningar.  

 

Tommy Hjort, före detta kriminell och drogmissbrukare  
För att få en mer verklighetstrogen bild av hur livet som kriminell och missbrukare ser ut i 
praktiken och hur de uppfattar samhällets insatser har jag intervjuat Tommy Hjort, före detta 
kriminell och drogmissbrukare. Han har dessutom varit medlem i KRIS styrelse och föreläser 
på skolor och behandlingshem.   
 
Tommy menar att det finns ett genetiskt arv och ett socialt arv som är betydande och mycket 
starkt påverkande i ett barns utveckling. Hans föräldrar gav honom fel referensformer och en 
moral som inte stämde överrens med övriga samhällets normer och regler. Han kände tidigt 
ett utanförskap i samhället och drogerna blev därför ett naturlig och enkelt sätt att komma bort 
från verkligheten, vilket i sin tur ledde till kriminalitet.  
Teorin om vedergällning bevisas i Tommys fall vara ineffektivt. Att försöka avskräcka honom 
från att begå brott på nytt i form av fysiskt straff blev resultatlöst. Han visste inget annat och 
efter att ha suttit inne hela sitt liv var det hans livssyn.  
Vid 9 års ålder togs han in på barnhem, därifrån förflyttades han till ungdomsvårdsskola för 
att inte lång tid därefter flyttas till UF och från UF till fängelse.    
Tommy dömdes till ungdomsfängelse men intagningen skedde på ett vanligt fängelse 
tillsammans med personer som satt av sin sista internering.    
Hans första tid på fängelset gav honom en falsk illusion av vad livet gick ut på. Äldre fångar 
gav honom en ”utbildning” om livets mening och kriminalitet var en förutsättning för att 
kunna nå upp till de normer som omgivningen på anstalten skapat. Hans strävan var fina bilar, 
status och guld i mängder hängandes runt halsen. Målet var knarklangare, för att på så sätt 
kunna hjälpa alla stackars drogberoende att få sin dagliga dos av narkotika.  
 
Med dessa riktlinjer för att nå framgång i livet blev resultatet ett ständigt farande ut och in på 
kåken växlat med ett oavbrutet missbruk av droger och alkohol. 
Vid 26 års ålder nådde Tommy ”botten av sitt helvete”. Efter en mycket traumatisk händelse 
kom Tommy till insikt med livets mening och för första gången kände han att det fanns ett 
alternativ fritt från kriminalitet och droger. Spegelbilden visade en människa han inte ville 
vara. Tommy ansåg att han hade förlorat sitt existensberättigande och försökte flera gånger ta 
sitt liv.  
Hans räddning blev ett behandlingsprogram som kallas tolvstegsprogrammet. Efter att 
Tommy suttit av sitt fängelsestraff åkte han direkt till det behandlingshem som skulle komma 
att förändra hans liv.  
Tolvstegsprogrammet och hans nuvarande sambos trogna kärlek och övertygande tro på att 
han kunde förändras gav honom styrkan och självförtroendet, att efter fem månader utesluta 
alla preparat och hantera livet på dess villkor. Behandlingen hjälpte Tommy att ändra sin 
moral och sina normer och han blev en ansvarsfull och produktiv medlem i samhället. Genom 
att vara drogfri och nykter en dag i taget sprider han ett budskap om att ingen människa är 
hopplös.  
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12-stegsprogrammets tre första viktigaste steg är:   
 
1. Erkänna att man har förlorat kontrollen över sitt eget liv. Att droger har fått en att bli någon 
man inte ville vara.  
2. Kom till tro på att en kraft starkare än sin egen kan hjälpa en att återfå sitt förstånd. Vilket 
innebär att lyssna på andra människor som är mycket starkare än en själv och ta till sig deras 
råd.  
3. Tar beslut om att lägga sina liv i guds händer så som man uppfattar honom.  
Trots att det inte är ett religiöst program finns det en andlighet som är fritt att tolka på sitt 
personliga vis. För Tommy var det människorna runt honom som utgjorde denna roll. 
 
Kriminalvården höll Tommy vid liv, genom fängelsebesöken kunde han äta upp sig, få rena 
kläder och repa sig. Vilket gjorde det möjlig för honom att fortsätta med drogmissbruket, 
kriminalitet och misshandel.  
Tommy anser inte att han fick det stöd som krävdes av samhället för att kunna sluta med 
kriminalitet och droger. Den betydande hjälpen har han funnit hos fristående ideella 
föreningar som NA och KRIS. 
Tommy poängterar att samhället och ideella föreningar inte kan göra allt, varje enskild person 
måste ha en drivkraft och motivation att vilja förändra sitt liv. Personer som lever i ett 
missbruk har förlorat kontrollen över sina egna liv och lever i en falsk illusion. Missbruket 
blir ett dolt handikapp som alla i dennes omgivning kan se utom han själv. Han menar att 
varje person måste nå botten av sitt eget helvete för att bli villig att be om hjälp och kunna 
sluta.  
 
Tommy bedömer att brottsligheten i dagens Sverige inte är kriminaliteten i sig utan de 
missbruk många kriminella lever slav under. 98 procent av alla intagna på de svenska 
fängelserna är beroende av ett preparat som tvingar dem till att begå brott för att finansiera sitt 
missbruk. Värt att veta är att 70 procent av alla intagna uppfyller kriterierna för ADHD och 
damp.  
Tommy är en av många som hittat ett tillfrisknande från aktivt beroende inom NA. De för ett 
enkelt program för en komplicerad hjärna. Med hjälp och stöd från NA har Tommy 
sammanlagt varit nykter och drogfri i snart 11 år.  
Inom NA har varje medlem en censor som hjälper och stödjer i tillfrisknandet. KRIS 
motsvarighet till NA:s och AA:s censor är madder och fadder.  
Som missbrukare vill man se resultat på en gång och allt ska ske på deras villkor. Det finns 
inget tålamod eller ork att vänta på ett utskott eller att nämnden måste fatta ett beslut. Med en 
madder/fadder får han/hon stöd genom hela processen från början till slut. Tålamodet ökar 
och vetskapen om att sin madder/fadder själva lyckats en gång gör dem hoppfulla. Alla 
maddrar/faddrar har själva varit kriminella och missbrukat. Även för dem är denna 
verksamhet stärkande och de växer i att få hjälpa andra som sitter i samma situation som de 
själva har gjort. Genom att hjälpa andra hjälper man sig själv.  
 
Genom att se tillbaka på sitt liv är vedergällning en straffteori Tommy inte förespråkar. Han 
menar att om man ökar straffsatserna kommer det bli mer våld och högre dödlighet, 
framförallt bland tredjeperson. Som ett konkret och aktuellt exempel tar han upp USA som 
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genom sina orimligt långa fängelsestraff tar ifrån fångarna hoppet och tilliten till samhället. 
Tommy anser att man måste satsa på det verkliga problemet, drogmissbruket.  
 
I Sverige är politikers värsta fiender barnfamiljer. Det är de som hörs och syns mest. Många 
drogmissbrukare har i tidig ålder ständigt blivit svikna av föräldrar, lärare och andra vuxna 
människor i deras närhet. Detta resulterar i ett minskat förtroende inför politiker och 
samhällets förmåga att förbättra deras situation. De ser det därför meningslöst att gå och rösta. 
Politikerna tar då pengar från knarkvården för att tillfredställa andra medborgares behov. Det 
är just det som pågår i Sverige. Drogmissbrukare är ingen målgrupp politiker satsar på därför 
minskar den hjälpen som är en förutsättning för att en missbrukare ska kunna återgå till ett 
normalt liv.   
 
Tommy talar för allmänpreventionen som en effektiv teori, att det framförallt är i tidig ålder 
resurser måste sättas in. Han menar att 100 procent av alla återfallsförbrytare kommer från 
disfunktionella och känslokalla familjerelationer. 
Tommy anser att det effektivt går att förebygga brottslighet och missbruk och det är i 6-7 års 
klass som kraften och resurser måste sättas in för att undvika asocialitet. Genom att han lyfter 
upp sin botten, berättar och föreläser om sitt liv och sina erfarenheter kan varje människa med 
sin intelligens undvika att göra samma misstag.   
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Sammanfattande diskussion 
Varje människa äger ett omedvetet egoistiskt tänkande inom sig. För att samhället ska fungera 
är rättsväsen, lagar och straff en självklar del av det system vi lever i.  
Åsikterna är många om hur vi effektivast undviker återfall i brott. Självklart finns det 
undantag men i grunden tror jag att det handlar om människans sociala arv. I barndomen föds 
uppfattningen om vad som är moral och hur vi ska behandla våra medmänniskor. Många är 
genom sina föräldrar redan vid födseln ämnade till ett utanförskap av samhället. De växer upp 
i en asocial miljö där föräldrarna har en fientlig syn på politikers, myndigheters och socialens 
arbete.  
Barnen är vår framtid och det är vår plikt att väcka en grundläggande moralisk uppfattning 
inom dem. Jag tror att om varje medborgare försöker sträva efter en uppfostran enligt 
allmänpreventionen, kommer varje barn kunna växa upp med de förutsättningar som krävs till 
ett etiskt och betydelsefullt liv. Att alla ska leva efter detta är exemplariskt men tyvärr 
omöjligt, ett socialt arv är svårt att bryta. Därför kommer kriminalitet att bestå och för att inte 
anarki ska utvecklas måste samhället i någon form bestraffa dem som begår brotten.  
Jag uppfattar vedergällning som ett mycket trångsynt och gammalmodig teori. Självfallet 
måste straff i någon form vara något som avskräcker människor från att begå brott. Men 
utifrån Tommys situation som ständigt åkte ut och in på kåken i 11 år ser vi att denna 
såkallade avskräckande metod inte fungerar.  
Tyvärr är Tommy inget unikt fall, från statistik ser vi att mellan åren 1995-1999 låg 
återfallgenomsnittet på 23 procent inom en period av ett år.  
Många människors liv går ut på ett ständigt pendlande mellan kriminalitet, droger och 
fängelse. Att något annat levnadssätt och alternativ skulle finnas existerar inte för dem, de vet 
inget annat. Därför måste samhället rycka in och ta över rollen som ”förälder”. De måste 
ändra sin moral, livsstil och värderingar. Frågan är hur vi ska gå till väga för att uppnå bästa 
resultat?  
Det är inte som att lära ett barn. Dessa människor är redan inprogrammerade att tänka, leva 
och handla på ett visst sätt. Därför måste de också behandlas individuellt för sina personliga 
behov för att uppnå ett tryckt liv i frihet.  
Jag tror att individualpreventionen utgör ett effektivt resultat för att minska återfall i brott. 
Tyvärr är det inte endast ett specialutformat program för den enskilda individen som krävs. 
Varje människa måste ”nå sitt eget helvete” (för att citera Tommy), för att inse att det finns ett 
liv bortom kriminalitet, våld och droger och komma till insikt med sin situation. Det krävs 
dessutom mod att erkänna sig svag och be om hjälp.  
Tommy lyckades, men det finns många fler som behöver den hjälpen han fick. Samhället 
satsar alldeles för lite pengar på människor som fastnat i ett missbruk och i de allra flesta 
fallen är det beroendet som orsakar återfall. Genom att varje medborgare tar sitt ansvar som 
medmänniska och staten sitt genom att förvalta skattepengarna rättvist kommer vi alla att 
vinna på det i längden. 
 
Ur Tommys synvinkel har inte kriminalvården stått för den hjälp de påstår bedriva. Utan den 
betydande hjälpen fick han från ideella föreningar och organisationer. Deras upplägg, syfte 
och mål verkar mycket genomtänkta och väl utformade.  
 
Om det fanns mer tid hade ett intressant utvecklingsområde i min uppsats varit en 
noggrannare beskrivning av KRIS arbete och hur organisationen fungerar i olika delar av 
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Sverige. Från säkra källor har jag fått reda på att arbetet i Jönköping KRIS inte sköts helt 
korrekt. Alla som var med i styrelsen har klivit av för att det sysslas med saker som inte har 
med KRIS grundkoncept att göra. Uppsökande verksamhet på fängelserna och att man skapar 
en verksamhet i kris lokaler har frångått helt i Jönköping. Det fumlas även med 
medlemssiffror för att olagligt öka bidragsinkomsterna och det finns många siffror som de av 
någon anledning väljer att inte redovisa.  

 

Källförteckning: 

Böcker 
Den meningslösa brottsligheten av Hanns von Hofer och Henrik Tham 
 

Internet 
 
BRÅ 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=8&id=65&statsType=850 
&Year=1999&full=true  3/4- 06 
 
Kriminalvården 
http://www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets____1985.aspx  14/ 4- 06 
 
http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2246.aspx  24/4- 06   
 

Intervju  
Tommy Hjort, före detta kriminell och drogmissbrukare. 16/4- 06 

 

 
 


