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 Studien handlar om vad intagna har för tankar runt hur de upplever sin fängelsevistelse och 
vilket form av vård som erbjuds. Att undersöka om vården fungerar på ett sätt som innebär att 
de intagna har en rimlig möjlighet att återgå till ett liv i frihet där inte kriminalitet ingår eller 
om det är så att de intagna upplever att de mer är utsatta för en form av förvaring. Studien 
görs på en öppen anstalt där de intagna är internerade under en kortare tid, vilket innebär allt 
från en månad upp till ett par månader.  
 
 Utifrån mitt intresse och den vård som erbjuds, kan det möjligen finnas en avgörande faktor 
som påverkar, vilken är hur vår västerländska samhällsstruktur ser ut och fungerar idag.  
Några av de författare som förekommer i studien är Bauman (2000), Foucault (2003), 
Mathiesen (1989). Deras tankar och idéer runt studiens ämne tycker jag är intressanta. Detta 
innebar att jag blev än mer nyfiken att fördjupa mig ytterligare i ämnet.   
 
 Syftet med studien är att undersöka vad några intagna med ett kortare straff har för 
uppfattning om sin fängelsevistelse och den behandlingsform som en svensk öppen anstalt 
erbjuder dem inför deras frigivning, samt belysa deras uppfattning med styrdokumenten för 
svensk kriminalvård. De intagnas uppfattning kommer också att jämföras med en ansvarig 
chef inom kriminalvården och dennes syn på fängelsevistelse och behandlingsform. Utifrån 
syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod som baserades på fyra intervjuer, 
vilka kompletterades med den ansvarige chefens intervju, vilket kan ses som en förstärkning 
till undersökningen. Denna gjordes för att stärka validiteten av de fyra första intervjuerna. 
 
 Studien visade att det verkar vara så att vården inom svensk kriminalvård inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. De som är tillfrågade upplever att deras personliga livssituation inte 
beaktas, utan behandling sker mer i form av något som kan liknas vid massproduktion. Många 
gånger verkar vården endast nå planeringsstadiet, eftersom de intagna endast är på plats under 
kortare tid. Brist på engagemang, hierarkisk ordning, prestige är andra faktorer som påverkar 
vården negativt, men det finns risk för att det är en samhällsproblematik av större format som 
påverkar? Denna problematik kan vara att kriminalvårdsärenden ligger längst ner på 
dagordningen hos dem som fattar beslut om hur vårt land ska fungera? Detta kan kanske 
innebära kortsiktiga lösningar på hur kriminalvården ska fungera? 
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Inledning  
 
 Enligt Kriminalvårdens författningssamling 2006:16 (ISSN 0347 – 2612), är kriminalvårdens 
övergripande uppgift att öka tryggheten i samhället och minska risken för återfall.  I första 
hand ska behovet av säkerhet tillgodoses, i andra hand ska den intagnes behov beaktas. Den 
intagne ska så långt som möjligt stimuleras till att ta eget ansvar. När det gäller förberedelser 
för frigivning ska detta göras på ett sätt så att inte samhällsskyddet förbises. Den intagnes 
behov av bostad, arbete, utbildning, vård eller behandling, stödjande nätverk samt möjligheter 
till en meningsfull fritidssysselsättning ska göras så att särskild hänsyn tas till den intagne. 
Förberedelser inför frigivning ska göras i samverkan med den intagne, med frivården och med 
andra myndigheter, organisationer och enskilda personer. Detta görs för att den intagnes 
anpassning i samhället ska förenklas. Detta är ett antal olika åtgärder som ska bedrivas inom 
svensk kriminalvård för att återanpassning ska ske, vilket vissa organisationer av olika slag 
anser inte riktigt sker.  
 
  I Dagens Nyheter 2007-07-22 går det på debattsidan att läsa om svensk kriminalvård, eller 
snarare bristen på den. Där påvisas hur teorin om kriminalvårdens utformning inte fått utslag i 
praktiken. Sverige har relativt låga straff, vilket förutsätter någon form av behandling av 
internerna men enligt artikeln går det att läsa att det i realiteten mest verkar handla om 
förvaring. Det går att läsa att statistiken indikerar att merparten av de brott som begås utförs av 
återfallsförbrytare, vilket ses som en stark indikation att svensk kriminalvård inte fungerar 
som den ska. http.//saramellannamnkarlsson.blogg.se 
 
  Det som har beskrivits innebär att mitt intresse för att undersöka svensk 
kriminalvårdsbehandling i ett djupare perspektiv har ökat. Vid ett tillfälle har jag föreläst på en 
anstalt. Föreläsningen handlade om attityder och värderingar. Min uppfattning av de intagna 
var att de var väldigt reflekterande och att de hade stort intresse av att diskutera existentiella 
frågor. Vid cirka 300 tillfällen har jag föreläst och har endast vid ett fåtal tillfällen haft samma 
intressanta frågeställning som kom fram på denna anstalt. Jag anar att det finns stor potential 
hos dessa människor. Tyvärr verkar denna potential paketeras på ett sätt som utmynnar i en 
form av apati, vilket bland annat kan innebära att de intagna inte får utlopp för sina tankar. De 
var väldigt engagerade vid mitt besök, vilket kanske inte var någon engångsföreteelse utan 
detta engagemang finns förmodligen i ständig närvaro. 

 
 En annan fundering som jag har är hur kriminalvårdens styrdokument efterlevs när det gäller 
vård och stöd för de intagna. Kan det vara så att dessa styrdokument inte alltid efterlevs utan att 
vård och stöd bedrivs på ett annat sätt, alltså att ord och handling inte riktig går ”hand i hand”? 
Frågan ställs eftersom jag har märkt att i olika organisationer har man styrdokument som 
handlar om värderingar och attityder, vilket i sin tur innebär att vi som anställda ska bete oss på 
ett visst sätt mot varandra. Tyvärr verkar det ofta bli på så sätt att värderingar, attityder och 
beteende endast stannar i en folder och inte tas i bruk i den verklighet som råder. Kan det vara 
så att detta fenomen finns inom svensk kriminalvård när det gäller hur man ska återanpassa 
intagna i samhället? Frågan kan vara relevant att ställa, eftersom det går att ta del av viss 
statistik. Bland annat går det att ta del av siffror från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ. Här 
finner man statistik som pekar på att 46 % av de som en gång dömts till fängelsestraff (år 
2005) återfaller i nya brott inom tre år. Dessutom har det skett, att under åren 2001 – 2005 
ökade antalet frihetsberövade i Sverige med 23 %. Liknande utveckling pågår också i övriga 
västvärlden. www.kvv.se
 
 En annan fråga som jag funderar runt är om så kallad samhällstjänst i olika former skulle 
kunna utvecklas. 2007-10-27 gick det att läsa i dagstidningen Göteborgsposten om hur 3000 
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interner fick möjlighet att hjälpa räddningstjänsten i Kalifornien. Internerna fick möjlighet att 
hjälpa till vid omfattande skogsbränder. En mängd invånare fick lämna sina hem och sätta sig i 
skydd. Internerna blev betraktade som hjältar och fick kanske någon form av upprättelse, vilket 
i sin tur kanske kan leda till återanpassning?  
 
 
Syfte, problem och frågeställning 
 
 Syftet med studien är att undersöka vad några intagna med ett kortare straff har för uppfattning 
om sin fängelsevistelse och behandlingsform, samt belysa deras uppfattning med 
styrdokumenten för svensk kriminalvård.  
 
 
 Problemformuleringen handlar om hur några interner med kortidsstraff har för åsikt om hur 
den svenska kriminalvården fungerar när det gäller den vård som erbjuds dem. Studien handlar 
om hur den intagne ser på förberedelserna inför frigivning. Bland annat om de är förberedda på 
ett sätt där de kan leva ett liv utan kriminalitet, eller om de kommer att fortsätta inom den 
kriminella ”karriären”. Är det på så sätt att den vård som erbjuds inte är av sådan kvalité som 
förväntas? Kan det vara på så sätt att vården i stort uteblir och mer blir en form av förvaring för 
den intagne? Andra faktorer som påverkar kan vara hur den intagne ser på sin egen insats. Kan 
det vara så att man som intagen förväntar sig att kriminalvården ska ta hand om dem och lösa 
problemet för dem, alltså att den intagne kan vara passiv i behandlingen och vid misslyckad 
behandling lägga skulden på kriminalvården? Är det så att de tillfrågade har några idéer om 
vad som kan vara en effektiv behandling för att uppnå ett liv som inte består av kriminella 
handlingar? En annan fråga är vilken framtidstro de intagna har. Utöver dessa frågor kommer 
också problemformuleringen att bestå av att belysa de tillfrågades information med vad som 
står skrivet i de styrdokument som svensk kriminalvård har upprättat. Detta för att möjligaste 
mån uppnå en behandling som är lämplig för den intagne.   
 
 Utifrån den problematik som jag har beskrivit, har jag formulerat ett syfte och en 
frågeställning för min studie som kan innebära att jag möjligen kan få en djupare förståelse i 
ämnet, vilket också förhoppningsvis kan vara intressant att ta del av för dem som läser denna 
studie.  Utifrån det som inledningsvis har beskrivits, har jag därför formulerat några frågor som 
kan innebära viss fördjupning i ämnet där en av frågorna handlar om hur de intagna uppfattar 
fängelsemiljön?  En annan är på vilket sätt behandlingen uppfattas? Den tredje är hur den egna 
rollen upplevs under behandlingsprocessen? Den fjärde är vad de intagna har för framtidstro? 
Sista frågan är hur behandlingen ser ut gentemot de styrdokument som finns? 
 
Frågeställning:  
 

• Hur uppfattas fängelsemiljön? 
 

• Hur uppfattas behandlingen? 
 

•  Hur upplevs den egna rollen under behandlingsprocessen? 
 

• Vad har de intagna för tro på framtiden? 
 

• Hur ser behandlingen ut gentemot de styrdokument som finns? 
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Metod  
 
 Jag valde en kvalitativ forskningsintervju där jag använde mig av en intervjuguide, vilken 
finns bifogad i slutet av uppsatsen. Enligt Bryman (2002) används intervjuguide för att 
intervjuaren ska använda sig av en form av minneslista över vilka områden som ska täckas in i 
en ostrukturerad intervju. Frågorna möjliggör för intervjuaren att få information om hur de 
intervjuade upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna innehåller en viss flexibilitet.  
Frågorna ställdes inte i någon bestämd ordning utan jag försökte med mitt eget omdöme avgöra 
hur strikt jag skulle följa intervjuguiden. Enligt Hartman (1998) är en kvalitativ studie rimlig 
och fullt tänkbar att göra om vi är intresserade av att förstå människors sätt att tänka och 
resonera i olika situationer. Hartman menar att varje människa uppfattar sig själv och sin 
situation på ett speciellt sätt genom att olika företeelser knyts ihop till en särskild mening. 
Information fås inte enbart genom olika mätningar, utan information går att få genom att bland 
annat tolka människors beteende både verbalt och genom kroppsspråk. Som forskare försöker 
vi leva oss in i och förstå intervjupersonernas föreställning om världen. Hartman menar att vi 
som nyfikna sociologistuderande individer är intresserade av hur världen uppfattas och inte hur 
den är. Tolkningen gjordes utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Jag sökte efter personliga 
upplevelser där jag anser att en kvantitativ metod inte hade kunnat ge mig detta, eftersom 
svaren tenderar till att bli av mer ytlig karaktär. Enligt Starrin och Svensson (1994) är en 
individs åsikt lika intressant för forskning som flera personers. Det man eventuellt förlorar i 
bredd, vinner man i fördjupad kunskap. Starrin och Svensson menar att metoden passar 
psykologi, pedagogik och sociologi.  
 
 Hermeneutiken är en förståelseinriktad forskning där tolkning utgör den huvudsakliga 
metoden. Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta sanningar, 
vilket inte finns enligt denna kunskapsteori. I stället söker forskaren nya sätt att förstå 
företeelser som kan vara svåra att hantera i en vardagsförståelse. Forskningsansatsen utgörs av 
orsaksförklarande och förutsägande studier å ena sidan och tolkande studier å den andra. 
Användningsområdet är relativt brett. När forskarens tolkningar handlar om vad en företeelse 
betyder för en människa eller en grupp människor kan man göra indirekta prövningar. Om man 
reflekterar över sanningsbegreppet kan man inte låta godtyckligheten få fritt spelrum, alla 
tolkningar är inte lika bra. Rimligheten i en tolkning kan bedömas genom att tolkningar och 
innebörder bildar sammanflätade mönster. En annan utveckling i intervjusituationen är den 
empatiska tolkningen eller förståelsen. Forskaren försöker leva sig in i intervjupersonens 
situation. Det är viktigt att se hela sammanhang och den rörelse som finns mellan del och 
helhet eftersom de är beroende av varandra. På så sätt kan man tolka en intervju i relation till 
alla intervjuer. Mindre sammansatta bildar så småningom en helhetsbild, vilket kallas den 
hermeneutiska cirkeln. Enligt Patel och Davidsson (1994) innebär hermeneutikern att det går 
att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskliga liv och 
existens kommer till uttryck i det talande och skrivna språket, samt människors handlingar och 
mänskliga livsyttringar. 
 
 Utöver den kvalitativa forskningsintervjun, gjordes också en analys av de styrdokument som 
finns att tillgå när det gäller vilka skyldigheter den Svenska kriminalvården har gentemot de 
som är intagna. Analysen handlade om att ta del av Lagen om kriminalvård i anstalt, KvaL och 
om det som där står stämmer överens med vad som utförs i omhändertagandet.  Patel och 
Davidsson (1994) menar att valet av dokument bör göras på så sätt att den som undersöker får 
en så fullständig bild som möjligt, alltså det som undersöks blir belyst ur fler än en synvinkel. 
När det gäller informationen i KvaL anser jag den är belyst på ett rimligt sätt, eftersom 
uppgifterna är baserade på statistik som är gjord på senare år. 
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Urvalsprocess  
 
 Jag gjorde fyra djupintervjuer med intagna män mellan 35 till 50 år. Dessa hade differentierad 
tid när det gäller internering. De befann sig på samma anstalt, men på skilda avdelningar, vilket 
förklarar varför endast män kommer ifråga. Jag valde endast en anstalt, eftersom det inte är 
alldeles enkelt att få tillstånd att göra intervjuer inom kriminalvården. Jag fick kontakt med 
anstaltens ansvarige chef genom en vän som emellanåt arbetar på anstalten. Jag fick ett 
godkännande till att göra studien. Genom min vän fick jag kontakt med de intagna. Detta 
förenklade för mig när det gällde mitt urval. Jag uppfattade intervjupersonerna som mycket 
intresserade av att dela med sig av sina tankar. Jag vill tillägga att vid två intervjutillfällen, fick 
jag vara en aning mer strukturerad på grund av att intervjupersonerna hade en tendens att 
komma för långt ifrån ämnet. De ville bland annat gärna berätta om sin historia och sitt 
livsöde.  
 
 Utöver intervjuerna med de intagna männen, valde jag att göra en telefonintervju med en 
person, vilken har en chefsposition inom kriminalvården. Jag gjorde denna intervju för att få 
möjlighet att jämföra mina intervjuer med de resultat som jag hade fått från mina intervjuer 
med de intagna. Jag anser att studiens resultat blir mer informationsrikt och med det också en 
förmodad ökad validitet. Personen som blev intervjuad via telefon arbetar på en annan anstalt i 
Sverige än den som de intagna befann sig på.  Bell (2000) menar att det gäller att skaffa fram 
information om ett representativt urval för den grupp som ska undersökas. I detta fall bestod 
gruppen av fyra personer som befann sig i en form av livssituation (intagen), medan den femte 
personen befann sig i en helt annan livssituation (personal). Detta innebar att jag hade större 
möjlighet att få ett mer omfångsrikt material att ta del av, vilket kan ge en mer heltäckande bild 
av undersökningen. Enligt Holme och Solvang (1997) menar de att man i kvalitativa studier 
har en medveten strategi att söka aktivt efter informationsrika intervjupersoner som har lätt för 
att uttrycka sig, är mer medvetna än andra personer över att reflektera och dessutom villiga att 
delta i studien. Detta görs för att man som forskare ska kunna få möjlighet att ta del av så 
mycket information som möjligt. Holme och Solvang menar också att man skiljer på 
respondent- och informantintervju. En respondent är en person som är delaktig i den 
företeelsen som ska studeras medan en informant är en person som själv står utanför denna 
företeelse men som har mycket information att delge inom ämnet. Utifrån de personer som jag 
valde att intervjua tycker jag att det passar att benämna dem respondent, eftersom jag anser att 
de är väl insatta i ämnet. Intervjupersonerna som ställde upp och som jag fick möjlighet att 
intervjua kommer jag att i chefen inom kriminalvården kalla för chefen. Övriga respondenter 
kommer jag att använda mig av fingerade namn. Namnen presenteras i samband med 
redovisning av intervjuer och resultat. 
 
 
 
Tillvägagångssätt  
 
 Initialt togs en mer allmän och översiktlig kontakt där jag genom min vän som arbetar inom 
anstalten förhörde sig om vilka som kunde tänkas vara intresserade av att ställa upp på att bli 
intervjuade. Min vän förklarade i detta skede ingående vem som skulle göra studien och vad 
den skulle handla om. När vi bringat klarhet i vilka som var intresserade, gjorde jag de två 
första intervjuerna, vilka gjordes samma dag. Detta gjordes efter det att en första kontakt togs 
av min vän som är deltidsanställd på anstalten. I och med att den första kontakten togs, vilket 
gjordes lite mer på tu man hand, blev de inledande samtalen något av en förberedelse för själva 
intervjuerna.  
 

 4



 Jag ville inte använda ett standardiserat frågeformulär på grund av att jag inte ville att 
intervjuerna skulle bli alltför styrda.  Därför använde jag mig endast av en intervjuguide. Enligt 
Holme och Solvang (1997) görs detta för att forskaren inte ska påverka intervjusituationen 
alltför mycket. De menar att den information som kommer fram i intervjun ska vara ett resultat 
av undersökningspersonernas egna uppfattningar. Därför bör de i största möjliga utsträckning 
själva få styra utvecklingen av intervjun. Jag hade en tanke med att metoden skulle ge ett 
avslappnat och tryggt möte med den person som jag skulle intervjua och med det 
förhoppningsvis få möjlighet att ta del av så många synpunkter som möjligt. Jag använde enligt 
Kvale (1997) en kvalitativ forskningsintervju som är en mellanmänsklig situation, ett samtal 
mellan två parter om tema av ömsesidigt intresse. Jag ställde inte frågorna i någon bestämd 
ordning utan jag försökte att med mitt eget omdöme avgöra hur strikt jag skulle följa 
intervjuguiden. Jag försökte vara följsam i vad respondenten svarade så att frågorna 
stimulerade till ett positivt samspel. Detta innebär att samtalet hålls flytande och den 
intervjuade känner sig motiverad att tala om sina upplevelser och känslor.  Tid och plats för 
intervjuerna blev av naturliga skäl på anstalten. Jag såg till att komma till mötet i god tid, med 
färska batterier i mp3-spelaren och nyvässade pennor. Inget skulle få störa samtalet. 
Intervjuerna pågick i cirka en timma. 

 
  Jag gjorde först de två beskrivna intervjuerna, där jag efteråt tog mig tid att reflektera över det 
material som fanns att tillgå. Detta gjordes för att jag skulle få viss input, vilket 
förhoppningsvis innebar att jag införskaffade viss kunskap. Detta för att jag skulle försöka 
utveckla intervjuförfarandet i en positiv riktning. Därefter gjorde jag övriga två intervjuer, 
vilka också gjordes på en och samma dag. Vid varje intervju samtalade jag först en stund, 
kontrollerade sedan att ljudupptagningen fungerade, därefter sattes den igång. Under intervjun 
kompletterade jag med anteckningar. Jag försökte att uppmärksamma kroppsspråk såsom 
kroppsposition, gester, miner, suckar med mera. Trost (1997) menar att noggranna 
bandinspelningar, anteckningar eller utskrifter aldrig kan ersätta den kunskap man får av de 
visuella och känslomässiga intryck som uppstår vid själva intervjun.  Trollestad (1998) menar 
att man inte behöver känna sig statiskt bunden till vissa formuleringar eller en viss 
ordningsföljd på frågorna, utan istället kan man flexibelt anpassa sitt instrument till situationen 
och till den aktuella intervjupersonen. Avsikten är att fånga dennes verklighetsuppfattning, 
motiv och tankar så riktigt som möjligt. Om det uppstod tveksamheter i förståelse eller 
tolkning, bad jag om förtydligande.  
 
 Efter de fyra inledande intervjuerna, avslutade jag med en telefonintervju med en respondent 
som arbetar som chef inom kriminalvården. Kontakten fick jag genom en person som jag har 
lärt känna i samband med mina studier. Jag kontaktade chefen via telefon och förklarade mitt 
ärende. Han tackade ja och vi gjorde upp en tid för telefonintervju. Det blev en telefonintervju 
på grund av att det är ett visst geografiskt avstånd emellan oss. Bryman (2002) menar att det 
finns vissa fördelar med telefonintervjuer. En av dem är att det geografiska avståndet kan vara 
långt mellan intervjuare och respondenten. Avståndet kan innebära långa restider och en del 
ekonomiska kostnader. En annan fördel vid telefonintervju är att intervjuaren inte påverkar 
respondenten på samma sätt som vid direktintervju. Exempelvis kön, klass, ålder med mera 
påverkar intervjupersonen. Dessutom kan intervjuarens närvaro vid direktintervju påverka. 
Dessa faktorer kan påverka respondentens svar. Intervjuarens personliga egenskaper blir inte 
lika enkla att uppfatta vid en telefonintervju. Enligt Bryman finns det nackdelar med en 
telefonintervju, exempelvis att intervjuaren inte får möjlighet att uppfatta respondentens 
kroppsspråk, mimik med mera.  
 
 Vid intervjun gjordes endast skriftliga anteckningar. Detta eftersom jag vid tillfället inte hade 
någon väl fungerande utrustning för intervjusituationen. Enligt Bryman ska man ha en bra 
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utrustning både när det gäller bandspelare, mikrofon med mera. Jag ansåg mig inte ha denna 
resurs vid tillfället och dessutom fick jag möjlighet att intervjua chefen med kort varsel, alltså 
hade jag ingen tid för att införskaffa bra inspelningsutrustning för min telefonintervju. 
 
 Vid intervjuerna med chefen och respondenterna, skrev jag ut dem omedelbart efter avslutad 
intervju. Detta gjordes eftersom jag fortfarande hade dem i minnet, vilket gjorde det lättare att 
återge dem så korrekt som möjligt. Vid intervjuerna med respondenterna försökte jag med 
fantasins hjälp att förstå vad respondenterna hade för tankar och upplevelser genom att tolka 
handlingar och manifestationer. Genom den hermeneutiska ansatsen studerade jag de 
intentioner som yttrar sig i språk och handling. Jag tolkade intervjupersonernas svar utifrån 
min egen förförståelse, alltså de tankar, intryck, känslor och kunskaper jag har i ämnet. Att ha 
en förförståelse, tror jag oftast är en tillgång för forskningsprocessen. Alvesson och Sköldberg 
(1994) har dock tankar om att forskaren tar mycket i det egna samhället för givet och 
omedvetet för detta vidare. Reflektion riktas ofta i ytterst snäva avsnitt runt det man forskar i. 
När forskaren talar om förståelse är det oftast begränsade delar av allt som ingår i 
forskningsprojektet som uppmärksammas. För att undvika denna begränsning bör man som 
forskare vara självreflekterande.  
 
 Enligt Alvesson och Sköldberg bör forskare utgå från att vara kritisk i sin reflektion och 
försöka frigöra sig i sina tankar för att inte fastna i för snäva avsnitt runt det som man forskar. 
Jag delar i detta fall Säfströms (2005) tankar, vilken anser att vi måste ha drivkraften att skapa 
en arena för reflektion. Jag menar att jag har en medvetenhet i att reflektionen kan bli för snäv, 
vilket gjorde att jag efter intervjuernas genomförande bestämde mig för att ta en form av ”time 
out”. Detta gjorde jag för att skaffa nya krafter, men också för att försöka ta ett steg tillbaka 
och med det höja blicken en aning mot ”horisonten”. Min arena blir att bida tiden an och inte 
hasta på i för hög fart. Blir farten för hög, finns risk för att det så kallade ”tunnelseendet” gör 
sig påmint, vilket jag anar inte tillhör Alvesson och Sköldbergs (1994) kritiska granskning och 
definitivt inte tillhör Säfströms (2005) arena.  
 
 
Tillförlitlighet 
 
 Mina samtal med respondenterna var intensiva och det uppstod en engagerad interaktion 
mellan mig som intervjuare och den som intervjuades. Att försöka vara närvarande till hundra 
procent tror jag är av stor betydelse för att kunna få ut så mycket information som möjligt i en 
intervju. Samtidigt undrar jag på vilket sätt resultatet har påverkats, eftersom jag tycker att jag 
deltog så aktivt (nyfiket och engagerat) i intervjun.  Jag tycker det kan vara intressant att 
fundera över hur aktiv och engagerad man som intervjuare ska vara vid intervjutillfället. Min 
fundering är att om man är väldigt engagerad så kan det finnas risk för att man missar viktig 
information. Jag menar att genom att ha ett stort engagemang, kan detta innebära att man som 
intervjuare får ett ökat adrenalinpåslag, vilket då kan utmynna i att man blir mindre 
reflekterande. Man blir alltså så fokuserad, vilket kan innebära att man får en form av tunnel- 
seende där man inte uppfattar olika situationer riktigt så klart som man borde. Motsatsen till 
engagemang, kanske är en sorts apati. I apatins domäner tar förmodligen inte adrenalinet någon 
större plats. Det jag undrar över, är om man är mer reflekterande om man befinner sig i detta 
stadium? Det är knappast troligt. Vilket stadium som är bäst att vara i när det gäller att 
reflektera kan jag inte riktigt få klart för mig? Kanske är det bäst att hitta en nivå där man är 
”lagom” engagerad? Dessa reflektioner har jag försökt att använda mig av i analysen och i 
bedömningen av resultatet i min studie. Resultatet skulle kanske ha blivit annorlunda om jag 
varit mer neutral i mitt möte med respondenterna och använt en mer strukturerad 
intervjumetod. Min egen närvaro som intervjuare kan möjligen återspeglas i vissa svar. 
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Dessutom har jag också funderingar runt hur telefonintervjuns resultat. Hade den blivit helt 
annorlunda om jag hade fått möjlighet att träffa chefen inom kriminalvården på gemensam 
plats där kroppsspråk med mera går att iaktta? Dessutom kanske resultatet hade blivit 
annorlunda om jag hade gjort en ljudinspelning? 

 Enligt Holme och Solvang (1997) är validiteten (giltigheten) i en kvalitativ studie ett mindre 
problem, eftersom närheten till det som studeras är mycket större än i en kvantitativ studie. Det 
är viktigt att intervjupersonen får möjlighet att styra sin medverkan. I den här typen av 
forskning får man som forskare fråga sig vilken strategi som ger mest information, att agera 
aktivt eller mer passivt i forskarrollen. Man behöver ha självinsikt och med gott omdöme välja 
metod. I analys av resultaten får man ta hänsyn till valet av metod. Det kan också vara 
intressant att reflektera över i vilken mån intervjupersonerna, frågorna och frågeförloppet 
motsvarar syftet i studien. Exempelvis om frågorna gick att förstå, om de väckte associationer 
som i sin tur gav perspektiv på de händelser som berördes. Tillförlitligheten i en kvalitativ 
studie handlar mer om hur forskare och intervjuperson förstår och tolkar varandra. Dessutom 
hur vi tolkar och förstår varandra utifrån olika upplevelser, erfarenheter och den förförståelse 
som finns .  Holme och Solvang (1997) menar att det trots svårigheter är viktigt att säkra 
pålitligheten i en kvalitativ studie.  

 När det gäller tillförlitligheten kan det finnas viss risk om man är ”för” insatt i ett ämne. Jag 
menar att detta kan innebära att man har en förutfattad mening när det gäller syfte, 
frågeställning och de svar som framkommer. I detta fall anser jag att denna risk uteblir, 
eftersom jag anser att jag har en relativt neutral syn på ämnet, eftersom min kunskap i ämnet 
kan anses ringa. I en kvalitativ studie söker man efter personliga upplevelser genom 
informationsrika intervjupersoner, vilka kan ge en nyanserad bild av det som studeras. Därför 
har enligt Holme och Solvang reliabiliteten (pålitligheten) i en kvalitativ studie inte samma 
centrala plats som i en kvantitativ. 

 När det gäller validiteten har jag funderingar som kan vara av betydelse att ta hänsyn till, 
vilket kan påverka resultatet. Exempelvis vid vilken tidpunkt och vilken plats intervjun äger 
rum. Dessutom hur jag som intervjuare påverkar respondenten. När det gäller tidpunkt, är jag 
medveten om att de respondenter som var intagna inte kände sig helt bekväma i den situation 
de befann sig i. Jag är medveten om att denna situation kan påverka resultatet i en viss riktning. 
När det gäller platsen, kan den också påverka resultatet. Om intervjuerna gjordes på ett ställe 
där respondenten inte får lugn och ro, kan resultatet påverkas. Dessutom har jag funderingar på 
vilket sätt mp3- spelaren påverkar under intervjusituationen. Möjligen kan den påverka så att 
respondenten känner sig hämmad i sitt sätt att svara, vilket kan utmynna i att svarsalternativet 
blir något annat än vad det kan bli när inspelning inte används. Det borde vara så att personer 
som är intagna på fångvårdsanstalt är en aning mer misstänksamma än vad människor är som 
lever i frihet? Naturligtvis skulle resultatet kunna bli något helt annat om jag hade intervjuat 
andra intagna med kortare straff. De resultat som framkom är endast baserade på fyra 
intervjuer, vilket innebär att resultatet endast ger en viss indikation om vad som kan vara en 
möjlig sanning. Fyra intervjuer är förmodligen inte ett representativt resultat för alla intagna 
med ett kortare straff.  

 
Etiskt betänkande 
 
 Eftersom jag intervjuade personer som var intagna, anser jag att det är en självklarhet att se till 
att minimera risken att det ska finnas möjlighet att spåra vem som har varit respondent. Därför 
använder jag fingerade namn. Jag försökte vara öppen, respektfull och följsam. Jag bad 
respondenterna om tillstånd att använda mp3-spelare för ljudupptagning, vilket gjorde att jag 
kunde ta del av så mycket information som möjligt. En av respondenterna frågade om 
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materialet kommer att behandlas med sekretess, vilket jag förklarade att jag eftersträvar att 
uppnå till fullo. När jag träffade respondenterna, noterade jag att det fanns en viss 
misstänksamhet mot mig och mitt ärende men efterhand som jag förklarade och pratade med 
dem, minskade misstänksamheten, vilket ledde till en viss dynamik i mötet. Jag anser att det är 
av stor betydelse att möta denna typ av respondent med stor respekt, eftersom de förmodligen i 
många fall har upplevt en viss brist av respekt och tillit från sin omgivning. Patel och 
Davidsson (1994) menar att man som forskare måste värna om den enskilde individens 
integritet. De uppgifter som framkommer måste behandlas konfidentiellt. Detta innebär att man 
som forskare inte får lämna uppgifter till utomstående och att det inte ska finnas någon 
möjlighet att identifiera en enskild intervjuperson när resultatet presenteras. Jag vill tillägga att 
enligt Patel och Davidsson innebär god forskningsetik att de som ingår i en studie och som 
intervjuas ska ges möjlighet att ta ställning till om de ville vara anonyma eller inte. Det är inte 
självklart att det är bättre att vara anonym än att inte vara det. Det finns förmodligen personer 
som inte har något emot att träda fram med sitt namn i studien.  
 
 
Bakgrund 
 
Fängelsets historia från 1600- talet till idag 
 
 Focault (1973) menar att fängelsets nyare historia har genomgått tre väsentliga 
utvecklingsfaser. Första fasen var under 1600- talet. Denna fas bestod av stora 
inspärrningsanstalter. Fram till 1600- talet utgjordes de viktigaste strafformerna av fysiska 
bestraffningar i kombination med landsförvisning, fredlöshet med mera. Under 1600- talet 
började man finna komplement till denna typ av bestraffning. Man började spärra in folk på 
anstalt. Foucault kallade detta ”fenomen” för den ”stora inspärrningen”.  
 
 Den andra fasen inföll under åren 1750 – 1825. Vid den här tiden växte de egentliga 
fängelserna fram i Europa där institutioner inrättades särskilt för brottslingar. Samtidigt 
minskade bruket av fysisks bestraffningar på allvar, vilket innebar att fängelsernas tillkomst 
inte fungerade som ett komplement till de gamla straffen utan i stället ersatte denna typ av 
bestraffning. Vid denna epok framstod fängelserna som ett sätt att få ordning och reda på de 
intagna, att dessa skulle disciplineras.  
 
 Den tredje fasen har man under 1970- talet och 1980- talet. Speciellt under 1980- talet har det 
genomförts stora förändringar när det gäller användandet av fängelser. Rent statistiskt finns 
det ett ökat bruk av fängelser i många länder, vare sig det används till straff, häktning eller 
annat. Detta innebär överfulla fängelser och långa köer med människor som ska sona sina 
brott. Ökningen innebär att livsvillkoren försämras för de intagna.  
 
 Mathiesen (1987) menar att många västländer har en ökning av antalet intagna, vilket innebär 
ökad press på häkten och anstalter. Orsaken är ökningen av ovillkorliga fängelsedomar och 
längre häktningstider. Detta kan ha två förklaringar. Den ena är att kriminaliteten, polisens och 
domstolarnas uppklarningsprocent har ökat, vilket kan ge problem i senare led i rättsväsendet. 
Det andra är att de kriminalpolitiska värderingarna har förändrats och med det straffnivåerna. 
Mathiesen ser lagstiftare och domstolar som en form av institutionella ”ångestbarometrar”, som 
uttrycker befolkningens oro och rädsla. Författaren menar att massmedierna tenderar att skapa 
en personfixerad form av dramatik, alltså en starkt uppförstorande effekt av de faktiska 
förhållandena. Denna typ av överdriven information bidrar till en ”legitimitetskris”, alltså ett 
sammanbrott i människors tilltro till statliga verksamheter och deras problemlösningar. Detta 
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återspeglas i de lagstiftande organens och domstolarnas beslutsprocesser, vilket i sin tur 
upplever ett nytt och starkare behov av att disciplinera bestämda befolkningsgrupper. De 
lagstiftande organens budskap till allmänheten blir ”mer lag och ordning”, höjda straffsatser 
och hårdare domar.  Mathiesen anser att denna inriktning innebär ökat antalet fängelsedömda, 
vilket skapar ett tryck på systemet och utmynnar i överbeläggning på häkten och anstalter.  
 
 
Kort om den svenska kriminalvården  
 
 Kriminalvården ska enligt Lagen om kriminalvård i anstalt, KvaL verka för att frihetsberövade 
människor återanpassas till samhället. Genom vård, stöd och behandling ska de intagna lämna 
fängelset i en situation som är bättre än när förvaringen började. Det kan handla om att ordna 
bostad, arbete, öka motivationen att leva drogfritt eller att förbättra det sociala nätverket runt 
den intagne personen.  Trots denna inriktning döms i Sverige allt fler till allt längre 
fängelsestraff. Detta visar siffror från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ. Här finner man 
dessutom statistik som pekar på att 46 % av de som en gång dömts till fängelsestraff (år 2005) 
återfaller i nya brott inom tre år.  
 
 Sveriges rättsväsende lyder under Justitiedepartementet och består av Polisväsendet, 
Åklagarväsendet, Domstolsväsendet, Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Statens 
institutionsstyrelse. Kriminalvården är organiserad i sex regioner där man idag finner 31 
häkten, 56 anstalter och 35 frivårdskontor. Under 1997 hade kriminalvården en genomsnittlig 
beläggning på 80 %, 2007 hade siffran ökat till i genomsnitt på 94 %. Vid denna tidpunkt led 
både anstalter och häkten tidvis av överbeläggning. Under åren 2001 – 2005 ökade antalet 
frihetsberövade i Sverige med 23 %. Denna utveckling pågår också i övriga västvärlden. 1997 
hade man knappt 3600 platser i svenska anstalter, 2006 hade platserna ökat till ca 4800, (2011 
ska antalet platser utökas med ca 2000 stycken.) Antalet inskrivna i kriminalvården var 1996 
drygt 4700, och 2005 cirka 5500 stycken. 
 
 Intagna i anstalt har ofta allvarligare sociala problem än befolkningen i övrigt. Vid 
frisläppandet är 50 % arbetslösa, 20 % har arbete, medan 20 % har sjukbidrag eller pension. 
1999 hade man cirka 5400 anställda i svensk kriminalvård, 2007 är de drygt 9000 anställda. 
Trots ökningen har personalen på häkten och anstalter mellan åren 1999 och 2003 hållits 
relativt konstant mellan ca 5300 och 5800 vårdare. Idag uppgår kostnaden för kriminalvården 
till drygt 5,5 miljarder svenska kronor (en ökning med ca 25 % på fyra år). Personalkostnaden 
är en av de tyngsta utgifterna för Kriminalvårdsverket.  
 
 Enligt kriminalvårdens författningssamling 2006:16 är de övergripande uppgifterna att arbeta 
för ökad trygghet i samhället och minskad risk för återfall i brott. Detta uppnås genom att 
samhällsskyddet tillgodoses, samt att den dömde påverkas med riktade insatser, exempelvis 
skola, behandlingsprogram eller sysselsättning. Projektet ”Bättre ut” är ett exempel på 
behandling som syftar till ett liv utan droger och kriminalitet. Detta påverkansarbete ska vila på 
en human människosyn, där respekten för individen är central. Ett viktigt hjälpmedel för att 
fullgöra uppgiften är VSP (verkställighetsplanen), vilken utgår från den aktuella påföljden 
(straffet) och individens behov av påverkan och omvårdnad. Den intagne ska placeras med 
hänsyn till risk- och behovsprofil. I första hand ska kravet på säkerhet tillgodoses, i andra hand 
den intagnes behov av påverkan och omvårdnad. Arbetet ska bedrivas på ett sätt där den 
intagne stimuleras till eget ansvar. I arbetet och dess planering kan medverkan från ett antal 
personer ingå, beroende på risk- och behovsprofil. Den ansvarige tjänstemannen ska 
fortlöpande följa upp planen och dokumentera delmålen i verkställighetsplanen. Har målet 
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uppnåtts fortsätter arbetet enligt tidsplanen. I annat fall revideras planens tidschema, insatser 
och/eller mål. 
 
 Frigivningsförberedelser ska ske så att samhällsskyddet vidmaktshålls. Verkställigheten ska i 
ett tidigt skede inriktas på insatser som förbereder den dömde för en tillvaro utanför anstalten. 
Detta bör pågå under hela verkställigheten. Den intagnes behov av bostad, arbete eller annan 
försörjningsmöjlighet, utbildning, vård eller behandling, stödjande nätverk samt möjligheter till 
en meningsfull fritidssysselsättning bör särskilt utredas. Det är mycket viktigt att så långt som 
möjligt medverka till att den intagne har försörjning och boende ordnat vid frigivning. 
Förberedelser bör ske i samverkan med en intagne, med frivården och med andra myndigheter, 
organisationer och enskilda personer som kan främja den intagnes anpassning i samhället, 
genom personligt sammanträffande på anstalten eller i anslutning till permission. 
www.bra.se/www.kvv.se
 
 Inom kriminalvården finns det ett antal olika klasser när det gäller anstalter. A- klassen är en 
anstalt som är mycket välbevakad där byggnationen är anpassad på så sätt så att den ska kunna 
motstå fritagnings- och kvalificerade rymningsförsök. B- klassen skiljer sig på så sätt att den 
inte har samma kapacitet när det gäller att motstå fritagningsförsök. Båda har hög kapacitet att 
hantera svårhanterliga interner. C- klassen har ungefär samma kapacitet som A- och B- 
klassen, skillnaden är att den inte har samma kapacitet att hantera svårhanterliga interner. D- 
klassen är ungefär som C- klassen men kan inte hantera interner som är såpass svårhanterliga 
som de som befinner sig på C- anstalter. E- klassen är anstalter som inte har samma 
välutbyggda skydd som tidigare nämnda anstalter. E- anstalter har god förmåga att hantera 
svårhanterliga interner, men inta lika bra som i nivå D. När det gäller F- anstalter, är dessa 
öppna anstalter. När det gäller kvinnliga anstalter, finns det sex stycken till antalet. Dessa är 
fördelade att två av dem är D- anstalter, två är E- anstalter och två är F-anstalter. Totalt finns 
det 56 fängelser i Sverige. www.kvv.se
 
 
Utdrag ur lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL)  
 
 När det gäller hur kriminalvården ska fungera för att uppnå ett positivt resultat, ska den 
intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I 
möjligaste mån ska detta ske utan att kravet på samhällsskydd blir bristfälligt. Verksamheten 
bör från början ha en inriktning som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten. 
Frigivning skall planeras och förberedas i god tid. Lag (1981:213). 
 
 Behandling ska ske i nära samverkan mellan kriminalvårdens olika organ. Dessutom ska 
samverkan också ske mellan kriminalvården och andra samhälleliga organ. Vid planering av 
den intagnes behandlingsform, ska denna ske i samråd med den intagne. I den mån som det är 
möjligt ska behandlingen göras i samråd med den intagnes närstående. Den intagne ska ges 
möjlighet att ge sin syn på de åtgärder som ska vidtas för att återanpassning till samhället ska 
kunna uppnås. Detta kan göras om det inte finns speciella skäl som innebär att denna inriktning 
inte går att uppnå. Dessutom finns det bestämmelser som innebär att det finns en skyldighet att 
anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd. Lag (2003:410). 
 
 En person som är intagen ska behandlas med aktning för hans människovärde. Han ska 
bemötas med förståelse eftersom det oftast uppstår svårigheter i samband med vistelse på 
anstalt. Den intagne ska visa hänsyn mot anstaltspersonal och andra intagna. Han ska följa de 
anvisningar och ordningsregler som gäller inom anstalten. Den intagne ska under arbetstid ges 
möjlighet till arbete, undervisning, utbildning, arbetsträning, särskilt anordnad verksamhet som 
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syftar till att motverka brott eller missbruk eller någon annan lämplig sysselsättning som 
innebär att han efter frigivning klarar av att inordna sig i samhället. Har en intagen behov av 
medicinskpsykologisk eller någon annan särskild behandling ska sådan kunna erbjudas. Detta 
utifall att det kan ske med hänsyn till anstaltstidens längd och hans förutsättningar. 
Behandlingen ska i möjligaste mån ske under arbetstid. Lag (1998:599). 
 
 Som intagen ska det finnas möjlighet att ha en lämplig fritidssysselsättning. Han bör 
uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans utveckling. I den utsträckning 
detta kan göras, bör han få möjlighet att genom tidningar, radio och television följa vad som 
händer i omvärlden. Hans behov av sysselsättning bör tillgodoses i den mån som är möjlig. Om 
det finns möjlighet bör den intagne ges tillfälle att vistas utanför anstalten för att på fritiden 
delta i sådan föreningsverksamhet eller annan liknande verksamhet som är ägnad att underlätta 
anpassningen i samhället. I detta fall kan vissa åtgärder behöva göras, exempelvis att den 
intagne står under skyddstillsyn. Vistelse utanför anstalten godkänns inte om vårdnadshavaren 
misstänker att den intagne kan avvika, återfalla i brott eller missbruka alkohol, narkotika eller 
andra beroendeframkallande medel. Lag (1991:1969) och Lag (1999:42). 
 
 Under sin sista tid på anstalten ska förberedelserna för den intagnes frigivning vara särskilt 
inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Den intagnes 
bostads- och sysselsättningssituation samt hans eller hennes behov av stöd- och 
behandlingsinsatser efter frigivningen ska utredas. Detta för att den intagne vid frigivning i 
möjligaste mån skall ha sin försörjning ordnad genom arbete eller på annat sätt . Han eller hon 
ska också ha tillgång till bostad. Om den intagne behöver undervisning, utbildning eller 
ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd efter frigivning ska detta i möjligaste mån försöka 
uppnås. Förberedelserna ska göras i nära samverkan med den intagne och i samarbete med 
berörda myndigheter, organisationer och enskilda personer som kan hjälpa den intagne till att 
anpassas till samhället. Lag (2006:432). www.kvv.se
 
 
Tidigare forskning  
 
Disciplin utan motstånd 
 
 Svensson (2001) skriver om hur den vårdande makten inom frivården ser ut. Hon förklarar hur 
filantropiska (filantropi betyder ungefär människokärlek, välgörenhet) föreningar mellan 1800 
– 1900-talet försökte hjälpa brottslingar att få en försörjning. Så småningom anställdes 
tjänstemän för att administrera och organisera verksamheten. Under socialdemokraternas 
sociala reformarbete införlivades arbetet i socialpolitiken, och övertogs 1942 av statliga 
myndigheter. Idag sköts det till stor del av frivården, där tjänstemännen har blivit 
professionella hjälpare. Arbetet har beskrivits som ”istället för fängelse”, men Svensson tolkar 
det mera som ” en annan form av fängelse”. Hon menar att frivården byter skepnad i varje 
relation, och beroende på vem som tolkar och vem som berättar, skiljer sig berättelserna åt. I 
vissa relationer blir frivårdens stödjande funktion tydlig, i andra relationer framträder 
kontrollaspekterna. Författaren understryker att man inte kan separera straff från behandling, 
eller stöd från olika former av kontroll eller disciplinering. På så sätt fungerar den 
disciplinerade makten utan att stöta på motstånd. 
 
 
 

 11

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911969.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990042.HTM
http://www.kvv.se/


Två utgångspunkter 
 
Den nyliberalistiska och den liberaliska 
 
 Pettersson (2005) menar i sin studie Anstaltens ambivalenta funktion att det svenska 
kriminalvårdstänkandet i första hand har två utgångspunkter. Dels är det den nyliberalistiska 
och dels är det den liberaliska. Den nyliberalistiska bygger på en ny säkerhetsanstalt där det i 
första hand gäller att se till att det blir en säker förvaring av de intagna. De så kallade ”farliga” 
ses som en hotbild och måste till varje pris förvaras på ett sätt där den så kallade allmänheten 
inte känner någon hotbild. Målet blir då hård övervakning och sträng kontroll av de intagna.  
Den liberaliska strävar mot ett individualistiskt återfallsförebyggande arbete. Tyngden ligger 
vid det egna ansvaret och den egna viljan till anpassning och med det återinträda in i den 
”normala” samhällsstrukturen. När det gäller den liberala inriktningen är det en form av 
egenmakt som brukas som maktverktyg där maktutövandet blir mindre synligt, men för den 
sakens skull inte mindre styrande. Här blir det normen och den rådande samhällsstrukturen 
som utövar maktpåtryckningar och blir den mall anpassningen eftersträvar. Pettersson menar 
att den liberalistiska inriktningen och den nyliberalistiska inriktningen kommer på något sätt i 
kollisionskurs när det gäller svensk kriminalvårdsfilosofi. Hur denna kollisionskurs kommer att 
påverka resultatet när det gäller svensk kriminalvård menar författaren är svårt att säga. Hon 
menar:  
 

 I vår samtida kriminalvårdsdiskurs framstår de som varandras förutsättningar. Som 
ett led i trovärdighetsskapandet av det liberala brottsförebyggande arbetet aktiverar 
man klassificeringsmekanismer för att kunna urskilja de nyliberala hot och risker som 
förbrukats samhällets förtroende och därmed också rätten till egenmakt. (Pettersson, 
2005, s. 51) 

 
 Författaren menar att de två inriktningarna inte endast kan kopplas till kriminalvården utan 
egenmakten ska kombineras med risksamhället i allas vår vardag och där framkalla 
hanteringsmekanismer. Hon menar att vi styrs av den omgivande samhällsstrukturen och dess 
normer. Det är genom dessa intryck som vi straffar och klassificerar nivån på avvikelser som vi 
anser oss tvungna att hantera.  
 
 
Säkerhet eller human kriminalvård? 
 
 Nilsson (2004) menar att det går att se att behandlingen av intagna idag tenderar till att allt mer 
frångå att ta hänsyn till personliga behov och förhållanden. Istället finns det ett synsätt där den 
intagne ska hållas inspärrad för att allmänheten ska skyddas. Avvägningen mellan säkerhet och 
human kriminalvård är svår. En alltför hög säkerhet leder till ren förvaring, vilket i sin tur leder 
till en inhuman kriminalvård. I detta fall blir det svårt att klara av att erbjuda en 
samhällsfrämjande behandling för den intagne. Inför frigivning av de intagna anser författaren 
av studien att utslussning och samverkan med andra samhällsorgan skulle kunna förbättras. 
Under den sista tiden på anstalt ska förberedelserna för den intagne vara särskilt fokuserade på 
konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Bland annat borde 
behandlingsinsatserna följas upp efter frigivning, där arbete och bostad är av avgörande 
betydelse för den frisläppte. Dessutom bör man undersöka om den intagne behöver hjälp med 
undervisning, utbildning, ekonomiskt stöd, socialt stöd, medicinskt stöd med mera. 
 
 Nilsson menar att med den beskrivning om hur det borde vara inför en frigivning, blir det en 
aning motsägelsefullt. Bland annat genom att svenskt rättsväsende avser att strama upp 
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ytterligare när det gäller de intagna som anses mest svåranpassade . Dessa blir då föremål för 
anpassningshämmade åtgärder. Här menar Nilsson att det går att ana en viss stigmatisering av 
den dömde. Ju mer marginaliserad och utanför samhällsgemenskapen personen ifråga är, desto 
hårdare ska denne dömas. 
 
 
Faktorer som påverkar att ett kriminellt beteende byts ut till ett lagligt 
beteende 
 
 Enligt Sundell, Flodin och Rydén-Lodi (1996) och deras studie som bestod i att intervjua 
femton kriminellt belastade ungdomar, menar sju av de tillfrågade att den vård som erbjuds är 
bristfällig. Visserligen upplevde de inte fängelsestraffet som avskräckande eller obehagligt 
men de upplevde inte heller att de fått någon hjälp, snarar passiviserades de. En av ungdomarna 
som missbrukade narkotika upplevde det som besvärligt att han måste lämna urinprov varje 
dag. En av de tillfrågade berättar: 
 

 Innan jag hamnade i fängelset var jag rädd. Jag trodde att det var tufft som i 
amerikanska filmer, men fängelset är som kollo eller ungkarlshotell. Det ger trygghet. 
Det är en liten värld i den stora världen, mer som skola. Jag trivdes nästan. Det skulle 
ha varit bra om det hade varit hårdare, för då hade jag blivit avskräckt. Som det är nu 
biter inte fängelse, man blir härdad. (Sundell, Flodin och Rydén-Lodi, 1996, s.40)  
 

Olika vändpunkter mot ett liv utanför kriminalvårdens tillsyn har för några av de tillfrågade 
berott på att deras liv har förändrats på grund av att de har fått flickvän eller barn. 
Flickvännerna har ställt krav på ett skötsamt liv. De tillfrågade vill också ge sina barn en bättre 
uppväxt än deras egen.  
 
 
Teoretiska perspektiv  
 
Politiska aspekter som påverkar kriminalvården 
 
 Ekbom, Engström och Göransson (1999) tar upp frågeställningen om kriminalpolitikens 
yttersta redskap där straffen ska ge samhället den trygghet och brottsfrihet vi strävar efter? 
Runt denna problemformulering undrar de om samhällets förebyggande insatser misslyckas, 
kan då inte hårdare straff vara lösningen? Författarna skriver om Thomas Mathiesen, professor 
vid Oslo universitet. Denne pekar på att kriminalpolitiken allt mer utvecklas till en 
marknadsplats där politiken styrs av det som är ”säljbart” på den politiska arenan bland 
väljarna och i de stora massmedierna. Mathiesen menar:  
 

 Medan straffen för några tiotals år sedan åtminstone i viss utsträckning 
rättfärdigades på principiell grund, är straffen i dag i mycket större utsträckning 
opportunistiskt motiverade. (Ekbom, Engström och Göransson 1999, s. 335) 

 
  Under början av 1990– talet har både debatten och förslag som lagts fram präglats av hårdare 
tag från samhällets sida i form av straffskärpningar. Ekbom, Engström och Göransson (1999) 
menar att straffskärpningar under historiens gång inte visat sig ha någon effekt på antalet brott. 
Författarna menar att det inte finns några belägg på att återfallen minskar på grund av 
internering, tvärtom visar det sig i stället att det blir färre återfall när man använder sig av 
skyddstillsyn. Man menar att ju mildare påföljd, desto färre återfall. Enligt statistik gäller detta 
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såväl debutanter inom kriminalitetens domäner som notoriska lagöverträdare. 
Ungdomskriminaliteten tycks heller inte påverkas av att det döms till strängare eller mildare 
påföljder.  
 
 Det har gjorts en svensk studie 1991 som belyser vilka konsekvenser det skulle bli om man 
ville uppnå en minskning av brottsligheten med en tiondel. Konsekvenserna blir att man skulle 
bli tvungen att öka fängelsepopulationen med det dubbla jämfört med den population som var 
vid tillfället. Detta skulle innebära kostnader för miljarder, där vinsten skulle bestå i en 
sänkning av brottsligheten med cirka 10 %. Författarna menar att så stora investeringar skulle 
kunna användas på annat sätt och med det få större effekt. 
 
 Författarna menar att debatten om kriminalpolitiken tycks styras mer av känslor än av fakta. 
Känslorna tycks väckas särskilt under lågkonjunktur med kärvare ekonomi och ökad 
arbetslöshet.  Känslor av allmän otillfredsställelse och vrede riktas då mot avvikande grupper i 
form av rop på hårdare tag. Dessa känslor förstärks genom massmedias spegling av 
kriminaliteten. När samhällets medborgare ställer krav på hårdare tag ger det också politiker 
möjlighet att visa handlingskraft genom att vidta åtgärder mot den brottslighet som begås av en 
liten grupp kriminella som står utanför samhället. När starka känslor kommer in i utformningen 
och tillämpningen av rättssystemet, och denna organisation inte respekteras, blir det problem. 
Författarna menar att rättsordningen måste vara strikt, men det gäller att vara vaksam och tänka 
efter hur den tillämpas.  
 
 
Den dolda rättskipningsapparaten  
 
Att hålla sig till den ”informella normaliserande ordningen”  
 
 Foucault (2003) menar att i alla former av disciplinära system finns det oftast en liten form av 
dold straffmekanism. Den har sina egna lagar och sin egen form av domstol. Disciplinsystemen 
bestraffar på ett sätt så att de inte synliggörs i de stora straffsystemen. Aktiviteten görs på ett 
sätt där den blir svår att upptäcka. Exempelvis kan det vara förlust av mindre förmåner som 
den intagne har tillgodosett sig med eller att den intagne blir utsatt för förödmjukelse. 
Författaren menar att det disciplinära straffet har till funktion att minska avstegen från 
ordningen där den intagne ständigt är den underordnande aktören i systemet.  
 
 Denna typ av straffsystem som ständigt pågår, vilket innebär kontroll i de flesta ögonblick gör 
att disciplinsystemen jämför, differentierar, hierarkiserar och utesluter, vilket kan ses som en 
form av normalisering. Enligt Foucault är denna typ av system inte förenat med vad som 
ursprungligen är tänkt, tvärtom går denna aktivitet i rak motsatt riktning mot rättskipningens 
tänkta straffsystem. För att klara av att hantera det ”dolda” systemet, gäller det för den intagne 
att ständigt hålla vissa oskrivna regler i minnet, vilket inte står i relation med lagens 
traditionella straffsystem. Foucault menar:  

 
 Den lilla domstol som oavbrutet förefaller sammanträda i disciplinens byggnader och 
som ibland ikläder sig den stora rättskipningsapparatens teatraliska form får inte 
förvilla oss.  (Foucault, 2003, s. 184) 

 
 Foucault anser att denna typ av ”domstol” utgör inte någon förlängning av de ordinarie 
domstolarnas maskineri. Denna disciplinära teknik är en ny mekanism som innebär att de som 
inte anses ”normala” ska bli ”normaliserade”. Denna så kallade examen kan enligt Foucault ses 
som en styrkedemonstration från maktens sida, där den framvisar underkastelsen hos dem som 
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uppfattas som objekt och objektiveringen av dem som är underkastade. Foucault anser att i 
examen framträder ansamlingen av makt och kunskaper i all sin glans. 
 
Arkitekturens betydelse för att lyckas med disciplinering av intagna 
 
 Foucault (2003) lånade Jeremy Benthams ”Panopticon” som modell för den nya 
maktutövningen.  Panopticon var ett planerat fängelse som aldrig byggdes, men noggranna 
ritningar visar hur enpersonscellerna låg vägg i vägg i en rund byggnad. Från ett vakttorn i 
mitten såg fångvaktaren in i de kraftigt upplysta cellerna. Däremot kunde fångarna varken se 
varandra eller vakten. Eftersom makten blev osynlig kände sig fångarna konstant övervakade, 
och genom det tvingades de bli sina egna övervakare. På så sätt flyttade makttekniken in i 
individen och tvingade honom till självmedvetenhet och självkorrektion. Själen blev kroppens 
nya fångvaktare. Foucault menar att det här sättet att straffa inte alls hade något humanitärt 
ideal utan var en rationell konstruktion som mötte den framväxande industrialismens krav på 
kontrollerad och disciplinerad arbetskraft.  
 
 Den moderna makten fungerar alltså individualiserande i det att individens beteende och 
eventuella avvikelser framträder i skarpt ljus. Därmed ställs krav på normalisering, vilket kan 
innesluta eller exkludera människan. Hon tvingas därmed kontrollera sig själv för att inte bli 
utesluten. Denna självdisciplinering är enligt Foucault karaktäristisk för den moderna makten.  
 
 
Dold disciplinering av intagna  
 
 Mathiesen (1989) skriver om hur de hur de fysiska våldspräglade tvångsmedlen används mot 
vissa grupper i samhället, exempelvis tiggare, bostadslösa och narkomaner. För de flesta 
medborgarna känns våldet mot dessa grupper avlägset, vilket innebär att det kan fortsätta utan 
några restriktioner. De så kallade representanterna för stat och näringsliv samarbetar för att 
bevara skillnaderna mellan det vardagliga och de grupper som inte riktigt ingår i det 
”normala” samhället. Om skillnaderna försvinner innebär det att tvångsmedlen kan 
ifrågasättas och ordningen i samhället rubbas. Majoriteten drabbas inte av dessa våldspräglade 
tvångsmedel, det behövs inte eftersom de dolda disciplineringsformerna redan har ”avväpnat” 
all så kallad opposition. Författaren menar att disciplineringen är strukturell och breder allt 
mer ut sig i samhället. De som styr i samhället behöver inte ta ansvar för den, på något sätt 
fungerar den och legitimeras genom sin lågmäldhet.   
 
 Den dolda disciplineringen fungerar på olika sätt, exempelvis tar den på ett effektivt sätt till 
sig åsikter som ”sticker ut”, samtidigt som den tar udden av dem genom att göra om dem så att 
de ”passar” dem som styr i samhället. Man placerar personer i vissa ”fack”, vilka kan ha 
åsikter och handlingspotential att förändra rådande samhällsstrukturer. Arbetslivets alltmer 
komplexa system utövar ett tryck på individen och begränsar denne, vilket i sin tur kan 
innebära att det blir stopp på aktiviteten. Mathiesen menar att ha en avvikande åsikt kan 
innebära att man blir utsatt för eventuella repressalier, vilket skrämmer andra från att opponera 
sig. 
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Subjektets påverkan på den sociala kontexten 
 
Betydelsen av vilken klass- och statustillhörighet som en individ befinner sig i  
 
 Miegel och Johansson (2002) återger den franske sociologiprofessorn Pierre Bourdieu. Det 
genomgående temat i dennes tänkande är hans analyser av kulturens centrala roll i 
reproduktion av sociala strukturer och av hur makt- och statusförhållande i samhället 
upprätthålls och reproduceras i så gott som alla mänskliga praktiker såsom konsten, 
litteraturen, musiken med mera. Ordet praktik står i det här sammanhanget för sådant 
mänskligt handlade som ofta tas för givet och som man vanligtvis inte reflekterar över eller 
ifrågasätter, alltså sådant som sker mer eller mindre vanemässigt men som inte desto mindre 
bidrar till att samhällets makt- och dominansstrukturer vidarebefordras. Makten ligger enligt 
detta synsätt så att säga dold i det allmänt vedertagna sätt på vilka människor förstår eller ser 
på världen.  
 
 Bourdieus ambition är att förena ett strukturalistiskt perspektiv med ett konstruktivistiskt, 
vilket innebär förställningen att det finns objektiva sociala strukturer med tanken att 
människor deltar i konstruktionen av den sociala verkligheten. Utifrån denna tanke har 
Bourdieu två begrepp vilka är habitus och fält. Habitusbegreppet redogör för handlings- eller 
aktörsnivån utan att hamna i subjektivism. Habitus är avsett att vara ett begrepp om subjektet 
som samtidigt inbegriper relationen med den sociala strukturen. Med fältbgreppet försöker 
Bourdieu på motsvarande sätt redogöra för strukturella fenomen utan att hamna i objektivism 
genom att låta begreppet ta hänsyn till relationen med aktörsnivån.  
  
 En förenklad definition av habitusbegreppet är att de sociala strukturerna finns inskrivna eller 
förkroppsligade i varje enskild individ. Sålunda finns exempelvis samhällets klass-, kön-, 
ålders-, ras- och utbildningsstrukturer så att säga inprogrammerade i den enskilde individen 
och utgör ett slags kognitiva eller mentala strukturer utifrån vilka individen uppfattar, förstår 
och värderar den värld som den lever i. De internaliserade strukturer som habitusen består av, 
vägleder individens tänkande och handlande och den manifesterar sig i nästan allt som denne 
företar sig, exempelvis språk, kroppshållning, matvanor, bordsskick, läsvanor med mera. 
Habitusen är enligt Bourdieu omedveten och kan inte styras med hjälp av viljan.  Varje individ 
har sin egen habitus, men människor från samma samhällsklass eller sociala skikt tenderar att 
ha likartad habitus. Därför kan man tala om klasshabitus. Det innebär mer konkret att 
människor från samma klass tenderar att ha ungefär samma synsätt eller smak på en mängd 
olika områden.  
 
 Fältbegreppet använder Bourdieu för att beskriva den sociala värld som människor lever i. 
Han tänker sig att den sociala världen består av en mängd hierarkiskt ordnade fält i vilka 
individerna innehar olika positioner, exempelvis akademiska, ekonomiska, politiska med flera. 
Vart och ett av dessa fält kännetecknas av sin egen logik ifråga om relationerna mellan de 
olika positionerna för tillfället ser ut. Fältbegreppet är således dynamiskt och om 
förhållandena mellan positionerna förändras, förändras hela fältets struktur. Bourdieu menar 
att fälten är arenor där det ständigt utspelas maktkamper om positionerna och deras inbördes 
rangordning.  
 
Betydelsen av att som individ ingå i ett sammanhang 
 
 Christie (2005) menar att vi förstår världen efter hur vi konstruerar den. Kriminalitet finns 
inte, men oönskade handlingar finns och beroende på tid och rum ger vi dem olika tolkningar. 
Det kan exempelvis vara dåliga handlingar, obehagliga handlingar och skrämmande 
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handlingar, vilka kan uppfattas på olika sätt. I dagens samhälle finns det inte plats för det som 
kan uppfattas oönskat, vilket kan vara det som består av kriminalitet. Enligt Christie beror detta 
på att vårt samhälle alltmer tenderar till att befinna sig i anonymitetens domäner, vilket ökar 
behovet av att olika myndigheter träder fram för att utföra viss ”kontroll”. När andra 
kontrollformer minskar, exempelvis skolans auktoritet, Gud, och den primära kontrollen från 
det lilla samhället, expanderar kriminaliteten ut och tar över kontrollen så att det passar dessa 
aktörer på bästa möjliga sätt.  
 
 Christie förklarar hur utvecklingen har gått från institutionell mångfald till ett 
monoinstitutionellt samhälle. Med institution menar han exempelvis verksamheter som familj, 
skola, sjukvård, religion, kultur, ekonomi, men också de värderingar, normer och mänskliga 
beteende som råder på dessa områden. För 150 år sedan kunde man se dessa institutioner i 
samhället och deras samspel. De var inte alltid exakt jämspelta när det gällde makt, men de 
existerade sida vid sida och bildade en grund för en bredare och rikare syn på livet. Människor 
vara plågade av fattigdom men hade ändå en hög självuppfattning. Förr fanns det förmodligen 
mer plats och behov för alla.  Idag har institutionen för handel och konsumtion expanderat och 
invaderat de andra institutionerna, vilket innebär att mycket alltmer styrs av pengar i den 
oreglerade marknadsekonomin. I dagens samhälle står många idag utanför lönearbete och 
konsumtion, vilket enligt författaren kan upplevas som en form av skam av dem som är 
drabbade. 

  
 Politiker använder kampen mot kriminaliteten som en arena att sälja sitt budskap. Medierna 
spelar med på olika sätt. Dels förhärligas de rikas livsstil, vilket leder till att människors 
upplevelse av fattigdom ökar, men framförallt ger man en bild av att kriminaliteten och den 
organiserade brottsligheten ökar, vilket inte är helt säkert enligt Christie. Han menar att vi som 
samhällsmedborgare har olika sätt att se på vad som vi anser vara brottsligt. 
  
 Författaren anser att pengar i ett samhälle ofta är en faktor som påverkar på ett sätt som 
innebär att viss stabilitet uteblir. Han drar paralleller till Vidaråsen i Norge, vilken är en by där 
man lever och arbetar tillsammans utan lön. Här finns plats för och behov av alla. Man 
använder behovsprövning för att fördela de knappa medel som finns. Konflikter uppstår 
naturligtvis, men där man känner varandra, ökar osäkerheten för vad som är ett brott. När man 
vet något om de inblandade personernas bakgrund, egenskaper, situation och svårigheter, är det 
till helheten man ser. I en så kallad modern rättegång blir den enskilda handlingen central och 
sammanhanget uppfattas inte på samma sätt som i Vidaråsen. Där känner man varandra, vilket 
innebär att kompensation blir viktigare än bestraffning. Detta sker eftersom man måste fortsätta 
att leva med den här personen i sin närhet efter det att konflikten är utagerad.  
 
 Kriminalitet och straff är alltså begrepp som kräver socialt avstånd mellan människor. Det är i 
de rika, klassuppdelade länderna som antalet interner ökar. I Vidaråsen har inte mycket hänt de 
senaste decennierna. Där är livet stabilt och Christie frågar sig om samhället till varje pris 
måste utvecklas? Har stabilitet blivit pinsamt? När välfärdssystemen urholkas ligger det i linje 
med kravet på utveckling. Förr hjälpte staten den svage individen, exempelvis med bostad. 
Medborgarna skyddades vid sjukdom och arbetslöshet. Nu är det de starkaste, möjligen de 
rikaste individerna som kräver rättsväsendets skydd av sina förmögenheter. Idag handlar 
trygghet om skydd mot kriminalitet, missbrukare, invandrare med flera. Staten har blivit 
svagare. Lokala polisdistrikt ansvarar visserligen för ordningen men hindrar inte företagens 
utveckling. Föreställningen om maffian som en ond och stark fiende som ska besegras blir allt 
mer tydlig. Enligt Christie är vår nya samhällsfiende kriminella gäng, narkotikaligor och 
våldsamma psykopater. 
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Stigmatisering  
 
 Mathiesen (1987) skriver om en studie som han själv har gjort. Han fokuserade på 
maktförhållandena på en anstalt. I egenskap av förvaringsanstalt hade denna ett större inslag 
av psykiatrisk och psykologisk expertis än vad som vanligtvis är fallet och man skulle därför 
kunna föreställa sig att detta skulle göra fängelsevistelsen något mildare utifrån de intagnas 
sätt att se på det. Resultatet var emellertid det motsatta, eftersom de intagna upplevde sig vara 
stämplade i ytterligare ett avseende, vilket var som en psykiskt avvikande utgrupp (ofta 
använde de uttrycket ”samhällets slaskhink” om sig själva). Dels upplevde de psykiatrikerna 
och behandlingspersonalen i allmänhet hade en speciell och farlig makt över dem. Enligt de 
intagna hade psykiatrikernas makt ett samband med läkarens roll som rättspsykiatriker i 
domstolen. De flesta fångarna var dömda till en så kallad sikringsdom som innebar att de 
intagna blev utsatta för en rättspsykiatrisk undersökning och bedömning, vilket innebar att de 
intagna i hög grad såg rättspsykiatrerna som de egentliga domarna. Psykiatrernas makt hade 
betydelse för dem som var intagna och detta uppstod när deras rapporter och uttalanden i 
samband med övergång till friare former av sikring. Här kontrollerade psykiatrerna en förmån 
som var av största betydelse för de intagna. 
  
 Mathiesen reflekterar också runt något som han kallar social brännmärkning. Han anser att 
när någon sätts i fängelse startar en omfattande stigmatiseringsprocess, fången blir i samhällets 
ögon svart medan de utanför fängelset kan definiera sig som vitare, mer felfria, bättre 
människor. Fången behåller sin ”mörkare färg”, även efter det att straffet är avtjänat. Han blir 
aldrig avstigmatiserad, eftersom tämpeln sitter kvar under lång tid. Detta för att de ”ofelbara” 
ska fortsätta att känna sig ofelbara.  
  
 Goffman (2001) använder sällan termen skam, däremot använder han termen förlägenhet. 
Hans främsta bidrag till våra kunskaper om relationer är förlägenhetens skam, eller oftare en 
föreställning om förväntad förlägenhet, vilket förekommer i nästan all social interaktion. 
Förlägenhet är inte någon irrationell impuls utan en del av det ordnade beteendet i sig självt 
och ett naturligt inslag i människors umgänge med varandra, vilket också inkluderar 
arbetslivet. Med begreppet ”intryckshantering” visar författaren att undvikande av förlägenhet 
är en central drivkraft i mellanmänskligt beteende. Goffmans ”Everyperson” är mycket orolig 
över vilken bild andra har av henne och försöker hela tiden visa sig själv från sin bästa sida för 
att undgå skam. Han pekar på att det sociologiskt mest intressanta i förlägenhet, nämligen att 
den uppstår som en följd av verklig, förväntad eller inbillad brist på respekt, oavsett hur 
obetydlig denna är. Alla människor är extremt känsliga för hur mycket respekt de besitter.  
 
 Dahlgren och Starrin (2004) skriver om sociologen Helen Lynd. Hon menar att skam är en 
känsla som berör hela självet och inte enbart en aspekt av självet. Ett problem i behandlingen 
av skam är att trots att den är mycket genomgripande känsla i vårt liv, göms den ofta undan i 
det moderna samhället. Skam isolerar. Den som skäms har en benägenhet att dra sig undan. 
Bakom känslan av skam finns känslan av att bli föraktad, övergiven och avvisad. Skam och 
stolthet betraktar Lynd som varandras motpoler. Skam är ett svar på förakt och åtlöje från en 
publik, stolthet ett svar på hyllningar och gillande.  
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Öppen och sluten behandling inom kriminalvården 
 
Betydelsen av att gå på ”djupet” i den kriminelles behandling 
 
 Enligt Bergström (2004) finns i Sverige endast några få behandlingsprogram för den 
kriminelle som gör det möjligt att byta livsstil. Ytterst få interner kommer i kontakt med ett 
genomtänkt påverkansprogram. Det finns ett kanadensiskt program som kallas Cognitive Skills. 
Det fungerar på så sätt som innebär att den påverkan som kan bli aktuell består av 
informations-, påverkans- och behandlingsprogram. Inom svensk kriminalvård förekommer en 
del insatser på de två första nivåerna, men i stort sett ingenting på behandlingsnivån. 
Informationsprogram handlar uteslutande om upplysning. Påverkansprogram kan så ett frö och 
väcka nya tankar. Behandlingsprogram syftar till att gå ”på djupet” och bidra till att en 
människa ändrar kurs i livet. Bergström menar att det råder en behandlingspessimism i både 
USA och Sverige, trots att vissa behandlingsinsatser har påvisat goda resultat. 
 
 Det finns en väl utvecklad teori om hur ett arbetsprogram ska se ut när det gäller behandling 
av kriminalitet. Resurserna bör sättas in på ett sätt där de utgår från att beteendet är en funktion 
av de attityder och tankar som en person har om en situation, vilket innebär att kriminellt 
beteende inte kan förändras om den kriminelle inte först ändrar sitt sätt att tänka. I det 
komplexa nätet av beteende, attityder, barnuppfostran, sociala färdighetsbrister och asociala 
värderingar som kan konstateras hos kriminella, bör man enligt Bergström sätta in 
grundläggande insatser kring de kriminella tankemönstren. Moralpredikningar har ringa värde 
och social färdighetsträning och yrkesutbildning kan inte ensamma förväntas påverka de 
kriminella tankarna, vilka enligt författaren är kriminalitetens motor. Exempelvis en kriminell 
person som lärs upp till bilmekaniker kan förväntas utvecklas till en kriminellt tänkande 
bilmekaniker. Han har kvar sina kriminella tankar och kan dessutom omsätta sina nya 
yrkeskunskaper i kriminell verksamhet. Detta innebär inte att man ska avstå från 
yrkesutbildning, men det kan inte utgöra basen i verksamheten. 
 
 Det räcker inte att arbeta med den kriminelle i ”allmänhet” och hjälpe denne med de synliga 
beteendeproblemen. Bergström menar att vad gäller institutionsvård kan också sägas att de 
framsteg man kan uppnå på en institution är inte automatiskt överförbara på livet utanför 
institutionen, utan man måste specifikt arbeta med kriminaliteten för att beteendeförändringen 
ska bli bestående. Det finns studier om behandlingsinriktningar som ger bättre resultat jämfört 
med andra, bland annat beteendeinriktade, kognitiva och familjeinriktade program påvisar 
bättre resultat i förhållande till psykodynamiska inriktade program och program som är 
inriktade på arbetsträning.  I en annan studie anser man sig kunna fastslå att vissa metoder är 
direkt olämpliga, däribland traditionell psykoterapi och icke- gränssättande klientcentrerad 
terapi.  
 
 Ytterligare erfarenheter som har gjorts, är att det är av stor betydelse för resultatet om 
behandlingsprogrammet handleds och övervakas av någon utomstående som reagerar om 
personalen låter programmet skena iväg från de ursprungliga målen. Det är av betydelse att 
metoderna är förenliga med målet och att ovidkommande saker inte stör. Handledning och 
övervakning ger programmet en hög integritet. Motsatsen är det vanliga, att personal lägger in 
privata modeller under ”resans gång”, att man förändrar inslag utan att pröva om de är 
förenliga med resten av programmet, att programmet i slutändan inte alls är det man sa sig vilja 
pröva. En av de vanligaste orsakerna till att handlingsprogram havererat är personalproblem, 
administrativa hinder, personalsabotage eller andra byråkratiska hinder.  
.  
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Risk för utebliven rehabilitering inom kriminalvården?  
 
 Mathiesen (1987) ställer sig frågan om fängelser kan försvaras med rehabilitering?  
Författaren menar att genom det överväldigande historiska och sociologiska materialet som 
finns att tillgå, är svaret i detta fall nej. Han menar att rehabiliteringsideologin är lika gammal 
som fängelserna själva. Den har bestått och består fortfarande av fyra huvudkomponenter, 
arbete, skola, moral och disciplin. Dessa utgör kärnan i en borgerlig- och protestantisk etik. 
Utanför ramarna för dessa fyra komponenter och olika uttryck för dessa har 
rehabiliteringsfantasin inte sträckt sig. Den relativa vikt som under åren lagts vid olika 
komponenter har bestämts av systemintressen knutna till fängelset snarare än av intresset av 
reell rehabilitering av de intagna. Det betyder att när det har rått konflikt mellan 
systemintressen och rehabiliteringshänsyn, har den förstnämnda segrat och getts prioritet. Lika 
konsekvent har rehabiliteringsresultaten uteblivit. Mathiesen menar att det finns ett stort stöd 
av dessa antagande på grund av att det har utförts ett stort antal sociologiska undersökningar 
av fängelset som ett socialt system.  Det är inte så att man med stor säkerhet kan påstå att 
fängelset inte verkar rehabiliterande, utan antagligen är det så att det verkar på ett sätt där man 
vågar påstå att det är direkt dehabiliterande.   
 
Betydelsen av individualiserad vård 
 
 En del av de artiklar som har tagits upp i Nilssons (2004) studie har påvisat alternativa lyckade 
resultat när det gäller behandlingsmetoder, bland annat från Kanada, Finland och Japan. Det 
har visat sig att i dessa länder har man kommit fram till att det finns ett antal utmärkta sätt att 
arbeta med kriminellt belastade personer, vilka har visat sig vara väl fungerande. Bland annat 
består behandlingsmetoden av att skapa personliga relationer, optimistisk kultur, förebilder 
bland personalen och goda arbets- och studiemöjligheter på fängelserna. De intagna är inte 
annorlunda än människor i allmänhet, de är i behov av socialt samspel av förtroende och 
uppskattning. Det enda som kan öka säkerheten och minska återfallsbrottsligheten är en 
utveckling av vård, utbildning och behandling innanför och utanför murarna. Individuella 
handlingsprogram för de intagna, bättre utbildning och ökat stöd för personalen, professionell 
rekrytering, bättre lön och ökad status. Enligt författaren har detta inte skett i någon större 
omfattning inom svensk kriminalvård. 
 
Interner, överbliven arbetskraft? 
 
 Bauman (2000) menar att frågan om rehabilitering av fångar blivit irrelevant. I vårt 
postmoderna samhälle finns inte längre några arbeten till dem som friges. Kapitalet 
rationaliserar industrin och avskedar sin personal i jakt på ökade aktiekurser. Fängelset får då 
härbärgera den överblivna arbetskraften och bli ett alternativ till arbetsmarknaden. Enligt 
Bauman stämmer denna inriktning dåligt överens med hur människor fungerar, eftersom de är 
vana att arbeta varje dag, på en speciell plats med samma arbetskamrater. Inriktningen innebär 
att människor måste förändras och vanan att arbeta måste demonteras. Flexibelt arbete på en 
flexibel arbetsmarknad är den nya parollen. Rättigheter och skyldigheter i arbetet luckras upp, 
eftersom de utgör ett störningsmoment för kapitalet. I superfängelset Pelican Bay i Kalifornien 
är fångarna instängda i små celler utan fönster. De saknar all kontakt med andra fångar eller 
personal och kommunikationen sker via ett högtalarsystem. Här finns inget arbete, eller 
möjligheter till utbildning eller rekreation. Medan Panoptikon var en modell för disciplinerat 
arbete är Pelican Bay bara en förvaringsplats där fångarnas aktivitet är ointressant så länge de 
stannar kvar i cellen. Det är en container för farligt avfall, en anläggning för exkludering anser 
Bauman. 
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Svårigheten att som individ ändra sin attityd 
 
Att komma till insikt 
 
 Fahlgren (2001) menar att människor bär på en mängd attityder till olika objekt. Attityder 
skaffar man sig lätt och attityder måste man ha. Han menar att skaffa sig en attityd går mycket 
snabbt, det är som att slå en knut på ett snöre. Sedan sitter den där på livsträdet och är faktiskt 
ganska svår att knyta upp. Fahlgren menar att till och med en bra attityd kanske måste ändras, 
den kan exempelvis ha blivit omodern.  Detta innebär emellanåt att man måste knyta upp 
attitydknutarna. Detta kan vara svårt men nödvändigt. Det är inte bara jag själv som kan 
påverka mina attityder utan det kan vara en kurs, en bok, en vän, eller min fru och barn menar 
Fahlgren. Trots påverkan från omgivningen är det ändå på så sätt att det är individen själv som 
avgör om knuten ska knytas upp. Det kan ta tid och det kan vara ett kraftigt motstånd att 
komma till insikt. Det tar alltid mycket längre tid att knyta upp än att slå attitydknuten. Detta 
måste göras, annars blir attityderna statiska. Vissa attityder kan kännas bekväma, kan det vara 
till skada för bäraren av dessa attityder. 
 
Risken av att bli påverkad av den sociala kontexten 
 
 Angelöw och Jonsson (2000) skriver om ett experiment som Philip Zimbardo har utfört. 
Zimbardo är amerikansk psykolog och professor i psykologi. Han har utfört ett experiment som 
handlar om fängelseförhållanden. Han har utvecklat teorin om deindividuation, vilket innebär 
att en person i en gruppsituation inte behöver stå till svars för sina handlingar. Deindividuation 
leder till minskad förmåga att kontrollera sin aggressivitet. Hans experiment gick ut på att 
försökspersoner valdes ut genom att studenter svarade på en tidningsannons som sökte män 
som frivilligt mot betalning skulle delta i en undersökning av fängelseförhållanden. 
Undersökningen skulle pågå dygnet runt i två veckor. De utvalda studenterna delades upp i två 
grupper där vissa blev fångar och vissa blev fångvaktare. De fick viss information om sina 
roller och en uppmaning om att vara hemma en viss söndag då experimentet skulle påbörjas. 
De som utsågs till ”fångar” hämtades av en polisbil. De blev arresterade och fördes till 
fängelseliknande byggnader.  
 
 Experimentet fick avbrytas i förtid på grund av att Zimbardo insåg att experimentet höll på att 
gå över styr, vilket innebar att han inte längre villa ta ansvar för händelseförloppet. 
”Fångvaktarna” hade gradvis blivit alltmer hänsynslösa i sin behandling av ”fångarna. 
”Fångvaktarna” hade mer eller mindre förvandlats till brutala sadister. ”Fångarna” förändrades 
till rädda och undergivna människor där några hade såpass svåra psykiska symtom att de måste 
”friges” efter ett par dagar. 
 
 Zimbardos slutsatser efter genomförandet av experimentet och andra liknande experiment är 
att många människor kan förmås göra nästan precis vad som helst under påverkan av den 
situation de befinner sig i. Anonymheten i en gruppsituation ger upphov till deinduvidation, 
vilket menas sänkt ansvarskänsla och självmedvetenhet, försvagat motstånd mot våldsimpulser 
med mera. 
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Intervjuer och resultat 
 
 Det gjordes fyra intervjuer med intagna med ett kortare straff, vilka innehar en ålder som 
varierar mellan cirka 35- 50 år. Dessa har jag tilldelat följande fingerade namn: 
 

• Johan 
 
• Bertil 

 
• Kalle 

 
• Pelle 

 
 Utöver Johan, Bertil, Kalle och Pelle kommer också chefens resultat att redovisas. Samtliga 
resultat kommer att redovisas på ett sätt där läsaren relativt ingående får möjlighet att ta del av 
varje respondents tankar och funderingar. Eftersom resultatet redovisas på ett ingåendes sätt 
anser jag att det inte finns någon anledning att samla ihop resultatet under en rubrik som kan 
kallas sammanfattande resultat. Det finns risk för att det blir en aning upprepande och därför 
blir det efterföljande avsnittet en diskussion där respondenternas resultat kommer att 
kommenteras. Resultatet kommer att kopplas till bakgrund, tidigare forskning och teoretiska 
perspektiv. 
 
  
Intervju med Johan 
 
  Johan har familj, men har inget fast arbete. Han är intagen på grund av narkotikabrott. Han 
har varit intagen vid tidigare tillfälle. Johan anser att han ständigt är misstänksam gentemot 
kriminalvården. Han menar att nya ”tuppar” har mindre integritet än den som är erfaren intern, 
vilket innebär att denne har varit intagen vid flera tillfällen. Står man upp för värderingar och 
inte jamsar med blir man accepterad, vilket de så kallade nya tupparna inte alltid blir. Johan 
menar att ett flertal av dem som är anställda inom kriminalvården inte vågar träda fram och det 
finns en viss slapphet i deras agerande.  Han menar att det inte finns någon respekt. De intagna 
håller ihop, där det blir ett slags vi mot dem förhållande gentemot personalen. De intagna har 
sina egna regler, där ”straff” utdelas i form av exempelvis uteslutning ifrån gruppen. I samband 
med denna information, undrar Johan vad de osäkra och otrygga får för stöd. Johan berättar att 
oftast är det så att missbruket styr kriminaliteten, vilket också gör att familjeförhållandet blir 
lidande. Han berättar: 
 

Man söker ofta adrenalinkickar, där droger oftast står för detta. 
 
 Han vill tillbaka till ett ”normalt” liv med lägenhet och arbete. Han lever ihop med sin familj 
men anser att han inte har något ordnat liv.  
 
 Han förklarar att frigivning ofta är kopplad till att man som intagen ska lämna urinprov, vilket 
innebär att han känner sig lurad. Egentligen vill Johan ha förtroende från överheten, vilket 
oftast uteblir. Han vill framåt, men hamnar ofta i ”status quo”, där det ofta pågår en form av 
hot från myndigheter. Sköter man sig inte, hotas man med indragning av kontakt med barnen, 
vilket innebär att det är lydnad som är kravet från de sociala myndigheterna. 
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 Han menar att den så kallade ”Tolv- stegs behandlingen” (metod som används sedan mer än 
ett halvsekel tillbaka, vilken i första han riktas i behandling av missbrukare, där varje steg tas i 
tur och ordning enligt programmet) är för ”tunn”. Det är ett spel för galleriet och det är brist av 
kompetens hos dem som utför behandlingen. Det finns ofta en misstänksamhet när det gäller 
rehabilitering, eftersom man inte litar på den som behandlar. Oftast är behandlaren för långt 
ifrån verkligheten och pratar inte samma språk som de intagna. Det är brist av hjälp när det 
gäller de punkter eller problem som efterfrågas av de intagna. Många gånger undrar han var 
personalen finns, är de egentligen med i ”matchen”? Han berättar att den hjälp han får är till 
vilken instans man ska vända sig till efter frigivning. En utbildning som Johan berättar om är 
föräldrautbildningen. Den är bra och upplevs som positiv enligt Johan. Man borde 
individanpassa stödet, får man hjälp med arbete och bostad, ökar förutsättningen för en lyckad 
frigivning. Får man en bra start efter frigivning, blir man rädd om det som man har fått hjälp 
med. Oftast är det så att inför frigivning fixar Johan det mesta själv och menar att hjälpen är 
omständlig, det är oftast väldigt stor brist i informationen inför frigivning. Han börjar fundera 
runt droger och anser att de tabletter som ”Svensson” använder, många gånger är värre än 
cannabis. Han säger: 
 

Många som äger en Volvo stoppar i sig mer än vad jag gör. 
 

 Han anser sig stämplad som person, polisen vet vem han är, därför är det lätt att kontrollera 
just honom. Sjukvården inom anstalten är urusel, det tar för lång tid, exempelvis vid 
remissbehandling Tandläkaren är väldigt duktig på att dra ut tänder jämförelsevis med att laga 
dem. Johan, menar att vårdarna ”plöjs” på något sätt in i systemet och systemet är byråkratiskt, 
det är aldrig individanpassat. Personalens arbete styrs av administrativa sysslor. Ofta känns det 
som ett vuxendagis, där de intagna ska gå i samlad trupp mellan utbildningshuset och huset 
som de övernattar i. Ofta är det kollektiv bestraffning som bedrivs. Han menar att det ofta 
slutar med en form av hot där olika repressalier står på agendan. Denna typ av bestraffning 
hjälper inte enligt Johan. Vissa av vårdarna är såpass plikttrogna att det blir på gränsen till 
tråkigt. Han berättar att han vill ha eget ansvar under den tid som han är intagen. 
 
 Kriminalvården har svårt att se någon helhet i den behandling som görs, exempelvis enskilt 
samtal sker rutinmässigt utan något som helst engagemang Ska något göras, är det de intagna 
själva som ordnar detta. Det som går att få hjälp med är exempelvis att låna en lokal för den 
aktivitet som ska göras. I detta fall tar de intagna oftast eget ansvar. När det gäller samarbetet 
med de sociala myndigheterna, borde kriminalvården kunna samarbeta bättre, vilket oftast 
uteblir. En ”god vän” skulle vara bra att ha som hjälp inför frigivning, någon som man litar på 
menar Johan. Han medger att han har god vänskap med personer som missbrukar droger. Han 
säger: 
 

Vi har samma intresse. 
 
 Vid frigivning finns det risk för att hamna i missbruk igen. Det hjälper inte med 
moralpredikningar för att man ska sluta med sitt missbruk, dessa gör ingen nytta, de snarare 
stör enligt Johan. Programpersonerna är snälla, men det är å andra sidan kossan också. När det 
gäller sin familj menar han att han ofta ”köper sämja”, exempelvis till sina barn. Det har blivit 
en slags strategi. Han berättar att hans son är innovativ och verkar stolt över detta, trots att det 
finns kriminalitet med i bilden. Detta i form av stulna mopeder som plockas ned i mindre 
detaljer och säljs i delar. Johan vet att han gör sin son en björntjänst och inser att hans son blir 
belastad av sitt ursprung. Han menar att han inte kan dölja för sin son vilken sorts värld han 
lever i. Han avslutar och säger: 
 

Jag har många gupp framför mig innan jag uppnår ett ”normalt” liv. 
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Intervju med Bertil 
 
 Bertil började prata om döden och att det kanske var någon mening med att han satt och 
pratade med just mig som intervjuare och författare av denna uppsats. Hans pappa var 
alkoholist, vilket han funderar runt kan ha inneburit att han har fått ett visst ”arv” efter denne. 
Hans pappa ville att han skulle bli snickare, skaffa sig ett yrke, vilket Bertil hatade. Han anser 
att pappan var sig själv närmast och att han känner sig sviken av honom. Bertil har haft arbete 
från och till. Han tycker att han fått en fungerande rehabilitering på behandlingshem när det 
gäller sitt alkoholmissbruk, vilket har hjälpt honom att få ordning på sitt missbruk. Han säger: 
 

Det är en gåva att få leva 
 
 När det gäller 12- stegs metoden, är den för kort för att uppnå ett positivt resultat. Den 
viktigaste lösningen till återanpassning är att man erkänner för sig själv att man har problem, 
man måste komma till ”botten”, till kaoset och där kapitulera, då ska det sättas in intensiv 
behandling där känslor finns åtkomliga. Dessa känslor kunde Bertil inte hantera tidigare i sitt 
liv. Han menar att kan man som intagen lita på terapeuten, finns det goda möjligheter att lyckas 
med sin behandling. Alkoholen har många ansikten, det är en sjukdom. Han berättar att han 
under en permission åkte till Finland med sin familj. Han återkom i tid, men han blev sviken av 
en person inom kriminalvården. Han litade på personen och berättade vad han hade gjort. 
Personen ifråga berättade vidare, vilket innebar att Bertil blev reglerad till nuvarande anstalt, 
trots framgång i behandlingen på det behandlingshem han befann sig på. 
 
 Han får dålig hjälp av kriminalvården när det gäller att skaffa ett arbete. Arbetsförmedlingen 
gör besök på anstalten, men det är svårt att få ett arbete. När det gäller bostad, har Kris 
(Kriminellas Revansch I Samhället, förening som hjälper kriminella att återanpassas till 
samhället) vid något tillfälle hjälpt till med detta. Han tycker att 12- stegsmetoden fungerar 
dåligt på nuvarande anstalt, det är för slappt, det gäller istället att bryta ner det försvar man 
sätter upp menar Bertil. Han berättar om en intagen som blir arg när denne kallas alkoholist. 
Däremot går bra att bli kallad fyllegubbe. Bertil har varit inblandad i ett antal trafikolyckor i 
samband med sitt alkoholmissbruk, vilket innebär att han är intagen på grund av rattfylleri, 
vilket han också har varit vid tidigare tillfälle. Han menar att någon har varit med honom ”där 
uppe”, eftersom ingen har kommit till skada. 
 
 Kontraktsvård (särskild form av skyddstillsyn som innebär att den dömde får behandling 
istället för fängelsestraff) har erbjudits, men han anser att den är krånglig. För att få en 
förbättrad relation till sin familj är erbjudandet i stort att man kan ringa hem. Avståndet mellan 
hem och anstalt är för långt för besök, det borde vara närmare mellan dessa orter menar Bertil. 
Föräldraträffarna är positiva, det är en slags grundbult för vår mänsklighet. Bertil menar att 
man som intagen är svältfödd på känslor. 
 
 När det gäller sjukvården inom anstalten, anser Bertil att den fungerar dåligt. Det behövs mer 
terapi, exempelvis gruppterapi. Det borde finnas en inriktning där man mer pratar klarspråk, 
vilket innebär att tilliten ökar. Idag är man ständigt misstänksam menar Bertil. När det gäller 
12-stegs metoden, borde den vara upplagd på så sätt så att arbetet inriktas på differentierade 
grupper, alltså individanpassa. Det är också viktigt vem som är kontaktperson, vilket har med 
förtroendekapital att göra. Ett visst förtroende är avgörande för att en behandling ska lyckas. 
Bertil menar att enda hjälpen att lösa sina alkoholproblem är att gå på AA-möten (Anonyma 
Alkoholister, alkoholister träffas för att bli av med sitt alkoholberoende) De som deltar i dessa 
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möten känner stor skuld och skam för sitt alkoholmissbruk. Att beröra dessa känslor är ett sätt 
att komma åt problematiken. Bertil säger: 
 

110 % ligger på individen själv för att lyckas. 
 
 Bertil menar att när han ser på film vid AA-möten, då berörs deltagarna. Det är meningslöst att 
prata med en alkoholist om denne inte vill, det som lyser igenom är att de är rädda för att tappa 
masken om de erkänner att de har problem. Mycket handlar om sunt bondförnuft och att beröra 
för att en behandling ska bli lyckad. Program för rehabilitering ska ha kontrakt över tid och ska 
finnas i närheten av där man bor och eventuellt har sin familj. 
 
 Bertil berättar att han läser mycket böcker. Han har respekt för behandlingspersonalen och 
tycker inte de uppvisar någon form av prestige eller hierarkisk ordning. Han har viss tillit till 
personalen, men inte till dem som är intagna Däremot tycker han att det är besvärligt att vara 
intagen på den anstalt som han för närvarande befinner sig på. Han menar att vara införstådd 
och att vilja sluta med sitt alkoholmissbruk i samband med att sitta med intagna som inte är på 
samma ”resa”, är ett straff i sig.  Han inser att han behöver stöd, vilket alla människor i hans 
situation behöver. Han har en lång ”resa” och ett stort arbete framför sig innan familjen ska 
börja fungera som en familj borde göra. Han menar att han mår bättre när hans familj mår bra. 
 
 Han har före detta så kallade ”fyllekompisar”, vilka är avundsjuka för att han är nykter. Han 
tror att de känner skuld och skam för sitt beteende. Detta innebär att de vänder honom ryggen, 
kanske är de misstänksamma anar Bertil. Han ser skillnad på begreppet kompis och vän, vän är 
för honom ett starkare band. Den så kallade ”masken” styr rehabiliteringen, att ta av sig den är 
enda vägen till lyckad behandling. Bertil förklarar varför han har hamnat i den situation han har 
gjort. Han säger: 

 
90 % beror på störningar av sitt eget känsloliv. 

 
Vid 2003 års behandling var han inte färdigbehandlad, han hade sitt egoistiska beteende kvar, 
vilket bland annat innebar att han levererade sprit till andra. Han inser att han kan vara ett hot 
för vårdpersonalen på grund av sin kunskap och att han är reflekterande. Han tycker att lär sig 
nya saker hela tiden. Han blev sårad vid sista AA-mötet. Detta på grund av att någon pratade 
bredvid munnen till någon utomstående på anstalten. Han menar att man hade bestämt att det 
som sades på mötet skulle stanna hos dem som är berörda, vilket inte gjordes. 
 
 Han tror att brist av pengar är en stor anledning till att kriminalvården inte utvecklas positivt. 
Man måste finna en modell eller en plan för att lyckas med behandling av intagna. Ödmjukhet 
är av stor betydelse där inte hierarkisk ordning ska ges något utrymme. Det är inte enkelt att 
arbeta med alkoholister och narkomaner, de är misstänksamma och litar inte på någon annan 
människa. Det är viktigt med rundgång bland terapeuterna, de bör inte vara på samma ställe 
alltför länge, då finns risk för att slentrian uppstår. Han menar att han tagit lärdom av de 
program han har deltagit i. Bland annat lämnar han goda råd till sin son. Han berättar vad han 
sagt till sin son:  

 
Du ska inte bruka mer alkohol än nödvändigt, det finns faror. 

 
 

Intervju med Kalle 
 
 Kalle lever ensam. Han har arbete och bostad. Vid Kalles förra intagning var Kalle 
kontaktman för andra intagna. Han hade som uppdrag att skaffa arbete för andra som var 
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intagna på anstalten.  Han anser att de som just har börjat arbeta som vårdare inom 
kriminalvården, oftast är mer hjälpsamma, men efterhand som tiden går tappar de inspirationen 
och blir allt mer blasé.  Det är viktigt att man som intagen vill få hjälp, men det är inte alla som 
vill få denna hjälp. Kalle tycker att det är av yttersta vikt att vid frisläppning få hjälp med 
bostad. Att vara bostadslös vid frisläppandet innebär stor problematik för den som har varit 
intagen. Kalle har mist sitt körkort på grund av rattfylleri. Han tycker att det vore logiskt om 
han hade kunnat få hjälp att ta nytt körkort, vilket hade hjälpt honom i rehabiliteringen och 
med det ett fungerande liv utanför kriminalvårdens härbärgering. Domstolen borde 
individanpassa vid fällande dom. Han inser att han aldrig får möjlighet att ta ett nytt körkort. 
Vid frisläppning kör han olovligt på grund av sitt stora behov att transportera sig fram och 
tillbaka till sitt arbete. Detta eftersom hans arbetsplats ständigt är under förflyttning. I och med 
detta behov, är det så kallade ”hjulet” igång. Varje olovlig körning, ger vid varje ertappning 
cirka en månads fängelse. Denna bestraffning byggs på och kan på sikt ge flera månaders 
intagning, beroende på hur många gånger som man blir ertappad vid olovlig körning. Han 
förklarar att myndigheterna bedömer på olika sätt i olika delar av landet när det gäller olovlig 
körning. Han har att välja mellan att köra olovligt eller att använda sig av sociala myndighetens 
hjälp, vilket han inte tycker är bra, eftersom det belastar kriminalvården. Denna belastning är 
enligt Kalle stor, eftersom det är många av de intagna som sitter inlåsta för olovlig körning. 
Han säger: 
 

 Problemet är inte arton månader utan bil, utan problemet är arton månader utan 
arbete. 
 

 Han undrar varför han är inlåst, det är bättre att de som behöver hjälp får hjälp, vilket han 
tycker att han inte själv är i behov av. Enligt Kalle fungerar inte de sociala myndigheterna ihop 
med kriminalvården, man får exempelvis ingen hjälp med bostad, vilket är ologiskt och 
”kasst”. Det är svårt att hävda sina rättigheter, speciellt när det gäller sjukvården. Han anser att 
behandlingen inom sjukvården är under all kritik. Vissa förvägras att få sina egna mediciner 
och när någon blir skickad till sjukhus, är de oftast tillbaka innan någon har hunnit ”blinka”. 
Sjukvården inom kriminalvården är diktatorisk, man byter ut medicinering på vissa intagna och 
det görs förmodligen av ekonomiska skäl, det verkar enligt Kalle inte vara så viktigt med 
intagna. Dessutom verkar det som om personalen är rädd för konfrontation med personer som 
har annat ursprung, exempelvis muslimer. Det verkar lättare att konfronteras med en ”vanlig” 
som har diabetes än en person som har ett annat ursprung. Personalen flyter ofta med, man 
borde se skillnad på oss intagna, men man behandlar oss på ett sätt där man inte gör någon 
åtskillnad berättar Kalle. Det borde vara individanpassad behandling, vilket skulle ge en bättre 
rehabilitering. 
 
 Informationen mellan sjukvård och den vanliga personalen är otillräcklig, exempelvis när det 
uppstår problem, vet de inte hur de ska hantera dessa. När det gäller behandlingen, finns det ett 
program som består av 30 timmar per vecka. Det handlar mycket om rattonykterhet 
Programmet gäller dem som är alkoholister. Det hjälper inte en femtioåring som Kalle och de 
problem som han har. Han menar: 
 

 Det är ett ständigt ältande i behandlingen, ju mer prat, desto mer destruktivt. Detta 
är ingen vård, utan endast förvaring 
 

 Den som inget kan när den kommer hit, kan desto mer efter behandling, vilket är fel kunskap, 
eftersom den inte är lovlig menar Kalle. Han menar att den som är intagen riskerar att blir än 
mer indragen i kriminalitet. Han tycker att det är brist av kunskap inom kriminalvården och 
menar att när det gäller kortare straff, blir det för ont om tid för att behandlingen ska bli 
meningsfull. När det gäller droger, är det så att den som använder droger uppvisar ett annat 
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beteende, de är mer splittrade och rastlösa. Många som är drogmissbrukare är bra på att städa. 
Drogmissbrukare har ingen vilja att vända på sitt leverne, de verkar inte ha drivkraften, vissa är 
kriminella av dem. Ska man lyckas med sin behandling är det enligt Kalle så att det är den 
egnes drivkraft som är avgörande för att positivt resultat uppnås. Finns inte denna drivkraft, går 
det inte. Enligt Kalle är det lätt att få in narkotika på anstalten. Kalle menar att om det är 
tvunget att ha sådana som honom inlåsta, låt då denna typ av intagna hjälpa andra intagna. I 
många fall har dessa varit eller är i arbetslivet, vilket ger viss kompetens. Det skulle innebära 
att den intagne gjorde något meningsfull under sin tid på fängelset. Det finns mycket att 
utveckla, man borde ta vara på livserfarenhet och arbetserfarenhet hos intagna, man borde 
kunna klara av och urskilja de som är intagna. Ge oss telefon så kan vi få saker uträttat i en 
positiv anda menar Kalle. 
 
 Kalle undrar om det är så att kriminalvården är rädd om sina jobb, eftersom många av de 
anställda uppvisar ett passivt sätt. Viss personal på denna anstalt anser att de intagna ska ha 
sina straff, därmed basta. Den personal som vill straffa kan enligt Kalle klättra i hierarkin, 
konstigt nog. Det är jobbigt att möta de karriärsugna strebrarna. Flera av de så kallade 
”straffarna” kan aktivt arbeta för att permissionen ska bli indragen, de påvisar makt, de styr. 
Ska man lyckas inom kriminalvården, då är det bra att lära sig regler och policy. Från de 
intagnas sida skrattar man åt vissa plitar och vissa som är engagerade i olika program. Kalle 
anser att han kör bil bättre än många som befinner sig på våra vägar, vilka inte har druckit 
alkohol och kört bil i samband med alkoholintag. Tyvärr finns det som intagen ingen privat 
plats att ty sig till. I bästa fall kan man få vara i fred en timma på toaletten. Kalle avslutar och 
säger:  

  
 Bostad och sysselsättning skulle lösa många problem. Timman med dig är den 
intressantaste sedan jag har kommit hit. 
 

 
Intervju med Pelle 
 
 Pelle är snickare och har blivit intagen på två månader. Han har varit intagen fyra gånger på 
grund av misshandel. Han har en bred bekantskapskrets i form av bland annat 
fotbollssupportrar, vilket har inneburit att han har hamnat i huliganbråk med andra 
fotbollssupportrar.  Han har aldrig haft behov av hjälp och stöd av kriminalvården, enda 
kontakten är med kontaktpersonen. Många av de intagna behöver hjälp, de har varken bostad 
eller arbete. Enligt Pelle verkar det som intagna inte får någon större hjälp av kriminalvården. 
Många av dem har inget att komma till, alltså ingen tillhörighet. Pelle tror att detta gäller cirka 
25 % av de intagna. Han anser att det går fortare och enklare att lösa sina problem själv, det är 
för kort tid man befinner sig på anstalten för att uppnå meningsfull hjälp. Han förklarar att på 
Tillberga anstalt har man arbete samtidigt som man är intagen, vilket han tycker är bra. 
 
 Han menar att de som gör stora brott har större möjlighet att återanpassas än de som sitter för 
småbrott. Vid längre intagning, finns möjlighet att skapa en vettig behandlingsform, eftersom 
man då får möjlighet att planera en vettig behandling. Han säger att vissa av de intagna vill ha 
hjälp och de flesta vill ha någonstans att ta vägen efter det att de har varit intagna. Bostad 
skapar mindre aktivitet till brottslighet, man får en fast punkt och behöver exempelvis inte 
”jaga” droger på samma sätt. 
 
 Hans liv som intagen innebär att han emellanåt kan bo ihop med tre andra intagna. Han menar 
att det inte är enkelt, men konstigt nog klarar han det. Han tro att det har med rang att göra, de 
nedtryckta tar en ”bottenplats” och man blir bra på att hitta nivån. Många har svårt att prata 
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med varandra och många av de intagna är misstänksamma och osäkra. Trots detta är de flesta 
bra människor. Den anstalt som Pelle för tillfället är intagen på är värre än en sluten. Det är ett 
ständigt ”spring”, många har brist av respekt, i synnerhet de äldre. Han säger: 
 

Detta är en förvaring, ingen vård. 
 
 Programmen är något som kan liknas vid misär, de bygger på rattfylla och död. Det går aldrig 
att skönja något positivt och man blir som intagen nedtryckt. Han menar: 
 

 Det finns aldrig det goda exemplet och behandlingen går bara ut på hot. Det går inte 
att skrämma. 
 

 Han anser att det handlar mycket om människovärde. I början när Pelle gick och tränade i 
gymnastikhallen, då var det ett fåtal som var med och deltog. Nu har man lyckats få ihop ett 
”gäng”. I samband med detta visar det sig att vissa av de intagna ”växer”. Pelle anar att det är 
så att många av de intagna har låg självbild. Det finns en av personalen som är bra på att 
utbilda. Personen har hand om föräldracirkeln. Ämnet engagerar och alla vågar prata. Hade det 
varit någon annan än denna person, hade det inte blivit detsamma. Personen i fråga kan ta oss 
på rätt sätt, lagom fräck i munnen och har kompetens. En av de intagna anser att det program 
och den person som utbildar i programmet är det enda som har varit bra under hans 27 åriga 
”karriär” som intagen. 
 
 Pelle tror att sju av tio vid frisläppande söker upp systembolaget. Han berättar att han inte tål 
sprit. Han blir aggressiv och hans sambo förstår inte varför han dricker alkohol. När han blev 
intagen fyllde han i ett formulär angående behandling. Tyvärr anser han att det inte är seriöst 
nog och tiden räcker tyvärr inte till för att det ska bli en behandling som utmynnar i positiv 
riktning, eftersom strafftiden är för kort för att det ska ske en vettig planering. Han tycker att 
övervakning inte behövs, jobb och bostad är det viktigaste efter frisläppning. Problemet är att 
alla inte klarar av att arbeta på grund av sitt missbruk, de måste komma ur detta, men då måste 
man själv vilja. Enligt Pelle kan en händelse i form av en träff med en tjej hjälpa att man tar sig 
ur ett missbruk. Han menar: 
 

 Man måste komma till en punkt där man själv vill ha terapi, det går inte att tvinga till 
detta, det är viktigt att få stöd vid terapibehandling. 

 
 När man som intagen har hamnat i kriminalvården, blir det ett slags ”ekorrhjul”. Behandlingen 
borde vara mer individanpassad och man borde skilja på brott. Han förstår inte varför han ska 
lyssna på relationsprogram, eftersom han inte känner behov av detta. Han tycker att han har tur 
som har fått ett städjobb, eftersom det ger viss frihet.  Han anser att det finns stor vinst i att 
vara rak och ärlig. Att som intagen befinna sig på en anstalt innebär att man får man träna på 
social kompetens, eftersom man lever nära varandra på avdelningen. Enligt Pelle är psykiska 
problem kopplat till droger. Han säger: 
 

När droger kommer till anstalt, då finns det ingen tillit. 
 

 Det är inte bra att det tas bort platser inom psykiatriska vården, det skapar problem. Detta 
eftersom vissa intagna behöver annan vård än den som erbjuds inom kriminalvården. Pelle 
menar att när personalen har arbetat i ett antal år som vårdare, är det ofta så att de blir 
”anstaltsskadade”, de har inget intresse kvar.  Pelle menar att det är farligt att bli för öppen i 
samtalet, det kan utnyttjas och man vet inte riktigt vem man pratar med. En av de intagna kan 
vara polis, advokat eller åklagare. En intagen polis blir isolerad från övriga intagna. Personalen 
känner inte till vad de intagna arbetar med, vilket är bra. Då minskar risken för att det uppstår 
en förutfattad mening om de intagna, vilket innebär att alla är där på samma premisser. 
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 Pelle menar att jukvården är i vissa avseende ”kass”, exempelvis tar det för lång tid och man 
har bara rätt att sjuskriva sig vid ett tillfälle på fem dagar.  Vid ett tillfälle fick Pelle en prick 
för arbetsvägran när han kände sig sjuk och dålig. Vid tillfället hade han nyttjat den så kallade 
kvoten. För övrigt tycker han att sjukvården fungerar ganska bra, men reagerar på att om någon 
missar sin medicinering med två minuter, då kan denne riskera att bli utan, vilket skapar 
onödiga konflikter. Han berättar att det inte finns några missbrukare bland dem som är med och 
tränar. Han tycker att det finns ett slags ”hjul”, där det blir alltfler som sitter intagna och de 
ekonomiska resurserna räcker inte till. Pelle tror att kriminalvården kommer att använda sig 
alltmer av fotboja. Kanske när det gäller straff på upp till tio månader. När det gäller hjälp vid 
hemresa, fungerar inte detta. Han vill inte ha besök under sin tid som intagen. Han säger: 

 
Det kostar för mycket känslomässigt. 

 
 
Intervju med chefen  
 
 Chefen har arbetat inom kriminalvården i cirka 20 år. Han menar att personal som arbetar 
inom kriminalvården är rädda för att göra fel på grund av att de kan bli ifrågasatta av en högre 
chef, exempelvis hur de har agerat vid ett eventuellt tillbud. Han menar att som vårdare inom 
kriminalvården får man inte fatta beslut, eftersom organisationen är toppstyrd. Det är oftast 
någon chef som fattar besluten. Han anser att i dagens kriminalvård krävs det mer av dem som 
är vårdare, men tyvärr finns det en viss form av prestige och hierarkisk ordning. Det finns 
personal som har gett upp, de är ”trötta”, de mår dåligt och chefen anar att det kan vara på så 
sätt att kriminalvårdspersonal har en högre sjukdomsfrekvens än övriga förvärvsarbetande 
svenskar. Utbrändhet är inte en helt ovanlig orsak till sjukdom hos denna personal.  De inser att 
de finns en mängd olika sysslor som kriminalvårdspersonal utför. Det är allt från att delta i 
idrott och med det ”vara en i ”gänget” till att göra kroppsvisitering. Han menar att många som 
söker arbete inom kriminalvården oftast vill hjälpa människor som har problem. Efterhand som 
tiden går märker de att de inte kan påverka i den utsträckning som de hade hoppats på. Detta 
innebär att de på något sätt ”plöjs” in i organisationskulturen och med det kanske blir 
påverkade på ett sätt där de inte orkar engagera sig fullt ut. Detta kan bland annat leda till 
sjukdom. Dessutom märker de att de som har avtjänat straff oftast kommer tillbaka vid ett 
senare tillfälle. Tyvärr är det så att 85 % av dem som är intagna, är tillbaka inom ett år efter 
frisläppandet. Förmodligen är det så att de som avtjänar kortare straff har en än högre 
återfallsfrekvens. Vissa anstalter i Sverige har en väldigt hög personalomsättning. Dessutom 
tillkännager chefen att svensk kriminalvård är väldigt ekonomistyrd.  
 
 Chefen arbetar på en anstalt där de intagna har längre straff än studiens respondenter.vilka är 
intagna på en så kallad F- anstalt (öppen anstalt).  Vid intagning under längre tid, har 
kriminalvården större möjlighet att planera en mer relevant behandlingsform i jämförelse med 
dem som är intagna under kortare tid, exempelvis en till tre månader. Vid kortare straff hinns 
det inte med att skapa någon ”djupare relation” med dem som är intagna. Vid längre intagning 
finns det olika utbildningar att genomgå, bland annat en kurs i form av att ta svetscertifikat. 
Denna och liknande kurser eller utbildningar kan pågå i cirka sju månader, vilket innebär att 
den intagne får något meningsfullt att sysselsätta sig med under sin intagning. När det gäller 
svetsutbildningen, har det visat sig att de som genomgått utbildningen, har 95 % ett arbete i 
samband med frigivning.  
 
 När det gäller kortare straff kommer inte denna form av utbildning på tal på grund av tidsbrist.  
Oftast hinner berörd anstalt endast börja en viss form av planering till återanpassning och 
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tyvärr blir det inte mycket mer än en planering. Frivården och kriminalvården ska värna om 
och se till att den intagne ska återanpassas till samhället, men tyvärr är det en form av ”spel för 
galleriet” enligt chefen. Detta innebär att någon individanpassad utbildning inte förekommer i 
någon större utsträckning. Ofta är det så att när någon person blir intagen, är risken stor att 
denne också får sitt körkort indraget. Chefen menar att detta ställer till svårigheter vid 
frisläppandet, exempelvis finns det personer som har stort behov av sitt körkort i och med att 
detta behövs för att man ska kunna genomföra det arbete som de har. När någon blir ertappad 
och straffad för exempelvis rattfylleri, hamnar de oftast i en form av ”moment 22”. Körkortet 
blir med automatik indraget och det är väldigt svårt att få ett ändrat beslut, där den straffade 
personen kan få sitt körkort tillbaka eller kortad tid av indraget körkort. 
 
 Chefen menar att det kan vara så att anstalter som endast har intagna under kortare tid, finns 
det risk att personalen blir mer passiva än vad personalen blir på anstalter med intagna som har 
längre straff.  Vissa anstalter kan ha upp till 400 intagna per år. Detta innebär att man som 
vårdare inte lär känna dem som är intagna, vilket skapar en form av passivitet, man bryr sig 
kanske inte på samma sätt om de intagna. På dessa anstalter förekommer det att vissa intagna 
mer eller mindre gör ett mindre brott för att med det bli intagna några månader under 
exempelvis vintern. När våren kommer är deras straff avtjänat och de kan under vår- och 
sommarmånader bedriva ett liv i frihet. Chefen menar att detta är en form av 
överlevnadsstrategi. Att bedriva kriminalvård med denna typ av intagna tillsammans med 
intagna som har en annan bakgrund ter sig inte alldeles enkel. Chefen menar att detta innebär 
att kortare straff tenderar till att endast bli förvaring och kanske inte kan kallas vård i någon 
större utsträckning. Vid avtjänat straff är risken stor att många av dem som har varit intagna 
inte har någonstans att ta vägen. I princip blir man ”utslängd”, där man kanske blir erbjuden ett 
boende under de närmaste dagarna efter frisläppande. Efter detta tar de sociala myndigheterna 
över och kriminalvården har på något sätt gjort sitt i ärendet.  Chefen menar att de som har 
varit intagna får dåligt stöd med arbete och bostad vid frisläppandet.  
 
 När det gäller sjukvården, anser chefen att den fungerar bra på den anstalt som han arbetar. 
Däremot har det blivit indragningar när det gäller tandvård, där får den intagne själv vara med 
och betala kostnader. Skulle någon missa sin tid när dennes medicin ska utdelas, Han har inte 
varit med om att medicineringen skulle utebli på grund av någon intagen har kommit för sent 
till utdelning. Däremot kan han ana att när en intagen kommer till sjukhus, finns det risk att 
tjänstgörande läkare har en förutfattad mening om patienten. Läkarna vet att deras patient 
kommer från kriminalvården och med det kan läkaren vara väldigt restriktiv med medicinering, 
på grund av att de känner till att många av de intagna är beroende av droger. 
 
 När det gäller droger, menar chefen att det är väldigt lätt att få tag på detta inom anstalterna. 
Priset på narkotika är det tredubbla inom anstalter i jämförelse med vad priset är utanför 
anstalterna. Detta innebär att vissa intagna ser en stor möjlighet att tjäna pengar på att göra 
”affärer” i form av droghandel. Många av de intagna blir hotade eller tvingade att föra in 
narkotika på anstalterna. Detta på grund av att de kan stå i skuld till de så kallade 
droghandlarna. Skulle någon av de som för in narkotika bli avslöjade, finns det risk för att de 
blir skyldiga en stor summa pengar, eftersom priset är det tredubbla mot den ”vanliga” 
marknaden. Vid anstalter som är mer öppna, är risken än större att narkotika förs in på 
området, det är svårare att kontrollera menar chefen. Chefen får ta del av Kalles livsöde och 
hur denne kom in i kriminalvården som intagen. Han får bland annat ta del av när Kalle tycker 
att den tid intervjun varade, var den intressantaste han hade haft sedan han blev intagen. Han 
kommenterar:  
 

  Det är tragiskt, men tyvärr är jag inte förvånad. Samhället slår undan fötterna på 
honom. Frågan är om man kan tydliggöra hans problem? 
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Diskussion 
 
Livet före intagning 
 
Familj, bostad, umgänge och arbete 
 
Olika livssituationer 
 
 Mitt resultat visar att tre av respondenterna har en familj att återvända till medan den fjärde 
just nu lever ensam. Alla har en bostad att återvända till. Den respondent som missbrukar 
narkotika anser sig ha en umgängeskrets som består av narkotikamissbrukare. En av dem som 
har alkoholproblem verkar bryta sig loss från sina före detta ”fyllekompisar”. Den andre av 
dem som har eller har haft alkoholproblem berättar inte vilken umgängeskrets han tillhör, men 
det går att ana att han lever ett relativt stillsamt liv. I det tredje fallet verkar umgänget bestå av 
fotbollshuliganer och familj. När det gäller arbete, har två av respondenterna ett fast arbete att 
gå till, medan de två andra har något som kan liknas vid mer tillfälliga arbeten. När det gäller 
de två förstnämnda, verkar de klara av att ha ett fungerande liv där de klarar av att sköta sitt 
arbete. I det ena fallet verkar det vara så att vid sammankomster i samband med 
fotbollshuliganer är det alkoholintaget som påverkar på ett sätt där respondenten inte klarar av 
att hantera alkohol. Alkohol i samband med grupptryck innebär kanske att viss risk uppstår för 
att misshandel ska ske. Det verkar som att denne respondent verkar leva ”två liv”. Den andre 
av de två har problem på grund av att han inte har något körkort. Han anser sig behöva sitt 
körkort för att kunna komma till sitt arbete eftersom hans arbetsplats är flexibel. Här verkar 
inte alkoholproblematiken vara det största problemet utan här handlar problemet om att 
respondenten inte kan sköta sitt arbete, han ”tvingas” att köra olovligt. Här kan det vara på så 
sätt att den tillfrågade inte har speciellt stort alkoholproblem utan har vid ”ett tillfälle” kört bil 
alkoholpåverkad? Efter detta uppstår problemet i form av olovlig körning. När det gäller de två 
andra respondenterna verkar de ha eller har haft så pass stora problem med sitt missbruk som 
gör att de inte riktigt klarar av att sköta ett fast arbete. 
 
Skillnaden på att känna skam eller vara hjälte? 
 
 När jag ser till den livssituation som de tillfrågade befinner sig i när det gäller familj, bostad 
och familj, tror jag att de inledningsvis på något sätt känner sig i en form av underläge 
gentemot mig som intervjuare. Jag presenterar mig vem jag är och kanske är det så att de 
upplever ett visst underläge gentemot mig som intervjuare eftersom jag inte tillhör de intagna.  
Efterhand släpper denna förlägenhet, eftersom samtalet blev alltmer avslappnat. Jag anar att 
dessa människor befinner sig i vad Goffman (2001) skriver. Han menar att den så kallade 
”Everyperson” är orolig över vilken syn andra har på denne. När jag inledningsvis möter 
respondenterna tycker jag mig uppfatta att de befinner sig i denna typ av livssituation där de 
känner sig bedömda och har ett visst mått av underlägsenhet med sig i ”bagaget”. Kanske 
känner de Goffmans förlägenhet, kanske känner de vad Dahlgren och Starrin (2004) beskriver. 
De berättar om sociologen Helen Lynd och hon menar att skam är en genomgripande känsla i 
vårt liv. Den som skäms vill på något sätt dra sig undan och med det isolera sig. Jag anar att 
Kalle är i denna situation, han vill vara ifred och sköta sig själv. Kanske är det så att Bertil 
också befinner sig i detta territorium där endast familjen får tillträde. Pelle verkar på något sätt 
inte vara lika berörd, han har ett socialt sammanhang i form av fotbollshuliganism. Kanske är 
det så att i den grupp han tillhör, där är han ”hjälte”? Johan har sin vänkrets i form av 
narkotikamissbrukare, vilket kanske innebär att skam uteblir. Denna skam uppkommer kanske 
endast i samband med exempelvis när han möter de så kallade ”normaliserade”? Detta kanske 
inte sker så speciellt ofta, han håller sig kanske endast till sin grupp? 
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Problematiken med att hamna i fel klassindelning 
 
 När jag tar del av respondenternas tankar, tycker jag att det går att uppfatta att de på något sätt 
känner sig kränkta av överheten. Johan anser sig stämplad som person där polisen vet vem han 
är. Denna form av klassindelning tycker jag sammanfaller med vad Miegel och Johansson 
(2002) skriver. De tar upp den franske sociologiprofessorn Pierre Bourdieus tankar om 
begreppen habitus och fält. I detta fall ser jag hur väl fältbegreppet stämmer överens med vad 
Johan beskriver, eftersom Bourdieu menar att fältbegreppet är kopplat till vilken värld som 
människor lever i för tillfället. I detta fall lever Johan i vad han kallar en värld som inte tillhör 
den ”normala” utan han känner sig ständigt iakttagen av polisen, eftersom de vet vem han är. 
Tyvärr verkar det vara så att även begreppet habitus verkar infinna sig, eftersom Bertil 
förklarar hur hans liv har sett ut som barn. Hans pappa var alkoholist, vilket kan förklara varför 
han har hamnat i den livssituation som han för närvarande befinner sig i. Bourdieu menar att de 
så kallade internaliserade strukturer som habitusbegreppet står för, är att de sociala strukturerna 
finns förkroppsligade i varje enskild individ. I detta fall kan det vara så att Bertil mer eller 
mindre är tillskriven att hamna i en livssituation som är kopplad till missbruk i form av 
alkohol, eftersom han är uppväxt med alkoholmissbruk. Han blir i detta fall inprogrammerad 
att leva på ett sätt som han har blivit lärd av sin familj, i detta fall sin pappa.  
 
 
Livet under intagning 
 
Brott och återfall 
 
Återfall på grund av olika anledningar 
 
 De tillfrågade verkar på ett eller annat sätt vara missbrukare. En av dem nyttjar narkotika, 
medan övriga verkar hålla till i alkoholens domäner. Tyvärr verkar missbruket leda till 
handlingar som innebär att samtliga respondenter på ett eller annat sätt begår brott. Den 
respondent som nyttjar narkotika begår förmodligen olika brott på grund av att han 
förmodligen ska finansiera sitt missbruk. En av dem som missbrukar alkohol har vid ett flertal 
tillfällen kört bil rattonykter eller ”på gränsen till medvetslös” på grund av alkoholintag. Nästa 
”missbrukare” av alkohol har på något knepigt sätt hamnat i en form av ”ekorrhjul” där han vid 
första tillfället blev ertappad att han körde bil rattonykter. Efter detta har han ansett sig tvungen 
att köra bil olovligt för att kunna klara av att sköta sitt arbete. Detta ”tvingande” visar sig 
innebära att han vid ett antal tillfällen har blivit ertappad för olovlig körning. Den tredje 
respondenten har i samband med alkoholintag blivit alltför aggressiv, vilket har inneburit att 
han vid ett flertal tillfällen har misshandlat ett antal personer. Samtliga har vid tidigare tillfällen 
varit intagna, alltså är de återfallsförbrytare.  
 
 
Respondenterna verkar ingå i statistiken 
 
 Enligt kriminalvårdens författningssamling 2006:16 ska tryggheten i samhället beaktas och de 
som är intagna ska helst inte återgå till brottets territorium. Den intagne ska påverkas med 
riktade insatser, exempelvis skola, behandlingsprogram eller sysselsättning. Arbetet ska 
bedrivas på ett sätt där den intagne stimuleras till eget ansvar. I arbetet och dess planering kan 
medverkan från ett antal personer ingå, beroende på risk- och behovsprofil. Jag tycker att det är 
intressant att koppla vad Brottsförebyggande Rådet, BRÅ uppger för siffror när det gäller 
återfall. De siffror som går att ta del av är från 2005, vilka visar att 46 % av de som en gång 
dömts till fängelsestraff under 2005 återfaller i nya brott inom tre år. www.bra.se/www.kvv.se
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 Chefen berättar att det är en stor frekvens av återfall, kanske upp till 85 % av dem som blir 
frisläppta är tillbaka inom ett år. Siffrorna stämmer inte helt överens med vad som går att ta del 
av i Kval, men indikationen är ungefär densamma, alltså en organisation som ofta levererar 
återfall. Chefen menar att det kan vara så att återfallsfrekvensen är större vid intagning av 
kortare straff än vid längre straffvistelse, vilket stämmer överens med vad Pelle anser. I detta 
fall menar chefen att det finns större möjlighet att planera verksamhet vid längre intagning, 
alltså individanpassa med mera. I vissa fall kommer yrkesutbildning i fråga, vilket inte är 
möjligt vid kortare straff.  Chefen menar att det ofta är så att de som blir intagna ofta mister sitt 
körkort, vilket gör det svårt att få arbete efter frigivning. Här ser jag Kalles problematik, 
eftersom han är i stort behov av körkort i samband med att klara av att utföra sitt arbete.  
 
”Problemet med att aldrig komma ur ekorrhjulet” 
 
 När det gäller stigmatisering, tycker jag att det finns fog för att respondenterna upplever en 
slags permanent stigmatisering.  Kalle känner sig ständigt påpassad och verkar på något sätt ha 
klippkort in till kriminalvårdens domäner. En tur med bil utan lov genererar genast en månads 
påföljd. Jag kan på något sätt förstå att han känner sig förföljd och med det en viss form av 
brännmärkning som kanske kan kallas ”olovligkörningsbrännmärkning”. Han blir den 
”onormale” där han ständigt begår brott på grund av ett misstag som han har gjort vid ett 
tidigare tillfälle i form av rattonykterhet. Den så kallade makten ”de normaliserade” pekar 
ständigt ut honom som lagöverträdare, alltså blir han aldrig avstigmatiserad, vilket Mathiesen 
(1987) påpekar. Kalle får aldrig möjligheten att komma ur ”ekorrhjulet”, eftersom hans fall inte 
blir prövat i ett mer individuellt sammanhang. Här verkar rättsprocessen träda fram utan någon 
som helst dynamik, frigivningen blir oftast en uppföljning i form av en ny intagning. 
 
 
Behandlingsform och personliga önskemål 
 
Tveksamt om behandlingen fungerar på ett tillfredsställande sätt? 
 
 Behandlingsformen anses bristfällig. Det finns brist av tillit till dem som bedriver utbildning. 
Det som sker är att behandlingen inte uppnår något resultat på grund av att respondenterna är 
intagna under en kortare tid. Behandlingen når i många fall endast till planeringsstadiet. När 
den så kallade behandlingen startar, verkar den inte ta någon större hänsyn till individuella 
behov, snarare är den mer allmängiltig.  Differentierade grupper skulle kunna utveckla 
behandlingen. Moralpredikningar hjälper inte enligt respondenterna och Pelle tycker att det är 
väldigt mycket misär i behandlingen, man visar aldrig det goda exemplet, endast det dåliga. 
 
 Respondenterna anser att deras personliga önskemål om hur behandlingen ska genomföras inte 
beaktas i någon större utsträckning. Bertil menar att han har deltagit i en behandling som har 
fungerat. Denna gjordes på ett behandlingshem, alltså inte på en anstalt. Bertil menar att 
behandlingen måste nå det känslomässiga planet för att den ska vara lyckad där han nämner att 
föräldrautbildningen fungerar positivt. Han menar att denna utbildning berör känslor. Denna 
utbildning tycker fler av respondenterna fungerar bra. Här menar en av dem att avgörande 
betydelse är vem som leder utbildningen. Att ha rundgång bland terapeuterna skulle kunna 
innebära att vården utvecklades i positiv riktning. AA-mötena fungerar, eftersom det 
känslomässiga planet berörs. Att få vara i närheten av sin familj är en faktor som kan ha 
betydelse för att rehabiliteringen ska fungera. Kalle tycker att kriminalvården borde beakta de 
intagnas kunskaper, det skulle kunna utveckla behandlingen i positiv riktning. Att hjälpa andra 
intagna med sin egen kunskap skulle utveckla. Droger är en annan problematik när det gäller 
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behandlingens kvalité. Droger finns i omlopp och dessa påverkar behandlingen negativt. Att ha 
en sysselsättning som man trivs med är av avgörande betydelse för att den intagne ska uppleva 
att det känns något enklare under den tid man befinner sig på anstalt. Pelle menar att när han 
var på Tillberga anstalt, hade han ett arbete, vilket han anser vara ett positivt inslag.  
 
 
”Hårdhandskar” eller individanpassad behandling? 
  
  Utifrån vad respondenterna anser, verkar det som om att svensk kriminalvård inte fungerar på 
ett sätt som den borde. Den behandlingsform som pågår anser jag är planlös och där finns 
ingen riktig tanke om att möta den enskilde individen. Här tror jag att Ekbom, Engström och 
Göransson (1999) har en viss poäng när de förklarar hur den politiska inriktningen ser ut. 
Svenska politiker verkar fungera på ett sätt där det känslomässiga stadiet emellanåt styr och 
med det påverkar vilka beslut som tas när det gäller hur svensk kriminalvård ska fungera. Ju 
mer så kallade incidenter där bland annat massmedia bevakar, ju mer irrationella beslut verkar 
emellanåt tas.  Författarna menar att det finns en viss opportunistisk inriktning i politikers 
beslut, där de verkar agera som om klockan i bästa fall inte riktigt har nått klocka tolv och i 
sämsta fall har passerat tolvslaget. Att ta i med ”hårdhandskarna” ser jag inte som någon 
lösning för de respondenter som jag har fått information av. Dessa verkar behöva vård och stöd 
med den problematik som de står inför. En av dem har fullt upp med att bli fri från sitt 
narkotikamissbruk medan övriga behöver hjälp med att hålla sig fri från alkohol. Deras 
drogmissbruk kan förmodligen kopplas till deras kriminalitet.  
 
 Jag tycker mig ana att är det någon av respondenterna som kanske skulle kunna undslippa 
behandling för sitt missbruk, kan jag tycka att Kalle är den som är minst i behov av behandling. 
Detta eftersom han ständigt är återfallsförbrytare på grund av att han begår brott genom olovlig 
körning. Jag tycker mig se en viss brist av reflektion hos våra politiker när det gäller hur man 
ska bedriva kriminalvård. På något sätt verkar man ”behandla” intagna med kortare straff på 
ungefär samma sätt. Här kan man ställa sig frågan om exempelvis en trädgårdsmästare skulle 
behandla sina plantor på samma sätt eller anpassa efter hur en viss planta fungerar. 
Förmodligen gör trädgårdsmästaren inte så att han bara häver ut en massa frö och vattnar sedan 
på bestämda tider, utan han anpassar skötseln efter både inre och yttre omständigheter. Kanske 
funderar han på följande sätt att det här är en kaktus, den måste få ha sina taggar. Ser jag till 
svensk kriminalvård och hur den fungerar kan man tänka sig att de funderar på följande sätt, oj, 
den där blomman har taggar de måste tas bort eller orkidén som bara blommar en dag, vad är 
det för fel på den blomman, den blommar bara en dag eller varför blommar inte alla blommor i 
april? Jag menar att det verkar vara samma behandling eller skötsel på samtliga intagna med 
kortare straff. 
 
Bara kaktusar och orkidéer 
 
 De intagna anser sig på något sätt kränkta, där bland annat behandling av kvalité uteblir. Om 
de upplever sig som Baumans (2000) ”containeravfall”, kanske jag inte tycker mig se, däremot 
verkar de uppleva att de inte riktigt tas på allvar från myndigheternas sida, utan de anser sig 
”buntas” ihop på ett sätt där de är en och samma individ, där de behandlas utan någon som 
helst urskiljning. Här verkar alla vara kaktusar eller orkidéer, alltså ingen tanke runt 
individanpassning. Brännmärkning av Mathiesens (1987) kaliber vet jag inte om det är, men att 
det finns likheter tycker jag mig se. Författaren beskriver hur psykiatrin har makten över 
domslut på de intagna. Om psykiatrin är inblandad i respondenternas fall, det vet jag inte, men 
att det finns ett liknande system inom kriminalvården, med eller utan psykiatri tycker jag mig 
se. Tyvärr verkar det som om det finns brist av psykiatrisk vård, eftersom Pelle anser att vissa 
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av dem som är intagna borde genomgå en psykiatrisk utvärdering, vilket inte alltid verkar 
göras inom dagens kriminalvård. Jag menar att sikringsdomen verkar lysa med sin frånvaro, på 
gott eller kanske ont? 
 
 
Rehabilitering eller dehabilitering? 
 
 Respondenterna menar att den behandling som genomförs är bristfällig. Den bedrivs på ett sätt 
där samtliga intagna mer eller mindre genomgår samma behandlig. Exempelvis menar Pelle att 
han inte är i behov av något relationsprogram. Dessutom tycker han att många program är ren 
skrämselpropaganda, där det goda exemplet uteblir till förmån för misär. Enligt Bergström 
(2004) finns det inom svensk kriminalvård få behandlingsprogram att tillgå när det gäller att 
ändra attityd. Att göra en djupare utredning och behandling lyser ofta med sin frånvaro och 
moralpredikningar har ingen större verkningsgrad på den som ska behandlas. Bergström menar 
att bland annat beteendeinriktade, kognitiva och familjeinriktade program påvisar mycket 
lyckat resultat. Ser jag till vad respondenterna tycker, anser samtliga att det så kallade 
familjeprogrammet är en väl fungerade utbildning. Förmodligen är det så att det känslomässiga 
planet berörs, vilket jag tror är en god grogrund för beteendeförändring. Bertil menar att det är 
först när det känslomässiga planet berörs som förändring kan uppnås. Hen berättar att när han 
är på möte med Anonyma alkoholister, uppkommer känsla av beröring. Bergström (2002) 
förklarar också att det finns risk att behandling kan haverera på grund av att personal börjar 
bedriva behandling på sitt eget vis. En av de vanligaste orsakerna till att handlingsprogram 
havererat är personalproblem, administrativa hinder, personalsabotage eller andra byråkratiska 
hinder. Detta skeende tycker jag mig uppfatta av respondenterna. De menar att brist av 
engagemang, prestige, hierarki med mera är faktorer som påverkar deras behandling i negativ 
riktning. Detsamma menar Mathiesen (1987). Han anser att systemintresset har segrat över 
rehabiliteringshänsyn och med det infinner sig enligt Mathiesen något som är direkt 
dehabiliterande. 
 
 Ser jag till de respondenter som är tillfrågade kan det vara så att författarnas tankar är fullt 
relevanta, eftersom alla är återfallsförbrytare. Till denna ”författarduo” kan också Nilsson 
(2004) ansluta. Hon skriver att det finns lyckade resultat från Kanada, Finland och Japan.  
Bland annat genom att det finns en god relation mellan intagna och personal, optimistisk 
kultur, studiemöjligheter, individuella handlingsprogram med mera. Tyvärr menar Nilsson att 
detta inte sker i någon större omfattning i Sverige, utan här verkar det som om respondenternas 
information stämmer. Många gånger kommer man bara till ett planeringsstadium när det gäller 
behandling. På något sätt verkar kortare intagning endast bestå av en form av startsträcka där 
man aldrig riktigt lämnar ”startblocken”, utan man vänder tillbaka in i ”omklädningsrummet”.  
 
Behandling ett substitut för fängelse? 
 
 Jag tolkar att de intagna anser att de i stort blir förvarade. Jag tycker mig se att det är en form 
av spel för galleriet, där den behandlande instansen har tolkningsföreträde och disciplinerar 
utan att stöta på motstånd. Detta passar väl ihop med vad Svenssons (2001) anser, eftersom hon 
menar att det som ska vara i stället för fängelse ändå är fängelse, även om det inte ska vara 
synliggjort som ett sådant. Det ska vara behandling, men egentligen verkar det vara så att det 
som Svensson menar är att det som står för behandlig är ett bevakande system där det inte i 
någon större utsträckning utförs någon behandling som ska utmynna i att den intagne blir 
befriad från sina kriminella handlingar. 
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Är rehabilitering det samma som att känna förlägenhet och skam? 
 
 När det gäller att inordnas i det så kallade ”normala” samhällssystemet, verkar det finnas en 
väl uträknad strategi. Jag uppfattar att respondenterna mer eller mindre på något sätt ”kastas 
med vinden” där det inte finns någon större planering. Det kan tyckas konstigt att det är en väl 
uträknad strategi, men jag undrar om det ändå inte är så att ”luddigt” system innebär att 
ansvaret flyttas över på den intagne? Pettersson (2005) menar att det finns två utgångspunkter, 
dels den nyliberalistiska och dels den liberaliska.  Den nyliberalistiska bygger på en säker 
förvaring av de ”farliga” intagna, vilka utgör en hotbild. Här är det hård bevakning som gäller. 
Den liberaliska har som mål att uppnå ett individualistiskt återfallsförebyggande arbete. Denna 
inriktning tycker jag mig se att de tillfrågade är ”utsatta” för. Dessa ska på något sätt inordnas i 
den ordning som vi de så kallade ”normaliserade” står för. Avvikande från det ”normala” 
godkänns inte, utan här är det delaktighet i den så kallade samhällskroppen som gäller. Här 
tycker jag mig se bland annat Goffmans (2001) förlägenhet och sociologen Lynds skam göra 
sig påmint. Jag menar att när den som är intagen blir behandlad på ett sätt där denne blir 
förödmjukad, bland annat av ”luddigt” system där man inte riktigt vet vem man ska ta hjälp av, 
alltså brist av ordning och struktur, kan den så kallade makten hoppas på att detta är medel nog 
för att den utsatte ska rätta in sig den ”normala samhällskroppen. Tyvärr tror jag mig ana precis 
som Petterson (2005) menar att det kan finnas risk för kollision mellan den liberalistiska 
inriktningen och den nyliberalistiska, eftersom de står för relativt stora skillnader om hur 
svensk kriminalvård ska utföras. Det känns som om ”de farliga” och ”de mer ofarliga” inte 
riktigt rör sig i samma division. Det enda de har gemensamt är att de har gjort en kriminell 
handling, men att de som är tillfrågade har en problematik i form av att de är missbrukare på ett 
eller annat sätt. 
 
 
 
Behandling endast i planeringsstadium? 
  
 Respondenterna menar att kriminalvården sällan bedriver någon behandling som innebär att 
uppföljning sker. Pelle menar att det är lika bra att lösa problemen själv och Johan säger att det 
enda han får hjälp med är vilken instans han ska vända sig till när han frigivs. Här verkar det 
inte finnas någon större idé hur man hjälper de som ska friges. Åter igen verkar de intagna 
hanteras på ett sätt där de ”kastas med vinden”. Nilsson (2004) menar att kriminalvården borde 
fungera på ett sätt där de som friges ska slussas ut med hjälp till undervisning, ekonomiskt 
stöd, medicinskt stöd med mera. Dessa ingredienser verkar lysa med sin frånvaro enligt 
respondenterna. Nilsson menar också att det är svårt att avväga om human kriminalvård inte 
äventyrar säkerheten. Att detta kan vara fallet för de så kallade ”farliga” kan jag förstå, men att 
det skulle behöva göra intrång på dem som är ”mindre farliga” förstår jag inte. Jag menar att de 
som är så kallade ”mindre farliga verkar bli hanterade på ett sätt där det anses att de i första 
hand ska förvaras, behandling blir eventuellt en form av ”grädde på moset”. Det som Nilsson 
beskriver kan vara intressant att reflektera över. Hon menar att det kan vara svårt att avväga 
vad gränsen går för human kriminalvård och säker förvaring av ”de farliga”. Pelle anser att de 
som är intagna under längre tid premieras ofta med en väl planerad behandling, eftersom det 
finns tid att planera. I hans fall gör han korta besök på anstalten och oftast når man i bästa fall 
endast ett planeringsstadium när det gäller behandling. I detta fall kan jag inte i något vidare 
perspektiv uppfatta någon human kriminalvård. 
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Respondenternas och författarnas tankar kopplad till behandlingsplan 
 
 Ser jag till de tankar som ett antal författare och respondenterna har om hur behandlingen för 
den intagne fungerar, tolkar jag det på så sätt att det som står skrivet i Kval inte efterlevs. Där 
går bland annat att läsa att behandlingen ska göras i samråd med den intagne och i möjligaste 
mån med den intagnes närstående. Den intagne ska få möjlighet att ge sin syn på vilka åtgärder 
som ska vidtas och det ska vara en god samverkan mellan olika inblandade organ. Tyvärr 
uppfattar jag inte att denna form av aktivitet pågår i någon större utsträckning. Lag (2003:410) 
 
 
 
Stöd, fritidsaktiviteter och eget ansvar 
 
Eget ansvar för att lyckas med återanpassningen? 
 
 När det gäller att få stöd från kriminalvården sida, menar respondenterna att denna ingrediens 
är bristfällig. Om det ska göras någon form av fritidsaktivitet, är det oftast så att de intagna får 
ta tag i detta själva, eventuell kan det ges hjälp med lokal.  Inför frigivningen är det oftast så att 
de intagna själva får agera för att den ska fungera. Det är svårt att få stöd så att detta utmynnar i 
att man som intagen får ett arbete efter frigivning. Brist i ekonomin kan vara avgörande för att 
vården inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt de tillfrågade. Brist i ekonomin innebär 
indragningar i den psykiatriska vården, vilket problematiserar behandlingen. Vissa intagna 
kanske inte ska delta i behandlingen, eftersom de inte är så pass friska för att vara med och 
delta, de behöver kanske psykiatrisk vård. Pelle menar att narkotikamissbruk är kopplat till 
psykiska problem.  
 
 Det egna ansvaret är av största betydelse för att lyckas med sin behandling. Detta menar tre av 
respondenterna. I detta fall är de mycket tydliga med sin åsikt. De menar att det är deras egen 
inställning som är den avgörande faktorn för att positivt resultat ska uppnås. Den fjärde 
respondenten är inte lika tydlig i detta avseende. Han berör inte ämnet på samma sätt som de 
tre övriga. Bertil menar att det är viktigt att man tar av sig sin ”mask” för att lyckas med sin 
behandling, alltså vara ödmjuk och bjuda på sig själv. Att komma till en viss insikt är av 
betydelse, denna insikt kan bestå i form av att man träffar en tjej. Här verkar det vara så att tre 
av respondenterna på något sätt mer har börjat reflektera och kanske är det så att ett visst mått 
av självinsikt börjar göra sig påmint?  
 
”Enminutersstöd” 
 
 När jag ser till det stöd som efterfrågas men som inte verkar finnas, undrar jag om det inte är 
så att kriminalvårdens system kan betraktas som en aning ”flummigt”? Den så kallade 
opposition trycks ner på ett relativt uträknat sätt, eftersom det inte finns något system som 
innebär att den intagne inte riktigt vet hur han ska bete sig. Systemet tillåter en viss 
systematisering av den enskilde individen på grund av att den så kallade makten är 
”frånvarande”. Mathiesen (1989) skriver om dold disciplinering. Han menar att om 
skillnaderna försvinner kan det innebära att tvångsmedlen kan ifrågasättas och ordningen i 
samhället rubbas. Med detta menar han att det gäller att hålla en viss ordning genom att de 
styrande i samhället ska hålla viss distans till de så kallade underordnade. Om detta 
vidmaktshålls innebär detta att man som ”härskare” kan styra och trycka ner eventuellt 
motstånd i form av exempelvis andra åsikter. Den ”flummiga” inriktning som jag uppfattar 
tycker jag kan kopplas till Mathiesens tankar, skillnaden är att hans distans kan vara 
strukturerad, medan den jag ser i svensk kriminalvård är ostrukturerad. Trots skillnaden, finns 
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det risk att resultatet blir mer eller mindre detsamma, skillnaden blir förmodligen hårfin. Jag 
uppfattar inriktningen som en kortsiktig lösning, där eventuella sanktioner i form av ”frånvaro” 
till den intagne endast blir till en bitter ”enminuterstriumf”. Denna problematik går kanske att 
koppla till Pettersons (2005) liberaliska inriktning som kanske många gånger tenderar till att bli 
ett ”luddigt” system på grund av att vissa aktörer tillåter och gömmer sig i luddighetens 
territorial”? Jag menar att det inte är fel på den liberaliska tanken, men problem kan uppstå 
eftersom detta system kan inspirera till en viss form av lättja? 
 
Viljan att uppnå ett förändrat beteende 
  
 När det gäller behandling tycker jag att det som lyser igenom i mitt resultat är att 
respondenterna anser att för att en lyckad behandling ska uppnås, är det till sist ändå så att det 
ligger på den enskilde individen. Pelle menar att den intagne måste själv vilja uppnå en 
förändring, vilket Kalle också tycker. Bertil menar att hundratio procent ligger på individen 
själv för att det ska ske en förändring. Fahlgren (2001) menar att det kan vara så att det finns 
någon i en människas omgivning som påverkar att det uppstår en attitydförändring, men att till 
sist är det ändå så att det är individen själv som bestämmer om det ska ske en förändring. Här 
verkar i stort respondenterna vara överens med författaren. Fahlgren menar att det är svårare att 
lirka upp ett inprogrammerat beteende än att tillförskansa sig ett nytt. Detta verkar stämma 
överens med studien eftersom samtliga tillfrågade är återfallsförbrytare, alltså inte har lyckats 
bryta ett invant mönster.  
 
 
Betydelsen av att få stöd och känna samhörighet 
 
 En av de avgörande faktorerna för att lyckad behandling ska ske är bland annat den intagnes 
inställning till rehabilitering. Det är vad de tillfrågade anser. En faktor till som de anser vara av 
betydelse, verkar vara familjerelationen. Bertil pratar mycket om sin familj, där han skulle vilja 
vara intagen i närheten av sin bostad och familj. Pelle menar att han inte vill ha besök av sin 
familj, det blir för känslosamt. Pelle tillägger att det som kan bli en vändpunkt för en som är 
kriminellt belastad är att han eventuellt träffar en tjej. Sundell, Flodin och Rydén-Lodi (1996) 
menar att detta är en avgörande faktor för rehabilitering. Författarna har gjort studier på 
ungdomsbrottslingar, vilka menar att det som har blivit vändpunkten för dem är relationer med 
eventuellt en tjej och bildande av familj. När det gäller vården anser de att denna är bristfällig 
och menar att risk finns för att passivitet uppstår. Enligt Kval ska det för den intagne finnas 
möjlighet att ha en lämplig sysselsättning. Detta ska tillgodoses i möjligast mån, exempelvis att 
på fritiden delta i föreningsverksamhet eller liknande verksamhet som innebär att det blir 
enklare vid frigivning. Jag tycker mig se att detta görs i viss utsträckning där Bertil får 
möjlighet att gå på Anonyma alkoholisters möte och att Pelle får möjlighet att träna. Däremot 
menar Pelle att den intagne själv måste agera, stöd av kriminalvården när det gäller 
fritidsaktiviteter sker tydligen endast i passiv form. Lag (1991:1969) och Lag (1999:42) 
 
 
Sjukvård, lokaler och kamratskap 
 
Kortsiktig dold disciplinering 
  
 Respondenterna anser att sjukvården inte fungerar inom anstalten, exempelvis inom 
tandvården finns det en tendens till att man inte lagar tänder, man drar hellre ut dem.  
Sjukvården fungerar på ett sätt där man som intagen har svårt att hävda sina rättigheter. Enligt 
respondenterna verkar de på något sätt till viss del vara ”laglösa”, vilket jag tycker verka strida 
med vad som står skrivet i Kval. Där går det att läsa att en intagen som är i behov av 
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medicinskpsykologisk eller någon annan särskild behandling ska kunna erbjudas detta. Detta 
ska ske med hänsyn till anstaltstidens längd och hans förutsättningar. Behandlingen ska i 
möjligaste mån ske under arbetstid. Lag (1998:599). 
 
 Enligt chefen fungerar vården på den anstalt som han arbetar på, men han tror att det som sker 
är att behandlande läkare är väldigt misstänksam mot dem som är intagna, eftersom dessa i 
många fall använder droger. I detta fall finns det en koppling mellan chefen och 
respondenterna, eftersom de anser att vården inte fungerar, skillnaden är att chefen belyser 
behandlande läkares inställning, medan respondenterna tycker att det är omhändertagandet hos 
kriminalvården som är bristfällig.  När det gäller drogproblematiken anser chefen detta vara ett 
inslag som tar stor plats, eftersom det är väldigt lätt att få tag på droger inom anstalter. Många 
av de intagna blir hotade eller tvingade att föra in droger på anstalterna. Drogproblematiken 
belyser också respondenterna. Kalle och Pelle menar att denna ingrediens stör, där jag tycker 
mig se att det pågår en kriminalitet inom kriminalvårdens domäner. Johan berättar hur svårt det 
är att bryta sitt drogmissbruk, vilket kanske är en anledning till att hans umgänge oftast består 
av drogmissbrukare.  
 
 När det gäller boendet menar respondenterna att anstaltens lokaler är utformade på ett sätt där 
det är svårt att uppnå egen integritet. Man placeras tillsammans med andra där man många 
gånger blir störd, exempelvis på nätterna. Man kan placeras ihop med intagna som har grava 
alkoholproblem. Respondenterna menar att det är svårt att dela rum med dessa, eftersom de 
oftast är rastlösa. Detta gäller också de som missbrukar narkotika, de är många gånger rastlösa 
och verkar inte ha drivkraften att vilja återanpassas till ett liv som inte består av kriminalitet. 
Detta innebär att man som intagen har olika referenspunkter när det gäller hur man uppför sig 
gentemot varandra. Kalle menar att hans möjlighet till ett visst lugn är att låsa in sig på 
toaletten under en timma. Pelle berättar att det är ett ständigt ”spring”, många har brist av 
respekt, i synnerhet de äldre. Bertil berättar att han efter ett möte med Anonyma alkoholister 
blev besviken, eftersom en av hans möteskamrater inte kunde vara tyst utan berättade vad som 
hade sagts under mötet, trots att man hade bestämt att inte berätta för utomstående vad som 
hade sagts. När det gäller kamratskapet, finns det risk för att viss misstänksamhet uppstår 
sinsemellan de intagna.  De intagna har ett eget bestraffningssystem i form av exempelvis 
uteslutning i gruppen. Här finns också ett hierarkiskt system där man oftast finner sin plats i 
gruppen.  
 
 Den typ av aktivitet som respondenterna beskriver tycker jag mig kunna koppla till vad 
Foucault (2003) menar. Han beskriver fängelset som aldrig byggdes, vilket kallas Panopticon. 
Systemet gick ut på att den intagne skulle självdisciplineras. Själen skulle bli kroppens nya 
fångvaktare. Visserligen är det inte så att det är personalen som direkt vaktar på den intagne, 
men jag tycker mig se att vaktandet görs mer indirekt eftersom systemet tillåter att den enskilde 
individen inte har någon möjlighet att dra sig undan till sin egen ”lilla vrå”. Jag menar att 
ständigt stå under bevakning, dels av personal, men också av andra intagna kan möjligen ses 
som ett system där man ständigt är övervakad. Jag menar att byggnationen på berörd anstalt 
gör det möjligt för personalen att utöva en övervakning på ett relativt listigt sätt. Ju mer av 
oroligt system, desto lättare kanske det är att slå in kilar mellan dem som är intagna. Detta i sin 
tur innebär förmodligen viss otrygghet, vilket kan innebära att det blir allt enklare att styra de 
som är intagna. 
 
Överbelastning ett hot för integriteten? 
 
 I Kval går det att läsa att under 2007 har både anstalter och häkte en överbeläggning. Antalet 
inskrivna i kriminalvården har från 1996 till 2005  ökat från 4700 intagna till 5500 intagna. 
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Detta kan vara en förklaring till varför det är svårt att få anstalterna att fungera på ett 
miljömässigt vettigt sätt, där viss integritet efterlevs. Siffrorna kan också kopplas till att 
återfallsfrekvensen inte blir som den borde, tyvärr så ökar den. www.bra.se/www.kvv.se
 
 Jag tycker att chefens information går att koppla med det som berör problematiken om de 
intagnas ”bostadsproblem” på anstalterna. Chefen menar att svensk kriminalvård är väldigt 
styrd av rådande ekonomi. Ser jag till vilken omsättning de finns på intagna som har ett kortare 
straff, kan jag ana att ekonomin endast räcker till en form av förvaring, vilket kanske innebär 
att meningsfull vård uteblir. I samband med brist av ekonomi och kanske brist av engagemang, 
finns det risk för att inte någon större uppföljning sker av den som har varit intagen? 
 
 
 
Personalens uppträdande 
 
Kompetensbrist och brist av engagemang? 
 
 Respondenterna anser att de som är anställda, många gånger saknar engagemang och på något 
sätt ”plöjs” ner i systemet.  Personalen verkar på något sätt bedriva en verksamhet där de inte 
riktigt är koordinerade med den vård som ska genomföras, man har svårt att se någon helhet, 
vilket innebär att samarbete med andra instanser, exempelvis sociala myndigheter inte fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. Enligt respondenterna verkar det som om personalen inte har den 
kunskap som de ska ha för att positivt resultat ska uppnås vid behandling. Personalens 
agerande verkar fungera på ett sätt där man inte gör några som helst ”utsvävningar”, utan man 
håller sig till regler, vilket upplevs som ”tråkigt” av respondenterna. Prestige och hierarkisk 
ordning verkar stå på agendan. Repressalier och hot är inte ovanliga ingredienser när de 
intagna inte gör som personalen vill. Som respondent tycker man att man behandlas som ett 
slags vuxendagis där man inte får ta något eget ansvar. Respondenterna menar att det finns en 
form av ”vi och dem” tänkande. Enligt Kval ska en person som är intagen behandlas med 
aktning för hans människovärde. Han ska bemötas med förståelse eftersom det oftast uppstår 
svårigheter i samband med vistelse på anstalt. När jag tar del av det som står skrivet i Kval, 
tycker jag mig ana att denna information inte riktigt överensstämmer med vad respondenterna 
upplever. Jag tycker också att det kan vara av betydelse att påvisa att Kval menar att den 
intagne i sin tur har vissa skyldigheter i form av att visa hänsyn mot personal och andra 
intagna, vilket inte alltid verkar uppnås i vissa fall. Lag (1998:599). 
 
 När jag kopplar respondenternas åsikter till vad chefen har för åsikt, är det tyvärr så att deras 
åsikter i stort verkar stämma överens. Chefen menar att hierarkisk ordning och prestige är 
aktiviteter som pågår. Kriminalvården är toppstyrd, där det oftast är någon chef som står för 
besluten. Han anser att det finns personal som har gett upp, de är ”trötta” och mår många 
gånger dåligt. Det verkar som de på något sätt påverkas av rådande organisationskultur, där 
initiativ med mera uteblir. Denna information tycker jag mig uppfatta utifrån vad 
respondenterna tycker. Här tycker jag det är av intresse att belysa vad chefen berättar angående 
att man som vårdare är rädd för att göra fel. Jag menar att när en kultur blir på sådant sätt att de 
som är anställda ofta känner rädsla för att göra fel, då tror jag det ”smittar” på ett mycket 
negativt sätt. Risk finns för att de så kallade strebrarna framträder, vilket i sin tur kan innebära 
att behandling mer tenderar till att bli betraktad som förvaring? 
 
”Den subtila minidomstolen” 

  När det gäller bestraffning, tycker jag att det finns ett antal olika bestraffningar att ta hänsyn 
till. Jag menar att det finns ett formellt bestraffningssystem där varje intagen får en viss 
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strafflängd beroende vad som har föregått straffet. Tyvärr anar jag andra aktiviteter som kan 
vara klassade som en form av straff. Dessa delas ut på ett subtilt sätt där de finns ett antal olika 
aktörer som deltar i spelet. Bland annat verkar det vara en viss ordning sinsemellan de intagna. 
Johan menar att de som är intagna många gånger har sina egna regler, där ”straff” utdelas i 
form av exempelvis uteslutning ifrån gruppen. Jag anser att denna form av aktivitet är mycket 
svår för anställda att hantera och påverka. Tyvärr tror jag att det är på så sätt att många av dem 
som är anställda inspirerar till denna typ av aktivitet, eftersom de agerar på ett sätt som främjar 
till något som kan kallas avancerad pennalism? 
 
 Brist av engagemang från personalens sida entusiasmerar till att vissa aktiviteter får 
manifesteras. Jag menar att om personalen agerar på ett sätt där intagna känner sig utsatta på ett 
eller annat sätt, kommer detta agerande att ”smitta” bland dem som är intagna. Jag anar att 
dessa inte behöver bli mer ”nersmittade” av denna aktivitet, eftersom jag anar att de har fullt 
upp att hålla ordning på den tillvaro som de redan befinner sig i. Kalle och Pelle menar att vid 
sjukdom agerar personalen på ett nedvärderande sätt gentemot de intagna. Pelle fick vid ett 
tillfälle en prick för arbetsvägran när han kände sig sjuk. Detta sätt att hantera intagna tyder på 
att personalen inte reflekterar och agerar på ett sätt som jag anser man borde göra. Att dela ut 
repressalier i form av prickar för att man säger ifrån att man känner sig sjuk är ett slags straff 
som jag tycker indikerar bland annat brist av engagemang. Jag tror att denna brist föder nya 
inslag av pennalistiska system. 
 
 Foucault (2003) menar att det finns så kallade små domstolar som sammanträder i disciplinens 
byggnader. I detta fall tycker jag mig se att det finns denna form av rättskipningsapparat. Det 
som kan vara intressant att ställa sig frågan är om detta görs på ett sätt där cynism finns 
närvarande eller om det är så att detta mer tenderar till att bli en mer omedveten handling, 
eftersom det verkar som en viss brist av engagemang härbärgerar.  Foucault menar att detta kan 
ses som en form av styrkedemonstration från dem som anser sig ha makten där de som är 
underkastade, i detta fall de intagna blir objekt och inte subjekt. Foucault menar att detta kan 
ses som en slags examen där de som är intagna rättar in sig i rättskipningsapparaten, vilket jag 
ser på ett sätt som kan liknas med att den intagne ”spelar med i spelet” för att därefter lämna 
institutionen med knappast MVG, men kanske ändå med G. Uppnås inte detta blir det kanske 
extra bestraffning i form av repressalier eller ”kvarsittning”. Jag anar att denna typ av aktivitet 
inte främjar till någon positiv utveckling för den intagne. Jag anser snarare att denna 
objektivering där man ”snällt sitter tyst i klassen” mer främjar till att den som är intagen tappar 
självförtroende och får allt svårare att rehabiliteras från bland annat sitt missbruk. Jag menar att 
slå på en som redan ligger ner verkar vara en aning destruktivt. Jag ställer mig frågan om det 
inte är så att den som blir utsatt för detta kommer förmodligen att på något sätt att 
”förminskas” och med det kanske ta till allt mer drastiska åtgärder för att på något sätt känna 
att han eller hon duger till? 
 
 
Personalens agerande i samband med vissa omständigheter 
 
 Respondenterna anser att de finns en likgiltighet, streberfasoner med mera när det gäller hur 
personalen agerar. Angelöw och Jonsson (2000) skriver om ett experiment som den 
amerikanske professorn Philip Zimbardo i psykologi utförde. Det gick ut på att försökspersoner 
fick möjlighet att agera fångvaktare. Experimentet fick avslutas i förtid eftersom det hela gick 
över styr. Försökspersonerna agerade på ett sätt där aggressivitet uppstod hos de så kallade 
fångvaktarna. Jag undrar om det inte är så att det är denna typ av ”mörka domän” som ett antal 
av de anställda faller ner i? Efter lång och trogen tjänst, kanske det finns risk för att en viss 
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apati infinner sig där personalen mer eller mindre medvetet agerar på ett sätt som de inte borde 
göra.  Detta beteende kanske innebär att lämplig behandling uteblir.  
 
 I samband med att det finns brist av engagemang, tror jag att det finns en faktor till som är av 
avgörande betydelse. Pelle och Kalle är mycket tydliga med vad de anser om narkotikans 
intrång på anstalterna. Det finns narkotikamissbrukare som uppträder på ett ”stissigt” och 
instabilt sätt där de ofta vill ”flänga” omkring och städa. Denna aktivitet i samband med att det 
florerar droger inom anstalten påverkar förmodligen personalen på ett mycket negativt sätt. Det 
är förmodligen inte alldeles enkelt att agera på ett positivt sätt när denna ingrediens tillkommer 
i den så kallade behandlingen. Pelle menar att när droger kommer in på anstalter, finns det 
ingen tillit. Han anser att psykiska problem ofta är kopplat till droger och att denna problematik 
är svårhanterlig. Här kanske det borde vara så att den så kallade sikringsdomen borde träda i 
kraft. Kanske är det så att flertalet av de intagna som missbrukar narkotika borde ha psykiatrisk 
vård? I detta fall för att inte ”slita” ut personalen? 
 
 
Livet efter intagning 
 
Familj, bostad och arbete 
 
Konsten att finna sitt eget Vidaråsen 
 
 Respondenterna har en önskan om att få leva ett liv där man har en trygghet i sin familj. Att ha 
en bostad är av yttersta vikt. Detta i samband att man har ett arbete verkar vara den största 
möjligheten för att det ska uppnås ett positivt resultat vid frigivning. En bra start vid denna 
tidpunkt är av största betydelse. Lämna urinprov vid frigivning, vilket kan ske, upplevs som en 
form av förolämpning. Man menar att det finns risk för att man återfaller till missbruk vid 
frigivning. Finns det en bekantskapskrets som missbrukar droger, finns det risk för att dessa 
söks upp eller söker upp den som blir frisläppt. Man anser att man har lång väg att ”vandra” 
innan man når ett positivt och varaktigt resultat som innebär att man inte bedriver ett kriminellt 
liv. En av respondenterna menar att möjligheten till nytt körkort hade förenklat hans 
återanpassning. Vid fällande dom bör man individanpassa. Inför frigivning fungerar samarbetet 
med andra myndigheter dåligt, vilket innebär att det är svårt att få någon bostad. När jag ser till 
respondenternas funderingar runt sitt liv i frihet, tycker jag att det kan vara intressant att koppla 
ihop Bourdieus tankar med Christies (2005) tankar. Denne förklarar betydelsen av att ingå i ett 
sammanhang och det kan vara intressant att fundera över Bertils liv. Han har växt upp i ett hem 
som har bestått av alkohol och som jag tolkar det, har det inte funnits någon större trygghet och 
harmoni. När dessa ingredienser uteblir, finns risk för att disharmoni infinner sig, vilket enligt 
Christie inte har gjorts i den norska byn Vidaråsen. Där anser författaren att livet är relativt 
stabilt, man lever i en viss trygghet, det händer inte speciellt mycket. Bertil skulle förmodligen 
behövt ett så kallat Vidaråsen för att inte hamna i den livssituation som han har gjort. Christie 
menar att förr i tiden hjälpte staten till att hjälpa den svage, idag verkar staten mer rätta in sig i 
kapitalismens domäner där de kapitalstarka kräver skydd av sitt kapital gentemot den 
kriminella instansen. Dessa ska tydligen besegras utan någon större reflektion, alltså påvisa 
styrka mot exempelvis ligor som sysslar med narkotika och utpressning. Förmodligen kommer 
Bertil inte att ingå i denna form av kriminalitet, men kanske är det så att den harmoni som finns 
att tillgå i Vidaråsen aldrig kommer att bli tillgänglig för Bertil. Ska detta ske, måste han 
kanske flytta eller finna sitt eget Vidaråsen i form av att finna trygghet ihop med sin nuvarande 
familj.  
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 Christie anser att dagens samhälle alltmer tenderar till att ekonomin ofta påverkar på ett sätt 
som innebär att viss stabilitet uteblir. Kriminalitet och straff kräver socialt avstånd mellan 
människor. Det är i de ”rika” länderna som antalet interner ökar. I byn Vidaråsen har pengar 
inte samma stora betydelse som i de ”rikas” territorium utan där ser man mer till helhet och 
sammanhang och bestraffar inte människor för en enskild handling. Detta sammanhang tror jag 
är en bristvara i dagens samhälle, där vi ständigt kommer att konfronteras med människor som 
känner sig övertaliga. I Vidaråsen har inte mycket hänt de senaste decennierna. Där är livet 
stabilt och denna harmoni är kanske en grogrund för att den enskilde individen inte ska hamna 
på ”fel spår” där bland annat missbruk står på agendan, vilket i sin tur kan leda till kriminalitet? 
Christie frågar sig om samhället till varje pris måste utvecklas. Han undrar om begreppet 
stabilitet blivit pinsamt?  
 
 
Uppfattas den intagne som farligt avfall? 
 
 I samband med behandling av intagna, verkar det också finnas brist av strategier när det gäller 
arbete efter frigivning. Pelle menar att han aldrig har haft behov av hjälp och stöd av 
kriminalvården. Han tycker att det är bättre att agera själv, det ger en snabbare lösning, 
exempelvis att få ett arbete. Detta tycker jag mig också uppfatta att Kalle menar. Bauman 
(2000) anser att i dagens samhälle finns det stort inga arbeten att tillgå för dem som friges. 
Kapitalet styr, vilket innebär att överbliven arbetskraft får söka sig till territorium där det 
kanske många gånger blir i form av ett fängelsebesök. Jag tycker mig ana att respondenterna 
menar att det finns en skillnad på dem som är intagna. Vissa kanske är som Bauman beskriver, 
en container för farligt avfall, en anläggning för exkludering, men jag är inte alldeles säker på 
att studiens respondenter tillhör denna kategori. Förmodligen är det så att det är den så kallade 
makten som står för begrepp som farligt avfall och exkludering? 
.  
 
 Ekvationen går inte riktigt ihop 
 
 När det gäller hur behandlingen ska fungera för de intagna, kan jag tycka att det som står 
skrivet i Kval inte verkar motsvara det som sker i verkligheten. Jag menar att det som står 
skrivet är att frihetsberövade människor ska återanpassas till samhället. Det som ska innefattas 
är exempelvis att frigivning ska planeras och förberedas i god tid, behandling ska ske i nära 
samverkan mellan kriminalvårdens olika organ, den intagen ska behandlas med aktning för 
hans människovärde med mera. Listan skulle kunna göras än längre, men jag anser att det som 
står skrivet verkar endast finnas i skrift och tyvärr inte i handling. Förmodligen finns det vissa 
fragment som är kopplade mellan skrift och handling, men jag anar att det är alldeles för stor 
skillnad i detta avseende för att positiv behandling ska uppnås. För att förstärka min misstanke, 
går det att läsa i Kval att under sin sista tid på anstalten ska förberedelserna för den intagnes 
frigivning vara särskilt inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i 
frihet. Den intagnes bostads- och sysselsättningssituation samt hans eller hennes behov av stöd- 
och behandlingsinsatser efter frigivningen ska utredas. Detta för att den intagne vid frigivning i 
möjligaste mån skall ha sin försörjning ordnad genom arbete eller på annat sätt . Han eller hon 
ska också ha tillgång till bostad, vilket chefen menar oftast endast blir i form av att bostad 
erbjuds de närmaste dagarna efter frisläppande. Om den intagne behöver undervisning, 
utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd efter frigivningen ska detta i 
möjligaste mån försöka uppnås. Ser jag till dessa fantastiska möjligheter som står nerskrivna, 
måste jag tillstå att jag blir en aning fundersam efter den information jag har fått av 
respondenterna. I detta fall verkar det finnas ett avstånd i kolossalformat mellan skrift och 
verklighet. Lag (1991:1969), Lag (1999:42), Lag (1981:213) och Lag (2006:432). 
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 Denna så kallade vård går att undra över eftersom det finns siffror som Brottsförebyggande 
Rådet, BRÅ har tagit fram. Dessa siffror indikerar att 46 % av dem som har dömts till 
fängelsestraff återfaller i nya brott inom tre år. Det sker en ständig ökning när det gäller hur 
många som är frihetsberövande i Sverige. Endast 20 % har arbete efter frisläppning, tyvärr är 
50 % arbetslösa, medan 20 % har sjukbidrag eller pension. Kostnaderna för svensk 
kriminalvård har ökat till 5, 5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 25 % på de sista fyra 
åren. www.bra.se/www.kvv.se
 
 När jag ser till dessa siffror kopplat till vad som står skrivet i Kval, får jag inte ihop 
ekvationen. Kopplar jag detta till vad som har kommit fram i intervjuerna, upplever jag 
ekvationen än mer svårlöst. Jag vill också tillägga att det finns ett antal olika klasser när det 
gäller fängelser. Det finns allt från den hårdbevakade A- klassen till öppna F- klassen vilket är 
denna nivå som studiens respondenter tillhör. Detta innebär att ”verkligheten” inte går att finna 
genom endast fyra intervjuer av intagna på en F- anstalt. Studien ger endast en indikation om 
vad som försiggår inom svensk kriminalvård när det gäller intagna som har ett kortare straff att 
avtjäna. Jag anar att det finns likheter mellan olika klasser, men också stora skillnader, 
exempelvis mer planering när det gäller vård av en långtidsintagen. Personer som är intagna 
kanske tenderar till att bli en enda stor grå massa, i synnerhet de som är intagna under kortare 
tid. där det ständigt är ”svängdörrsprincipen” som gäller? www.kvv.se
 
 
Slutsatser 
 
 Är det så att kriminalvården alltmer fungerar som ett ”svängdörrsliknande” system? 
 
 Foucault (1973) förklarar att det har funnits tre utvecklingsfaser i fängelsets nyare historia. Det 
fanns strafformer som bestod av fysisk bestraffning och landsförvisning. Denna aktivitet pågår 
inte i dagens svenska kriminalvård, men kanske är det så att man försöker bevara den epok som 
varade mellan 1750 – 1825, vilken mer bestod av att de intagna skulle disciplineras? Tyvärr 
tror jag det är på så sätt att den sista epoken som beskrivs, vilken varade mellan 1970-talet och 
1980- talet fortfarande pågår. Denna epok står för en form av överbelastade fängelser, där det 
verkar vara så att man som brottsling nästan får ta ”kölapp” för att få en plats till nästa 
”sittning”? Jag menar att såsom det idag fungerar, med något som kan liknas vid 
”svängdörrsliknande” system, blir det allt svårare att ta emot de så kallade ”kunderna”, vilka 
ökar till antalet. Denna inställning tycker jag mig se att Mathiesen (1987) också har. Han 
menar att fängelserna är mer belastade än förr, vilket kan bero på att rättsväsendet har blivit 
effektivare, där detta fungerar som en form av ”ångestbarometer” och med det möter 
samhällets så kallade ”normaliserade” att det ska vara ordning och reda, vilket innebär att vissa 
folkgrupper ska disciplineras. I denna inriktning finns också massmedia med och propagerar 
för ett tryggare samhälle. Utifrån de respondenter som är intervjuade tycker jag mig uppfatta 
att dessa inte har någon större tilltro till rättsväsendet. Jag tolkar att de anser att de behandlas 
på ett sätt som beskrivs av Foucault (1973) och Mathiesen (1987), alltså att de ingår i ett 
system som består av ”överbefolkade” bevaringsplatser. 
 
 
Ord och handling går inte ihop? 
 
 När jag ser till all den information som har kommit fram i studien, tycker jag mig uppfatta att 
det mångt och mycket inte har varit någon större positiv utveckling när det gäller vården inom 
svensk kriminalvård. Jag anser att det är en mycket tydlig trend i hur kriminalvården agerar 
när det gäller vård och behandling av intagna. Det finns mycket nerskrivet om hur det borde 
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vara, vilket jag inledningsvis förklarade genom att jag funderar runt hur olika organisationer 
agerar när det gäller värderingar och attityder. Tyvärr verkar det vara så att kriminalvårdens 
dokumentering går hand i hand med andra typer av organisationer, alltså att ord och handling 
inte alla gånger riktigt går ihop. Det känns på något sätt att man skriver ner hur det ska vara på 
grund av att man endast vill påvisa att man gör något, vilket kan bero på att man som ansvarig 
vill döva sitt samvete. Förmodligen tänker man på ett sätt att nu har vi skrivit ner våra tankar i 
skrift, nu har vi gjort vårt? Tyvärr känns detta som en illusion, där de ansvariga sticker ner 
huvudet i sanden och envist ”kör vidare”. Denna inriktning är förmodligen av 
sjukdomsalstrande karaktär, vilket kan innebära att de som blir utsatta, blir alltmer 
”nersmittade”. Framtidstron avtar och man träder som intagen in i form av apati. Apati föder 
förmodligen mer apati, där både viss personal och intagna ingår. All denna apati anser jag vara 
dålig ”medicin” för att rehabilitering av intagna ska uppnås. När jag tar del av vad som står i 
Kval, finns inte denna problematik belyst, där finnas endast det som är mer ”rationellt”, alltså 
inte det som ”finns mellan raderna”. Att ta hand om människor som är i kris, bör 
omhändertagarna vara vid god vigör. Jag menar att de som med tvång ingår i systemet 
förtjänar att ha personal som är i balans. Enligt den så kallade chefen är svensk kriminalvård 
väldigt hårt styrd av ekonomiska ramar. Detta innebär förmodligen att det finns brist av 
personal, vilket förmodligen försvårar rehabiliteringen av de intagna. Brist i ekonomin, 
innebär förmodligen också att den psykiatriska insatsen minskar, vilket bland annat Pelle 
påpekar.  
 
 
Narkotikans påverkan 
 
 Det jag har beskrivit anser jag vara en stor problematik för att svensk kriminalvård ska 
fungera på ett vettigt sätt. Tyvärr tycker jag mig se en ingrediens som är av stor betydelse och 
påverkar vården av intagna på ett negativt sätt. Jag har under hela min ”resa” sett denna 
ingrediens och jag blir alltmer övertygad om att denna sätter stora ”käppar i hjulet”, 
narkotikan. Den verkar påverka på ett mycket negativt sätt, där många av dem som ingår i 
systemet mer eller mindre dukar under. Jag menar att först och främst de som missbrukar 
narkotika, eftersom de har ett beroende. I andra hand de som är intagna och inte är beroende 
av narkotika, eftersom deras vård riskerar att bli lidande på grund av att ”narkotikajakten” 
troligtvis tar stor tid i anspråk. I tredje hand är det personalen som blir belastad, eftersom 
dessa är de så kallade ”jägarna”.  Att ständigt vara på jakt kan innebära att viss uppgivenhet 
uppstår. Jag ser endast förlorare i systemet och förmodligen väldigt få vinnare. Jag anser att i 
stort sett samtliga inblandade befinner sig i Kalles så kallade ”ekorrhjul”. Jag tycker inte att 
det finns någon riktig strategi där man lägger upp en vettig handlingsplan om hur man ska 
hantera narkotikamissbrukare. Man har brist av resurser och när personalen känner att de inte 
räcker till, anser jag att det är ”fara o färde”. Att ta upp kampen med narkotikan ter sig inte 
alldeles enkel och att behandla en narkoman med en månads intagning kan inte vara 
lösningen. Han är exempelvis intagen på grund av att han har gjort ett inbrott, men hans 
problem är att inbrottet görs för att han behöver pengar till narkotika. För mig blir denna 
åtgärd detsamma som att behandla ett brutet ben med liniment. Jag menar att det behövs en 
större operation för att resultatet ska bli positivt. När behandlingen endast blir i linimentform 
kommer problemet förmodligen att kvarstå. Det som inledningsvis står på Dagens Nyheters 
debattsida verkar tendera med de tankar som jag redovisar. Det som där går att läsa är att 
svensk kriminalvård inte fungerar och att det alltmer handlar om förvaring.  
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Tur och returbiljett? 
 
 Jag anser att den vård som erbjuds är bristfällig, det verkar inte finnas någon riktig strategi, 
det mesta verkar lösas från dag till dag. Vården verkar inte vara upplagd på ett sätt där den 
intagne får någon ”enkel” biljett ut i friheten, i de flesta fall verkar de få en ”tur och 
returbiljett”. Enligt respondenterna vill dessa ha hjälp till återanpassning. De vill ha 
individanpassad rehabilitering, men rehabiliteringen når oftast bara till planeringsstadiet. 
Dessutom verkar kriminalvården se de intagna som antingen ”kaktusar eller orkidéer”, alltså 
ingen åtskillnad utan kanske mer som en enda stor grå massa. Det som är intressant att notera 
är att jag tycker mig se att de tillfrågade anser att det är deras egen inställning som är av 
avgörande betydelse för lyckad rehabilitering. Detta uppfattar jag hos alla utom Johan, vilken 
är den ende av de tillfrågade som bedövar sig med narkotika.  Jag tolkar Johan på ett sätt där 
han inte är beredd att bryta livet som narkotikamissbrukare och förmodligen är det på så sätt 
att han inte har förmågan? Krafterna till drogen är för starka och det hjälper inte att bli 
bestraffad på grund av att man har gjort ett inbrott, här behövs förmodligen stora insatser av 
vård. Åter igen är det narkotikans biverkningar som gör sig påmind.  
 
 
För hög fart? 
 
 Jag ställer mig frågan varför det har blivit som det har blivit? Rent historiskt har fångvården 
fungerat på ett sätt där vård och behandling har lyst med sin frånvaro. I dagens alltmer 
”civiliserade” samhälle borde detta inte ske. Varför sker då detta? Jag anar att det sker på 
grund av att vårt västerländska samhälle alltmer besöker alienationens domäner? Det kanske 
på något sätt går att skapa två grupper i form av de ”svarta och vita fåren”, där vi ”normala” 
kanske tillhör de vita, alltså de icke straffade. Jag undrar om det inte är så att vi som är de 
”vita fåren” också tillhör de ”svarta”. Jag menar att alla vi samhällsmedborgare bär ansvar för 
hur vårt samhälle fungerar. På ett eller annat sätt bidrar vi till att vår samhällsstruktur, 
medvetet eller omedvetet. I denna höghastighetsstruktur finns det förmodligen alltid offer, 
vilket i detta fall skulle kunna vara de stigmatiserade som befinner sig inom lås och bom. 
Kanske är det så att vi skulle behöva ta till oss det som Christie (2005) menar där han ställer 
frågan om begreppet stabilitet har blivit pinsamt? I vissa fall tror jag tyvärr att det är på så 
sätt? 
 
 
Komplext problem 
 
 Om det är som Bauman (2000) menar att det finns en medveten container för farligt avfall, en 
anläggning för exkludering det är jag inte så säker på, däremot att ”containern” finns, det tyder 
det mesta på enligt studien men jag tror att ”containern” uppkommer av mer omedvetna 
handlingar, alltså inte med den cynism som man många gånger tror? Det sker saker i samhället 
och ju högre farten blir desto större risk för ”krasch”. Jag menar att vi inte kan köra våra 
fordon hur fort som helst på exempelvis en grusväg, eftersom det finns stor risk att vi förr eller 
senare avslutar med en krasch som följd. Däremot verkar vi tro oss kunna köra hur fort som 
helst i vårt sätt att leva. Jag anar att när detta sker, då ser vi inte vad som händer runt omkring 
oss, vilket gör att en mängd misstag begås.  Tyvärr är det förmodligen i denna fas som stor 
problematik uppstår, exempelvis utsatta barn där ingen vuxen finns närvarande och stödjer. 
Denna kombination kan innebära stor problematik längre fram i livet. Ersättning av förebilder 
kan kanske bli olika former av droger. Kontakt med droger, då är förmodligen ”karusellen” 
igång. Den rullar allt snabbare och vi som är de ”vita fåren” försöker finna alla möjliga 
nödlösningar, bland annat i form av ”liniment”, vilket i detta fall blir detsamma som att 
behandla en narkoman med en månads fängelse på grund av att han kanske har stulit. Ett annat 
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exempel är att farten är så hög att vissa medborgare kanske blir tvungna att bedöva sig med 
droger av olika slag. Ytterligare ett exempel kan vara ensamhet, där man måste finna en 
”kompis”, vilket då blir i form av någon drog. Listan skulle kunna göras lång, men för mig blir 
mitt syfte och frågeställning av mindre betydelse när jag ser hur komplext problemet är. Pelle 
påpekar bland annat att ”besökarna” på anstalterna är av olika ursprung, det finns allt från 
advokater till ”småfifflaren”, vilket jag tycker styrker komplexiteten.  
 
 
Problemet med att ständigt vara steget efter 
 
  Vi har en samhällsstruktur som många medborgare inte klarar av att hantera. Detta innebär 
kanske att det finns allt fler som använder sig av droger. Droger är beroendeframkallande, 
vilket förmodligen innebär en ständig jakt på pengar för att klara av att finansiera sitt 
missbruk. Ju fortare ”hjulet går”, desto fler offer. Ju fler offer, desto mer kriminalitet, vilket 
innebär att kriminalvården inte klarar av sitt åtagande. Jag önskar att vi alla som är ansvariga 
för vårt samhälle ”lättar på gasen” och ”höjer blicken mot horisonten”. Detta skulle kunna 
skapa ett visst lugn där färre offer skördas, vilket i sin tur skulle minska ”besöksfrekvensen” 
till våra kriminalvårdsanstalter. Detta anser jag vara den största och viktigaste operationen för 
att kriminalvården skulle hinna med sitt åtagande, men tyvärr är detta förslag förmodligen 
endast en illusion. Global konkurrens med mera innebär att ”hjulet snurrar” allt fortare, vilket 
påverkar vårt eventuella lugn. Ur ett sociologiskt perspektiv borde vi alla samhällsmedborgare 
börja fundera över självdisciplineringens domäner. Jag menar att vi kanske borde försöka få 
stopp på det så kallade ”ekorrhjulet”, där ett eventuellt lugn med ingredienser som reflektion 
med mera ingår. Detta gäller både de ”vita fåren och de svarta fåren”. Att endast 
självdisciplinera de som tillhör de ”svarta fåren” är förmodligen inte en tillräcklig aktivitet 
som löser kriminalvårdens problem, utan jag tror att vi alla måsta smaka på denna ”beska 
medicin”?  
 
 Jag anar att kriminalvården fortsättningsvis kommer att fungera på ett ”svängdörrsliknande” 
sätt. I denna struktur finns ingen vettig vård att erbjuda intagna som har ett kortare straff. I 
denna så kallade vård finns det förmodligen alltid intagna aktörer som fungerar som 
informella ledare. Dessa kan driva affärsverksamhet i form av narkotikaleverantörer, vilket i 
sin tur kan innebära att intagna som står i skuld på ett eller annat sätt blir utsatta för hot och 
utpressning. Att försöka sig på att utplåna denna aktivitet ter sig en aning arbetsamt för de så 
kallade ”jägarna”, förmodligen hinner de inte och förmodligen är ”aktörerna” ständigt steget 
före? Dessutom finns det risk för att ”jägarna” kapitulerar och med det finns risk för kostbara 
sjukdomstillstånd i form av mänskligt lidande och ekonomiskt bortfall. Jag ställer mig frågan 
om det har gjorts någon form av kostnadskalkyl på ”jägarnas kapitulering”? Det skulle kunna 
vara en idé till fortsatt forskning? 
 
 
Betydelsen av känna sig behövd 
 
 Trots ”viss pessimism”, anser jag att det finns en mängd olika saker att göra där den första är 
att se på vår samhällsstruktur. Tyvärr tror jag att denna struktur är inriktad på ett sätt som 
innebär att satsningen på kriminalvården ligger långt ner på prioriteringslistan hos våra 
politiker, vem bryr sig om de ”svarta fåren”? Lösningen blir i detta fall förvaring istället för 
vård. Den andra tanken jag har är att myndigheterna inte bedömer intagna missbrukare som 
sjuka och med det inte ger dem den vård som de förmodligen behöver. Tyvärr verkar dagens 
sjukvård ha brist av resurser där många av de så kallade ”vita fåren” i bästa fall har löst 
”biljett” långt tidigare. Förmodligen är det så att den intagne ständigt är sist i kön.  
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 Den tredje idén är att se över vilken utbildning personalen har inom kriminalvården, kanske 
det finns möjlighet att utveckla personalens kompetens. Detta skulle kunna vara ett intressant 
forskningsprojekt. En fjärde idé är att försöka angripa de så kallade narkotikaleverantörernas 
verksamhet. Att undersöka hur det kan uppstå en organisationskultur där det finns aktörer som 
mer eller mindre styr en hel organisation och med det mer eller mindre havererar 
organisationens idé om att få till en fungerande vård för dem som är intagna. Denna 
undersökning skulle kunna kopplas till hur aktörerna stör och styr efter det att de intagna blir 
frigivna. Idag lämnar den intagne sin ”tillfälliga bostad” och ingen verkar riktigt bry sig?  
 
 En sista idé är den tanke som Kalle har, vilken är använda den intagnes kompetens. Han 
menar att hjälpa andra intagna skulle kunna vara en positiv utveckling. Denna tanke tycker jag 
stämmer väl överens med det som jag tog del av i dagstidningen Göteborgsposten 2007-10-27. 
Där beskrevs hur intagna fick möjlighet att hjälpa till med att släcka skogsbränder i 
Kalifornien, vilket innebar att de blev betraktade som hjältar. Kanske är det så att några av 
”hjältarna” kommer att känna en form av bekräftelse där de har upplevt att de har gjort något 
nyttigt, vilket i sin tur innebär att de kommer på andra tankar? Kanske är det så att 
bekräftelsen och erkännandet innebär att de lämnar ”Baumans container” och alltmer börjar 
besöka de ”vita fårens” domäner? Att befinna sig i Baumans så kallade container tror jag är 
direkt sjukdomsalstrande, gentemot att bli betraktad som ”hjälte”.  
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Intervjuguide 
 
 
Livet före intagning 
 
 

• Familj  
• Bostad 
• Arbete  
• Umgänge  
• Brott och återfall 

 
 
Livet under intagning 
 
 

• Behandlingsform,  
• Personliga önskemål  
• Stöd  
• Fritidsaktiviteter  
• Eget ansvar 
• Sjukvård,  
• Lokaler 
• Kamratskap  
• Personalens uppträdande 
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