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1. Inledning 
 

 

Svenska fängelser är bland de bekvämaste i världen, vissa menar att det liknar mer hotell än 

fängelse, alla intagna har egna rum med TV, tv-spel och man har tillgång till utbildning, 

aktiviteter, kiosk, tidningar, osv. Samtidigt som många tycker att svenska fängelser är för 

bekväma, så utsätts de intagna för svåra påfrestningar, som konstant övervakning och 

fråntagandet att forma och kontrollera sitt eget liv, det såkallade frihetsberövandet. De 

intagna får leva med denna påfrestning dag in och dag ut på anstalten, och fängelset blir 

deras hem medans de avtjänar sitt straff.               

 Det traditionella hemmet förknippas med trygghet, identitet och privat atmosfär medan 

fängelset som hem innebär övervakning, straff och underminering. Visst ger fängelset en 

varm och torr plats med väggar och tak, men den självbestämmande, självförverkligande och 

självansvarige ”fria människan”, vilket är normen och idealet ute i samhället, trycks ner på 

anstalterna (Lauesen 2000:7), och på så sätt ”är man ingen” (Egeland och Johannisson 

2003:195ff). De intagna har varken ett riktigt hem, liv eller identitet.      

 Bourdieu utgår från tre kapitalformer, det ekonomiska, det symboliska och det sociala 

(Egeland och Johannisson 2003:19ff). Utifrån dessa har de intagna på anstalterna väldigt 

begränsat med kapital, de har väldigt få privata ägodelar men om de är rika kan de köpa till 

sig vissa tjänster och materiella ting. Det symboliska kapitalet kan komma att ha betydelse 

för vilka som blir de ”svaga” respektive de ”starka” fångarna, vem som axlar ledarrollen och 

vem som blir ett lätt offer. Det kanske viktigaste kapitalet är det sociala, relationerna till de 

andra intagna, gemenskapen och fångkollektivet. De andra intagna blir dina närmaste 

eftersom du blir avskärmad från samhället och dina närstående under strafftiden. Även om 

alla intagna sitter i samma båt kan strafftiden upplevas väldigt olika utifrån deras 

individuella perspektiv (Gren m.fl. 2000:31). Eftersom kapitalen och tillgången till kontroll 

och självbestämmande är så begränsade av en mängd regler och föreskrifter kan minsta lilla 

bagatell ha stor betydelse (Lauesen 2000:10).           

 Makten och tolkningsföreträdet ligger hos kriminalvårdarna som granskar, bedömer, 

disciplinerar och styr fängelset. Enligt Lauesen, tidigare intagen, har vårdarna ofta en 

förbestämd mening om att alla intagna är lögnare och värdelösa människor (Lauesen 

2000:11). Han skriver att det förs anteckningar på allt vad fången gör (och inte gör) och att 

deras identiteter och personen bakom intagningsnumret försvinner och kvar finns journalen, 

som är mer trovärdig än människan själv. Utifrån vårdarnas föreställda gemenskap, makt 

och kategorisering av de intagna skapar de en självidentitet ”sån är inte jag, jag är bättre än 
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dem”, och samtidigt kan den kategoriserande gruppen anamma den tillskrivna identiteten, 

även om den är underlägsen och mindervärdig (Gren m.fl. 2000:113ff). Speciellt 

långtidsfångar och de som har många domar bakom sig, kan vänja sig med fängelselivet och 

börjar se det som ”det normala livet”. Med fängelsets nedbrytningsstrategier uppstår 

paradoxen att de fängelseliv fången egentligen hatar blir till en trygg ram som de inte kan 

leva utan (Lauesen 2000:20).                  

 Det upprätthålls en tydlig grupptillhörighet från vårdarnas håll och vice versa, det 

markeras ständigt ställningstagande mot den andra gruppen. Vårdarna har en bestämd roll 

och utövar kontroll, övervakning och disciplinering. Lauesen menar att det är problematiskt 

att acceptera samma personer som låser in dig, skriver rapporter och stjäl din identitet som 

kontaktmän, fritidspedagoger eller psykologer. Denna schizofreni har både fången och 

kriminalvårdaren svårt att hantera (Lauesen 2000:12). 

 

1.1 Vision och mål inom Kriminalvården 

 

Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet med cirka 9000 anställda. Deras 

primära mål är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och 

öka människors trygghet i samhället. För att uppnå detta, arbetar man för att påverka de 

intagna mot att inte återfalla i brott. Detta kan göras genom t ex motiverande samtal och 

specifika behandlingsprogram. Viktiga värderingar inom kriminalvården är en human 

människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Några 

nyckelord som betonas i kriminalvårdens vision är (www.kriminalvarden.se): 

 Klientnära - personligt, men inte privat 

 Professionellt - kunskap och tydliga värderingar 

 Rättssäkert - korrekt och förutsägbart 

 Pålitligt - samhällsskydd och säkerhet 

 

I Sverige finns det 52 fängelser i olika säkerhetsklasser där 1 är den högsta klassen och 3 den 

lägsta. Syftet med de olika säkerhetsnivåerna är att man ska ha rätt intagen på rätt plats. I 

och med att man blir häktad gör kriminalvården en riskbedömning på alla intagna för att se 

till att de blir placerade på den säkerhetsnivå som krävs. Anstalterna i klass 1 är utrustade för 

att klara riskfyllda personer medan andra inte ska behöva sitta i säkrare klasser än vad de 

behöver (www.kriminalvarden.se). 
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1.1.1 Ordförklaringar 

För en bättre läsförståelse i uppsatsen förklaras här relevanta ords betydelse och innebörd. 

 Bemötande: Med bemötande menar jag hur mötet/situationerna mellan 

kontaktmannen och den intagna uppfattas från de intagnas perspektiv i förhållande 

till ord som respekt, empati och ”att ta sig tid”. 

 Klient: Den intagna. 

 Kontaktmannaskap: Alla som blir inskrivna på anstalten ska bli tilldelad en 

kontaktman som hen kan vända sig till vid tankar, funderingar och ärenden av 

praktiska skäl. Som kontaktman har man ansvar för bland annat 

verkställighetsplaner, personutredningar och permissioner men man ska även finnas 

där som stöd och genom motiverande samtal hjälpa klienten att få insikt över sin 

situation och sina handlingar. 

 Plit: Plit är ett slags svärd som bland annat poliser och fångvaktare bar på sig förr i 

tiden. I och med detta blev ordet plit en skämtsam och nedvärderande benämning för 

personer inom dessa yrken. Detta lever kvar idag men behöver inte tolkas negativt. 

 Relation: Med relation syftar jag på den yrkesmässiga och professionella relationen 

mellan intagen och kontaktman, som är personlig men inte privat. 

 Verkställighet: Tiden den intagna sitter på anstalten. 

 Verkställighetsplan/VSP: För alla som blivit dömd till fängelse upprättas en 

individuell plan tillsammans med klientens kontaktman på anstalten. I en 

verksällighetsplan planlägger kontaktmannen tillsammans med den intagna hur hens 

liv ser ut från olika aspekter. Tillsammans går man igenom hur klientens sociala, 

privata och ekonomiska situation ser ut, fysiska och psykiska faktorer, alkohol- och 

drogvanor samt kriminella värderingar och umgänge. Utifrån dessa dynamiska 

faktorer är det sedan kontaktmannens uppgift att föreslå eventuella 

motivationsprogram till den intagna som matchar hens behov. 

 

1.2 Syfte 

 

Jag har alltid varit intresserad och fascinerad av människor, hur vi samspelar med varandra, 

grupperingar och hur detta kan komma att påverka vårt identitetsskapande.  

När jag skulle bestämma vad min uppsats skulle handla hade jag redan en fot inne i 

kriminalvården, där jag tidigare på kulturanalysprogrammet gjort min praktik, vilket gjorde 

valet av uppsatsämne enkelt.                

 Fängelser är för många en okänd värld och få vet hur fängelsekulturen verkar, vilka 
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oskrivna regel som finns, maktstrukturer och samspelet mellan de intagna och 

kriminalvårdare. Min tid på anstalterna väckte mycket känslor och tankar vilket utmynnade i 

att syftet med min uppsats är att undersöka de intagnas upplevelser av bemötande och 

maktutövning på kriminalvårdsanstalter.               

 Mina utgångspunkter är att undersöka vad det finns för slags relationer mellan 

kriminalvårdare och intagna ur ett maktperspektiv, om det är någon skillnad mellan öppen 

och sluten anstalt samt hur de intagna påverkas av dessa strukturer. 

 

1.3 Val av metod  
 

Jag har använt mig av kvalitativ metod i form av intervjuer i min materialinsamling till 

uppsatsen. I intervjuer kan den upplevda verkligheten beskrivas och gestaltas genom att 

människor berättar om sina liv, erfarenheter, sina tankar och upplevelser (Kaijser och 

Öhlander 2011:85). Jag ville kunna förstå världen utifrån de intagnas synsätt samt att kunna 

få en djupare förståelse för de intagnas idéer och attityder gentemot kriminalvården och 

anstaltslivet. Det är de intagnas versioner och tolkningar kring den upplevda verklighet som 

jag ville fokusera på och därför kändes denna metod som rätt val.       
 Jag hade ett övergripande syfte och i och med mina informanters berättelser framkom 

vissa liknande svar vilket resulterade i de rubriker jag valt. Det har varit halvstrukturerade 

intervjuer men med en del öppna frågor som gett utrymme för informanten att berätta om 

sina erfarenheter i anstalt, om hur de upplever bemötandet och hur de upplever maktspelet 

mellan dem och kriminalvårdare samt dem som individ och de andra intagna. Jag har även 

haft tillstånd att spela in mina intervjuer på diktafon som jag sedan transkriberat ordagrant.  
I mitt val av informanter ville jag intervjua några som sitter för första gången samt andra 

som skulle ha tidigare erfarenheter av slutna anstalter, detta för att se om det finns olikheter 

mellan anstalter av högre säkerhetsklasser och öppna. Jag valde även intagna med olika 

kontaktmän på anstalten samt i olika åldrar, yngsta kring 20 år och äldsta kring 60. Jag ville 

se om åldern kan ha betydelse med tanke på hur mycket eller lite erfarenhet man haft av 

anstaltslivet och att det kan vara en tuff och ogästvänlig miljö. Jag tror även att självbilden 

och självkänslan är en process som kan följa en hela livet men att yngre personer ofta kan ha 

sämre självbild och självkänsla än äldre, vilket gjorde att jag valde blandade åldrar på mina 

informanter. Jag kommer även citera några kriminalvårdares tankar och funderingar kring 

samspelet till de intagna. Detta har inte varit i intervjuform, utan snarare en diskussion på 

stående fot.                         

 I och med materialinsamlingen har jag intervjuat fyra män som satt inne på en öppen 
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anstalt i Sverige. På anstalten är det enbart män som sitter och det är utifrån deras perspektiv 

jag vill undersöka upplevelser om bemötande och maktutövning. Jag kan tänka mig att det 

finns skillnad mellan manliga och kvinnliga intagnas upplevelser kring bemötande och 

maktutövning men jag har begränsat mig till manliga anstalter eftersom det är de som utgör 

majoriteten av svenska fängelser.                 

 När jag kommit på vad jag ville skriva om i uppsatsen pratade jag med chefen på 

anstalten om det var möjligt att få genomföra ett par intervjuer med intagna. Chefen var 

väldigt positiv till det hela och tyckte att ämnet var relevant. Hen såg även detta som ett 

tillfälle att få veta hur de intagna upplever bemötandet och maktspelet på anstalten och att 

det skulle vara lärorikt för hela kriminalvården att ta del av.         

 När man ska genomföra en intervju måste man tänka på platsens betydelse men i och 

med att mina informanter var dömda till fängelse skulle det klassas som rymning om vi 

skulle genomföra intervjuerna på något annat ställe än på anstalten.  Jag ville som sagt vara 

på en så neutral plats som möjligt, inte i kriminalvårdarnas byggnad eller nere på de intagnas 

baracker, utan jag valde därför att träffa informanterna i ett av besöksrummen. 

 

1.4 Reflexivitet 
 

Reflexivitet har följt mig i mitt arbete genom att jag ständigt försökt vara medveten om min 

egen roll i samspelet med informanterna. På grund av faktorer såsom min ålder, uppväxt och 

tidigare erfarenheter är det min tolkning av intervjuerna som står skrivet i uppsatsen. 

 Jag har sedan tidigare erfarenheter av kriminalvården, genom att jag jobbar som 

kriminalvårdare vet jag vad det innebär med kontaktmannaskap och vilken betydande roll 

denna kan ha för de intagna. Min erfarenhet säger mig att det kan vara en avgörande faktor 

om kontaktmannen är engagerad och motiverad för den intagne. Samtidigt har jag upplevt 

hur makt kan komma till uttryck på anstalt, vilket jag kommer att skriva mer om sedan.

 Etnologen Oscar Pripp skriver om reflexivitet och hur både forskaren och informanten 

identifierar varandra i sociala situationer. Pripp menar att forskaren förväntas stå på ”de 

godas” sida och måste därför kämpa för sitt oberoende (Kaijser och Öhlander 2011:71). På 

kriminalvårdsanstalten där jag gjorde mina intervjuer har jag även haft praktik genom 

universitetet samt jobbat extra på. Jag var redan bekant hos mina informanter och de kände 

mig som student, och samtidigt som kriminalvårdare. I mitt uppsatsskrivande har dessa två 

roller varit viktiga att försöka hålla isär, speciellt i min materialinsamling. Detta kan ha 

orsakat delvis bristfälligt material. Jag kände att mina informanter inte riktigt vågade berätta 

allt de tänkte, de höll tillbaka. Kanske i tron på att deras svar kan komma att påverka deras 



6 
 

verkställighet, alltså deras tid på anstalten.             

 Det finns ett visst spänningsfält mellan intagna och kriminalvårdare, Vi och Dom som är 

kopplat till maktspel. Dessa två roller som student och forskare eller kriminalvårdare kan 

vara problematiskt för båda parter. Att ena dagen vara den goda nyfikna studenten som vill 

intervjua dem om deras erfarenheter vad gäller bemötande och maktutövning, för att nästa 

dag bli den onda kriminalvårdaren som måste säga ifrån, sätta gränser och komma med 

beslut som den intagne inte alltid accepterar. I framtiden kan detta bli en problematisk 

paradox som både jag och mina informanter måste handskas med om jag skulle komma 

tillbaka och jobba på anstalten. Kanske hade materialet blivit mer trovärdigt ifall jag hade 

genomfört mina intervjuer på någon anstalt där jag inte känt de intagna sedan tidigare.   

 I min tidigare uppsats om hur frigivna interner upplever samhällets krav efter frigivning, 

intervjuade jag ett par män som var väldigt positiva till det ämne jag valt. Genom hela min 

uppsatsprocess, från materialinsamling till analys transformerades jag till något slags 

språkrör för människor i deras situation. Min text blev deras länk till att få rösten hörd och 

samhällets uppmärksamhet för deras undertryckta position. Att ha ett distanserat 

förhållningssätt till ämnet var viktigt för att kunna undersöka det från olika perspektiv utan 

att blanda in egna värderingar. Det skulle kunna varit det att de såg mig som ett språkrör som 

gjorde att de var villig att berätta så öppenhjärtligt om deras erfarenheter. Det kan vara både 

positivt och negativt med detta. Om mina intervjuer skulle gjorts på ett helt främmande ställe 

med personer jag aldrig träffat skulle de troligtvis vågat berätta mer. Det finns ett maktspel 

på anstalter, mer eller mindre, mellan de intagna och kriminalvårdarna. I och med att jag är 

kriminalvårdare och samtidigt student, blev jag fienden för en del av de intagna. Detta satte 

mig i en knepig situation. För vissa av mina informanter kändes det som att jag delvis var 

student, men samtidigt spion och fiende. Funderingarna gick även kring hur personerna som 

arbetade på anstalten skulle tycka om mitt arbete. Sympatiserade jag med de intagna? Skulle 

de intagna berätta saker om kriminalvårdarna som bara jag fick veta? Kanske skulle de 

berätta om någon kriminalvårdare som de inte tyckte gjorde ett bra jobb eller utövade makt 

på ett destruktivt sätt. Bemötande och maktutövning kan vara ett känsligt ämne på anstalter 

vilket gjort att jag försökt hålla en kritisk distans till kriminalvården och strukturerna som 

finns. Jag har även försökt bortse från mitt eget ställningstagande i frågan och i största 

möjliga mån försökt vara objektiv. 
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1.5 Forskningsetik 
 

 

I studien jag gjort utgår jag från de forskningsetiska principerna, det handlar om forskarens 

ansvar gentemot informanten. Framför allt har jag utgått från individskyddskravet som 

innebär att informanten ska skyddas mot kränkning, skada och förödmjukelse samt mot 

obefogad insyn. Detta krav innefattar fyra huvudlinjer som jag har applicerat på studien; 

1. Informationskravet, vilket innebär att forskaren måste informera om syftet med studien, 

vad informantens uppgift är och villkoren. 

2. Samtyckeskravet menas att forskaren skall informera om att deltagandet är frivilligt och 

personen i fråga har rätt att avbryta sin medverkar när som helst. Om informanten är under 

15 år och undersökningen är av etisk känslig karaktär behövs målsmans godkännande.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att informanters personuppgifter ska förvaras så att 

obehöriga inte ska kunna ta del av dessa. 

4. Nyttjandekravet betyder att uppgifterna om enskilda personer inte får brukas på något 

annat sätt än i forskningssyfte. 

(Vetenskapsrådets principer). 

Jag kommer att göra skillnad på anstalterna utifrån säkerhetsklassificering men inte skriva ut 

vilken/vilka anstalter det handlar om för att skydda mina informanters identitet. Innan 

intervjuerna förklarade jag för mina informanter, att det vi kommer att prata om och vad de 

berättar för mig kommer stannar mellan oss och inte föras vidare till kriminalvårdarna som 

arbetar på anstalten. Trots det påpekades även att uppsatsen är en offentlig handling och de 

som arbetar på anstalten kommer att ha möjlighet att läsa den.  

 

1.6 Teori och förhållningssätt 
 

Fokus i uppsatsen ligger i hur människor upplever bemötande och maktutövning på 

kriminalvårdsanstalter.  I hela processen har ett kulturanalytiskt perspektiv funnits, där jag 

betraktat hur dessa människor förhåller sig till och tolkar omvärlden, hur kulturella och 

sociala förändringar i människors tänkande och handlande skapas, hur de upplevs och vad de 

får för konsekvenser. I analysen har jag även lagt stor vikt vid maktbegreppet och 

identitetsskapandet.                     

 Den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault var en av 1900-talets största och 
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mest inflytelserika tänkare. 1954 kom hans genombrottsverk Vansinnets historia, vilket blivit 

en klassiker inom antipsykiatriska skrifter. Där kritiserar och angriper han vetenskapen, 

institutioner, traditionellt förnuft och diverse professionella maktspråk. Foucault visar hur en 

enväldig maktinstitution använder sig av påstådd kunskap för att på så sätt skapa sig makt 

och kontroll över de vansinniga. Institutionerna använder denna makt och kontroll för att 

legitimera sig och åtskilja dessa vansinniga som en social kategori. Föreningen mellan 

kunskap och makt är en stomme i Foucaults alla överväganden och hans, tillsammans med 

Erving Goffman, Thomas Szasz och Ronald Laings skrifter, kom att bli väsentlig för den stora 

diskussionen om psykiatrin på sextio- och sjuttiotalet (Foucault 2006:iii).     

 Foucault förändrade många vetenskaper genom hans kritiska inställning till institutioner 

och maktutövning. I hans bok Övervakning och straff skriver han om hur straffen 

utvecklades under tid, från kroppslig bestraffning som ofta skedde offentligt mot en 

förnuftspräglad straffrättvisa och strafflära under upplysningstiden, och sedan fick fängelset 

sin genomslagskraft. Det som gjorde att fängelserna fick sitt genombrott var att vid den tiden 

hade metoderna för de moderna disciplinorganisationerna (främst arméer, skolor och 

sjukhus) utvecklats så mycket att det inte längre höll med kraftfull ledning och hårda 

bestraffningar vid olydnad. De moderna disciplinmetoderna utgjorde en total och 

mångdimensionerad makt över de underordnade och för att de skulle kunna kontrolleras, 

avskiljdes de i baracker, skolbyggnader och sjukhus. Organisationerna delade och 

specialiserade sedan in rummen och lokalerna för att de underordande skulle lära sig hålla 

sig på en bestämd plats. Tiden styckades sönder och varje ögonblick övervakades och 

kontrollerades och den underordandes kropp, rörelser och hållning reglerades i detalj 

(Foucault 2006:xi). Fängelset blev den ultimata apparaten för denna kontroll och disciplin. 

 Jag kommer att använda mig av Foucault maktteori i min uppsats eftersom det känns 

relevant för mitt syfte. Ett av hans huvudsyften var att ifrågasätta påståendet att 

människobehandlingens historia är en enda lång humanisering av straff och annat 

omhändertagande av människor (Foucault 2006:xiv). Genom ett perspektiv från insidan vill 

jag undersöka hur de intagna upplever bemötande och makt. 

 

1.7 Tidigare forskning 

 

1.7.1 Den alternativa vägen 

Större delen av internationell och nationell forskning visar att frihetsberövande straff är 

ineffektiva (Ekdom m.fl. 2011:58). Istället för att bli motiverade att ändra livsstil och 

destruktiva beteenden blir de intagna anstaltsanpassade och deras kriminalitet fastslås och 
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fördjupas och möjligheterna till ett värdigt liv försämras. I sin bok Crime and punishment in 

America (1998) skriver kriminologen Elliott Currie om en alternativ väg mot att sätta stopp 

för kriminaliteten. Istället för att använda sig av intensiv inlåsning av brottslingar, dvs. 

fängelsestraff förespråkar Currie ett alternativ som både är billigare och effektivare. Att jobba 

med uppsökande verksamheter som i ett tidigt stadium kan hitta och identifiera grupper och 

personer på glid, för att motivera och skapa mening med tillvaron (Ekdom m.fl. 2011:57f). 

1.7.2 Pygmalioneffekten 

Håkan Jenner, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö samt legitimerad 

psykolog med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvården. Jenner har skrivit ett antal 

artiklar och böcker som berör ämnet men det som är mest relevant för min undersökning är 

hans forskning om motivationens betydelse för missbrukare samt ungdomar på glid. Jenner 

använder sig av den så kallade pygmalioneffekten vilket innebär att förväntningarna en 

människa har på en annan kan påverka dennes beteende och motivation, effekten kan också 

fungera som en självuppfyllande profetia.  Forskningen kring detta fenomen har framför allt 

handlat om samspelet lärare – elev. Det hela började år 1968 då Robert Rosenthal och Lenore 

Jacobson gav ut boken Pygmalion in the Classroom. Boken väckte en väldig uppmärksamhet 

och fick ett enormt stort inflytande på den pedagogiska debatten. Författarna tycktes ge svar 

på frågan varför det gick så bra i skolan för vissa elever medans andra ständigt misslyckades, 

allt handlade om lärarnas förväntningar på eleverna. I ett test som Rosenthal och Jacobson 

format skulle det visa sig vilka elever som satt på så kallad dold kapacitet och skulle kunna bli 

framtida stjärnor. Detta var egentligen bara ett vanligt intelligenstest och ett slumpmässigt 

antal elever valdes ut. Det visade sig att efter ett läsår hade dessa elever höjt sina betyg, sitt 

IQ samt att lärarna berättade att eleverna varit duktiga och engagerade. Alltså, det fejkade 

testet gjorde så att lärarnas förväntningar på att dessa utvalda elever skulle lyckas ökade och i 

och med de presterade eleverna bättre. Liksom samspelet lärare – elev kan vi även koppla 

detta till samspelet behandlare – klient. Det är samma grundtanke i samspelen, en som 

hjälper och en som blir hjälpt, en som försöker påverka den andra i riktning mot ett visst mål. 

Om man som missbrukare känner att behandlaren ser en som ett ”hopplöst fall”, kan risken 

vara stor att man ger upp kampen mot ett nyktert liv. Om behandlaren däremot visar 

engagemang, tror på att personen kan förändras och är positiv och motiverad kan detta leda 

till ett större självförtroende att våga och kunna sluta (Jenner 1987:87).      

  I motivationsarbetet för missbrukare mot ett drogfritt liv är det klienten som ständigt 

ligger i fokus. Sällan uppmärksammas behandlarens inställning och motivation till arbetet. 

Det har visats i en studie av Rosenthal & Jacobson (1968) att positiva förväntningar från 

lärarens sida styr elever i fördelaktig riktning och utveckling medan negativa förväntningar 

kan försämra prestationen (Jenner 1987:10). Detta kallas för pygmalioneffekten, ett 

sammanfattande begrepp när det talas om förväntningarnas betydelse (Jenner 1987:58). 
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1.7.3 Högsboanstalten 

Linda Henrikson och Kristina Bernhardsson från Göteborgs universitet skrev sin c-uppsats 

2009 med syftet att undersöka vilken betydelse kontaktmannaskapet har för den intagne och 

hur den intagne upplever kontaktmannarelationen. De begränsade sig till Högsboanstalten i 

Göteborg där de gjorde en kvantitativ enkätundersökning med 22 inlämnade svar. Även två 

kvalitativa intervjuer gjordes som komplement till enkäterna. Förutom syftet har de även 

undersökt hur delaktig den intagne är i samarbetet med sin kontaktman vad gäller att 

påverka och ta ansvar över sin egen situation samt hur rollen som intagen påverkas i 

förhållande till kontaktmannen. Resultatet visade att majoriteten av de intagna var nöjd med 

sin relation till kontaktmannen och att personkemin var grunden till ett bra samarbete. De 

intagna lade stor vikt vid egenskaper som äkthet, tillit och engagemang. På Högsboanstalten 

verkade det som de jobbade mycket med begreppet empowerment, vilket innebar att de 

intagna själv skulle jobba med och ta ansvar för sin situation. Henrikson och Bernhardsson 

kunde även utläsa att en god relation mellan den intagne och kontaktmannen kunde påverka 

hela atmosfären positivt på anstalten samt att ett bra samarbete kunde inverka på den 

intagnas uppbyggnad av ett positivt identitetsskapande (Henrikson och Bernhardson 2009). 

1.7.4 Rollsspelet 

Oliver Andersson vid Stockholms universitet skrev i sin kandidatuppsats i sociologi 

höstterminen 2012 om hur människor i olika situationer och i förhållandet till andra, intar 

olika roller. Detta sker ofta omedvetet, det finns inbyggt i oss och utvecklas i samspelet med 

våra medmänniskor. Andersson frågar sig vad som händer när individers vanliga vardag och 

normativa sociala regler försvinner och ersätts av subkulturer och institutionella regler och 

normer. För individer intagna i anstalt finns det oskrivna, informella regler och normer och 

formella förhållningsregler. Formar dessa subkulturella normer och värderingar en individ 

eller är det individen som bär dem med sig och upprätthåller dem i anstalt? Vilka effekter ger 

frihetsberövningen på den intagne och hur påverkar effekterna den intagne? Framförallt, vad 

sker med attityder och beteenden när den intagne friges? Andersson gör här en jämförelse 

mellan återfallsförbrytare och förstagångsdömda där det visar sig att den förstnämnda till 

stor del under sin verkställighet upplever sig ta över en roll som inte riktigt stämmer överens 

med sin egen rolluppfattning av sig själv medan den förstagångsdömde med kort 

verkställighet upplever sig vara kvar i sin egen roll. Skillnaden i studien ger stöd för att olika 

beteenden utvecklas beroende på faktorer som individens tidigare inställning och erfarenhet 

på anstalt eller intagen samt strafftidens längd (Andersson 2012). 
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1.8 Disposition 
 

Uppsatsen börjar med ett kapitel om massmedias inflytande på synen samhället har av 

brottslingar och brottens karaktär. Jag tar upp hur kriminalserier och filmer kan påverka 

våra föreställningar om livet på anstalter. Här introduceras även begreppet Vi och Dom. 

 Andra kapitlet fokuserar på kontaktmannens betydelse och som har stor makt att forma 

den intagna med hjälp av engagemang och motivation, och kan påverka hela atmosfären på 

anstalten. Vad man förväntar sig och vill ha ut av relationen med sin kontaktman är olika 

beroende på faktorer som ålder och straffets längd. Därefter följer ett avsnitt som handlar om 

den paradoxala relationen mellan de intagna och kriminalvårdare. Kriminalvården 

uppmuntrar till ett samspel med de intagna, men att det alltid måste finnas en balans och en 

kritisk blick. För de intagna är det en oskriven regel att inte interagera med kriminalvårdare, 

här görs en jämförelse mellan öppen och sluten anstalt.           

 Vad dessa strukturer och maktspel får för konsekvenser hos de intagna är vad nästa 

kapitel handlar om. Jag går igenom hur självbilden och identiteten påverkas och varför 

människor har en sådan benägenhet av att kategorisera. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande diskussion om vad jag kommit fram till för slutsatser. 
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2. Massmedia och samhällets syn 
 

Det är inte många som vet vad kriminalvårdare jobbar med, vilka arbetsuppgifter de har eller 

vilka människor som sitter inne. Trots detta har de flest en ganska tydlig och stark 

uppfattning om vilka typer av människor som sitter på anstalter och även de som avtjänat 

fängelsestraff men som nu är frigivna. Varifrån kommer dessa uppfattningar? Stämmer dessa 

uppfattningar med verkligheten?                  

 För några år sedan kom ett genombrott i svensk TV, stora mängder av kriminalserier och 

dokumentärer om brottslighet fick ”primetime” i TV-bilagan, där ibland CSI och Efterlyst. 

Även fängelseserier som Oz och Prison Break har säkerligen gjort sitt avtryck på TV-tittarna. 

De flesta är troligtvis medvetna om att det är fiktion, men genom att TV-bolagen konstruerar 

en värld som bygger på ett så slutet och okänt system, skapas lätt föreställningar om hur 

tillvaron är på anstalter och vilka som befinner sig där. Detta kan medföra en statisk och 

felaktig bild av människorna som sitter på anstalterna.            

 Kollektiva föreställningar om en minoritetsgrupp kan skapa grupptillhörighet och 

gemenskapskänsla från de som tillhör majoriteten. Genom att konstruera ”den främmande 

andre” som något hotfullt och negativt bildas perspektivet Vi och Dom. En klyfta som kan 

skrämma och samtidigt locka och fascinera (Alsmark 1997:11f).         

 Det är inte bara TV-serier och filmer som sätter sina spår, utan det som är klart styrande 

för samhällets uppfattningar kring brottslighet är massmediernas inflytande, där det ofta 

fokuseras kring enskilda brott så som mord och brutalt våld. Det blir ofta en förstorad bild av 

brottslighetens omfattning och karaktär som kan leda till att många, speciellt äldre 

människor får en överdrivet negativ bild av hur farligt det kan vara att vistas ute på gatorna 

(Ekbom m.fl. 2011:59). Samtidigt visar statistiken att de som är mest utsatta och offer för 

brottslighet är unga män (www.bra.se).            

 Medborgarna har länge haft ett stort förtroende för kriminalvården men i och med 

tragedin i Malexander år 1999, där två poliser dödades, samt fritagningar och 

gisslantagningar ägde rum på fyra slutna anstalter 2004, medförde ur ett massmedialt 

perspektiv, en ny situation för kriminalvården. Förtroendet sattes i gungning. 2008 gjordes 

dock en nationell trygghetsundersökning som visade att tilltron till institutionen ökat igen 

(Ekbom m.fl. 2011:59f).                   

 Numera ser man inte längre de sociala strukturerna som en bidragande faktor till att vissa 

människor hamnar i kriminella banor, utan nu anses alla ta ansvar för sin egen situation och 

handlingar oavsett vad man har för bakgrund (Ekbom m.fl. 2011:60). Massmedias konstanta 

intresse för grövre brott, som t ex mord, brutalt våld och sexualbrott, får effekten att brister i 

samhällsstrukturer och andra missförhållanden osynliggörs (Diesen m.fl. 2005:365). 
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`Medierna i det senmoderna samhället har en omättlig aptit på social avvikelse och brott, på 

individer och brottsberättelsen som kan exploateras som handelsvara`(Diesen m.fl. 

2005:365).                     

 Mediernas press på de rättsliga aktörerna kan medföra att de kan frångå regler och 

praxis, samt framkalla stress och tidspress vilket kan leda till misstag. Samtidigt menar 

Diesen att dessa negativa bilder av massmedians påverkning kan göra så att brottet får en 

mer allsidig belysning och en ökad koncentration och motivering hos de rättsliga aktörerna 

(Diesen m.fl. 2005:379). 
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3. En okänd värld 
 

Det var inte att vetenskapen påstår sig inneha sanningen men inte har det, som störde 

Foucault, utan att vetenskapen faktiskt skapar sanningen. Tillsammans med andra 

maktapparater skapar de den ordning där den blir sann, som till exempel i fängelser. Detta 

sanningsskapande har nog de flesta varit med om, vi tar ett läkarbesök som exempel. I mötet 

mellan patient och läkare är det alltid läkaren som har legitimiteten och makten att skapa och 

fastslå sanningen (Foucault 2006:xv). Här kommer även idén om att kunskap är makt in. 

Den här sortens makt är makt som endast existerar när den utövas och kan inte ses som en 

viss grupps privilegium, utan snarare som en effekt av den position som gruppen i fråga intar 

(Foucault 2006:xii).                   

 Kontrollen i ett fängelse producerar kunskap om dess underordnade och som Foucault 

menar det; ”vi måste överge tanken att kunskap bara kan utvecklas oberoende av makt och 

att det inte finns någon kunskap oberoende av maktförhållanden, på samma sätt som det inte 

finns någon makt utan kunskap” (Foucault 2006:xiii). Foucault var inte intresserad av 

individuella makthavare, vem som har eller inte har makt, utan hur de som underordnar sig 

faktiskt drabbas av makten (Foucault 2006:33). Han menade att man bör betrakta subjektet 

som görs till föremål för kunskap och som då blir ett föremål för maktutövning.    

 Kriminalvården är en okänd värld för många. Historiskt sätt har den varit skyddad från 

insynen där tjänstemännen har haft stor makt och befogenheter medan de intagna har haft 

svag status och en underordnad position.  På anstalten där jag gjorde mina intervjuer var det 

flest positiva kommentarer om relationen klienterna hade till sin kontaktman. De intagna var 

överlag nöjda med samarbetet. Utifrån hur mina informanter berättar om samspelet mellan 

kontaktmannen och dem själva, ser jag att det kan se olika ut på vad man vill ha ut av 

relationen, vad man har för förväntningar och hur man upplever tiden på anstalten. Detta 

kan bero på hur atmosfären på anstalten påverkas av olika aspekter som en bra eller dålig 

kontaktman, kontinuitet dvs. vikten av att ha en och samma kontaktman samt interaktionen 

mellan de intagna och kriminalvårdarna.  

 

3.1 Kontaktmannens betydelse 
 

Kontaktmannens uppgifter är inte bara det administrativa med personutredningar, 

verkställighetsplaner och permissioner, utan de har en viktig roll att genom stöd och 

motiverande samtal med den intagna, hjälpa klienten att få insikt om sin situation och sina 
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handlingar. Kontaktmannen är av stor betydelse för hur den intagne uppfattar, påverkas och 

formas av tiden på anstalten.                   

 På min fråga om hur en bra kontaktman ska vara, kom svaren att likna varandra. De är 

alla överens om att ett bra kontaktmannaskap grundar sig i respektfullt bemötande, tillit, 

lyhördhet och engagemang. Informanterna berättar att det är viktigt att bli tagen på allvar 

och bli hörd. I och med fängelsestraffet blir de även berövad makten att bestämma och 

utforma sitt eget liv, och då blir kontaktmannen den som ofta blir den intagnes röst och som 

får makten att antingen hjälpa eller stjälpa.  

3.1.1 Bra eller dålig? 

Atmosfären på en anstalt kan förändras snabbt. Det kan bero på någon intagen som är 

högljudd och bråkig men även kriminalvårdarna kan påverka atmosfären avsevärt. 

Kriminalvårdarna, som även är kontaktmän är de som jobbar närmast de intagna och ska 

arbeta både administrativt, samt vara stärkande och uppmuntrande för de intagna. De flesta 

jag intervjuat har överlag positiva upplevelser kring kontaktmannaskapet men det 

framkommer också negativa inslag i deras berättelser. ”Han tryckte ned folk och gjorde så det 

blev skillnad mellan intagna och kriminalvårdare”, berättar en informant då jag frågar om 

han upplevt dåligt bemötande på anstalten (intervju med intagen 2013-04-19). En dålig 

kontaktman skapa dålig stämning som kan vara belastande för alla som befinner sig i miljön. 

Inne på anstalten råder ett Big Brother-syndrom, eller som Goffman kallar det, en total 

institution. Det är när en grupp människor i en likartad situation lever tätt inpå varandra en 

längre tid, instängda och avskurna från samhället utanför (Goffman 1973:14). Mina 

informanter berättar att inne på anstalten finns det mycket begränsade aktiviteter. De känner 

sig låsta och blir aldrig utmanade att lära sig något nytt. I och med det kan minsta lilla 

händelse bli överdriven. Man gör en höna av en fjäder.           

 Jag fick höra talas om en kriminalvårdare som utövade makt över de intagna, hen tryckte 

ner dem, hade många förutfattade meningar och svaret på alla frågor var NEJ! Detta 

medförde irritation hos de intagna, vilket ofta blir av överdimensionerad karaktär. Det 

orsakade dålig stämning på anstalten och cementerade distinktionen mellan Vi och Dom. 

Rätt kontaktman kan hjälpa den intagne att bygga upp och stärka en positiv identitet i en 

annars stämplande miljö. Medan en dålig kontaktman, som utnyttjar sin position med 

nedvärderande attityder gentemot de intagna skapar dålig och spänd stämning, vilket kan 

medföra svåra belastningar för de som trycks ned.             

 Jag har förstått att det är väldigt viktigt att ha en kontaktman som är engagerad, men det 

kan vara minst lika viktigt att ha en och samma person man kan gå och prata med, inte olika 

från gång till gång. En av mina informanter berättar att han haft sex olika kontaktmän på en 

och samma anstalt och menar att relationen därför blev ytlig. Han var tvungen att gå igenom 

samma situation, och berätta samma sak flera gånger om till olika kontaktmän och menar att 
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de aldrig hann fördjupa sin relation. Han sa; ”jag är inte den person som öppnar mig så lätt 

för en ny person, det tar tid att bygga upp någonting. Viktigt att lära känna och få förtroende 

för varandra” (intervju med intagen 2013-04-18). 

3.1.2. Ålder 

Genom mina intervjuer ser jag stor skillnad på hur 20-åringen pratar om sin relation till sin 

kontaktman gentemot de övriga informanterna som var äldre. Han är mån om att det ska 

fungera bra och har stor tillit. Han jämför kontaktmannen med föräldrarollen och berättar att 

han kan prata med sin kontaktman om nästan vad som helst. Att sitta inne på anstalt tär på 

psyket, och yngre personer har svårare att klara av det än äldre. Detta kan bero på att de 

saknar livserfarenhet och kunskap och därför känner de större behov av stöd från 

kontaktmannen. Jag tar här stöd av Henrikson och Bernhardson för mina slutsatser. De 

gjorde en enkätundersökning som bl.a. visade att ju äldre du blir, desto mer ansvar tar du 

över din egen situation, och att yngre intagna då är en utsatt grupp. Att jobba aktivt med att 

stärka de intagna att ta kontrollen över sitt liv och sina handlingar kan hjälpa denna grupp, 

inte bara under verkställigheten utan även efter frigivning (Henrikson och Bernhardson 

2009:45). 

3.1.3 Straffets längd 

Engagemanget från kontaktmannen verkar vara en viktig ingrediens till en god relation men 

det tycks vara olika hur mycket engagemang man vill ha beroende på hur långt straff klienten 

är dömd till. En som blivit dömd till ett kortare straff är inte särskiljt mån om att skapa en 

god kontakt med kontaktmannen. Det händer ofta att dessa personer bedömt sig själv ha otur 

att de ”åkte dit” och anser att de inte har någon problematik och menar på att det inte är 

någon idé att börja på något eller skapa en kontakt. De bara vill sitta av sin tid så snabbt som 

möjligt.                       

 En av mina informanter som har ett straff på ungefär två år, vill inte heller ha för mycket 

engagemang från kontaktmannen men detta beror istället på att han anser sig ha för lång tid 

kvar och inte vill att kontaktmannen skulle vara på honom med en massa saker. Samtidigt 

känner han ändå att det inte heller vore bra med för lite engagemang. En kontinuerlig 

kontakt över tiden är det optimala för en klient som har ett långt straff. 

3.1.4 Motivationens betydelse 

Att arbeta på en anstalt innebär mer än att enbart hålla koll på de intagna och se så att de 

sköter sig. Kriminalvården är en statlig myndighet, som ska verka för ett tryggare samhälle. 

Genom motivations- och påverkansarbete ska kriminalvården stötta och förstärka de intagna 

så att hen kan få insikt över sin situation och sina handlingar. Här har alltså kriminalvården 

samma makt som läraren i Jenners pygmalioneffekt. Förväntningarnas betydelse har visat 

sig ha stor kraft i motivationsarbetet. Vem lyssnar på en människa som inte betyder något för 
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en eller som inte tror på att människor kan förändras? Man måste ställa sig sådana frågor för 

att inse hur stor betydelse behandlarens roll kan ha för klienten, menar Jenner (1987:87). 

 Som lärarens förväntningar på eleven, och behandlarens förväntningar på den intagna 

har också samhället förväntningar på de frigivna klienterna. Jag tror att många blir rädda för 

personer med kriminellt förflutet och inte ger dem en ärlig chans. Pygmalinoneffekten kan 

gott appliceras även i detta sammanhang, samhällets förväntningar på före detta kriminella 

är t ex att de inte går att lita på. De allra flesta anser jag har en redigerad bild av fängelser och 

de som sitter där. Från TV och film får vi en bild av hur livet innanför murarna är, men i 

verkligheten är det en okänd och främmande värld för de flesta. En av mina informanter 

uttryckte sig, att samhället ser honom som bestående kriminell, en gång kriminell, alltid 

kriminell. När ingen tror på att man kan förändras är det väldigt svårt att göra det, istället 

kan det slå tillbaka och som informanten uttryckte det; ”vad tjänar det till att försöka? Ingen 

tror på mig ändå” (intervju med intagen 2013-04-18). Alla behöver uppmuntran och stöd för 

att kunna bryta dåliga mönster och få bukt på destruktiva tankar.       

 En annan informant berättade, om en kväll i det fria när han råkade i slagsmål och det 

slutade med att den andra mannen avled av skadorna. Han dömdes till nio års fängelse för 

dråp. Han berättade att han ständigt lever med ångesten över det han gjort. Han hade vid ett 

flertal gånger under straffet skrivit brev till den avlidne mannens anhöriga och bett om 

förlåtelse men breven hade kommit tillbaka olästa. På anstalten fanns det tillgång till 

psykoterapeuter och präster för samtal vilket min informant tog vara på. Efter ett par år kom 

han till insikt att han aldrig kan ändra på vad som gjorts, att han måste förlåta sig själv och gå 

vidare i livet. Sådana människor, som hamnar på fel sida om lagen, och gör misstag som kan 

komma att kosta dem friheten, är de värda en andra chans? Han avtjänade sitt straff i 

fängelset men som han själv uttryckte det, han kan aldrig avtjäna sitt straff för samhället. En 

gång kriminell, alltid kriminell.   
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4. Interaktionen mellan intagen och 

kriminalvårdare 
 

Om interaktionen mellan kriminalvårdare och intagen är legitim eller inte råder det delade 

meningar om. Det kan vara skillnad på hur det visar sig beroende på vilken säkerhetsklass 

anstalten har men oftast är det de oskrivna reglerna som sätter gränserna.   

 Goffman skriver i sin bok Totala institutioner, att både personalen och de intagna har en 

tendens att se den andre som fientliga stereotyper. Personalen ser de intagna som bittra, 

hemlighetsfulla och opålitliga, medan de intagna ser personalen som nedlåtande, arroganta 

och elaka. Med dessa rådande stereotyper gentemot varandra tenderar personalen att känna 

sig överlägsen och rättfärdig, medan de intagna känner sig underlägsna, svaga och 

skuldbelastade (Goffman 1973:15f). Detta sätt att se på varandra finns på dagens anstalter. 

 I mån av tid ser gärna kriminalvården att personalen interagerar med de intagna, t ex 

spelar volleyboll eller bara sitter och samtalar, men vad är det som gäller och vad finns det för 

för- och nackdelar med detta? En fördel, som de flesta kriminalvårdarna på anstalten var 

överens om, var att umgänget är viktigt för att skapa ett bra band mellan de intagna och 

personalen, samtidigt blir det ett sätt att höra vad som är på gång, vad det pratas om och hur 

stämningen är i gruppen med intagna.                

 Men detta kan göra relationen problematisk. Allt handlar om en balansgång, ”känns det 

rätt, så gör det”, menade en kriminalvårdare, ”men man måste alltid tänka på hur det kan 

uppfattas utifrån” (samtal med kriminalvårdare). T ex, om andra intagna ser en 

kriminalvårdare krama en klient, vad sänder det ut för signaler, vad säger det om personen 

och hens yrkesroll? Hen skulle kunna ses som en person som är känslig, lättpåverkad och på 

så vis enkel att utnyttja (jfr Goffman 1973:85f). Det är en komplex situation där det finns 

flera sidor av myntet, men den generella uppfattningen är att de intagna inte ska interagera 

med kriminalvårdarna.  

 

4.1 Öppen eller sluten? 
 

Kriminalvården uttrycker att det vore bra om det fanns ett samspel och umgänge mellan 

vårdarna och de intagna, medan de intagna själv upplever den relationen som krystad och 

falsk. En informant uttrycker sig; ”det ska bara inte vara så, det är inte normalt. En ska vakta 
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och den andre ska vaktas” (intervju med intagen 2013-04-18). De intagna verkar ha likartade 

åsikter om detta, och grunden ligger i att den person som interagerar mycket med 

kriminalvårdarna blir ett irritationsmoment hos de andra intagna och kan uppfattas som en 

svikare eller ”tjallare”. Det råder ett maktspel på anstalterna och som är svårt att bryta. Det 

har funnits så länge fängelser existerat men har samtidigt förändrats över tid. Fångvården 

handlar inte längre bara om bevakning, kontroll och förvaring, utan numera läggs stor vikt 

vid påverknings- och motivationsarbete. Trots det, finns maktspelet kvar och hela tiden 

upprätthålls distinktionen mellan Vi och Dom.             

 Liksom kriminalvården har regler har de intagna också regler. Som intagen får man 

snabbt veta vilka regler som gäller på anstalten, antingen följer man dem eller blir man 

tillrättavisad av de andra intagna. Det kan handla om vilken toalett du får gå på eller vilken 

sida på soffan i allrummet du får sitta. Det råder olika praxis beroende på om det är en öppen 

eller sluten anstalt, men även på anstalter i olika säkerhetsklasser.       

 Öppna anstalter fungerar både som fängelse för dem med lindrigare och/eller kortare 

straff, men även som utslussning för dem som suttit på slutna anstalter. Informanterna som 

kommit från slutna anstalter till öppna har en annan inställning än de som enbart suttit på 

öppna. En man som bara har erfarenhet av öppen anstalt berättade att det oftast var en god 

och bra stämning i gruppen men när det förflyttades intagna från högre säkerhetsklasser dit, 

blev stämningen kallare och mer spänd (intervju med intagen 2013-04-19).     

 På slutna anstalter uppfattas kriminalvårdarna avsevärt mer auktoritära än på de öppna.  

Det sätts hårdare och tydligare gränser för de intagna, vilket delvis är befogat eftersom det 

krävs hårdare bevakning och säkerhet på slutna anstalter. Informanterna med erfarenhet av 

slutna anstalter förklarar att det är hårdare atmosfär både mellan intagna och gentemot 

kriminalvårdarna. ”Det är vi mot dem, oavsett. Spelar ingen roll vad jag tycker, det har alltid 

varit så och så ska det vara” (intervju med intagen 2013-04-18). Han fortsätter att berätta hur 

kriminalvårdarna utnyttjar sin maktposition för att trycka ned de intagna. För att klara av 

denna påfrestning, som innebär att man inte längre har makten att bestämma över sitt eget 

liv, krävs strategier. Hans strategi är att inte ta någon skit, från någon. Genom att aldrig visa 

sig svag för varken kriminalvårdarna eller de andra intagna kan man upprätthålla en fasad 

som inte tar åt sig av negativa påtryckningar.  

Man kan inte låta någon trampa på dig, varken plit eller intagen. Det är att visa svaghet 

och då är det lätt för folk att börja köra med dig. Du kanske inte är så som person 

egentligen men du måste sätta den här ribban inne på kåken, även mot plitarna 

(intervju med intagen 2013-04-18). 

Inne på anstalterna, eller som Goffman kallar det, total institution, bryts den vardagliga, fria 

sociala ordningen upp i tre sfärer. För det första verkställs alla aspekter av livet på en och 
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samma plats, som t ex sova och arbeta, samt att de lyder under en och samma auktoritet. För 

det andra uppstår ett påtvingat umgänge med andra människor, och den sista och tredje 

sfären handlar om hur det dagliga livet och aktiviteterna är planerade in i minsta detalj, 

minut för minut. Dessa påtvingade aktiviteter samordas till sist efter en enda övergripande 

plan som ska uppfylla institutionens officiella målsättningar (Goffman 1973:15). I denna 

styrda vardag där de intagna är underordande systemet och tenderar att känna sig maktlösa 

har de en sak ingen kan ta ifrån dem, ordet och talet. Om någon kriminalvårdare ger dåligt 

bemötande är det som oskriven lag att ”käfta tillbaka”. Kriminalvården är en myndighet och 

de som sitter där är omyndighetsförklarade. Min informant menar att de döms som vuxna 

men behandlas som barn. ”Vi har ingenting på vår sida! Kriminalvården har ju 

bestämmanderätt över oss men vi måste ju göra vad vi kan, och vi tar ingen skit. Sista ordet 

är vårt” (intervju med intagen 2013-04-18).  
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5. Konsekvenser 
 

5.1 Självbild 
 

Självbild och självkänsla är något som de allra flest värderar högt, människor behöver ha en 

bild av sig själv som gör att man kan fungera i olika roller, till exempel förälder, vän, partner, 

arbetstagare och så vidare. Det är grunden till kommunikationen och att utveckla relationer 

till andra människor. Dessa olika roller vi har är kopplade till vår identitet och position, och 

ju fler roller och relationer vi har till människor, desto mindre stress och påfrestningar 

belastas vi av. Samtidigt skapas en större motståndskraft och buffert mot motgångar och 

förluster ju fler roller man har (Nilsson och Waldemarson, 2007:41).  Människor som sitter 

på anstalt eller de med kriminellt förflutet har ofta få sådana roller att välja mellan eller har 

dålig kontakt mellan rollerna. Om man hakar upp sig på enbart en roll kan det bli 

problematiskt, t ex att hela livet och självkänslan hänger på rollen som förälder (Bergström 

2004:144ff). Inne på anstalten kan det vara svårt att leva upp till t ex papparollen. I och med 

att man blir isolerad från yttervärlden dygnet runt, inträffar en så kallad rollförlust. På 

många anstalter får de intagna inte permission eller ta emot besök första tiden. Detta för att 

skapa distans till de tidigare rollerna och ett erkännande av rollförlusten (Goffman 1973:21).

  Alla har även ett behov av att få bekräftelse på deras självbild, trots att den är negativ. 

Man vill ha en stabil bild av sig själv att utgå ifrån och människor söker sig ofta till dem som 

ser oss på samma sätt som vi ser oss själv. Människor tenderar att definiera dem som sitter 

på anstalter med en negativ och entydig bild, en gång kriminell, alltid kriminell. Vi tolkar 

andra genom hur vi ser på oss själva, vilket kan innebära att hur vi ser andra och tolkar dess 

beteende kan vara en avbildning av något oss själva (Nilsson och Waldemarson, 2007:41), så 

vad säger det om oss?  

 

5.2 Kategorisering 
 

Vi har en benägenhet att dela in människor i olika sociala kategorier utifrån likheter och 

olikheter. Det är sådant vi gör per automatik och som sällan reflekteras över. När vi möter 

någon för första gången tenderar vi att på en millisekund kategorisera in personen i en 

specifik social grupp, t ex kvinna eller man, barn eller vuxen osv. Detta avgör hur vi uppfattar 

personen, vad vi förväntar oss, samt hur vi bemöter hen. Att kategorisera in människor i olika 
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grupptillhörigheter gör vi omedvetet. Vi inser sällan vilken västentlig betydelse det har för oss 

att kategorisera människor förrän vi inte lyckas sortera in personen i en viss kategori. Det 

kan då bli störningar i samspelat med denna person. Ett exempel, när man träffar en 

människa som man inte kan avgöra könet på, kan en vanlig reaktion vara förvirring och 

osäkerhet. Det kan till och med vara svårt att föra ett banalt samtal med personen. Hela 

koncentrationen går åt till att fastställa om det är en kvinna eller man (Diesen 2005:395).

 Men varför gör vi denna kategorisering? Vi lever i en komplex värld som ställer stora krav 

på vår förmåga att ta in information, bearbeta och dra slutsatser från den. Människan klarar 

dock inte av att ta in alla intryck vi ständigt utsätts för. Vi behöver sålla informationen, 

förenkla den och prioritera intrycken för att få ihop vardagen, och ett rationellt sätt att göra 

det är att kategorisera in människor i sociala grupper (Diesen 2005:397). Det är dock 

problematiskt när grupptillhörigheten blir det primära. Genom dessa förenklade system 

bortser vi från personers faktiska egenskaper. Vi vill så gärna att våra föreställningar ska 

besannas vilket gör att vi blundar för andra egenskaper. Ofta är denna förenkling till nackdel 

för minoritetsgrupper eller andra grupper än oss själva. Social kategorisering utgör därmed 

grunden för diskriminering och bidrar till att upprätthålla föreställningen om skillnader 

mellan människor som ibland helt saknar legitimitet (Diesen 2005:398). På anstalter kan en 

hård generalisering upplevas av de intagna. Ett exempel på det är namnförlusten, vilket kan 

vara en kraftig kränkning mot den intagna, ”jag är ju en människa, inte bara ett nummer” 

(intervju med intagen 2013-04-19).  

5.2.1 Går fördomar att bota? 

Första steget att ta mot reduceringen av fördomar är att erkänna att de finns. Filosofen 

George Sabine uttryckte det så här; `Det säkraste medlet att uppnå en opartisk bedömning 

består inte i att man undertrycker sina övertygelser, utan i att man gör sig fullt medveten om 

vilka det är` (Diesen 2005:449). Andra steget är att lära sig i vilka situationer som lockar till 

sig just mina förutfattade meningar. Och tredje steget är att sträva mot att se personens 

verkliga egenskaper, bortom grupptillhörigheten och fördomarna.       

 Efter andra världskriget utvecklade Gordon Allport en teori han kallade 

kontakthypotesen. Den utgick från att negativa attityder mot grupper oftast var till följd av 

att man inte träffat människorna i fråga, och därför inte visste särskiljt mycket om dem. Om 

då människor från olika grupper skulle mötas och integrera, skulle fördomarna försvinna? 

Studier har visat att en primär faktor är ett övergripande stöd från myndigheter och andra 

auktoriteter. Utan ett tydligt stöd till reduceringen av fördomar från institutionella organ är 

det svårt att genomföra ett ingripande mot förutfattade meningar (Diesen 2005:450f).  
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5.3 Identitet 
 

Alla föreställningar vi har om vår identitet är baserad på kommunikationen med andra 

människor, de fungerar som ett eko och bidrar till vår självbild och identitet (Nilsson och 

Waldemarson 2007:44). Identitet handlar om att känna sig rotad, på ett personligt och 

individuellt plan, och kollektivt och gruppmässigt (Alsmark 1997:9).       

 Inne på anstalten tillskrivs en viss identitet de intagna utifrån deras egen självbild och 

andras. Sociologen Anthony Giddens menar att identitet inte är något givet och att den 

förutsätter en jag-medveten reflexiv process. Att man själv måste konstruera sin egen 

identitet men, som han uttrycker det, inte behöver betyda att det är detsamma som att ha 

friheten att utforma sitt liv. Detta menar han kan vara ett tvång, att människor måste verka 

som individ oavsett vilka förutsättningar man har (Alsmark 1997:53).  Författaren Lewrence 

Durrell beskriver identitetskapandet på ett liknande sätt ”man skriver sin egen historia och 

formar sin egen identitet i en ömsesidig narrativ biografi med den andre, ibland som subjekt 

och ibland som objekt.” (Alsmark 1997:52f).              

 I den illegala världen är det många som identifierar sig med kriminaliteten. Det är det 

som blir deras roll och där känner de grupptillhörighet. Andra skulle säga att de inte vill ta 

del av den kriminella världen, för vad skulle omgivningen, vänner och bekanta säga? Så är 

det samma princip som gäller för brottslingen, vad skulle de personer hen ser upp till och 

känner gemenskap med säga om hen lämnade kriminaliteten (Bergström 2004:146)? 

Identitet är utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv föränderligt, flexibelt och ständigt under 

konstruktion i samspelet och mötet med andra (Alsmark 1997:11).         

 På anstalterna blir man påtvingad ett umgänge med personer man aldrig träffat. Kanske 

skulle man aldrig dras till dessa olika personligheter utanför anstaltens murar men väl inne 

kan det vara svårt att klara sig på egen hand. ”Man kan inte stå ensam i finkan. Man måste 

hitta sin grupp för att få beskydd” (intervju med intagen 2013-04-19). Vi dras oftast till 

personer med samma utseende och stil som oss själva, detta för att man vill känna en direkt 

gemenskap och ingå i en social grupp. De andra intagna blir de närmaste du har, och som 

man skapar starka band till och att få bekräftelse från den egna gruppen kan påverkar både 

självkänslan och identiteten.  
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6. Avslutande diskussion  
 

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att undersöka hur intagna upplever bemötande och 

maktutövning på kriminalvårdsanstalt. Mina utgångspunkter var att ta reda på vad det finns 

för relationerna mellan intagen och kriminalvårdare ur ett maktperspektiv och om dessa 

relationer ser olika ut beroende på om det är en öppen eller sluten anstalt. Jag har även 

undersökt hur dessa strukturer kan komma att påverka de intagna. I detta kapitel drar jag 

ihop trådarna och presenterar mina slutsatser.          

 Samtidigt som många tycker att svenska fängelser är för bekväma, utsätts de intagna för 

stora påfrestningar såsom övervakning och frihetsberövande. De fråntas kontrollen att forma 

sitt eget liv. När den självbestämmande, självförverkligande och självansvarige ”fri 

människan” fråntas kontrollen över sitt leverne har kriminalvården stor makt att forma och 

påverka den intagna.                    

 På den öppna anstalten där jag gjorde materialinsamlingen upplever de intagna ett, 

överlag gott bemötande från kriminalvårdarna. De intagna som har erfarenhet av slutna 

anstalter hade däremot varit med om dåligt bemötande och en tydlig maktutövning. Det 

kunde handla om kriminalvårdare som nedvärderade de intagna eller de som var negativa 

och ovilliga att stötta och motivera, vilket är en viktig uppgift i kriminalvårdarnas arbete. 

Vårdarna, som även är kontaktmän, är de som jobbar närmast de intagna och har därför en 

betydelsefull roll. Att bli tilldelad en bra kontaktman som visar engagemang kan vara 

avgörande för hur den intagna upplever tiden på anstalten. En dålig kontaktman bidrar 

däremot till att hela atmosfären på anstalten kan bli negativ, vilket blir en stor påfrestning för 

alla runtom. En av mina informanter förklarade att en destruktiv kriminalvårdare genererar 

större klyftor mellan de intagna och vårdarna än vad som redan finns och är nödvändigt. Det 

skapar en ogynnsam relation som upprätthåller distinktionen mellan Vi och Dom.   

 Alla har behov av att kategorisera in människor i sociala grupper. Detta för att sålla i all 

information vi tar in och för att få ihop vardagen. Att sortera in människor i grupper är dock 

tvivelaktigt. Genom att grupptillhörigheten blir den grundläggande egenskapen vi ser, 

bortser vi från personers faktiska egenskaper. Detta utgör grunden för diskriminering och 

skillnadskapandet mellan människor.                

  Dessa strukturer och maktspel går inte omärkligt förbi. De medför konsekvenser för de 

intagna och deras självbild. Identitet är något som ständigt är i rörelse och konstrueras i 

mötet med andra, och om de andra är personer som på destruktiva sätt nedvärderar och 

kränker, kan det få förödande konsekvenser. ”Jag blir den du säger att jag är”. 
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Det du tror om mig  

Sådan du är mot mig 

Hur du ser på mig 

Hur du lyssnar på mig 

Sådan blir jag 

  (Jenner 1987) 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckta källor  

Intervjuer 

Det är genomfört fyra stycken halvstrukturerade intervjuer med intagna. Alla informanter är 

män och det finns ett åldersspann på närmare 30 år. Två av informanterna har tidigare 

erfarenheter av slutna anstalter. Intervjuerna genomfördes 2013-04-18 samt 2013-04-19 och 

är inspelade på diktafon. Dessa transkriptioner förvaras hos författaren.      

 Det har även förekommit ostrukturerade samtal med kriminalvårdare om deras allmänna 

syn på kontaktmannaskapet.  
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