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Att bli frihetsberövad är något många har åsikter om men som få har erfarenhet av. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur intagna påverkas av att vara frihetsberövade under en längre tid 

samt vilka konsekvenser det kan medföra. Fokus riktas mot hur tiden i anstalten har påverkat dem 

själva, deras relationer med anhöriga, hur de tänker kring sin kommande frigivning och 

framtidsplaner samt hur de upplever att samhället och media framställer människor som blivit 

dömda till fängelse. I studien har en kvalitativ metod använts med en narrativ utgångspunkt och 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. De intagnas berättelser analyseras med hjälp av 

utvalda teorier och tidigare forskning. Det framkom att de intagna hade olika strategier för att 

hantera sin nuvarande situation, men den gemensamma nämnaren var att de accepterade och 

anpassade sig för att ta sig igenom tiden i anstalten. Deras frihetsberövning har lett till blandade 

konsekvenser, exempelvis har relationen till anhöriga påverkats, dock anser flera av de intagna att 

de har blivit psykiskt starkare av sin tid i anstalten och kan se positivt på framtiden. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund och förförståelse 

”Här går Hagamannen på bio med familjen”. Intresset för brott har ökat i dagens media och oftast 

handlar rapporteringar om enskilda brott som mord eller brutalt våld, vilket väcker ilska och 

upprörda känslor bland läsare, exempelvis ”Mördade pojkvännen – nu har hon 352 

högskolepoäng”, ”Livstidsdömd mördare blir adoptivpappa”, ”Personal på Norrtäljeanstalten 

misshandlad” etc. (www.aftonbladet.se). Hur framställs då kriminalvårdens klienter i media?  

Media riktar ofta fokus på enskilda brott, exempelvis mord, vilket gör att många kan få en 

överdrivet negativ bild och kan på så vis sprida rädsla i samhället (Ekbom, Engström & Göransson, 

2011). De som stämplats som kriminella i media demoniseras och hängs ut som livsfarliga, vilket 

förstärker samhällets negativa syn på de som dömts till fängelse (Jonasson, 2009). I program som 

exempelvis ”Efterlyst” hängs ofta personer ut med namn och bild fast de ännu inte är dömda för 

brotten. Pressombudsmannen (PO) Yrsa Stenius har kritiserat kriminaljournalistiken för deras 

frisläppta publiceringar då detta kan innebära stor skada för den det berör. Stenius menar att man 

idag publicerar namn och bild mycket tidigare och för mildare brott än tidigare, och att detta är en 

mycket negativ utveckling. Programmet Efterlyst har än så länge inte blivit anmälda eller fått några 

reaktioner kring sin policy, men Hasse Aro erkänner dock att vid minst ett tillfälle har redaktionen 

felaktigt publicerat namn och bilduppgifter (www.second-opinion.se). 

 

I dagens samhälle pratas det ofta om fängelsekulturen. Det visas mycket filmer och serier på tv som 

skildrar vardagen i fängelser, och i tidningar kan man ständigt läsa rubriker och artiklar om enskilda 

fall. Detta kan i sin tur prägla synen på människor som begår brott och på kriminalvården som 

verksamhet. Många har åsikter om hur det är att hamna i fängelse men det är väldigt få som har 

insyn i kriminalvårdens verksamhet samt hur de intagna kan påverkas av att sitta frihetsberövade 

under en längre tid. Anledningen till att vi valt att undersöka detta område är på grund av att en av 

oss har erfarenhet av att jobba inom kriminalvården vilket har gjort att vi haft många diskussioner 

oss emellan som skapat en stor nyfikenhet kring detta ämne. Vi upplever att samhällets syn på 

kriminella ofta speglas av ett svart/vitt perspektiv utan gråzoner eller eftertanke kring människan 

bakom domen. Vi vill därför belysa de intagnas verklighet tiden efter domen, vad de har upplevt, 

hur har de påverkats och hur de ser på framtiden när de ska ut i samhället igen. Vi vill även 

understryka att vi inte på något sätt tänker förminska eller ursäkta deras handlingar i studien och 

inte heller tänker vi agera dömande. Ämnet är relevant för socialt arbete då det berör utsatta 

människor som kan behöva hjälp och stöd för att återfå en stabil och trygg vardag utan missbruk 

och kriminalitet. 

  

När det gäller kriminalvården som verksamhet har det varit relativt stabilt på mediefronten men 

tragedin i Malexander 1999 (då två poliser dödades) och rymningarna och fritagningarna 2004, 

medförde ett nytt perspektiv i media då förtroendet för kriminalvården kraftigt urholkades. Dock 

har förtroendet ökat sedan dess enligt Nationella trygghetsundersökningen 2008. Kriminalvården 

anses ha gjort många framsteg på många områden i deras arbete, exempel på detta är hur det 

framåtriktade preventivarbetet för att minska återfall i brott bedrivs samt hur personen tas om hand 

under sin verkställighet. Detta beror på att kriminalvården har satsat på fördjupad 

personalutbildning, ökat sysselsättningen på anstalterna samt utökat inslag av yrkesutbildning för de 

intagna under verkställigheten (Ekbom et al., 2011). Kriminalvården erbjuder även olika 

behandlingar och studiecirklar, exempelvis föräldracirkel (www.kriminalvarden.se). Sedan 2004 har 

kriminalvårdens säkerhet varit under utveckling, vilket bland annat har resulterat i näst intill inga 

rymningar från de tyngre anstalterna. Tack vare denna utveckling kan nu förutsättningar skapas för 

att kunna bedriva behandling, verksamhet samt att hjälpa intagna att förbereda sig för livet efter 

frigivningen utan kriminalitet och droger. En av de förändringar som har gjorts är att det på Kumla-, 
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Hall- och Saltviksanstalten har inrättats särskilda enheter för intagna som ses som extra riskabla när 

det gäller våld, fortsatt allvarlig kriminalitet, rymningar eller fritagning. Detta har inneburit en 

förbättring för dessa intagna då de bland annat erbjudits olika former av sysselsättningar som 

exempelvis studier, motion, monteringsarbete, laga mat etc. Dock varierar graden av motivation för 

de intagna och det arbetas nu med att försöka förbättra sysselsättningsutbudet (www.aftonbladet.se). 

 

”Ytterst är det en satsning på klienten för att skapa bästa möjliga förutsättningar att komma ut i 

samhället rustad för att inte återfalla i brott. Men givetvis handlar vårt arbete inte bara om vad vi 

erbjuder utan också om vilka krav vi ställer på individen. Det handlar om att varje människa ska ha 

möjligheten att förändra sitt liv, men också att ha viljan att göra det.”  

- Ulf Jonson, chef för klientenheten Kriminalvården (www.aftonbladet.se). 

 

Kriminalvården har ökat samarbetet med arbetsförmedlingen för att få en bestående effekt som 

förebygger återfall i brott. Det finns även en ökning av antalet intagna som deltar i de ackrediterade 

evidensbaserade missbruks- och brottsrelaterade program som bedrivs av Frivården. Trots detta 

återstår dock en negativ bild i massmedia. På 1970-talet fanns det en optimistisk framtidstro där 

man trodde att behandling och förändring kunde hjälpa kriminella, där man ansåg att sociala 

strukturer kunde ses som en orsak till att vissa individer hamnar i utanförskap och begår brott. Idag 

ser man snarare att människor är ansvariga för sina handlingar oavsett vilken bakgrund eller vilka 

förutsättningar de har (Ekbom et al., 2011). 

 

Det skrivs ofta om narkotikasituationen på fängelserna, om rymningar (i synnerhet om det är någon 

som kan bedömas som farlig eller har begått ett brott som klassas som grovt), eller så är det 

vinklade reportage om de intagnas situation, exempelvis hur de firar jul ensamma utan familj. Även 

ambitionerna att hjälpa intagna kan vinklas till något negativt, där media vill väcka reaktion över att 

en människa som begått en fruktansvärd handling ska få hjälp istället för att ”straffas” för sina 

gärningar. Även personalens kompetens ifrågasätts ofta i media. Generellt kan man säga att 

helhetsbilden med analyser över tid hamnar i skymundan bakom enstaka händelser och samhällets 

utbredda uppfattning om kriminalvårdens klientel. Men man får samtidigt inte glömma bort att 

massmedia är den största informationskällan och de flesta har en begränsad kunskap om 

rättsväsendet och deras arbetsmetoder. När människor blir rädda tenderar de även att bli mer 

straffbenägna och kräver hämnd, rättvisa och liknande utan eftertanke om vad som ger mest 

effektivitet i ett långt perspektiv (Ekbom et al., 2011). 

 

Både nationell och internationell forskning visar dock att frihetsberövande påföljder ofta är 

ineffektiva då de kan orsaka stort lidande samt kan leda till att den dömde på sikt blir 

anstaltsanpassad. Detta innebär att den dömdes kriminalitet istället förstärks och möjligheterna att 

få ett fullvärdigt socialt liv utan kriminellt umgänge försämras (Ekbom et al., 2011). I en 

självbiografi som gjorts på Kumla bland långtidsdömda påpekas problemet med att en person som 

blivit dömd skickas in i en viss kultur som kommer påverka denne på ett eller annat sätt, och att 

förhoppningen bör vara att denne inte blivit påverkad i en negativ riktning samt att man bör ha i 

åtanke att personen en dag ska ut i samhället igen (Jonasson, 2009). 

 

Kriminologisk forskning visar även att hårdare straff inte påverkar utvecklingen av kriminaliteten, 

exempelvis sjönk antalet mord och dråp under 1900-talet trots att dödsstraff avskaffades 1921. 

Samtidigt har narkotikabrotten ökat dramatiskt trots att strafftiden skärpts avsevärt sedan 1970-talet. 

Forskningen ger inte något stort stöd för inkapaciteringstanken (inlåsning och därmed 

oskadliggörande), då det anses att de dömda inte blir bättre av att sitta i fängelse. Det är även svårt 

att påvisa fängelsets avskräckande effekter. Istället trycker forskningen på vikten av tidiga positiva 

insatser bland utsatta grupper, såsom ungdomsbrottslingar i samhället (Ekbom et al., 2011). 
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1.2 Problemformulering 

Hur påverkas intagna av att vara frihetsberövade på kriminalvårdsanstalter under en längre tid och 

vilka konsekvenser kan det medföra? 

 

1.3 Syfte 

Att undersöka hur intagna påverkas av sin fängelsevistelse samt belysa de konsekvenser som kan 

uppstå av att vara frihetsberövad. 
 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur upplever de intagna att relationen till sig själv samt sina anhöriga har påverkats? 

2. Hur upplever de intagna att samhället och media ser på människor som dömts till fängelse? 

3. Hur hanterar de intagna sin ”vardag” i anstalten? 

4. Hur ser de intagna på sin kommande frigivning/ framtid? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer enbart undersöka intagna på en klass 3-anstalt i Sverige. Personer som döms till 

lång verkställighet ska enligt 2 kap. 1§ 1-2 st. Fängelselag (2010:610) förflyttas till lägre 

säkerhetsklass när det bedöms lämpligt för att underlätta steget ut till samhället igen. Då studien ska 

undersöka effekterna av att vara frihetsberövad en längre tid beaktas att intagna vanligtvis 

verkställer två tredjedelar av strafftiden. De tilltänkta intervjupersonerna skall därför ha en strafftid 

på tre år eller längre, samt ha suttit av en större del av verkställigheten vid intervjutillfället. Studien 

kommer inte innefatta kvinnliga intagna då den aktuella anstalten enbart innehar manliga intagna. 

Fokus kommer inte att läggas på brottets art utan det primära är verkställighetstiden samt de 

intagnas upplevelser. Då detta är en studie som har en tidsram kommer antalet intervjupersoner att 

begränsas. 

 

1.6 Precisering av begrepp 

I studien används vissa begrepp som är vedertagna inom kriminalvården. Här följer därmed en 

förklaring för den som inte är insatt i dessa termer som förekommer i studien:  

 

 Intagen: I denna studie syftar begreppet till en person som är dömd för ett eller flera brott 

och som avtjänar sitt straff i en kriminalvårdsanstalt.  

 Verkställighet: Ett annat ord för strafftiden, det brukar benämnas som verkställighet för att 

de intagna verkställer sitt straff. 

 Plit: slang för kriminalvårdare, används ofta av intagna på anstalter. 

 

1.7 Redovisning av sökmotorer, sökord m.m. 

Fakta har inhämtats med hjälp av Umeå universitets biblioteks hemsida från referensdatabasen 

SocINDEX (EBSCO) och SwePub. För att få fram relevanta vetenskapliga artiklar för studiens 

ämne användes sökorden: ”prison”, ”inmate”, ”coping”, ”criminal”, ”fängelse”, ”kriminalitet” 

samt ”kriminalvård”. De artiklar som bedömdes mest användbara och relevanta valdes ut från 

sökresultaten. De artiklar som ej valdes var på grund av att de fokuserade på återfall i brott, frivård 

samt orsaker till varför vissa hamnar i kriminalitet. 
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2. KUNSKAPSÖVERSIKT 

2.1 Häktning 

En person kan häktas om det finns risk att denne förstör bevis, fortsätter begå brott eller avviker. 

Utöver detta ska brottets art vara så allvarligt att personen riskerar fängelse i ett år eller mer. Under 

häktningstiden kan åklagare besluta att den häktade ska ha restriktioner. Detta beslut prövas sedan 

av domstolen. Restriktioner ges vid de fall utredningen kan försvåras av att den häktade har kontakt 

med omvärlden. Detta kan innebära att den häktade inte får ringa samtal, deras post granskas av 

åklagare, de får inte ta emot besök, de får inte interagera med andra häktade samt inte ha någon 

kontakt med omvärlden i form av tv, radio, tidningar etc. Om den häktade sedan blir dömd för 

brottet lämnar häktespersonalen ett placeringsunderlag till kriminalvårdens placeringsenhet. Om en 

person döms till mer än fyra år ska denne först utredas på riksmottagningen på anstalten Kumla, 

innan beslut om placering sker (www.kriminalvarden.se). 

 

2.2 Straffet som funktion  

Straffet som funktion kan kategoriseras in i flera mindre delar som representerar förväntade effekter 

av en påföljd för en brottslig handling. Dessa kategorier är prevention, rehabilitering, vedergällning 

och återupprättelse (Sarnecki, 2009).  

  

Prevention 

Enligt Sarnecki (2009) är målet med straffet som prevention att förhindra återfall i brott och detta 

sker både genom allmänprevention samt individualprevention. 

 

Allmänprevention kan beskrivas som allmän avskräckning. Straffhotet som råder enligt allmän lag 

kan direkt verka avskräckande genom att det tydligt är uttalat att om en person begår olagliga 

gärningar kommer denne bestraffas. Det verkar även indirekt då det även påverkar människors 

normer. Säger lagen att en gärning är olaglig blir detta även en norm. Genom att stämpla ett 

beteende som kriminellt brukar detta leda till en alltmer negativ inställning kring handlingen och 

beteendet blir då alltmer sällsynt och avvikande. Dock kan normerna i sin tur påverka lagen, blir en 

gärning allt vanligare brukar lagen följa med i utvecklingen i form av strafflindring, vilket i sin tur 

kan leda till avkriminalisering (Sarnecki, 2009).  

 

Individualprevention kan istället beskrivas som en avskräckning på individnivå. Genom att en 

person får uppleva bestraffning för ett brott är förväntningen att individen i fortsättningen ska 

avhålla sig från att begå brott. Dock återstår problemet att den som begår brottet kanske har lyckats 

undanhålla sig från straff många gånger tidigare, och/eller att straffet inte har inneburit ett så pass 

stort obehag att personen fortfarande anser att vinsten med att fortsätta med sin kriminalitet 

överstiger risken att bli bestraffad. Dessutom är många brott resultat av impulshandlingar där 

förövaren inte reflekterar över vilka konsekvenser dennes handlingar kan innebära (Sarnecki, 2009).  

 

Generellt visar forskning om fängelsestraffets effekter att det är vanligt att individer återfaller i brott 

efter avtjänat straff i Sverige. Av de som dömts till fängelse döms så mycket som 50 procent till en 

ny kriminalvårdspåföljd inom tre år och återfallen ökar i samband med antal tidigare domar. Enligt 

amerikansk forskning finns det ett samband mellan straffets stränghet och återfallsrisken och 

svenska data bekräftar detta i stor utsträckning. Bland de som döms till flera och längre 

fängelsestraff finns ofta en svårare och grövre kriminalitet i grunden, vilket kan förklara höga antal 

återfall i brott. Försvårande omständigheter, exempelvis faktorer hos individen, kan leda till 

strängare fängelsestraff och detta kan samtidigt öka sannolikheten för återfall i brott (Sarnecki, 

2009).  
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Bondeson (1977) studerade effekterna av ingripande inom kriminalvården, och hennes resultat 

visade att de som döms till frihetsberövade åtgärder återfaller i brott oftare jämfört med de som 

döms till villkorliga domar och skyddstillsyn. Bondeson menar att de frihetsberövande mer 

ingripande insatserna är skadliga och motverkar kriminalvårdens individualprevention och försvårar 

en återanpassning i samhället.  

 

Inkapacitering 

Innebär att man oskadliggör individen och därmed omöjliggör fortsatt kriminalitet. Genom att 

frihetsberöva en person under en viss tid, exempelvis i fängelse eller annan institution, begränsas 

dennes möjligheter till att begå brott under tiden. Inkapaciteringseffekterna står i relation med 

graden av frihetsbegränsning, då de finns de som ändå fortsätter sin brottsliga verksamhet i 

fängelset, exempelvis vid permissioner (Sarnecki, 2009). Generell inkapacitering innebär att 

straffen skärps för alla individer som begår ett visst brott, exempelvis som att man har höjt 

strafftiden för narkotikabrott sedan 1970-talet (Ekbom et al., 2011; Sarnecki, 2009). Selektiv 

inkapacitering innebär att strafftiden skärps för de individer som bedöms ha hög risk för återfall i 

brott (Sarnecki, 2009). 

 

Rehabilitering 

En annan del är rehabilitering, då individen i samband med påföljden kan få en behandling och/eller 

en annan form av stödinsats som minskar risken för återfall i brott. Det kan handla om behandling 

mot alkohol- eller narkotikamissbruk, om det kan anses att missbruket är en bakomliggande orsak 

till brottsligheten. Det finns många olika former av behandling beroende på vilken faktor som kan 

kopplas till kriminaliteten, exempelvis kan även kontakt med arbetsförmedling eller andra 

myndigheter som hjälper individen till en stabil och trygg vardag ingå under kategorin behandling 

(Sarnecki, 2009). En viktig del under verkställigheten är sysselsättning, då den intagne skall arbeta 

eller utföra någon annan form av sysselsättning, exempelvis studier. Foucault (2003) beskriver att 

anstaltens resonemang kring detta är att när kroppen utför något, är i rörelse och tankarna är riktade 

mot ett bestämt mål så försvinner jobbiga idéer och tankar och själen uppfylls av ett lugn. Dock är 

arbetet även en form av maktutövande, en tid för individuell underkastelse. Arbetet ska även lösa 

sysslolöshetsproblematiken. Att vara sysslolös i anstalten är detsamma som att vara sysslolös i 

samhället. Foucault anser att om människan inte har något arbete måste denne leva på andra, men 

genom att arbeta i fängelset återkvalificeras den dömde och blir på så sätt en undergiven arbetare. 

Det är genom detta som nyttan av arbete för en ersättning i anstalt visar sig, då fången blir mer eller 

mindre tvingad att ta till sig sin löns moraliska form som villkor för sin existens. Med andra ord är 

det lönen som ska väcka kärleken till det arbete som ska bedrivas, och då även ger vana att utföra 

arbete. 

 

Vedergällning är också en del av straffet, vars syfte är att tillfoga gärningsmannen ett lidande, 

exempelvis genom att frihetsberöva denne. Genom att gärningsmannen sonar för sitt/sina brott 

skipas rättvisa gentemot brottsoffret och samhället (Sarnecki, 2009). 

 

Sista delen av straffet är återupprättelse. Tanken med detta är att reparera och kompensera de 

skador som tillfogats brottsoffret. Denna funktion uppfylls i viss mån av domstolens beslut om 

skadestånd som bestäms vid sidan av själva brottspåföljden, exempelvis fängelse en viss tid. Dock 

finns det fler former av återupprättelse än bara skadestånd, exempelvis medling där brottsoffer och 

gärningsman träffas under ledning av en opartisk medlare för att diskutera brottet. Denna form av 

återupprättelse har fått stor spridning sedan 1980-1990-talet. Att delta i medling är frivilligt för båda 

parterna (Sarnecki, 2009).  

 

2.3 Kriminologisk forskning  

Genom åren har det utförts omfattande kriminologisk forskning och kritik gentemot fängelset som 
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institution, vilket är naturligt med tanke på dess centrala roll i straffrättspolitiken (Sarnecki, 2009). 

von Hofer (1993) publicerade bland annat en avhandling som utgörs av tre studier av fängelset. Den 

första studien handlar om fängelsestraffets historia i Sverige. Den andra undersöker fängelsets 

allmänna avskräckningseffekt, där resultatet visade att det finns ett litet stöd för detta genom svensk 

historia. Den tredje studien undersökte fängelsernas inkapaciterande effekter, med fokus på 

införandet av halvtidsfrigivningen. Slutsatsen i den undersökningen visade att en förkortad tid i 

fängelse ej ökade brottsligheten i Sverige.  

 

Nilsson (2000, 2002) undersökte och jämförde levnadsförhållanden hos 411 svenska fångar, med 

fokus på barndom, levnadsförhållanden och återfall i brott. Den studien visade att dessa fångar 

levde under svårare förhållanden i samtliga avseenden (uppväxt, utbildning, sysselsättning, 

ekonomi, boende, socialt, fysiskt, psykiskt etc.) innan de dömts för brott, jämfört med det 

representativa urvalet för Sveriges befolkning. Nilsson söker därmed en koppling till de 

samhällsförändringar som ägde rum i Sverige under 1990-talet, och att detta har inneburit en 

ytterligare försämring för de som redan hade det svårt. Nilsson anser att dagens syn på sociala 

problem ökar klyftan mellan fångarna och den övriga befolkningen, och lägger hela skulden på den 

enskilde individen. Denna bild bekräftas i Nilssons studie som gjordes i Sverige 2003. Där 

undersöker Nilsson hur bristande resurser i bland annat utbildning, arbete, boende, sociala relationer 

samt fysisk och psykisk hälsa påverkar risken för återfall i brott. Analysen är baserad på ett 

representativt urval av intagna på svenska fängelser. Med hjälp av intervjuer undersöks deras 

levnadsförhållanden, och med hjälp av belastningsregistret undersöks det sedan om dessa återfaller i 

brott inom en ram på tre år. Resultaten visar att det finns ett klart samband mellan återfall i brott och 

om de intagna har problem avseende utbildning och/eller arbete, framförallt om det även finns 

brister i de övriga områdena. En möjlig tolkning undersöker olika riskfaktorer för att förklara 

starten och fortsättningen av en kriminell karriär. En fängelsedom kan reducera chanserna att leva 

ett vanligt ”Svensson-liv” men en rimlig inkomst, vilket i sin tur medverkar till ett liv i 

marginalisering och social exkludering. Dessutom så fyller rättssystemet och avtjänad tid i fängelse 

i sig själva som en ytterligare marginaliseringsfaktor, då fortsatt involvering i kriminalitet ökar 

individernas beroende av det då det fyller både deras behov av pengar och socialt umgänge 

(Nilsson, 2003). Foucault (2003) menar att detta inte hjälper dem att bli en del av samhället igen, 

utan snarare skapar en onaturlig existens. Han menar att anstaltslivet istället kan uppmuntra och 

möjliggöra en miljö där intagna är solidariska mot varandra, hierarkiserade, samt att det kan ge 

upphov till gemensamma brott i framtiden.   

 

Sammanfattningsvis anser Sarnecki (2009) att forskningen visar att det oftast är redan utsatta och 

fattiga människor med sociala problem som begår brott och att fängelsevistelsen ger små eller inga 

brottsförebyggande effekter. Vissa forskare menar att det rent av kan vara kontraproduktivt att låsa 

in människor i fängelse då det bara ökar deras utsatthet och orsakar lidande hos individen. I 

Gustavssons rapport (1995) fanns det intagna som kunde se att fängelsedomen resulterat i något 

positivt, men det gällde oftast intagna som innehar ett flertal domar sedan tidigare och hade 

genomgått olika behandlingsprogram under anstaltsvistelsen. De förstagångsdömdas erfarenheter av 

fängelsedomen var det att de haft mindre kontakt med sina anhöriga och samhället. De intagna som 

levt på anstalten under en mycket lång tid var osäkra på om de skulle lyckas komma tillbaka ut i 

samhället. Att leva i anstalten var något välbekant där man hade en kamratgemenskap med en 

relativt ordnad social tillvaro. Det fanns inga tecken på att ett fängelsestraff verkat avskräckande för 

de intagna. 

 

2.4 De intagnas livskvalité 

I en amerikansk studie av Crank och Brezina (2013) framkommer det att bli dömd till fängelse ofta 

ses som ett hårt straff i samhällets ögon, dock visade denna studie att de intagna själva inte alltid 

delar denna åsikt. En del intagna anpassar sig relativt enkelt till fängelselivets rutiner, eller ser inte 
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straffet som något jobbigt och svårt. Lidandet av att bli frihetsberövad är väl studerat och 

dokumenterat, och det berättas ofta om situationer så som att behöva koexistera med de andra 

intagna, hot om våld, att kontakten med anhöriga begränsas, etc. Dock visar både kvalitativa och 

kvantitativa data att den upplevda svårigheten av att hamna i fängelse varierar kraftigt på 

individnivå. Även om vissa upplever att det är fruktansvärt jobbigt att bli frihetsberövad, finns det 

de som anser att livet i ett fängelse är mycket bättre än deras vanliga liv på gatan. Det finns även de 

som faktiskt föredrar att få verkställa ett straff på ett år istället för villkorlig dom eller 

samhällstjänst. Om de intagna inte finner straffet som avskräckande är risken för återfall i brott 

större. Dock skall man komma ihåg att straffet består av flera delar, såsom inkapacitering, 

rehabilitering och retribution.  

 

Crank och Brezina (2013) undersökte hur svårt straffet upplevdes kopplat till diverse faktorer, bland 

annat ålder, etnicitet, kön, social status, om de var föräldrar, antal tidigare domar etc. Studien visar 

att de som var gifta/sambos tyckte att det var mycket svårare att sitta i fängelse jämfört med de som 

var ogifta/singlar. Även tidigare forskning har påvisat att fängelset kan ha en starkt avskräckande 

effekt när det inte bara drabbar en själv utan även påverkar kontakten med ens make/maka. Studiens 

resultat visade att det var 105 procent högre risk att uppleva fängelsetiden som svår bland intagna 

som var gifta jämfört med dem som inte var det. Studien visade även att de som hade flertalet 

domar bakom sig upplevde fängelset som mindre och mindre avskräckande. Effekten var negativ 

och indikerade att för varje ny dom minskade oddsen att uppleva fängelsetiden som svår med 16 

procent. Dock visade den här studien, till skillnad från annan forskning, att högre ålder ökade den 

upplevda svårigheten med fyra procent. Andra kvalitativa studier visar snarare att äldre intagna 

tenderar att utveckla en annan tidsuppfattning, de ett sätter högre värde på sina kvarvarande år och 

ser fängelsets avskräckande effekt som bortkastat, både tids- och energimässigt. Till skillnad från 

andra studier hittade den här studien inget samband mellan kön och etnicitet när det kommer till den 

upplevda svårigheten av fängelsetiden. De fann dock att det var dubbel så hög risk att uppleva den 

som svår om den intagne hade barn jämfört med dem som var barnlösa. 

 

Resultaten av Crank och Brezinas (2013) studie kan göra att många drar slutsatsen att dagens 

fängelser är för ”snälla” mot de intagna och att det måste bli en högre bestraffning för att minska 

återfall i brott. Författarna understryker dock att sådana slutsatser vore att misstolka deras resultat. 

En anledning till varför så många idag inte upplever fängelsevistelsen som svår är att de underkastar 

sig attityder och värderingar som neutraliserar den tilltänkta bestraffningen. Tvärtom menar de att 

ökning av bestraffningen med hårdare förhållanden snarare riskerar att öka hårda kriminella 

attityder vilket kan ge ett mer kriminellt klimat på anstalter, vilket kan styrkas av annan forskning, 

(exempelvis Laub & Sampson, 2003). Vidare ska det understrykas att de flesta intagna (hela 84 

procent) inte förminskade den upplevda svårigheten av att sitta i fängelse. Men att vissa intagna inte 

upplever det som jobbigt eller svårt är ändå viktigt då det hjälper till att förklara varför vissa intagna 

återfaller i brott, trots sitt/sina avtjänade straff (Crank & Brezina, 2013). 

 

I en annan studie från Australien och nya Zeeland (Crewe, Liebling & Hulley, 2011) undersöks den 

komplexa relationen mellan kriminalvårdarnas arbetsmiljö och de intagnas livskvalité. Specifikt 

undersöks sambandet mellan kriminalvårdarnas attityder och deras beteende, speciellt när det 

handlar om deras myndighetsutövning. Deras resultat fokuserade på vikten av erfarenhet och 

kompetens, likväl som attityder, när det kom till hur myndighetsutövningen praktiseras och utförs i 

fängelserna. Studien fann även att det förekom olika arbetarkulturer bland olika personalgrupper 

mellan offentliga och privata sektorer. Resultaten visade att det faktiskt förekommer flera problem 

angående relationen mellan kriminalvårdarna och de intagna. Problemen uppkommer om 

kriminalvårdarna är alltför maktutövande, cyniska och håller alltför hårda gränser gentemot de 

intagna. Men det finns även problem när kriminalvårdarna är alltför favoriserande gentemot 

ledningen och det finns risk för att de kan uppfattas som naiva och tror för mycket på vad de 

intagna säger. Det krävs en balans för att det ska bli goda utfall bland de intagna. Gustavsson (1995) 
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beskriver relationen mellan anstaltspersonalen och intagna som varierade. Vissa har en god relation 

med sin kontaktperson och anser att det går att vara lite mer personlig med dem och speciellt 

intagna som är förstagångsdömda anser att det inte finns något större avstånd mellan personalen och 

de intagna i anstalterna. Dock skiljde sig detta från intagna som har en till två fler domar, de besitter 

istället en vi/dem-mentalitet vilket beskrivs som att de innehar en mer ”kåkmentalitet” än 

förstagångsdömda. De intagna som har mellan 7-30 domar hade varierande åsikter om personalen. 

De blir oftast väl bemötta av personalen men vissa ville inte ha någon kontakt med dem av olika 

anledningar. Dock sågs kontaktmannaskapet oftast som något positivt samt att överlag har de blivit 

bra bemötta av kriminalvårdens personal. 

 

När det kommer till hot och våld så är det de intagna med mest domar som har flest upplevelser om 

detta. De uttrycker att det dagligen kan förekomma hot och våld på anstalten och att det kan uppstå 

av olika anledningar som exempelvis knarkskulder, medicinering, gått över gränsen, vid avlöning 

osv. De menade också på att det oftast fanns legitima skäl till det, att det beror på hur man bemöter 

andra och att det bör göras på ett sådant sätt som man själv vill. De förstagångsdömda hade 

personligen aldrig blivit utsatt för varken hot eller våld men de kunde ändå se att det kunde 

förekomma. De intagna som var förstagångsdömda diskuterade oftare sin brottslighet än intagna 

som innehar ett flertal domar (Gustavsson, 1995). Detta bekräftas i en jämförelsestudie som visar att 

hot mot medintagna förekommer och de intagna som blivit hotade har varit normal-och 

långtidsdömda. Cirka åtta procent av dessa intagna har blivit hotade, dock sa majoriteten av intagna 

att hot och våld var relativt ovanligt förekommande. Mellan åren 1992 och 2002 har även hot och 

våld mot personalen på anstalterna ökat (Kling och Gustavsson, 2004). Idag verkar hot och våld inte 

öka på anstalterna utan det har snarare skett en minskning. Enligt kriminalvårdens säkerhetschef Per 

Westberg är den totala siffran över våldsincidenter av olika allvarlighetsgrad cirka 420 stycken 

sammantaget för 2012 och hittills i år (uttalandet skedde 18 november 2013). Av de 420 är det bara 

fyra stycken som bedöms som allvarliga incidenter. Han menar att våld överlag inte är ovanligt, 

men det skall samtidigt ställas mot att det idag sitter ca 4500 intagna på Sveriges olika anstalter. Att 

det finns en minskning grundar sig på att det idag görs ett grundligt arbete vid riskbedömningar och 

placeringar av de intagna. Andra faktorer som påverkar är att det ständigt pågår ett intensivt arbete 

för att förhindra att narkotika kommer in på anstalterna, att det är välutbildad personal som arbetar 

klientnära. Han understryker att det är svårt att exakt förutspå vad som kommer hända när man 

arbetar med människor, men att kriminalvården har en nolltolerans när det gäller hot och våld och 

ständigt arbetar för att minimera dessa risker (www.kriminalvarden.se). 

 

I Gustavssons (1995) rapport anser de intervjuade att intagna som missköter sig redan har gett upp. 

De har valt att acceptera att detta inte är sista gången de blir dömda och hamnar på anstalt. Vissa 

intagna uttrycker även förvåning över att de intagnas missbruk är så omfattande. Att vissa intagna 

gjorde rymningsförsök beskrevs som ett resultat av den längtan de hade till friheten, problem med 

livet utanför anstalten, avslag på permissioner samt en strävan efter att komma bort från 

”fängelselivet”. En stor anledning till att intagna missköter sig är på grund av att de mår dåligt. De 

har exempelvis problem i livet utanför anstalten som de tidigare har blundat för (och dessa tenderar 

att eskalera under anstaltstiden) eller så har de en missbruksproblematik som gör att längtan efter 

frihet blir större. Går det dessutom inte att få tag i exempelvis narkotika i anstalten kan det leda till 

rymningar. Utöver missbruk och yttre problem så kan tristessen i de arbeten de utför leda till 

arbetsvägran. Den sysslolöshet som uppstår under anstaltstiden har en stor inverkan på varför 

intagna missköter sig. Om de intagna istället skulle få lov att vara ute åtminstone en gång i veckan 

så skulle det resultera i en förbättring av både stämning och atmosfär. 

 

På senare tid har det lagts ett internationellt fokus på de exceptionella levnadsförhållanden som 

råder på skandinaviska anstalter, och skandinaviska rättssystemen har ofta beskrivits som en bra 

modell som andra länder bör ta efter (Johnsen, Granheim & Helgesen, 2011; Pettit & Kroth, 2011). 

I Johnsen et al. (2011) studie som gjordes på alla Norges 32 slutna anstalter undersöktes livskvalitén 
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bland de intagna i relation med arbetsmiljön för kriminalvårdarna. Studiens fokus läggs mest på 

kriminalvårdarna då det finns ett antagande att deras arbete, attityder, värderingar och perspektiv 

påverkar de intagnas liv på anstalterna. Det som är viktigast för både de intagna och de anställda i 

Norges fängelser är att alla ska bli sedda, hörda och respekterade som människor. De anställda och 

framförallt kriminalvårdarna har en avgörande roll när det kommer till formandet av anstaltsmiljön.  

Mindre anstalter (med mindre än 50 stycken intagna) hade mer positiva resultat på många plan 

jämfört med de mellanstora (50-100) eller de största (fler än 100). Både relationen mellan 

kriminalvårdare och intagna, och mellan kriminalvårdarna och ledningen var bättre i de mindre 

anstalterna, jämfört med de mellanstora eller största. När det är färre kriminalvårdare och intagna, 

blir det lättare att för kriminalvårdarna är lära känna de intagna, förutse deras beteende, känna igen 

deras behov och kan förhålla sig till dem på ett sätt som inte är ansträngt. Det förekom mindre 

hierarki inom ledningen (två till tre nivåer och alla kunde nås inom anstaltsområdet), och färre 

anställda kriminalvårdare ansågs bidra till de goda relationerna vilket skapar en flexibel och 

dynamisk organisation. Detta gjorde även att information delgavs och beslut fattades snabbare på de 

mindre anstalterna, vilket bekräftades i studien. Exempelvis är det mer naturligt för en 

kriminalvårdsinspektör på mindre anstalter att ha direkt kontakt med de intagna, vilket gör att 

problem ofta kan diskuteras och lösas direkt. På större anstalter tar allt som kräver beslut lite mer 

tid, vilket kan orsaka mer frustration och missnöje. Med det sagt är det inte omöjligt att skapa en 

god miljö för både anställda och intagna på de större anstalterna, men det kräver mer resurser och 

intensivt arbete för att uppnå det. 

 

Pettit och Kroth (2011) beskriver i sin studie att det svenska rättssystemet är världskänt för sina 

humana attityder och värderingar, vilket anses grunda sig i den svenska välfärden. Filosofin bakom 

detta kan beskrivas som att alla medborgare har ett kollektivt ansvar för alla medborgare under 

livets olika skeden och aspekter, och innebär att staten ser till att goda förhållanden upprätthålls. 

Denna syn ska vara homogen även när det kommer till intagna, och Sverige har idag bra program 

med bland annat undervisning och behandling i kriminalvårdsanstalterna. Enligt lag är rättssystemet 

utformat för att inkludera återanpassning till samhället utanför och motverka skadliga effekter som 

kan uppstå vid frihetsberövande. Förberedelser inför den intagnes frigivning börjar redan från första 

dagen de börjar verkställa. Det är viktigt att komma ihåg att även de intagna är medborgare som 

skall omfattas av den svenska välfärden. Det krävs insikt i att dessa människor har gjort fel och 

brutit mot lagen, men att de nu avtjänar de sin skuld gentemot samhället. När dessa individer ska ut 

i samhället igen måste kriminalvården och frivården göra sitt yttersta för att det ska bli positiva 

resultat. Attityder och arbetsmetoder ska vara utformade så att de inte gynnar ytterligare 

kriminalitet. De måste kunna se att det är en medborgare som åter reser sig på fötter, och 

förhoppningsvis kommer han eller hon fortsätta spendera sitt liv fritt och fungerande utan 

kriminalitet, i ett samhälle som vill hjälpa dem, inte hindra dem. 

 

2.5 Inför frigivningen 

När den intagna ska friges är det viktigt att ha en så bra frigivningssituation som möjligt för att 

risken för återfall ska minskas (Kling & Gustavsson, 2004). Enligt Lag (1974:203) om kriminalvård 

i anstalt 3§ står det att det ska vidtas konkreta åtgärder under den sista tiden i anstalten för att på så 

vis underlätta frigivningen för den intagna. Trots detta upplever många intagna att det svåra med 

fängelse som straff är när frigivningen inträffar. Flera har en kritisk syn på tillvägagångssättet kring 

frigivningen då många intagna skickas ut till ingenting. De anser att för att detta ska förbättras vore 

det bra med bland annat mer självförvaltning, social träning, hjälp med exempelvis körkort samt att 

planeringen kring frigivningen förbättras. Många av de intagna anser att det samarbete som finns 

mellan frivården, anstalten och socialtjänsten (och andra myndigheter) inte fungerar. De fyra 

faktorer som är viktigast för att positiv frigivning som resulterar i ett liv utan missbruk och brott är; 

bostad, arbete, eftervård samt ett socialt nätverk. Även personalen anser att frigivningssituationen 

kan förbättras, speciellt de olika samarbetena. De beskriver även att socialtjänstens krav har blivit 
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hårdare (Kling & Gustavsson, 2004).   

 

BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har gjort en rapport där de undersöker hur kriminalvården arbetar 

för att förbereda de intagna inför deras frigivning. Även om arbetet idag är omfattande med 

behandlingsplaner, förmedling av kontakter med andra instanser och förberedande 

utslussningsåtgärder fann BRÅ brister när det kom till planering, dokumentation och kunskap. Det 

kunde vara åtgärder i behandlingsplaner som inte hade utförts, eller att det hade utförts med inte 

dokumenterats. I vissa fall var kontaktmännens kunskap om de intagna bristfällig, vilket kan bero 

på en bristande kommunikation. För det första är kriminalvårdarna ofta kontaktmän åt flera intagna 

utöver deras andra arbetsuppgifter, vilket kan resultera i att de inte har tid att läsa akter ingående 

eller genomföra längre individuella samtal. En annan förklaring är de intagnas inställning gentemot 

kriminalvårdarna, då de ses som ”plitar” och representerar ett samhälle som låst in dem. Detta kan 

göra det svårt för de intagna att anförtro sig åt en kriminalvårdare och skapa ett förtroende. Många 

kontaktmän visar ett engagemang och intresse, likaså tycker även många intagna att de har en god 

relation med kriminalvårdarna, men kommunikation och kunskap om de intagna kan ändå 

förbättras. Med beaktande av säkerhetsaspekterna bedömer BRÅ att det är viktigt att arbeta med de 

intagna och ge dessa de bästa förutsättningarna inför deras kommande frigivning, speciellt de som 

har lång verkställighet (www.bra.se). 

 

2.6 Kunskapsreflektion 

Vid sökning av litteratur fann vi en brist på både nationell och internationell forskning som visar de 

intagnas perspektiv på situationer som tagit med i kunskapsöversikten. Den forskning som 

upptäcktes som tog upp detta var dessutom relativt utdaterad (exempelvis Gustavsson, 1995). Detta 

är något som har beaktats och reflekterats över i studien, men det visar ytterligare på vikten av att 

det behövs mer forskning som fokuserar på de intagnas syn och upplevelser kring dessa ämnen. Det 

hade kunnat ge en bredare kunskapsbank med tydligare kopplingar till denna studie. 
 

 

3. METOD  

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Den valda datainsamlingsmetoden för denna studie är kvalitativa intervjuer. Denna 

insamlingsmetod valdes för att på ett så bra sätt som möjligt kunna besvara frågeställningarna samt 

kunna få en mera ingående förståelse för ämnet. Kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att få utförliga 

svar från intervjupersonerna samt att de tillåts prata om det de anser är viktigast för frågan. Detta 

gör det lättare för intervjuaren att få reda på hur intervjupersonerna ställer sig kring frågeämnet. För 

att besvara studiens syfte samt att skapa en större frihet för både intervjuaren samt 

intervjupersonerna, präglades intervjuerna av en semistrukturerad karaktär. Vilket innebar att en 

strikt intervjumall inte behövde formuleras utan intervjuaren får då lov att ställa de följdfrågor som 

dyker upp. Detta arbetssätt ger även intervjupersonerna en större frihet att besvara frågorna på samt 

ökar flexibiliteten (Bryman, 2011). 

 

3.2 Val av metodansats 

För att få en fördjupad kunskap om hur en individ påverkas av att vara frihetsberövad kommer 

studien genomföras med en narrativ metodansats. Detta är en kvalitativ metod som undersöker hur 

saker sägs. Detta kan exempelvis göras genom att analysera individers sätt att tala, hur deras 

identiteter synliggörs i deras sätt att berätta och hur de framställer sig själva (Fejes & Thornberg, 

2009).  
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Att använda sig av narrativ metodansats i forskning om socialt arbete kan vara ett bra 

analyseringsverktyg då det mesta i socialt arbete har sin grund i klientberättelser, olika 

interaktionsprocesser med klienterna samt samtal. En narrativ analys kan då vara värdefull vid 

analys av dessa samtalsprocesser och samtal som sker i det sociala arbetsfältet. Narrativa berättelser 

kan beskrivas som ett betydelsesystem av tolkningar som begripliggör bland annat livserfarenheter. 

Med andra ord kan narrativ analys beskrivas som en ansats som beaktar hur händelser berättas och 

inte enbart vad som utgör berättelsens innehåll (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). 

 

3.3 Urval och bortfall 

Det strategiska urval som genomfördes i studien var i form av ett snöbollsurval. Detta urval används 

för att nå personer som besitter mycket information och som kan vara svåra att få tag i. Genom att 

ställa frågor till särskilda personer kan ”snöbollseffekten” utvidgas till att nya personer 

(informanter) hittas. De informanter som i sin tur rekommenderas av flera personer ses som särskilt 

viktiga (Bryman, 2011). Då alla tillfrågade lämnade samtycke om att delta i studien förekom inga 

bortfall från urvalet. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

För att inhämta tillstånd att genomföra studien på den tilltänkta anstalten kontaktades inledningsvis 

kriminalvårdsinspektören, och denne gav oss tillåtelse att genomföra intervjuer på anstaltens 

område under förutsättning att intervjuerna skulle ske frivilligt. Kontakt togs sedan med personal på 

anstalten för att få tag i informanter som var aktuella för studiens urval. Personalen 

rekommenderade då fyra stycken som hade strafftid på över tre år, och som hade avtjänat en större 

del av verkställigheten. För att inhämta samtycke till deltagande i studien tillfrågades dessa fyra 

intagna och delgavs informationsbrevet (se bilaga 1). De informerades om att det var frivilligt att 

delta samt att de skulle vara helt anonyma. Med hänsyn till de känsliga uppgifter som studien berör 

informerades de även om att anstaltens namn ej kommer nämnas i studien. Samtliga av de 

tillfrågade ville delta i studien.  

 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide som användes som stöd under intervjuerna (se bilaga 

2). Intervjupersonerna är fyra män i varierande åldrar, med en strafftid från 3 år och 3 månader upp 

till 10 år.  För att underlätta vid den detaljerade analys som krävs vid kvalitativa studier, och för att 

man ska kunna fånga intervjupersonens egna ordalag i svaren, spelades intervjuerna in med hjälp av 

en diktafon. Detta underlättar även för intervjuaren att vara lyhörd för intervjupersonens svar och 

kunna följa upp dessa på ett bra sätt. Intervjuaren förväntas även vara lyhörd för intervjupersonens 

svar och kunna följa upp dessa på ett bra sätt (Bryman, 2011). De intagna meddelades muntligt vid 

förfrågan om deltagande samt i informationsbrevet att intervjun skulle spelas in, och de gav sitt 

godkännande till detta.   

 

Intervjuerna genomfördes mellan den 22 -28 oktober 2013, och dessa ägde rum i Frivårdens 

programlokal samt barnrummet på det aktuella anstaltsområdet då dessa lokaler är avskilda och 

inger en mer lugn och hemtrevlig atmosfär. Dessutom beaktades det att en av författarna även 

jobbar som kriminalvårdare, därför undveks vanliga kontor och dylikt som kan föra kopplingar till 

dennes yrkesroll. Varje intervju tog cirka en till en och en halv timme att genomföra. Därefter 

transkriberades varje intervju ordagrant för att få med informantens berättelse så nära verkligheten 

som möjligt. 

 

Vid analysarbetet valdes först de citat ut från transkriberingarna som ansågs relevanta för studiens 

syfte. Därefter plockades de mest relevanta citaten ut från första urvalet. Denna process upprepades 
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även en tredje gång då de citat som var av störst betydelse användes som grund i analysen. 

Resterande citat har tolkats med hjälp av teorier och fakta till en komprimerad text. 

Arbetet med studien har genomgående under processen fördelats lika. Studiens syfte och 

frågeställningar utformades gemensamt, därefter inhämtades litteratur från varsitt håll. Efter 

inhämtning av litteraturmaterial lästes detta av båda författare för att sedan gemensamt skapa 

studiens inledning samt kunskapsöversikt. Därefter intervjuades samtliga informanter gemensamt, 

sedan delades ljudfilerna så författarna transkriberade hälften var. Hela transkriberingen lästes 

noggrant igenom av båda författare och analyserades därefter gemensamt med hjälp av litteratur 

samt teorier. Slutligen skrevs diskussionen, även denna gemensamt. Att vara två författare till 

endast en text kan skapa svårigheter längs vägen, dock har det i denna studie enbart gett positiva 

resultat. Varje författare har olika styrkor och svagheter och därför har det varit bra att vara två, då 

vi har kompletterat varandras sätt att arbeta och hjälpt varandra igenom svårare delar av studien. Vi 

har känt oss trygga i vårt samarbete och till viss del även lärt oss av varandras olika sätt att ta sig an 

de problem/hinder som kan uppstå under en forskningsstudie.  

 

 

3.5 Etiska reflektioner 

Det råder inga tvivel om att det är viktigt att tänka på den etiska aspekten när man väljer att forska 

om människor. Människor som sitter i fängelse kan vara en utsatt grupp att forska om då det finns 

risk för stigmatisering samt att det kan vara ett känsligt ämne för alla berörda parter, exempelvis den 

intagne, dennes anhöriga, eventuella brottsoffer, eventuella brottsoffers anhöriga etc. Det är viktigt 

att kritiskt reflektera över att det kan uppstå någon form av utsatthet när det forskas om denna grupp 

samt att forskaren även utför självreflektion. Detta bör vara en viktig del av forskningsprocessen 

(Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson, 2008). För att uppfylla informationskravet 

och samtyckeskravet informeras studiens deltagare både muntligt och i skrift om studiens syfte och 

upplägg samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta intervjun. 

För att uppnå största möjliga konfidentialitet har uppgifter som personernas namn fingerats samt att 

anstaltens namn aldrig nämns för att personerna inte ska kunna identifieras. Även kännetecken som 

kan identifiera anstalten kommer uteslutas. Vidare bevaras allt material som berör denna studie hos 

en av författarna på ett säkert ställe för att minimera risken att obehöriga får tillgång till materialet. 

De insamlade uppgifterna kommer inte att användas till något annat än forskningsändamålet 

gällande den här studien, därmed beaktas även nyttjandekravet (Bryman, 2011). Då intervjuerna kan 

resultera i att intervjupersonen mår psykiskt sämre, informeras de om att deras kontaktman på 

anstalten är medveten om att intervjuer kommer att genomföras och finns tillgänglig för stödsamtal. 

Om kontaktmannen finner behov kan legitimerad psykolog kontaktas. 

 

Etik inom forskningen innebär att man medvetet reflekterar över hur den forskningen man bedriver 

kan komma att påverka forskarsamhället, forskningsdeltagarna samt samhället i övrigt. Det innebär 

att etiken blir en vägvisare för forskningsprocessens olika skeden. I forskarrelationen samt övriga 

inom forskarsamhället värderas ärlighet, opartiskhet och noggrannhet högt. Exempel på detta är att 

det ska framgå att forskaren har refererat på rätt sätt, redovisat sina källor, tydligt visat varifrån de 

har tagit tidigare forskning från samt att man hanterar forskningsmaterialet på ett bra sätt.  Detta är 

även viktigt för att andra forskare ska kunna utgå från de slutsatser och resultat som framkommer i 

forskningen och sedan bygga vidare på detta (Kalman & Lövgren, 2012).  

 

Då en av författarna i denna studie tidigare har erfarenhet samt är timanställd på den aktuella 

anstalten, har detta diskuterats samt reflekterats av författarna att det kan påverka intervjuerna. Att 

tidigare haft samröre med intervjupersonerna som myndighetsperson innan studien kan ses som 

något negativt då de kan känna sig skyldiga att delta eller hämma deras intervjuer. Dock i detta fall 

ses kontakten som positiv då goda relationer har utvecklats och det råder en trygg och tillitsfull 
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relation mellan berörda individer. Detta är något som har påtalats av både de intagna samt personal. 

De intagna kommer att informeras om att intervjumaterialet inte på något vis kommer påverka deras 

verkställighet samt relation till anstaltens personal.  

 

3.6 Metodologiska reflektioner 

För att få djupare förståelse för berättarens perspektiv och syn på sitt liv, kan narrativ metod ses som 

en lovande och viktig strategi för att uppnå detta. Berättelser kan vara ett sätt att beskriva sin 

identitet för någon annan. När det gäller individer man möter i det sociala arbetsfältet, är det många 

av dessa som har brist på socialt stöd och har blivit mer eller mindre isolerade. Att använda sig av 

ett narrativt lyssnade kan få dessa individer att känna att de blir lyssnade på, bli bemött med respekt 

och kan på så vis hjälpa dem att se på sig själva med nya ögon. Detta kan vara av stor vikt i de fall 

berättaren tillhör de marginaliserade grupper som finns i samhället. Den narrativa metoden kan då 

ses som ett verktyg som vi kan använda oss av för att sätt kunna lyssna på berättarnas erfarenheter 

och på så vis öka förutsättningarna att försöka kunna lära oss om deras syn på sina liv då individer i 

marginaliserade grupper oftast varken syns eller hörs i samhället och detta resulterar då istället att 

deras livssituationer och problem riskerar att förbli dold. Detta skapar i sin tur en bättre möjlighet 

för oss att lära oss av och förstå varför och hur de tolkar sina livssituationer. Dock är en narrativ 

ansats inte en metod som kan appliceras i alla situationer. Den lämpar sig inte om forskningen ska 

ske på en större kvantitet av namnlösa subjekt. Ansatsen kräver att forskaren är omsorgsfull och har 

de tidsresurser som krävs, då det är en väldigt långsam process. Det krävs bland annat 

uppmärksamhet på nyanser av språket som berättaren använder sig av, relationen mellan subjektet 

och forskaren, samt organisering av svar (Larsson et al., 2008).  

 

 

4. TEORI  

4.1 Val av teorier 

Att förstå hur och varför andra människor agerar som de gör kan vara väldigt svårt, samt att hitta en 

förklaring till deras beteende och tankesätt då varje människa är unik. De flesta människor ingår i 

ett dagligt samspel med varandra där de är beroende av att söka förklaringar till hur olika människor 

interagerar med varandra. Det finns ett flertal olika teorier som försöker förklara just detta. Dessa 

teorier har varit olika populära genom årtalen samt har visat både svagheter och styrkor. 

Människans psyke är något som har varit av stor vikt att undersöka i flera decennier och många har 

gjort sitt yttersta för att utveckla olika förklaringsteorier som ska hjälpa oss att lättare förstå en 

människas handlande (Nilsson, 2006). 

 

Att bli frihetsberövad, placerad på en eller flera olika anstalter, lämna det välkända och oftast trygga 

bakom sig för att hamna i en ny värld, är en process som troligtvis skapar en rad olika konsekvenser 

i dessa människors liv. De teorier som valts för denna studie har blivit utvalda på grund av deras 

samband med just denna process. Teorierna kommer att ge möjliga förklaringar till varför 

människor agerar som de gör när de ställs inför svårigheter. De utvalda teorierna är: copingteorin, 

resiliensteorin samt attributionsteorin.  

 

Coping- och resiliensteorins fokus ligger på att försöka ge förklaringar och förståelse för människor 

agerande när de genomgår olika kriser och svårigheter. Attributionsteorin är vald på grund av dess 

koppling till socialpsykologin samt att den kan ge ytterligare dimensioner till copingteorin och 

resiliensteorin (Nilsson, 2006). 
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4.2 Teorier 
Copingteori 

Teorin coping innebär att individen besitter en förmåga eller utför en åtgärd som resulterar i att 

individen klarar av att hantera ett hinder som finns framför dem. Exempel på dessa hinder kan vara 

olika typer av förändringar, kriser etc. Coping är något som det talas om vid olika sorters 

sjukdomstillstånd och beskrivs inom detta område som ett sätt att hantera och lära sig att 

exempelvis leva med en dödlig sjukdom (Lundin, 2009). 

 

Coping kan även beskrivas som en form av stresshantering. När det gäller ett händelseförlopp där 

stress är inblandat har Richard Lazarus (amerikansk psykolog, 1922-2002) varit med och utvecklat 

en copingteori om stress. Lazarus anser att när en individ genomgår någon sorts svårighet och 

individen lyckas ta sig igenom detta, då är det individens egna ansträngningar som har möjliggjort 

detta. Dock kan ibland dessa ansträngningar vara övermäktiga och resultera i att individen är 

tvungen att utföra extra stora ansträngningar som ibland kan vara större än individens förmåga. 

Dessa ansträngningar är vad Lazarus beskriver som coping. Vidare innebär inte det att individens 

ansträngningar alltid betyder att denne går segrande ut ur det som varit svårt utan det kan även 

innebära att individen accepterar och istället försöker att minimera konsekvenserna som kan uppstå.  

Med andra ord kan coping beskrivas som ett sätt att hantera svårigheter, oavsett om de använder sig 

av ett passivt-, konstruktivt- eller destruktivt handlingssätt (Lundin, 2009).  

 

Enligt Lazarus (1984) måste individen inse att det inte alltid går att överkomma och segra över yttre 

påverkan. Lazarus tar även upp det att coping är något som ständigt sker, en konstant process som 

hanterar både externa och interna hinder och krav.  

 

Coping delas upp i två problemområden: problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. 

Problemfokuserad coping innebär att individen ska hantera de svårigheter som skapar stressen. 

Känslofokuserad coping innebär istället att svårigheter skapar känslor och det är dessa känslor som 

individen ska hantera (Lundin, 2009).  

 

Resiliensteori 

Resiliensteorin kan ha flera olika betydelser men ett vanligt sätt att förklara begreppet är att det är 

en förmåga att kunna återhämta sig, komma tillbaka. Det är en egenskap eller förmåga som hjälper 

miljöer, grupper eller individer att återhämta sig från kriser, katastrofer eller svårigheter. Resiliens 

används ofta när det pratas om miljön men i denna studie kommer resiliens enbart att användas 

utifrån den psykologiska synvinkeln. Resiliens kan då förklaras som en process där individen 

övervinner och återhämtar sig från svårigheterna. Ett vanligt exempel där resiliens används är när 

barn far illa. Barn som växer upp under svåra levnadsförhållanden kan övervinna detta och trots allt 

fortsätta att utvecklas och överleva svårigheterna. Barnet hanterar sin situation, utvecklas, lär sig att 

överleva och slutligen återhämtar sig. Resiliens kan även ha en biblisk betydelse, vilket innebär att  

individen går stärkt ur krisen (svårigheterna) på grund av att individen har utvecklats under krisen.  

Aktuell forskning inom ämnet menar på att det finns ett samband mellan resiliensprocessen och de 

egenskaper som finns hos individen och miljön. Några av de egenskaper som individen bör besitta 

är bra självkänsla, att kunna se positivt på framtiden men även nutiden samt att kunna finna positiva 

sätt att reagera emotionellt. Individens omvärld ska däremot inneha egenskaper som bra relationer 

inom familjen. Sedan finns det en vidare omvärld som i sin tur bland annat bör innefatta 

vänskapskretsar, kolleger etc. som finns där som stöd (Schoon, 2006).  

 

Attributionsteorin 

Begreppet attribution innebär att tillskriva en annan individ (eller sig själv) särskilda egenskaper. 

Med denna teori vill utövaren försöka förstå och hitta förklaringar till andra människors agerande 

genom att ta reda på vilka egenskaper människorna tillskriver andra och sig själva (Heider, 1958). 
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Att ha balans i sin tillvaro är något som människan eftersträvar och söker olika sätt för att skaffa 

detta (Nilsson, 2006). Attribution är ett av de sätten att försöka uppnå den balansen så att de kan 

förstå sin tillvaro. Ett exempel på denna teori är detta scenario: En kvinna går längs vägen och ser 

en man på andra sidan vägen. Mannen gestikulerar yvigt med sin hand och svär högljutt i sin 

telefon. Kvinnan tillskriver då mannen egenskaper som hotfull och aggressiv utan att egentligen ha 

någon information om honom annat än det hon sett. Genom att tillskriva mannen dessa egenskaper 

har hon skapat en förklaring till hans beteende och på så vis fått balans i sin tillvaro igen (Heider, 

1958).  

 

Inom attributionsteorin finns även begreppet det grundläggande attributionsfelet. Detta fel innebär 

att det vid tillskrivandet av egenskaper ibland kan bli fel. Det kan uppstå viss skevhet, vilket innebär 

att trots att en individ registrerar att det är de yttre omständigheterna som troligtvis påverkar en 

annans individs agerande, tillskriver ändå individen beteendet till dess egenskaper. Vi tittar på 

exemplet med kvinnan och mannen igen. Kvinnan såg att mannen slog i sin fot i vägkanten innan 

han började svära och att det troligtvis är detta som har påverkat hans humör samt yviga gester. 

Trots detta tillskriver kvinnan mannen egenskaper utifrån inre orsaker istället för de yttre 

omständigheterna. Det grundläggande attributionsfelet innebär med andra ord att när människor 

söker förklaringar för egna och andras beteende, tenderar de att överskatta de inre faktorerna och 

underskatta situationsfaktorerna (det yttre). Att människor gärna överdriver andra människors 

mindre positiva egenskaper och förminskar sina egna är relativt vanligt. Till exempel, min framgång 

beror på mina personliga egenskaper medan andra människors framgång beror till största del på 

yttre omständigheter. Tvärtom gäller vid misslyckanden. En möjlig förklaring till detta kan då vara 

att människor vill ge en så bra bild som möjligt av sig själva. Detta leder då i sin tur till att de 

medvetet utför sin attribution för att andra människor ska tycka om dem (Carle, Nilsson, Alvaro & 

Garrido, 2006).  

 

4.3 Teorireflektion 

Alla teorier har för- och nackdelar och det kan vara svårt att förklara och förstå en individs agerande 

enbart utifrån en teori. För att skapa sig en helhetsbild och försöka få fram en så bra förståelse som 

möjligt kan det krävas mer än en teori. Exempel på detta kan vara att resiliensteorin inte stämmer 

helt överens med en individ, då individen kan sakna någon av egenskaperna som resiliensteorin 

säger att denne ska besitta för en god resiliens, men individen kan ändå ha en förmåga att återhämta 

sig och utvecklas under kris. Processen kan ta längre tid men det är ändå möjligt att resultatet kan 

bli detsamma. Detta visar att teorier har svagheter och alla punkter som ska uppfyllda enligt teorin 

kanske inte alltid kan uppfyllas. Då är det bra att kunna använda sig av andra teorier för att försöka 

finna bättre förklaringar. Det finns ett flertal teorier att använda sig av för att förklara människors 

beteende. Coping- och resiliensteorin valdes på grund av deras fokus på svårigheter samt 

livsomvälvande händelser. Attributionsteorin valdes som ett komplement till de två andra teorierna 

för att ge studien en större bredd samt dess koppling till samhället och media. 

 

 

5. ANALYS  

5.1 Analysmetod 

Datamaterialet analyseras med hjälp av narrativ analys. I denna typ av analys ligger fokus på 

ingående beskrivningar av utsagor som den utvalda individen berättar om. Med detta i åtanke kan 

det observeras som en bredare analys där både ytliga och underliggande teman kan identifieras och 

analyseras (Larsson et al., 2008). Studien analyseras med en tematisk innehållsanalys, vilket innebär 

att fokus läggs på vad som berättas, det centrala i berättelsen (Bryman, 2011).  
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5.2 Redovisning av intervjupersoner 

För att skydda de intagnas identitet kommer fingerade namn användas vid redovisning av 

intervjumaterialet. Även deras ålder avrundas för att minimera risken för identifiering.  

 

Intervjuperson 1: Man, 30 år, dömd till 5 år för grov misshandel. Kallas i studien för Nils. 

 

Intervjuperson 2: Man, 70 år, dömd till 10 år för mord. Kallas i studien för Christer.  

 

Intervjuperson 3: Man, 40 år, dömd till 3 år och 3 månader för diverse alkoholrelaterade brott. 

Kallas i studien för Björn. 

 

Intervjuperson 4: Man, 50 år, dömd till 7 år för grovt narkotikabrott. Kallas i studien för Fredrik. 

 

5.3 Tiden i häktet 

Intervjupersonernas häktningstid varierade mellan allt från två veckor till elva månader och flera av 

de intervjuade upplevde häktningsperioden som både svår och turbulent. De beskriver hur deras 

psykiska hälsa påverkades negativt och vissa av dem upplevde symptom på depression.  

 

”Så jag tänkte mig väl ingenting egentligen...det var som vad fan är det frågan om...ska jag ta livet 

av mig eller inte...ungefär så var det. Inte fan ska jag sitta i fängelse.” - Nils 

 

Dock var detta mest förekommande i det initiala skedet och efter en viss tid acklimatiserade de sig 

och föll in i häktets rutiner. En möjlig förklaring till detta är att bli placerad på ett häkte kan för 

många upplevas som en svår och traumatisk förändring/händelse, och kan jämföras med att helt 

plötsligt bli svårt sjuk. Med hjälp av copingteorin går det att se, att på samma sätt som vissa 

individer lär sig att leva med sin svåra sjukdom, så lär sig de häktade att relativt snabbt anpassa sig 

till häktets regler och rutiner (Lundin, 2009).  

 

”Men jag tänkte ju ta mitt liv där ett tag...första månaden...att nu skiter jag i det här. Jag var 

beredd att slita ut kablarna och chocka mig själv eller nånting. Jag hade värsta lösningen som jag 

bara gick å tänkte på...i flera dar...näe alltså det är kört, jag kommer att bli dömd till ett långt straff 

och då är det ju färdigt. För nånting som jag inte ens skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna 

göra. Näe de var så sjukt...men tillslut så pratade jag med lite präster och personal på häktet som 

var klockrena. Så hjälpsamma människor har jag aldrig varit med om. Till slut så...näe...till slut så 

vände det där ganska fort och jag började tänka mer på grabben så där...å familj och mig själv för 

den delen.” - Nils 

 

”Ja första...första veckan var de värst, innan du ställde in huvvet att de var så. Sen så vart de ju ba 

på rutin. Då gick de bra.” - Fredrik 

 

Att inte längre ha kontroll över sitt liv kan vara påfrestande och känslan av ovisshet kan vara 

överhängande. Under häktningstiden vet de häktade oftast inte vad som händer, om de kommer 

dömas och i så fall hur lång strafftiden blir samt vilken anstalt de kommer att placeras på. Att inte få 

svar på sina frågor var något de flesta av dem upplevde som väldigt påfrestande. Trots detta tog sig 

alla intervjuade igenom frustrationen som stressen (påfrestningar) skapade och i detta går det att se 

inslag av problemfokuserad coping. Genom att följa reglerna i häktet och anpassa sig till de 

medföljande rutinerna så hanterar alla av de intervjuade svårigheterna som skapade denna negativa 

stress (Lundin, 2009). Utöver detta beskrevs även svårigheter med att inte få ringa eller ta emot 
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besök, vilket kan resultera i att de känner sig utlämnade. Graden av restriktioner kan vara avgörande 

för deras upplevda mående.  

 

”Ja alltså jag vart ju isolerad. Jag fick inte prata med andra, jag hade restriktioner då...så att...jag 

fick sitta i ett plåtrum i hundra dar.” - Björn 

 

Hur häktessituationen ser ut kan skilja sig beroende på vart man blir häktad. Fredrik blev först 

häktad utanför Sverige i ett europeiskt land. Han berättade om hur de var inlåsta 24 timmar om 

dygnet förutom när de skulle få vistas utomhus en timme per dag. De blev då utelåsta i en stålbur 

där de kunde sitta och titta ner på omvärlden, men oftast valde de själva att gå in efter ungefär en 

halvtimme då det blev mentalt påfrestande att sitta där en längre stund.  

 

Att sitta i häktet innebär att underkasta sig kriminalvårdens regler, vilket kräver att en individ är 

anpassningsbar för att underlätta tiden som följer.  

 

”Ja, från första stunden när jag hamna på häktet och dem stängde dörren bakom mig. Nu är det 

regler som gäller. Nu är det dem som bestämmer, nu bestämmer inte jag längre.” - Christer 

 

5.4 Första tiden efter domen 

När de intagna fick domen och fick reda på strafftiden fanns det blandade känslor. För de flesta var 

det både chock, uppgivenhet och ilska, men Christer accepterade situationen och ansåg att han 

begått ett brott, nu skulle han avtjäna sitt straff och tänkte därmed göra det bästa av situationen. Han 

accepterade situationen och hanterade de känslor som medföljde (känslofokuserad coping) (Lundin. 

2009). 

 

”Ja när jag fick domen så överklagade jag till alla instanser och så där. Sen fick jag ju fem år och 

då...ja vad ska jag säga...det var som jaja jag får väl ta mitt straff då. Vad ska jag göra,  jag kan ju 

inte göra nåt annat...” - Nils 

 

”Njaee jag var mest arg. Inte på mig själv...på...samhället kanske…eller jag vet inte...domstolen 

mest. Men det det beror på hur mycket man anser sig själv skyldig också...jag är inte ens överens 

med den tanken än.” - Björn 

 

”Ja vart ju jäkligt förbannad! Först, om man hade haft dem i närheten hade man väl gjort nå dumt, 

men sen lugna de ju sig, gjorde de.” - Fredrik 

 

Efter att de intagna fått sin dom ska dem placeras i en kriminalvårdsanstalt. Kriminalvårdens 

riksmottagning finns på Kumla, och där får alla som döms till 4 år eller mer genomgå en noggrann 

utredning innan de får beslut om anstaltsplacering (www.kriminalvarden.se).  

 

”Då fick man komma dit och göra en utvärdering, alltså både psykolog och massa andra höga 

potentater. De var mycket saker där va, som man skulle svara på och förklara å. Ja hela biten va, 

ifrån att man var ett litet barn och upp till dags dato.” - Christer 

 

Denna typ av utredning skedde för samtliga av intervjupersonerna utom för Björn, som åkte till en 

klass 3-anstalt direkt efter häktningen och han har hittills fått verkställa hela sitt straff på samma 

anstalt.  

 

Avdelningen på Kumla där Fredrik befann sig under placerings-utredningen beskriver han som rätt 

lugn, men berättar att man både såg och hörde om incidenter på andra avdelningar. Han berättar att 

en intagen blev så hotad till livet av andra intagna att han blev förflyttad till en annan avdelning för 
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sin egen säkerhets skull. Dock uttalar kriminalvården att andelen hot och våld har minskat från 

tidigare år (www.kriminalvarden.se). Anledningarna till att hotfulla och våldsamma situationer 

uppstår kan vara både många och varierande, några exempel på dessa är när någon av de intagna går 

över ”gränsen” eller vid knarkskulder. Många gånger handlar det om vilket bemötande de intagna 

ger varandra (Gustavsson, 1995).  

 

De intervjuade beskrev att det fanns olika tankar kring deras första tid i fängelse, mest att de inte 

visste vad de skulle förvänta sig då ingen av dem hade tänkt tanken att de skulle hamna i fängelse.  

 

”Först när man kommer in hit så vet man inte vad man har att vänta sig...med folk...å sånt där...”  

- Björn 

 

Efter den första tidens turbulens ansåg dock alla intervjuade att det ändå gick bra. Även här (i likhet 

med häktet) går det att relatera till copingteorin och att de intervjuade antingen besitter en egenskap 

eller utförde någon typ av handling för att ta sig igenom den första tiden efter domen (Lundin, 

2009). 

 

”Nä jag tyckte att det var ganska bra...jag tyckte att allting var bra.” - Nils 

 

5.5 De intagna 

Den upplevda svårigheten av att hamna i fängelse varierar kraftigt på individnivå. Det finns de som 

anpassar sig relativt snabbt, liksom att de finns en del som tycker att det är väldigt jobbigt att 

begränsas i kontakten med anhöriga, känna sig utelämnad samt att behöva koexistera med andra 

intagna (Crank & Brezina, 2013). De intagna som placeras på en anstalt kan inte välja umgänge på 

samma sätt som i det vardagliga livet, utan de tvingas in i ett kollektiv där alla måste leva tätt inpå 

varandra. Christer har verkställt en del av sitt straff på Anstalten Salberga som är en klass 1-anstalt, 

vilket är den högsta säkerhetsklassen.  

 

”Det var ju många som gjort…hemska saker där va. Och de var ju… ja de högsta tänkbara 

banditerna som kan tänkas här i Sverige va, var där. Men jag får säga de, att det var väldigt bra 

människor, å umgås med. Det var inga problem. Det hände nån gång att de var nån incident där, 

lite slagsmål nån gång sådär va.” - Christer 

 

Han berättar vidare att de som verkställde på Salberga ofta var nedstämda, då många av dem hade 

blivit dömda till livstids fängelse och aldrig visste om de skulle få komma ut. Deras enda chans är 

om de kan få tidsbestämt straff, vilket beslutas tidigast efter att de har verkställt tio år 

(www.kriminalvarden.se). Här går det att se att ovissheten är en faktor som starkt kan påverka 

intagnas psykiska hälsa på anstalterna. Det är lättare att hantera en situation när tidsramarna redan 

är bestämda. Att inte veta hur länge den svåra situationen kommer att pågå kan skapa känslor av 

maktlöshet och göra det svårare att ta sig an problemen för att minska på de negativa känslorna. 

Istället bör fokus riktas mot de känslor som framkallas av situationen och försöka att hantera dessa 

för att kunna lära sig att leva med situationen som den är.  I de fall där intagna faktiskt lär sig att 

leva med det trots att stopptiden är okänd, kan förklaringen till detta finnas inom resiliensteorin, då 

den intagne hanterar sin situation, utvecklas, lär sig att överleva och slutligen återhämtar sig. Deras 

situation kan även kopplas till copingteorin, då individen ibland inte kan påverka yttre faktorer och 

istället måste acceptera situationen som den är och försöka minimera konsekvenserna, vilket främst 

kan hanteras med hjälp av problemfokuserad och känslofokuserad coping. Då de som dömts till 

livstid inte direkt kan påverka ovissheten som framkallar negativa känslor, kan de istället försöka 

hantera känslorna genom att acceptera situationen, följa reglerna och försöka göra det bästa av 

situationen för att tiden i fängelse ska bli så smärtfri som möjligt (Lundin, 2009; Schoon, 2006).  

”Ganska många gånger tycker jag att det var tragiskt, alltså många unga killar där va eller 
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ungdomar får jag säga, upp till trettio, som hade livstid där va. Ni har inte sett det här som jag har 

sett förstår ni, så ni kan inte sätta er in i den situationen där va!” - Christer 

 

Christer förklarar att den största skillnaden mellan en klass 1-anstalt och en klass 3-anstalt är 

klientelet. De som döms till kortare verkställighet, exempelvis ett par månader, kan få verkställa 

hela straffet på en klass 3-anstalt om det bedöms säkert. Enligt Christer förstår många av dessa inte 

vad det kan innebära att hamna i fängelse då många klagar, tycker att det är jobbigt och hemskt, 

räknar ner sina dagar etc. Han menar att en sådan inställning aldrig hade fungerat på de högre 

säkerhetsklasserna, för där klagade de intagna inte över sin situation utan de visste varför de blivit 

dömda, de accepterade att de skulle befinna sig där, och anpassade sig efter reglerna. Detta kan 

tolkas som att de korttidsdömda inte behöver genomgå samma mentala process som de 

långtidsdömda, då de vet när de får komma ut igen och att det inte är någon längre tidsperiod. Det 

är möjligt att de inte ”tvingas” att använda sig av coping eller liknande för att ta sig igenom tiden på 

anstalten samt att det även är möjligt att de inte anser att domen och tiden i anstalten är en svår och 

traumatisk upplevelse (Lundin, 2009). 

 

”Jag har ju sett de tuffa grabbarna, dem som är här, de är lergökar allihop. Dem vet inte ens vad 

det innebär, nä dem tror dem är på pensionat här va! Jag säger min sanning och de är så. Men de 

är ju så en del klarar inte av de där att göra det bästa av situationen, människor. Utan...sinnet 

rinner över rätt ofta på en del och gnyr igenom å...dem accepterar inte saker och ting.” - Christer 

 

I övrigt anser Christer att de som döms till kortare verkställighet, framför allt en del äldre 

människor, aldrig kommer in i kollektivet på anstalten. Detta tror han beror på att de inte vill eller 

orkar engagera sig då de vet att de bara ska befinna sig där en kortare tid. Christer umgås därför ofta 

med de yngre, exempelvis spelar de ofta kortspel, då han tycker det ger mer i utbyte.  

 

”Och sen kan jag ju jag ge någeting också. Men bara prata me massa gubbar, gamla sura gubbar, 

om jag säger de…som är liksom är trumpna va, de ger mig ingeting! Jag upplever ju om jag umgås 

med yngre, jag blir ju ung till sinnet då va!” - Christer 

 

Dock upplever han att det är stor skillnad i djupet på konversationerna, och menar att de som har 

kort verkställighet inte engagerar sig i vad som händer ute i samhället. Enligt honom fanns det ett 

större intresse för att hålla sig uppdaterad bland de på klass 1- och klass 2-anstalterna. Även detta 

kan relateras till att de som sitter inne en mycket lång tid genomgått olika mentala strategier för att 

kunna fortsätta att leva och blicka framåt. Det kan då ses som självklart att de vill ha reda på vad 

som händer ute i samhället, de har lyckats anamma en positiv framställning (resiliensteorin) 

(Schoon, 2006).  

 

Det finns antaganden om att det förekommer mycket hot och våld inne på anstalterna, men 

intervjupersonerna hade överlag positiva erfarenheter av fängelsemiljön och de andra intagna. En 

som dock hade en annan upplevelse av detta var Fredrik. Han berättar hur han blev utfryst när han 

råkade stöta sig med Förtroenderådet då han verkställde på Saltvik som är en klass 1-anstalt. 

 

”...i dem här värre fängelserna så har du inte tillåtelse å va en outsider så att säga, för de finns ju 

kanske två-tre grupperingar. Och alla försöker få dig till den grupperingen, å gör du inte det, då 

kan du åka på däng av alla tre. Så de ger ju som ett beskytt för då att gå med i nån grupp. Och så är 

de ju de där å prata med vakter och dylikt, de är ju totalförbud.” - Fredrik 

 

”Och då sa dem till dem andra medfångarna istället att dem fick inte prata med mig, dem skulle 

frysa ut mig då istället. Å ja, jag ville ju inte göra de jävligt på min avdelning då, så vi var ute då 

prata dem int med mig, men de var för att jag sa åt dem att jag vill inte orsaka problem för dem i 

och med att dem kanske ska va där en längre tid.” - Fredrik 



20 

 

 

Sedan han fick förflyttas till de lägre säkerhetsklasserna har han positiva erfarenheter av de intagna, 

och menar att det är väldigt bra folk på den nuvarande anstalten. Ibland kan det komma någon som 

har lite kaxig attityd, men då det är väldigt lugn stämning på den aktuella klass 3-anstalten menar 

Fredrik att de ofta lugnar ner sig relativt snabbt. Detta bekräftas även av Björn, som verkställt hela 

sitt straff på den aktuella anstalten. 

 

”Men ja det kommer ju hit nitton tjugoåringar och dem är ju helt bedrövliga...i början..tills man får 

förklara för dem att ni kan vara lugn för vi är alla lugna här. Och då märker man att dem släpper 

garden och då blir dem ju sig själv igen då. Men innan dess måste dem ju prova att brösta upp sig.” 

- Björn 

 

En rimlig förklaring till varför det är så kan förklaras med hjälp av attributionsteorin. Det är möjligt 

att de yngre intagna inte har blivit dömd till fängelse tidigare och på så vis inte heller har någon 

erfarenhet eller kunskap om vad det faktiskt innebär att sitta på en anstalt. Det enda de kanske har 

att gå efter är rykten om hur man ska bete sig i fängelse samt hur de intagna där är. En annan 

informationskälla kan även vara alla de tv-serier och filmer som handlar just om fängelselivet. Det 

svåra med att få sin information från exempelvis tv är att deras rollkaraktärer ofta bygger på 

klyschor av hur de anser att en intagen ska vara och agera, det behöver inte alltid vara särskilt 

verklighetstroget. Om då de unga intagna utan erfarenhet tagit information från dessa exempel ovan 

så har de även troligtvis redan byggt upp en bild om hur de måste bete sig för att överleva i 

anstalten. Redan innan de träffat de intagna på anstalten har de tillskrivit dem olika egenskaper som 

de har fått genom olika karaktärer på exempelvis tv-serier. Att göra detta kan då vara ett sätt att 

försöka skapa en trygghet genom att försöka förstå hur livet på en anstalt kan se ut (Carle et al., 

2006).  

 

Björn berättar att just den här anstalten är väldigt lugn och att de intagna som sitter där länge blir 

som en stor familj, men han menar också att anstalten kan påverkas ganska mycket om det kommer 

in ett ”sämre element” som inte passar in i gruppen. Hur de intagna interagerar verkar ha stor 

inverkan på den allmänna fängelsemiljön, och han beskriver att anstalten var väldigt annorlunda när 

han kom dit jämfört med hur den är idag.  

 

”Njae...alltså det var ju intagna här som...ja inte mådde så bra och ...var relativt 

våldsbenägna...inte mot en annan absolut inte inte så...men alltså de hade väldigt stora problem 

med sig själv och det funkade inte så bra...för dem...en annan jag sket ju i det...för mig e de ju skit 

samma jag e ju min egen ändå. Men när jag kom hit var det väldigt struligt de första två 

månaderna.” - Björn  

 

Dock blir dessa i regel inte kvar så länge, antingen har de kort verkställighet och blir frigivna 

relativt snabbt, eller så blir de förflyttade till en annan anstalt om det blir för oroligt. 

 

”Det har varit djävulskt lugnt...det går inte att ha lugnare nästan. Ibland undrar man om PRO 

nästan inte har bättre drag än vad vi.” - Björn 

 

Nils har i överlag haft goda erfarenheter av andra intagna under sin verkställighet på olika 

säkerhetsklasser. Han menar att han undviker folk som verkar stökiga, och att det bara har varit ett 

par tre gånger att det har blivit någon incident då intagna har börjat bråka med varandra. De flesta 

menar han ändå är vettiga och vill åstadkomma något i livet.  

 

”Ja alltså jag har kunnat skött mig på anstalten och det är ingen som har jävlats och...det har alltid 

varit lugnt och skönt runt omkring mig.” - Nils 
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De flesta e ju ändå…de vill ju ändå göra förändring och vill ändå sluta med det här å...men en del 

de klarar inte av det för det är allt de kan...de kan bara...de vet inte hur det är att ha ett vettigt liv.” 

- Nils 

 

5.6 Personalen på anstalterna 

Det finns ett samband mellan de intagnas livskvalité på anstalterna och kriminalvårdarnas attityder 

och beteende, framförallt när det gäller myndighetsutövning. För att upprätthålla en god 

fängelsemiljö krävs en viss balans, då tidigare forskning visar att det uppkommer problem om 

kriminalvårdarna antingen är alltför hårda och cyniska, men även om de är alltför godtrogna och 

naiva (Crewe et al., 2011). I skandinaviska fängelser verkar det dock vara en god fängelsemiljö i de 

flesta anstalter, framförallt på de mindre där det är färre intagna och färre i personalstyrkan. Detta 

anses bero på personalens humana människosyn, attityder och värderingar (Johnsen et al., 2011; 

Pettit & Kroth, 2011). Trots detta finns det dock en viss form av ”vi och dom-känsla” och en 

förklaring kan vara de intagnas inställning gentemot kriminalvårdarna, då de representerar ett 

samhälle som låst in dem och de ses ofta som ”plitar” (www.bra.se). Att denna fängelsekultur 

förekommer bekräftades av intervjupersonerna. 

 

”Vi ska aldrig gå och prata med vakterna! Det gör man inte. Jag har aldrig ens tänkt att jag skulle 

kunna göra detta. För det funkar inte, för då är det lika bra att sätta sig på en transport och åka 

härifrån.” - Björn 

 

”Ja alltså du tar inte upp med vakterna om de inte är nåt riktigt allvarligt, utan vi försöker ju lösa 

problemena själv, lugnt och stilla. Men de har inte skett här än i alla fall, som jag vet om.”              

- Fredrik  

 

Det är inte accepterat att prata med kriminalvårdarna om det skulle uppstå någon dispyt mellan de 

intagna, utan de anser att de är vuxna människor som bör kunna lösa det själva utan att behöva 

blanda in en tredje part. Erfarenheterna av anstaltspersonal skiljde sig lite mellan intervjupersonerna 

när de jämförde hur kriminalvårdarna var gentemot de intagna på olika säkerhetsklasser. Fredrik 

upplevde att på en sluten anstalt var kriminalvårdarna mer cyniska, men han har även goda 

erfarenheter av personal på en sluten anstalt där han upplevde att de jobbade för de intagna, inte 

emot dem.  

 

”Det är en helt annan sak, jag vet inte om det beror på vakterna, ja de är väl både och tror jag, de 

är bägges fel. För dem är cynisk, dem ser det bara som ett arbete bara, ja en lön dem får. Dem har 

inte den där medkänslan för människor eller annat, utan där är du ett nummer i princip.” - Fredrik 

 

”Och man förstår ju dem också om man vänder på det, för de blir nog ganska tufft för dem om dem 

börjar få en relation med dem insatta, för då förstår dem de, för de första så sätter dem mig då i 

fara, plus att dem också kan råka ut för nånting på utsidan. Så är stämningen på såna där ställen.” 

- Fredrik 

 

I övrigt var de intervjuades erfarenheter i överlag positiva. Christer anser att om man bara själv 

beter sig respektfullt mot personalen är de respektfulla och trevliga tillbaka. I attributionsteorin går 

det att finna en rimlig förklaring till varför vissa intagna upplever viss personal som väldigt cynisk 

eller hård. Självklart kan det vara så att vissa individer i personalstyrkan är cyniska osv. men det 

kan även vara som så att vissa intagna som varit på flera anstalter med olika säkerhetsklasser tar 

med sig erfarenheterna de hade på en klass 1-anstalt till en klass 2- eller klass 3-anstalt. På dessa 

lägre säkerhetsanstalter är det istället möjligt att anta att personalen inte behöver vara lika hårda 

eller agera lika strikt på grund av att säkerhetsriskerna är lägre. Dock kan då dessa intagna ta med 

sig bilden av hur ”plitarna”, personalen tidigare agerat på andra anstalter och då tillskriva deras 
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egenskaper på personalen på den nya anstalten (Carle et al., 2006). 

 

”Ja, ja har alltid blivit respekterad var jag än har varit. Ja de har jag gjort. De har aldrig vart nå 

problem. Ja så atte...nä jag har aldrig haft problem nånstans, ingen som vart snorkig mot mig eller 

sådär... översittarfasoner. Jag har aldrig råkat ut för de så jag kan bara svara för mig själv. Men de 

är ju som jag sa, de beror ju på hur man är själv.” - Christer  

 

Christer anser att personalen har varit bra på både öppna och slutna anstalter, men att man umgicks 

mer med personalen på de slutna. Det höll även Nils med om.  

 

”Här har man väl mindre kontakt med personalen. Man har ju mer kontakt på sluten anstalt.”  

- Nils 

 

Nils tycker att anstaltspersonalen har varit bra och hjälpsam, och han minns särskilt när några 

kriminalvårdare hjälpte honom att få kontakt med hans son via telefon. Han anser även att det är 

viktigt att man har en god relation med sin kontaktperson så att man kan få den hjälp man behöver 

under sin verkställighet.  

 

”Det tycker jag e väldigt viktigt i alla fall att man kan ha kontakt med sin kontaktperson exempelvis. 

Att kunna sitta ner och prata så att den personen får inblick i behov man har eller om man behöver 

nånting eller ja så att den personen kan skriva rätt på bedömningar eller vad det ska va.”  - Nils 

 

Gustavsson (1995) tar upp att relationen mellan de intagna och kriminalvårdarna oftast är god och 

att de intagna upplever att de blir väl bemötta av personalen. Enligt hans rapport fanns vi/dem-

mentaliteten främst bland de som hade dömts flera gånger tidigare. Dock stämmer inte detta riktigt 

med intervjupersonernas utsago då det verkar vara allmänt vedertaget att man inte pratar med 

personalen på anstalterna om det uppstår problem, såvida det inte är något riktigt allvarligt, men att 

de trots det ändå upplever att relationen med kriminalvårdarna är god på de flesta anstalter. 

Intervjupersonerna har ändå stor förståelse för att kriminalvårdarnas myndighetsutövning är en del 

av deras arbetsuppgifter, och lägger inte någon större vikt vid detta. De uppger att det är vissa 

intagna som ibland motsätter sig att exempelvis lämna urinprov, men överlag är det accepterat av de 

intagna.  

 

”Om jag inte har nånting å dölja, varför ska jag då motsätta mig sånt för?” - Fredrik 

 

Funderingar kan göras kring hur stort inflytande just personalens attityder och värderingar har när 

det kommer till fängelsemiljön. Forskning visar att kriminalvårdarnas beteende och hur de utför 

sina arbetsuppgifter kan vara avgörande för hur miljön upplevs av både personal och intagna 

(Crewe et al., 2011; Johnsen et al., 2011; Pettit & Kroth, 2011). De intervjuade reflekterar dock inte 

så mycket över just personalen, utan mer att det krävs en balans mellan kompetent och respektfull 

personal och en bra grupp av intagna för att uppnå en god stämning på anstalten. 

 

5.7 Anhöriga 

Att ha anhöriga på utsidan av anstalten kan vara oerhört påfrestande och saknaden efter dem kan bli 

både stor och svår. Dock är det inte enbart de intagna som lider av detta utan även deras anhöriga 

som är tvingade att leva utan sin make, maka, förälder eller barn etc. Crank och Brezina (2013) 

beskriver hur intagna som har en partner och/eller barn ofta upplever fängelsetiden som svårare 

jämfört med de som inte har det. De som har en familj är medvetna om att konsekvenserna av deras 

handlingar inte bara drabbar dem själva, och de kan ha svårt att hantera att kontakten med familjen 

begränsas. Hur de intervjuades anhöriga har påverkats av domen har sett olika ut. 
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”Jag tror att alla var chockade, mina vänner...alltså alla...alltså det var ju ett helvete. Alltså jag 

vart ju chockad. Jag tror att dem mådde fan mer dåligt än jag, för jag satt ju ändå inne och jag var 

ju tvungen att hantera det på ett helt annat sätt än folk som var ute...men ändå jag har pratat med 

dem mycket i telefon så vi har kommit varann mycket närmare och sådära.” - Nils 

 

”De är klart de är ju jobbigt för dem. Men de har nästan blivit jobbigare nu för dem när jag har 

permissioner och kan möta dem och ska fara därifrån igen. Kan jag säga. De var faktiskt lättare 

när jag satt inne hela tiden och inte kunde fara nånstans. Å de märker jag på tjejen min, hon blir 

alldeles förstörd ett par dagar efter jag har farit då, hon blir så jäkla ledsen. Men jag har sagt de, 

ja hon får va ledsen dem där dagarna, sen får du ba tänka de är ju bara en två-tre veckor igen så 

syns vi igen. Hon må ju se fram, ställa om sig ganska fort.” - Fredrik 

 

”Dem får ta de som är va, det som har hänt de har hänt. De är inget som man…man kan inte vri 

historien tillbaka. Utan de är som de är. De får ta sitt eget ställningstagande. Det är jag hård på, de 

här. Det är jag som får lida, de är inte dem. Sen klart att de kan lida för de ändå va, men jag lider 

mest om man ser de så va. De är ju därför jag sitter på anstalt.” - Christer 

 

”Dem vet ju att jag vart lurad själv så jag har ju inga problem med att de är som att dem tror att 

jag är nån jäkla narko-langare eller håller på med nåt sånt utan, dem vet ju att jag vart ju...så nä 

inga såna problem alls.”- Fredrik 

 

Det är inte enbart de intagna som behöver lära sig att anpassa sig till det nya livet efter domen. Att 

sin make, maka, barn etc. helt plötsligt försvinner från deras vardag och endast är anträffbar vid 

särskilda datum och tider, kan upplevas som en svår förlust. Även de anhöriga måste lära sig att 

anpassa sig och gå vidare med sina liv och ta sig över de hinder som straffet framkallar (coping). 

Dock innebär det inte alltid att de klarar av att övervinna de hinder som står framför dem men de 

kan lära sig att acceptera situationen och minimera de konsekvenser som uppstår av den (Lazarus, 

1984). 

 

Björn beskriver att det som verkligen är svårt med att sitta på en anstalt en längre tid är just att vara 

ifrån sin familj. Speciellt barnen är svåra att vara borta från. Att inte kunna vara närvarande i sina 

barns liv är inte något som enbart påverkar de intervjuade utan även deras barn. Kriminalvården 

erbjuder därför kurser utifrån individernas behov, bland annat föräldrakurser för att förbättra 

relationen inom familjen (www.kriminalvarden.se). På frågan om hans relation med familjen har 

förändrats sedan hans dom svarar Björn så här: 

 

 ”Njae. Jo det har dem ju men bara till ena grabben då...den har ju blivit sämre. Men e den e på 

väg att bli bättre nu efter den där kursen...så att de löser sig nog. Så att…ja de var ju lite halvdrygt 

ett tag för han prata inte med mig på tre månader” - Björn 

 

”Nej jag har ju fått bra hjälp här inne...”  - Björn 

 

Att inte kunna vara närvarande kan skapa stora problem i de fall då intagna separerat från sin 

dåvarande partner men har gemensamma barn. Under sin tid på anstalten genomgick Nils en 

vårdnadstvist med sitt barns mor, något som var oerhört frustrerande för honom då han inte kunde 

vara fysiskt närvarande. Nils upplevde att barnets mor aktivt smutskastade honom framför barnet. 

 

”...jag är en bra far och jag har alltid tagit hand om min son. ’Nej men du sitter i fängelse. Du är 

ingen bra pappa!’ Näe det är jag inte...inte nu.  Men jag är en bra pappa när jag är ute.”  - Nils  

 

”Ett barn frågar inte såna frågor om inte dem vuxna säger åt dem.” - Nils 
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”Sen advokat sa nåt bra, för hon har ju en ny kille och dem har ju barn och ska gifta sig och ha hus 

å alltihopa...han sa att det är ju ganska enkelt för hon vill ju stöta bort dig för du är ju bara i vägen 

för hennes perfekta familj. Åh så kan det ju faktiskt va.” - Nils  

 

I detta läge kan Nils inte påverka hur hans barns mor pratar om honom till sitt barn, men genom att 

acceptera att situationen är som den är i nuläget så kan han istället försöka minimera 

konsekvenserna som uppstår av hans barns mors agerande (Lazarus, 1984). Detta är något som Nils 

också gör när han försöker att vara en del av sitt barns liv trots att han inte fysiskt kan vara 

närvarande. Nils ringer, skickar presenter etc. till sitt barn för att visa att han fortfarande är och vill 

vara närvarande i sitt barns liv. 

 

5.8 Samhället & Media 

”Samhället eller…ja samhället alltså bland vanliga medborgare kan jag säga, dem har förutfattade 

meningar. Otroligt stora förutfattade meningar om sak…anstaltslivet och fängelse. Dem sätter en 

stämpel på folk.” - Christer 

 

Media skriver ofta om enskilda fall som ofta väcker upprörda känslor i samhället. Det handlar ofta 

om grova brott, artiklar är ofta vinklade och detta förstärker samhällets negativa syn på de som 

begår brott. De stämplas som kriminella och i dagens samhälle lägger man skulden på individen 

oavsett bakgrund och förutsättningar. Förr ansåg man att samhället hade en större skuld i de fall 

människor hamnade i utanförskap och begick en kriminell handling, och menade att sociala 

strukturer hade misslyckats (Ekbom et al., 2011; Jonasson, 2009). Detta fenomen var något de 

intagna hade starka åsikter om.  

 

”Dem vet inte nånting om nånting om varför människan sitter på en anstalt, och vad den personen 

har gjort, och person kan inte råda, många gånger kan man inte råda varför man hamnar på 

anstalt. Det är situationen som uppstått just då. Då blir man, då har dem förutfattade meningar, då 

blir man jämförd, ja man drar alla över samma kam.” - Christer 

 

De intervjuade menar att detta kan skada de som sitter inne och försvåra deras framtidsutsikter.  

 

”De är klart de är mycket negativt, är det. Och även typ om du ska söka vissa typer av jobb och 

annat, då kan du få problem då.” - Fredrik 

 

”Ja de skrivs och de vinklas, helt fel va! Ja, och de skadar ju dem som är inne, de gör det.”             

- Christer 

 

”Men jag menar människan kan ju va bra i alla fall, men dem är också sådär cynisk. Dem tittar 

bara ’Aha, nä han vill vi inte ha va.’ Så de är lite fel tycker jag så.” - Fredrik 

 

”Det räcker att man är kriminell en gång så är man kriminell länge. Och det har jag inte riktigt 

förstått för det är så sjukt bra folk som ändå sitter här.” - Björn 

 

”För jag sa till dem också att du får vara snäll, klassa inte mig som ett gammalt fyllo eller nånting 

sånt där för det är jag inte utan jag har ett missbruk som jag har hanterat här nu under vistelsen 

och jag har varit nykter i två och ett halvt år...jag menar...behandla inte mig som någon idiot! ” 

- Nils 

 

Sista citatet ovan visar på att Nils anser att de tillskriver honom egenskaper som han inte besitter. 

Det finns fördomar om att alla intagna är på ett visst sätt och för att kunna förstå den världen 

(attributionsteorin) som de själva inte har någon erfarenhet av så ger de Nils attribut som de anser 
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att han ska besitta för att passa in i deras bild av en intagen (Carle et al., 2006). 

 

Nils berättar hur han har vuxit i sig själv och har under verkställigheten genomgått en tolvstegs-

behandling. Han trycker på att han aldrig har suttit i fängelse tidigare, men att han nu helt plötsligt 

blir klassad som ”de andra”, och syftar på folk med missbruksproblem.  

Björn å sin sida berättar att både tidning och tv hade publicerat en artikel med en bild på Björns 

butik och hade skrivit om hur ”illa och tokig” han var, vilket resulterade i att han förlorade 

företaget. Samtidigt finns det en förståelse kring att media fokuserar på vissa brott. 

 

”Men jag kan förstå att tidningar, press och sånt tar opp vissa personer för dem kanske är lite väl... 

om man säg grym eller annat, då som har gjort verkligt stora saker, eller ja stygga saker. Så de 

förstår jag att dem tar opp. Men, de slår ju även tillbaks på oss andra litegrann.” - Fredrik 

 

Många i dagens samhälle har inte någon egen kunskap eller erfarenhet om hur det är att sitta på en 

anstalt eller vad de intagna är för människor. De läser istället i tidningar och lyssnar på nyheterna 

om olika brott som begåtts. De försöker då förstå vad det är för människor som begår dessa brott 

och till sin hjälp har de enbart media och det ”prat” som sker i olika samhällsgrupper, och då är det 

möjligt att de tar detta till sig och på så vis drar alla över ”samma kam” och ger dem de egenskaper 

som de anser att de ska inneha (Carle et al., 2006). De intervjuade tycker det är fel att döma en hel 

människa utifrån en handling och menar att den bild som speglas i media oftast inte tar upp helheten 

kring brottet. Christer uttryckte sig kring människor som skapar sig en egen uppfattning enbart efter 

vad som står i tidningarna, och som inte kan se att även en människa som begår brott även kan ha 

goda sidor. 

 

”De är dem hemskaste människor som finns på denna jord. Då tycker jag dem som tycker de, dem 

är ynkliga människor. Fruktansvärt ynkliga människor. Så ser jag det. Och det kommer jag alltid 

göra.” - Christer 

 

”Det är som en arbetsledare sa här som jag tycker var så jävla bra: Det finns bara två slags 

människor. Dömda och icke dömda.” - Björn 

 

5.9 Att vara frihetsberövad 

Upplevelsen av att bli frihetsberövad under en längre tid kan variera beroende på var man befinner 

sig i livet, något som studerats av Crank och Brezina (2013). De intervjuade i denna studie berättade 

om hur de har hanterat sin situation hittills under verkställigheten och hur de upplever att detta har 

påverkat dem.  

 

”Så ibland när de säger att de kan förstå hur det är för mig...alltså nej ni förstår ingenting! Ni kan 

förstå kanske känslor men sen den andra biten att sitta inlåst kan nog ingen förstå som inte varit 

med om det.” 

 

Christer är positivt inställd till sin verkställighet, då han i ett tidigt skede kunde acceptera att han 

begått ett brott, blivit dömd för detta och nu får ta konsekvenserna för sitt handlande. Han försöker 

istället göra det bästa av situationen genom att noggrant följa kriminalvårdens regler och mer därtill, 

och han säger att han aldrig har fått något klagomål på någon av de anstalter han varit på under sin 

verkställighet. Här visar copingteorin att Christer har gjort ett aktivt val att acceptera sin situation 

och gå vidare och därefter ta sig an de konsekvenser som uppstår på bästa sätt 

(www.psykologiguiden.se). 

 

”Så...nu när jag har gjort den här tiden på *anstaltens namn*, och jag får säga de att...de har gått 

jättebra. Jag har ju den synen att jag har ju ett straff jag ska göra, nu när jag gjort ett brott, och det 
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straffet ska jag göra de bästa möjliga utav.” - Christer 

 

”Jag har inte haft nåt problem nånstans där jag har varit. De finns ett ord.. man måste acceptera 

saker och ting och göra de som regelverket säger, då har man de bra, då har man inga bekymmer. 

Det mottot har jag.” - Christer 

 

Christer anser att det är viktigt att man är anpassningsbar och att de intagna värnar och respekterar 

om varandra inne på anstalten för att få en så bra fängelsemiljö som möjligt. Vissa har lätt för att 

komma in i kollektivet, medan en del aldrig gör det. Det är möjligt att de intagna som aldrig 

kommer in i gemenskapen har svårast att hantera sitt straff. De har inte använt sig av coping eller 

resiliens för att anpassa sig och gå vidare utan det är möjligt att de istället valt att ”blunda” för hur 

deras situation ser ut. Genom att göra detta kan de heller inte finna någon acceptans, vilket i sin tur 

försvårar anpassning till livet på anstalten och söka nya kontakter bland sina medintagna. Att skaffa 

vänner på anstalten kan ses som ett sätt att gå vidare och att de har accepterat att de ska befinna sig 

på anstalten under en längre tid, vilket är något de inte vill eller kan göra. Detta innebär då att de 

aldrig kommer in i gemenskapen (Lundin, 2009; Schoon, 2006). 

Christer beskriver att det trots allt har gått bra för honom att hantera sin situation och att han har lärt 

sig mycket under sin tid i fängelse. 

 

”Jaa... jag får väl säga det, jag har påverkats positivt. Jag har ju lärt mig fruktansvärt mycket som 

jag aldrig...som jag aldrig hade lärt mig, då hade jag ju levt mitt liv där. Arbetat, haft stora planer 

på när jag skulle bli pensionär, ålderspensionär. Jag hade stora planer.” - Christer 

 

”Men de blir ju automatiskt så, men de är de att jag har ju haft tid att se hur människor fungerar. 

Hur dem tänker. Hur dem beter sig, i situationer. De är allt mycket intressant hela denna resan. Se 

hur människor reagerar, hur dem tänker. Det är mycket intressant.” - Christer 

 

Dock trycker Christer på en viktig sak, vilket är hans ålder. Hur intagna hanterar att bli 

frihetsberövade skiljer sig mycket från person till person och beroende på var personen befinner sig 

i livet och hur ens levnadssituation ser ut på utsidan (Crank & Brezina, 2013).  

 

”Och sen får vi skilja på en sak som är väldigt viktig. Jag har ju gjort mitt liv, jag har ju vart med 

om hela livet. De måste ni tänka på här nu va, jag har ju gjort allting, skapat familj, skapat allting. 

De har jag bakom mig. Jag har ju gjort allting. En som är 25 år, kanske 30 år, ska börja livet och 

har hela detta framför sig va. Det måste vara svårare för en sån person att acceptera så, veta det, 

jag kanske aldrig kommer ut.” - Christer 

 

”De är olika saker här va, man får tänka och sätta sig in i situationen här. Den personen som sitter 

inne på livstid, de är så...jag har ju fast...fast dom va, på 10 år, och sen efter två tredjedelar så 

kommer jag ut va. Dessa personer som har familjer, små barn och sånt här va, aldrig veta om de 

över huvudtaget kommer ut igen va. Jag har ju ett mål.” - Christer 

 

Han berättar att under hela sin tid i fängelse har det hemskaste varit att se dessa tragiska livsöden 

med unga, duktiga och arbetsamma män som döms till livstids fängelse och varje dag lever i en 

ovisshet om de någonsin kommer ut igen. Om hur de kan leva under förhållanden där de inte vet om 

deras ansökan om tidsbestämt straff kommer beviljas eller avslås, och vilken psykisk påfrestning 

det kan innebära. De vet att deras barn växer upp utan dem, det blir skilsmässor och familjen 

förändras. Här kan man se tydliga kopplingar till Crank och Brezinas (2013) studie, som visade att 

fängelsetiden upplevdes som mycket svårare när det inte bara drabbade den dömde utan även 

dennes familj. Den studien visade dock att även äldre personer tenderade att uppleva tiden i 

fängelse som svår, men i Christers fall verkar detta inte stämma då han inte upplever att fängelset 

har påverkat honom negativt, utan istället försöker han göra det bästa av sin verkställighet. Detta 
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kan bero på, som Christer själv nämner i citaten ovan, att han redan har levt ett meningsfullt liv, 

hans barn är vuxna nu och han har dessutom ett datum han kan sikta på när han blir villkorligt 

frigiven. Christers attityd och sätt att hantera sitt straff kan med lätthet kopplas till copingteorin 

(som i tidigare stycke förklarats) (Lundin, 2009). 

 

”Allting kan inte vara perfekt. Det kan inte vara hundra saker och ting här i livet, på anstalt kan de 

inte heller vara hundra. Det är alltid nåt ibland som strular. Det så med allting, även i det civila 

livet kan inte allting vara perfekt, det går inte.” - Christer 

 

Även Fredrik upplever att han har kunnat acceptera, anpassa och hantera sin fängelsetid bra hittills, 

vilket kan förklaras med hjälp av resiliensteorin. Fredrik trivs inne på anstalten och ser positivt både 

på sin situation just nu, samt inför hans kommande frigivning om cirka ett år. Dessutom har han 

goda relationer med både hans barn och en fast partner, vilket ökar hans möjligheter till hantering 

och återhämtning (Schoon, 2006). Det var mest i början som han tyckte det var jobbigt, men han 

berättade om vad en annan intagen hade sagt till honom: 

 

”Han sa åt mig de att, för de första när du åker in sådär, du tänker aldrig på dig själv, du tänker på 

allt annat på utsidan. Vad som sker med dem å allt sånt där och du är orolig å massa såna ting. 

Men han sa åt mig de, att en sak ska du veta, att först och främst ska du tänka på dig själv, att du 

själv mår bra, för de är du som är här inne. Sen kan du tänka på utsidan.” - Fredrik 

 

”Men jag må ju säga ändå, de har gått jäkligt bra för mig hela tiden. Men de tror ja att, att de 

beror på att man är som människa själv. Hade jag varit en sån där liten bråkstake och orsakat å 

problem och annat då tror jag hade haft en mycket jobbigare tid. Men i och med att, ja att man är 

som är då, jag tycker allt har gått jättebra. Jag har ba sett positivt på allting.” - Fredrik 

 

Vid frågan om hur han tror att den här erfarenheten har påverkat honom, berättar han att han idag 

inte litar lika mycket på folk längre då han anser att han blev lurad in i situationen som ledde till 

brottet. Han uppger att han ofta brukar ställa upp och hjälpa folk men säger att han i framtiden 

kommer tänka sig för innan.  

 

”De här är den dyraste lärdomen jag nånsin har haft.” - Fredrik 

 

Nils hanterade sina tankar och känslor genom att prata om det. Han tog varje tillfälle som gavs, 

exempelvis när frivillighetsfolk kom till anstalten, och pratade om hur han mådde och fokuserade 

på sig själv.  

 

”Det viktigaste tror jag är att få prata och gå till botten med hur man känner och tycker å hur man 

vill leva och hur man vill göra för att förändra den situation man är i...så tycker jag i alla fall.”      

- Nils 

 

Nils kom till insikt i att han hade ett alkoholmissbruk vilket ledde till att han genomgick en 

tolvstegs-behandling. Idag är han positivt inställd till att han trots allt blev dömd till en längre 

strafftid, då han tror att han inte hade kommit till samma insikt om han bara blivit dömd till några 

månader. Nils har genom ett konstruktivt handlingssätt använt sig av både problemfokuserad och 

känslofokuserad coping under sin tid i anstalt. Han kom till insikt att han hade ett alkoholmissbruk 

och tog tag i det då han genomgick behandlingsprogrammet, och han lade stort fokus på sitt eget 

mående och pratade mycket om sina tankar och känslor (Lundin. 2009).  

 

”Jag tänkte på det i efterhand att det var ganska skönt faktiskt med ett break...inte när man tittar på 

brottet för då var det väl inte så jävla spännande men rent allmänt så var det ganska skönt att få det 

här stoppet...jag ville ju inte det här men det var ändå skönt att få stoppet och kunna stanna upp 
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och tänka och göra nånting åt det...så att...det kändes riktigt bra.” - Nils 

 

När han befann sig på Österåker och var klar med behandlingen började funderingarna om han 

skulle förflyttas till en klass 3-anstalt. Han fick höra då av andra intagna att det var jobbigt att 

hamna på en öppen anstalt, men det håller inte Nils med om alls. Nu när han är på en klass 3-anstalt 

tycker han att det känns väldigt bra och att det är det bästa stället han har varit på, och att allt har 

gått bra.  

 

”Men så tänkte jag det att efter första året...att fan jag ska sitta i fängelse i vad blir det två år och 

fyra månader till, hur i helvete ska jag klara de? Och så är jag här nu med bara tio månader kvar. 

Det har ju gått skit bra!” - Nils 

 

När han blir villkorligt frigiven kommer han ha suttit totalt tre år och fyra månader. Det svåraste 

med att sitta i fängelse har varit att han tappade kontakten med sin familj i samband med att han 

blev dömd, och att relationen med sitt barn har försämrats. Men han ser även att det finns positiva 

aspekter, då han tycker att den här upplevelsen har gjort honom starkare som människa. Här kan 

man se tydliga kopplingar till resiliensteorin, då Nils har gått stärkt ur den här erfarenheten och är 

något som han kommer bära med sig länge. Han har hanterat sin situation, utvecklats som person, 

och tar varje dag ytterligare ett steg mot återhämtning inför hans kommande frigivning (Schoon, 

2006). 

 

”Ja...det är ju ganska enkelt. Jag har suttit i fängelse i tre år och fyra månader när jag muckar, så 

att klarar jag det så klarar jag allt. Du vet...ja så känns det. Jag har blivit så jävla mycket starkare 

nu...” - Nils 

 

Björn anser att bästa strategin för att ta sig igenom fängelsetiden är att göra delmål, och att inte låta 

sig brytas ner. Han menar att det är viktigt att fortsätta se framåt och ha något att sikta på. Ett av 

hans viktiga delmål som han siktar på nu är när han får söka fotboja i januari, då han vill komma 

hem till sin familj så fort som möjligt. Björn använder sig mest av problemfokuserad coping då han 

genom att sätta upp delmål hanterar sin kvarvarande verkställighet. Han skapar något att sikta på 

inom en rimlig tidsram, och kan därav känna att han uppnår sina mål utan att fokusera för mycket 

på hur lång tid han har kvar av den totala strafftiden (Lundin, 2009).  

 

”Och när jag vet att jag har en möjlighet att göra då är de ju min plikt att göra det eftersom att jag 

har ju barn. Man ska inte stanna nånstans där man inte ska vara längre än behövligt då.” - Björn 

 

Även Björn uppger att han försöker göra det bästa av tiden, samt att han försöker att inte räkna ner 

eller hålla koll på exakt hur många dagar det är kvar. Björn nämner dock inte att han påverkats 

positivt, utan enbart att han själv tycker att han har fått sämre tålamod.  

 

”Jag märker ju inte om jag själv förändras...i och för sig jag har fått lite kortare stubin mot 

vissa...det har jag fått.” - Björn 

 

5.10 Framtid 

Framtiden är något som de allra flesta i dagens samhälle har funderingar kring och ofta oroar sig 

inför, och samma gäller för intagna. När intagna blir frigivna är det av stor vikt att 

frigivningssituationen ser så bra ut som möjligt, för att minimera risken att den intagna ska återfalla 

i brott. Trots detta är det många intagna som anser att det finns förbättringar att göras kring 

frigivningen (Kling & Gustavsson, 2004).  De intervjuade har många tankar kring sin framtid och 

kommande frigivning och något som de alla har gemensamt är att de inte känner någon större oro 

inför den. 
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”De enda som man gruvar sig för lite grann de är när vi bo tillsammans igen då, jag och tjejen. 

Hur det ska gå i och med att vi har bott ifrån varann så länge.” -Fredrik 

 

”Ja...det är ju ganska enkelt. Jag har suttit i fängelse i tre år och fyra månader när jag muckar, så 

att e...klarar jag det så klarar jag allt. Du vet...ja så känns det. Jag har blivit så jävla mycket 

starkare nu. Jag är inte orolig för min framtid alls. Sen att det kommer att ta tid, det är det jag 

oroar mig för. Allt faller ju inte på plats direkt efter muck utan det kan ju ta flera år innan jag får 

skuldsanering och såna där grejer...men samtidigt så vet jag ju att jag kan ju sitta i fängelse och då 

klarar jag allt.” - Nils 

 

”Näe! Näe, inte ett dugg. Jag känner mig inte orolig alls.” - Christer 

 

Bristen på oro kan enligt resiliensteorin tolkas som att de har utvecklats under sin tid på anstalten 

och har gått stärkta ur krisen (straffet) och har anammat en mer positiv syn på livet. Det är även 

möjligt att flera av dem har bra stöd från sina familjer och vänner som gör det ännu lättare att ta sig 

an framtiden på ett positivt sätt. En annan tolkning kan vara att de har tagit sig an framtiden och 

dess ovisshet genom att använda sig av känslofokuserad coping. De vet inte exakt hur frigivningen 

och framtiden kommer att se ut men de har lyckats att hantera de känslor som väcks av detta på ett 

positivt och bra sätt (Lundin, 2009; Schoon, 2006). 

 

De har alla olika mål för hur de vill att deras framtid ska se ut.  

 

”Ni som är så unga, här sitter en gubbe som är sjuttio år snart. Jag ser saker och ting på ett helt 

annat vis va. De är ju sånt som man får tänka på också va. Jag börjar inte om och sätter igång 

massa sånt här för de har jag gjort tillräckligt i mitt liv och köper ingen fastighet heller för jag 

tycker de ger mig ingenting, men jag tänkte att ett seniorboende skulle vara bra. Jaa. De är en sak. 

Eller så gör jag nånting annat.” - Christer 

 

”För när jag kommer härifrån då ska jag ju direkt börja jobba å...ut å ha normalt liv...eller ja...mer 

än normalt, jag ska ha det jäkligt bra tänkte jag. Och då måste man ju ordna upp dem grejerna nu 

så att säga.” - Björn 

 

Som det tidigare nämnts i texten använder sig Björn av problemfokuserad coping. Han vet att om 

han inte gör något nu så kan han inte styra hur framtiden kommer att bli. Han vill skapa de bästa 

förutsättningarna för att han ska få den framtid han vill ha. Istället för att känna rädsla eller oro inför 

den så har han valt att göra det han kan nu för att påverka den och försöka ”sudda” ut de 

frågetecken som finns., exempelvis läser han företagsekonomi nu under verkställigheten för att 

förbättra sina möjligheter inför framtida arbeten (Lundin, 2009). 

 

Trots att de intervjuade inte beskriver någon större oro för hur tiden utanför anstalten kommer att se 

ut så finns det ändå vissa funderingar och frågetecken som de vill lösa innan frigivning. Arbete, 

bostad, körkort osv. är faktorer de måste fundera kring. Kling och Gustavssons (2004) studie visar 

att intagna vill ha en mer planerad frigivning och då önskar hjälp med bland annat körkort.  

Nils uttrycker en frustration över att han exempelvis måste ta urinprov, ha samröre med 

socialtjänsten, ta om körkortet etc. Han förstår varför men upplever ändå att han blir motarbetad. 

Nils vill inte längre behöva känna sig kontrollerad utan vill gå vidare med sitt liv och börja om på 

nytt. 

 

”Men ändå det blir som att man blir stoppad på nåt sätt.” - Nils 

 

Alla intervjuade beskriver en stor iver att få lämna anstalten och domen bakom sig och komma ut i 
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samhället igen.  

 

”Så att...de här har varit världens...den dyraste semestern jag någonsin kommer göra i hela mitt liv 

alltså.” - Björn 

 

”Jo, jag kommer ju göra det, jag kan inte se bakåt liksom. De är en dumhet man gjorde då så, ja 

sona för det, färdig med det.” - Fredrik 

 

”Speciellt nu alltså nu vill jag ju bara lämna det här å lära mig nånting av det.” - Nils 

 

 

6. DISKUSSION  
Denna studies syfte var att undersöka hur intagna påverkas av att vara frihetsberövade under en 

längre tid samt vilka konsekvenser det kan resultera i. Vi har studerat hur tiden i anstalten har 

påverkat dem själva, deras relationer med anhöriga, hur de tänker kring sin kommande frigivning 

och framtidsplaner, samt hur de upplever att samhället och media framställer människor som blivit 

dömda till fängelse. 

 

Till viss del anser vi att resultatet besvarar studiens frågeställningar och syfte, dock är det omöjligt 

att få fram en faktisk ”sanning” som alla informanter ser som en enda möjliga förklaring till deras 

upplevelser. Det bör beaktas att varje individ och dess erfarenheter är unika och det är svårt att 

förklara detta genom några få teorier eller tidigare forskning. Resultatet av denna studie är med 

andra ord vår tolkning där tidigare forskning samt utvalda teorier implementerats med 

informanternas berättelser. Studiens resultat kan ej heller generaliseras till andra liknande 

populationer då urvalet är så pass litet, utan vårt syfte har konstant varit att belysa dessa individers 

egna livsöden. 

 

I analysen framkom det att majoriteten av informanterna har gjort ett aktivt val där de accepterat sin 

situation och på så vis anpassat sig efter den. Detta har medfört att de hanterat och hanterar sin 

frihetsberövning i anstalten på ett konstruktivt och positivt sätt. Det går att se ett mönster i 

informanternas berättelser vilket visar en process där de använt sig av liknande ord som ”acceptans” 

och ”anpassning”. Detta är även ord som ofta förekommer i tidigare forskning för att beskriva de 

intagna som genomgår en positiv utveckling under sin verkställighet. Dock skiljde sig 

hanteringsprocessen praktiskt åt mellan informanterna, exempelvis valde en av informanterna att 

lägga upp faktiska delmål för att ta sig igenom verkställighetstiden, medan en annan informant 

riktade sitt fokus inåt mot sig själv och sin egen utveckling. Skillnaden mellan dessa två 

informanters sätt att agera visar att det finns olika sätt för att ta sig igenom en livsomvälvande 

situation som att bli frihetsberövad innebär. Varje individ måste finna sin egen väg att gå för att 

hantera vardagen i anstalten. Trots detta kan vi urskilja likheter bland informanternas berättelser 

som även tidigare forskning bekräftar, vilket kan tolkas som att det troligtvis finns andra individer 

som är eller har varit frihetsberövade med liknande upplevelser. Vi anser att informanternas sätt att 

hantera situationen då kan vara allmängiltig. 

 

Vi fann att majoriteten av informanterna upplevde liknande svårigheter under sin verkställighet där 

en aspekt var att vara ifrån sina anhöriga. Att inte kunna vara fysiskt närvarande i exempelvis sin 

familjs vardag kan vara påfrestande för både familjen och den frihetsberövade. Vi kunde se ett 

samband mellan informanternas upplevelser kring detta och var de befinner sig i livet, vilket även 

bekräftas av forskning som visar att det är svårare att vara frihetsberövad om man även har en 

familj som påverkas.  
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Det framgår att det oftast är god stämning mellan de intagna på olika anstalter enligt informanternas 

berättelser. De ansåg att de flesta respekterade varandra och är lyhörda inför varandras behov. Dessa 

resultat var något förvånande då vi hade bilden av att det ofta förekommer en hotfull stämning 

mellan de intagna, framförallt på de hårdare anstalterna. En av oss har dock erfarenhet av att jobba 

inom kriminalvården och hade insikt i att så inte alltid är fallet, dock hade även denne fördomar 

innan första kontakten med kriminalvården. Det var även tydligt att den av oss som inte hade någon 

tidigare erfarenhet kring ämnet hade fördomar om vad det innebär att sitta i fängelse och dess 

kultur. Detta är något som går att koppla till bilden som samhället och media ger av kriminella. Som 

tidigare har beskrivits i studien innehar media en maktposition när de kommer till att förmedla 

bilden av kriminalitet och kriminella i samhället, vilket bekräftas av både informanter och tidigare 

forskning. Det är medias bild som är grunden för att fördomar skapas, exempelvis förändrades vår 

syn på intagna när vi fick möta dem personligen samt ta del av tidigare forskning i ämnet, och fick 

då en annan kunskapskälla än enbart media. Ibland kan dock vissa fördomar stämma, exempelvis att 

de intagna har sina egna regler på anstalterna oavsett säkerhetsklass. Detta bekräftades i studien då 

informanterna berättade att det bland annat är förbjudet att prata med kriminalvårdarna om vissa 

saker, samt att det finns en viss hierarki bland de intagna.   

 

Vid diskussioner kring informanternas framtid, uppfattade vi dem överlag som väldigt positiva. 

Detta förvånade oss då vi anser att det är relativt vanligt att känna oro eller osäkerhet inför sina 

framtidsplaner. Vi antog att det skulle finnas en större oro bland informanternas tankar och 

funderingar då de trots allt har varit borta från samhället under en väldigt lång tid när de blir 

frigivna. En anledning till att de är så positiva tror vi kan bero på att de dels har blivit stärkta av sin 

tid som frihetsberövade samt att de redan har planer inför sin kommande frigivning.  

 

Informanternas beskrivningar av sin tid i anstalt innehåller trots allt många positiva aspekter där de 

kan se sin egen utveckling eller att de hanterar sin situation genom att göra det bästa av sin 

verkställighet. Det framkom att deras negativa upplevelser främst rörde den första tiden, och detta 

kan förklaras med att det är en traumatisk omställning att bli frihetsberövad och att speciellt 

häktningstiden som även innebär en stor ovisshet är psykiskt påfrestande för de flesta. Med hjälp av 

de utvalda teorierna har vi fått en möjlig förståelse kring deras sätt att tänka och agera. 

 

I denna typ av forskning kan det ses som självklart att diskutera kring begreppet institutionalisering, 

då detta kan vara en konsekvens av en längre tids frihetsberövning. Dock är detta inte något som vi 

fokuserar kring i denna studie då våra informanter fortfarande är frihetsberövade en tid framöver 

och vi kan inte förutspå hur den här upplevelsen kommer påverka dem i samhället efter deras 

frigivning. Det har heller inte framkommit några diskussioner kring just detta vid intervjutillfällena. 

Däremot vore det intressant att vidareutveckla denna studie kring våra informanter för att undersöka 

om en lång tids verkställighet i anstalter resulterar i negativa konsekvenser för dem i framtiden.   

 

I början av studien diskuterade vi att det var viktigt för vårt syfte att kunna skilja på en människas 

handlingar och människan som person. Vi har därmed valt att inte lägga fokus på brottets art eller 

vad som föranledde gärningen, utan enbart tiden efter domen. Vi är medvetna om att våra 

informanter är skyldiga till sina handlingar, men kan trots det bemöta dem som medmänniskor som 

är mycket mer än bara sin dom.  
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Bilaga 1 

 

Umeå universitet 

Institutionen för socialt arbete 

 

 

 

 

Förfrågan om medverkan till intervju. 

 

Vi är två socionomstudenter som ska skriva en c-uppsats om hur det är att sitta i fängelse under en 

längre tid. Vi vill undersöka Dina upplevelser, hur detta påverkar Dig, Din relation med anhöriga 

och vad Du har för tankar och funderingar kring kommande frigivning/ villkorlig frigivning. Kan vi 

få intervjua Dig om Dina upplevelser kring detta? 

 

Det är frivilligt att delta och Du får när som helst avbryta Din medverkan i undersökningen, även 

om det sker mitt under intervjun. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är Du 

i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Du kommer att vara anonym och vi kommer inte 

skriva ut Ditt namn, anstaltens namn eller något som kan komma att kopplas till Dig. Det som sägs 

under intervjun kommer inte att föras vidare till anstaltens personal och vi som intervjuar har 

sekretess enligt avtal som finns inom kriminalvården. 

 

Vecka 43 kommer intervjun att ske och bör ta ungefär en timme, och kommer att spelas in (inte 

filmas). 

 

Vi som ska göra den här studien går sjätte terminen på socionomprogrammet och vår studie ska vara 

klar i början av december 2013. Om Du är intresserad, skickar vi gärna ett ex. till Dig när det är 

klart. 

 

Kontakta anstaltens personal om Du vill ha mer information så kontaktar vi Dig snarast.  

 

 

 

Vi bjuder så klart på fika under intervjun! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Stabbfors & Anna Waldetoft 
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Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE 
 

 

Bakgrund 
1. Hur gammal är du?  

 

2. Hur lång verkställighet/strafftid är du dömd till?  

 

3. Berätta om hur det hela började, blev du exempelvis häktad först?  

 

 I så fall, hur länge?  

 

 Hur kändes det? Berätta mer?  

 

4. Hur kändes det när du fick reda på domen?  

 

 

Verkställighet 

5. Var började du verkställa ditt straff? Vad var det för säkerhetsklass?  

 

6. Hur var det att sitta på en sådan anstalt?  

 

7. Hur bemöttes du av andra intagna?  

 

8. Hur var relationen med personalen?  

 

9. Vad var svårast eller jobbigast under den tiden?  

 

10. Var det något som var bra?  

 

 Vad?  

 

11. Vad hände sedan?  

 

12. När fick du börja genomföra permissioner?  

 

 Hur kändes det?  

 

13. Vad var jobbigast/svårast?  

 

14. Hur skulle du jämföra de olika säkerhetsklasserna?  

  

 Vad upplevde du som den största skillnaden?  

 

 

Relationer 

15. Nu sitter du på en klass 3-anstalt. Hur bemöts du av andra intagna här?  
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16. Hur är relationen med personalen?  

 

 Om det är någon skillnad mot andra anstalter, varför tror du att det är så?  

 

17. Har dina relationer med din familj, anhöriga, släkt och vänner påverkats på grund av att du sitter 

i fängelse?  

 

18. Tror du att du själv har påverkats av att sitta i fängelse så här länge?  

 

 Hur?  

 

 

Framtiden 
19. Tänker du på framtiden?  

 

20. Hur långt har du kvar till din villkorliga frigivning? 

 

 Hur känns det?  

 

21. Har du några framtidsplaner?  

 

 

Samhällets syn 

22. Hur upplever du att samhället ser på människor som begått brott?  

 

23. Har du själv upplevt att du har blivit dåligt behandlad/kränkt på grund av att du sitter i fängelse? 

 

 Berätta mer?  

 

 

 

 


