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Abstract 
Syfte med undersökningen var att nå en ökad förståelse om hur före detta interner upplevde 

sina anstaltsvistelser med särskilt avseende på narkotikaproblematiken. Jag ville tydliggöra 

hur narkotikamissbrukare som har suttit på anstalt upplevde miljön och narkotikasituationen 

samt hur narkotikan påverkat vardagen inne på anstalterna. Fyra f. d narkotikamissbrukare 

och tillika f.d. interner intervjuades. Resultaten av intervjuerna analyserades utifrån den socio-

logiska utbytesteorin.  

Undersökningens resultat visar att det är ett vanligt förekommande fenomen med narkotika på 

anstalterna och att problemet är ganska omfattande. Undersökningspersonerna beskriver vär-

me, mat, sängplats och lugn och ro som några av de positiva konsekvenserna av att vistas på 

anstalt och att det positiva med att det finns tillgång till narkotika på anstalterna är att tiden 

går snabbare om man missbrukar och att det är ett sätt att slå ihjäl tristessen på. De negativa 

konsekvenserna av att det finns narkotika på anstalterna, som de före detta internerna upple-

ver, är att det uppstår våld, hot och skulder mellan de intagna.  

 

Nyckelord: Anstalt, fängelse, kriminalvård, interner, narkotika, missbruk, utbytesteorin. 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  1 

1.1. INLEDNING      1 

1.2 STUDIENS SYFTE     1 

1.3 STUDIENS FRÅGESTÄLLNINGAR   2 

 

2. BAKGRUND     2 

2.1. Kriminalvårdens syfte och mål    2 

2.1.1. Statistik     3 

2.1.2 Kriminalvårdens specifika arbete med narkotikaproblematiken 3 

2.2. ALLMÄNNA BEGREPP    4 

2.2.1. Narkotikamissbruk och narkotikamissbrukare   4 

2.2.2. Anstalter och interner     4 

2.2.3. Förkortningar, slanguttryck och förtydligande    4 

 

3. METOD       5 

3.1. STUDIENS VETENSKAPLIGA POSITION   5 

3.2. FÖRFÖRSTÅELSE     5 

3.3. VAL AV FORSKNINGSDESIGN     6 

3.4. URVAL OCH REPRESENTATIVITET    6 

3.4.1 Urvalsförfarande      6 

3.4.2. Representativitet      7 

3.5. DATAINSAMLING     8 

3.5.1. Litteratursökning      8 

3.5.2. Intervjuernas upplägg och genomförande    8 

3.6. DATABEARBETNING – ANALYSMETOD OCH  

       TOLKNINGSFÖRFARANDE    9 

3.7. MÖJLIGA FELKÄLLOR     9 

3.8. ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN   9 

3.9. VALIDITET OCH RELIABILITET    10 

3.10. STUDIENS BEGRÄNSNINGAR     12 

 



4. TIDIGARE FORSKNING     13 

4.1. KRIMINALVÅRDENS REDOVISNING OM DROGSITUATIONEN 13 

4.2. INTERNERS SYNPUNKTER PÅ ANSTALTSVISTELSEN OCH  

       FRIGIVNINGSSITUATIONEN     13 

4.3. LÅNGTIDSDÖMDA FÅNGARS UPPFATTNING AV  

       KRIMINALVÅRDENS VERKSAMHET   14 

 

5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT    14 

5.1. UTBYTESTEORIN      14 

5.1.1. George Homans      15 

5.1.2. Peter Blau     17 

 

6. RESULTAT     19 

6.1. STUDIENS INTERVJUPERSONER   19 

6.2. ORDLISTA FÖR SLANGUTTRYCK   20 

6.3. KÄNSLAN AV ATT VISTAS PÅ ANSTALT   20 

6.4. TILLGÄNGLIGHETEN AV NARKOTIKA PÅ ANSTALT  22  

6.5. INTAG AV NARKOTIKA PÅ ANSTALT   24 

6.5.1. Högre priser på anstalt    25 

6.5.2. Skulder     25 

6.6. UPPLEVELSER AV VÅRDARNA OCH DERAS ARBETE  26 

6.7. OLIKA AKTÖRER SOM KAN DRA NYTTA AV ATT DET  

       FINNS NARKOTIKA PÅ ANSTALT   28 

6.6. LÖSNING PÅ PROBLEMET    29 

 

7. ANALYS       31 

7.1. KÄNSLAN AV ATT VISTAS PÅ ANSTALT   31 

7.2. INTAG OCH HANDELN AV NARKOTIKA   31 

7.2.1. Skulder     33 

7.3. UPPLEVELSER AV VÅRDARNA OCH DERAS ARBETE  34 

7.4. OLIKA AKTÖRERS INTRESSE AV ATT DET FINNS  

       NARKOTIKA PÅ ANSTALTERNA   35 

7.5. FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR AV PROBLEMET  35 

 



8. SLUTDISKUSSION     36 

8.1. SAMMANFATTNING AV RESULTATEN    36 

8.2. TOLKNING AV RESULTATEN UTIFRÅN UTBYTESTEORIN 37 

8.3. UNDERSÖKNINGENS EMPIRI I JÄMFÖRELSE MED  

       TIDIGARE FORSKNING    38 

8.4. TEORI OCH METODDISKUSSION    39 

8.5. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING    40 

8.6. FÖRFATTARENS SLUTORD    40 

 

9. REFERENSLITTERATUR    41 

 

10. BILAGA 

10.1. INTERVJUGUIDE  

 



1. INLEDNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

1.1. Inledning 
Efter sommarens alla rymningar och försök till att rymma från våra svenska anstalter har stark 

kritik riktats mot kriminalvården om hur den uppfyller kraven på vård, säkerhet och kompe-

tent personal. 

Fenomenet med narkotika på anstalt är inget nytt men för många människor i vårt samhälle är 

det förvånansvärt och nästintill en orimlig tanke. Inte förrän jag själv, i mitt professionella 

arbete, kom i kontakt med interner från anstalter runt om i landet förstod jag att problemet 

med narkotika på anstalter verkligen existerade och att det är ett vanligt förekommande feno-

men.  

 

Då det saknas tidigare forskning om hur före detta internerna med missbrukarproblem upple-

ver sin tid på anstalt och hur de upplever narkotikaproblematiken känns det extra viktigt att 

låta de före detta internernas uppfattningar lyftas fram. Hur upplever egentligen före detta 

interner sin tid på anstalt? För det är ju ändå så, att i slutänden av ett straff friges samtliga 

intagna och frågan är då vilka erfarenheter och upplevelser de tar med sig i bagaget ut från 

anstaltstiden.  

 

Ska en person som döms för narkotikabrott kunna fortsätta med samma brott på våra anstal-

ter? Om syftet med straffet är att personen inte skall kunna fortsätta begå liknande brott och 

att samhället inte accepterar dessa kriminella handlingar och beteenden, ska det då inte vara 

självklart att personen inte ska kunna fortsätta med samma brott innanför murarna? Och vad 

är det för vård och säkerhet om någon kan fortsätta knarka på anstalter där personen dels kan 

utsätter sig själv för fara och dels utsätta andra interner för fara? Dessa frågor har lett till mitt 

intresse för narkotikaproblematiken på våra anstalter runt om i landet och ligger till grund för 

denna undersökning.  

 

1.2. Studiens syfte 
Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att beskriva och att nå en ökad förståelse av 

hur före detta interner upplever sin anstaltsvistelse och hur de upplever narkotikaproblemati-

ken på de svenska kriminalvårdsanstalterna.  
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1.3.  Frågeställningar 
Forskningsproblem: Hur upplevde före detta interner sin tid på anstalt med särskilt avseende 

på narkotikaproblematiken?   

Forskningsfrågor:  

Hur upplever före detta interner sin tid på kriminalvårdsanstalter?  

Hur upplever före detta interner narkotikaproblematiken på de svenska kriminalvårdsanstal-

terna? 

Upplever före detta interner att någon eller några kan dra nytta av att det kommer in narkotika 

på anstalterna?  

 

2. BAKGRUND 

2.1. Kriminalvårdens syfte och mål 
Kriminalvården är en del av det svenska rättsväsendet och ska tillsammans med polis, åklaga-

re och domstolar minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.  

Kriminalvården har följande tre verksamhetsgrenar: 

• Häkten: för personer som misstänks för brott och häktas av domstol i väntan på rätte-

gång 

• Fängelser: för personer som dömts till fängelse för att ha begått brott 

• Frivård: - för personer som misstänks för brott (personutredningar vid rättegångar) 

- för personer som dömts till andra straff än fängelse (till exempel samhällstjänst) 

- för personer som blivit frigivna ur fängelset (övervakning) 

 

På kriminalvårdens hemsida kan man också läsa att kriminalvårdens mål är säkerhet och be-

handling. Kriminalvården ska öka tryggheten i samhället samt att de ska se till att de som av-

tjänar sina straff ska göra det på ett säkert sätt så att det inte är möjligt för dem att begå nya 

brott under tiden. Kriminalvården ska minska brottsligheten i samhället. Genom påverkan i 

form av program för att bryta en kriminell livsstil och behandling mot missbruk ska de minska 

risken för att en människa begår nya brott (www.kvv.se). 

 

Svensk kriminalvård ska vara en human kriminalvård, hävdar man från kriminalvårdsverket.  

Inriktningen är att hjälpa de dömda till ett liv utan kriminalitet och droger. De dömda ska vara 

bättre rustade att klara ett liv i frihet när de lämnar kriminalvården än de var tidigare. Krimi-

nalvårdens vision är därför "Bättre ut". 
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Inom kriminalvården arbetar cirka 9 000 människor, varav de flesta är kriminalvårdare. De 

som arbetar i kriminalvården tror på människans vilja att förändras och värnar om en human 

människosyn, enligt kriminalvårdsverket (www.kvv.se). 

 

2.1.1. Statistik   
Kriminalvården redovisar i en rapport om drogsituationen i häkten och anstalter att antalet 

intagna i landets anstalter med narkotikaproblem har blivit avsevärt många fler de senaste 

åren. Den visar att det varje dag finns ca 2 000 intagna med narkotikaproblem. En tredjedel av 

dem som tas in på anstalt är dömda för ett eller flera brott mot narkotikastrafflagen. Under år 

2002 tog anstalterna emot cirka 6 250 narkotikamissbrukare. Narkotikamissbrukarnas andel 

av de nyintagna har ökat kraftig och utgjorde under 2002 62 procent av dem. Trots dessa siff-

ror uppger cirka hälften (30 av 61) av anstalterna att de mycket sällan har problem att hantera 

drogsituationen. Samtidigt uppger 10-15 anstalter att narkotikamissbruk förekommer ofta 

eller så gott som dagligen. Cannabis och centralstimulerande medel är de vanligaste drogerna 

som finns på anstalterna. Opiater och narkotikaklassade läkemedel förekommer mer sällan, 

men det finns tendenser som tyder på att missbruket av dessa preparat ökar (Krantz, Hagman, 

Lindsten, 2002).    

 

2.1.2. Kriminalvårdens specifika arbete med narkotikaproblematiken 
Narkotikan är ett av de största problemen för kriminalvårdens klienter. Detta påverkar miljön 

på anstalterna och för att på ett framgångsrikt sätt motivera och behandla klienter är drogfrihet 

en förutsättning. Bekämpningen av narkotikamissbruket är ett prioriterat område inom krimi-

nalvården och i den strategiska inriktningen. Målsättningen för arbetet är att hålla anstalter 

och häkten fria från narkotika och att narkotikamissbruket hos klienterna ska minska (Krantz, 

Hagman, Lindsten, 2002).    

 

Av regeringens mobilisering mot narkotika har kriminalvården fått 100 miljoner kronor för att 

kunna satsa på arbetet med narkotikabekämpningen på landets häkten och anstalter. Inom 

ramen för kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning har det skett en kraftig utbyggnad av 

antalet platser avsedda för narkotikamissbrukare. Det handlar om både motivationsplatser, 

behandlingsplatser och platser för svårmotiverade. Ett sjuttiotal nya tjänster har under det se-

naste året inrättats vid anstalter med narkotikaplatser för att bland annat utreda och motivera 

intagna till behandling och leda program. Stor satsning görs på att utveckla kompetensen hos 
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personalen genom regelbundna utbildningar. Personalens kontroller och visitationer räcker 

inte för att hindra narkotika från att komma in på anstalterna. Därför har kriminalvården köpt 

in sex narkotikahundar då användning av hundar är det bästa sättet för att spåra narkotika 

(Krantz, Hagman, Lindsten, 2002).    

 

2.2. Allmänna begrepp 

2.2.1. Narkotikamissbruk och narkotikamissbrukare 
Det finns inte någon enkel och entydig definition av begreppet narkotikamissbrukare och det 

råder olika meningar beroende på vem man frågar. I Sverige är det vanligt att allt bruk av nar-

kotika, som inte är medicinskt, betecknas som missbruk (Byqvist, 1997). Då denna definition 

även omfattar personer som vid enstaka tillfällen tar narkotika anser jag definitionen som 

missvisande. Kriminalvårdens definition av begreppet missbrukare är: ”en person som under 

en längre tidsperiod, regelbundet använder narkotika”. När man talar om ett tungt missbruk 

avser man här all typ av injicering, samt dagligt eller så gott som dagligt intag av narkotika på 

annat sätt. Jag anser att kriminalvårdens definition stämmer väl överens med den jag själv har 

och kommer därför att använda mig av denna definition av begreppet. I denna undersökning 

kommer även ordet ”drogmissbrukare” att användas som ett annat ord för narkotikamissbru-

kare.   

   

2.2.2. Anstalter och interner   
Anstalt är ett annat ord för kriminalvårdsanstalt som i dagligt språk även kallas för fängelse. 

All användning av orden anstalt eller fängelse i undersökningen kan likställas med kriminal-

vårdsanstalt. Att sitta i fängelse, eller anstalt, innebär att man har berövats friheten.   

 

Ordet ”intern” kommer att användas i undersökningen som ett annat ord för fånge eller inta-

gen på anstalt. Med intern avser jag i undersökningen en person som blivit dömt till fängelse 

och därför intagen på kriminalvårdsanstalt. 

 

2.2.3. Förkortningar, slanguttryck och förtydligande 
Inom kriminalvården finns det ett formellt lagstiftningsspråk och slanguttryck för dessa. I det 

följande kommer centrala och relevanta begrepp för den här undersökningen att förklaras. 

Ett sätt att underlätta återanpassningen kan vara att bli placerad enligt 34 § KvaL (Lagen om 

kriminalvård i anstalt) om särskilda villkor föreligger. Ofta rör det sig om en placering på ett 
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vård- eller behandlingshem för missbruksproblematik. Denna placering brukar inom Krimi-

nalvården, Socialtjänsten och behandlingshemssektorn kallas för en P 34:a (Green, 1996). 

  

I den jargong som råder på anstalterna finns det ett antal slanguttryck. I denna undersökning 

förekommer några av dessa och kommer därför kortfattat beskrivas. ”Volta” är liktydigt med 

fängelsestraff, tiden som verkställs. Vårdpersonalen på anstalterna kallas för ”plitar”. Att 

”gola” gör den som tjallar och det är en lågtstående person som de övriga intagna inte vill ha 

något med att göra. Slutligen förekommer begreppet ”knall”, vilket syftar på att man av olika 

skäl blixtförflyttas från en anstalt eller avdelning till en annan (Green, 1996). En ordlista på 

fler slanguttryck och förkortningar som förekommer i resultatredovisningen har upprättats 

genom personlig kommunikation med intervjupersonerna för att underlätta för läsaren och 

återfinns i resultatavsnittet.  

 

3. METOD 

3.1. Studiens vetenskapsfilosofiska position 
Som tidigare nämnts är syftet med undersökningen att beskriva och förstå hur före detta inter-

ner upplevde vistelsetiden och drogproblematiken på de svenska anstalterna. Denna studie 

kommer utifrån syftet att ha ett fenomenologiskt perspektiv i sin vetenskapsfilosofiska grund-

syn. 

Fenomenologin söker förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv och be-

skriver världen som den upplevs av subjektet och förutsätter att den relevanta verkligheten är 

vad människor uppfattar att den är. Att förstå individens kvalitativa mångfald av upplevelser 

och att göra deras väsentliga mening explicit är något som fenomenologin strävar efter (Kva-

le, 1997, s.54). 

 

3.2. Förförståelse 
Min förförståelse när det gäller narkotika på anstalter bygger på erfarenhet jag fått då jag ar-

betat på ett behandlingshem för missbrukare och på det sättet kommit i kontakt med före detta 

interner på anstalt. Min förförståelse är att det finns narkotika på våra anstalter runt om i lan-

det eftersom vi har tagit emot personer på behandlingshemmet som kommit direkt med trans-

port från anstalter och som vid drogtest har varit påverkade av narkotiska preparat. Min för-

förståelse omfattar även föreställningar om att missbruksproblematiken är komplex, det finns 

en mängd olika personlighetstyper bland de som identifieras som missbrukare. Jag har också 
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en föreställning om att den sociala kontexten har en stor betydelse för missbrukarens drogfri-

het, återanpassning och skötsamhet.   

 

3.3. Val av forskningsdesign 
Syftet med denna studie är att beskriva hur före detta interner upplevde vistelsetiden samt hur 

de ser på narkotikaproblematiken på anstalt. Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål 

att erhålla nyanserade beskrivningar av kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld samt 

syfte att beskriva och förstå centrala aspekter av tillvaron som den intervjuade upplever och 

förhåller sig till (Kvale, 1997, s.34-36).  Avsikten är inte att pröva hypoteser eller teorier utan 

att genom insamlandet av data i efterhand kunna sammanställa och systematisera materialet. 

Då syftet är att ta reda på åsikter och uppfattningar samt att beskriva en social situation utifrån 

den enskilde aktörens synvinkel anser jag att valet av en kvalitativ metod är givet och mest 

fruktbart för denna undersökning.    

 

3.4. Urval och representativitet 

3.4.1. Urvalsförfarande  
Intervjupersonerna i undersökningen är strategiskt utvalda utifrån vissa specifika kriterium. 

Ett första kriterium var att personerna i undersökningen ska ha suttit på anstalt vid minst två 

tillfällen (detta för att öka chansen till att få fler erfarenheter beskrivna utan att behöva inter-

vjua fler personer än tänkt). Andra kriteriet var att personerna, tiden innan och fram till sin 

vistelse på anstalt, haft ett narkotikamissbruk. Det tredje och sista kriteriet var att personerna i 

undersökningen varit drogfri i minst 4 månader och dessutom villiga att berätta om sin upple-

velse och sin syn på narkotikaproblemen på anstalterna.  

 

Tanken bakom urvalsförfarandet var att få både variation och gemensamma mönster mellan 

de valda intervjupersonerna. Några av de mest förekommande urvalsprinciperna i samtalsin-

tervjusammanhang är intensitet i urval och maximal variation i urval. Man kan säga att alla 

strategiska urval bygger på en princip om intensitet. Intervjupersonerna väljs just för att de 

kan förväntas omfatta ett koncentrat av kunskap med avseende på det forskningsproblem som 

man står inför (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 287).  

När man tillämpar principen om intensitet i urvalet utgår man från att alla personer i en popu-

lation eller urvalsgrupp inte är lika intressanta som intervjuobjekt. Man fokuserar på och väl-

jer ut de personer som har särskilt stor erfarenhet av fenomenet och som är ”typiska” för urva-
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let. Maximal variation innebär att man försöker få med så många olika personer som möjligt 

för att inte förbi se en viss typ inom en urvalsgrupp (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wäng-

nerud, 2003, s.287-288).    

När det gäller intensitet och maximal variation i denna undersökning har dessa två principer 

kombinerats. Undersökningens urval består av personer med lång erfarenhet av narkotika-

missbruk och tid på anstalt. Urvalspersonerna varierar även i åldrarna och båda könen är re-

presenterade i undersökningen.  

 

Utifrån ovan nämnda kriterier valde jag att ta kontakt med personer som är inskrivna eller har 

varit inskrivna på det behandlingshem som jag tidigare arbetat på. För att undvika att intervjua 

personer som jag personligen har arbetat med och som jag känner väl, valde jag att ta kontakt 

med personer som jag träffat vid flera tillfällen men som jag inte har haft någon personlig 

relation till och som jag alltså inte arbetat aktivt med. 

 

Jag tog kontakt med de tilltänkta intervjupersonerna på telefon och för att få en spridning när 

det gäller ålder och kön hade jag en strategi när jag ringde upp de valda personerna som jag 

trodde skulle kunna uppfylla de nämnda kriterierna. Första kontakten togs med en äldre man. 

Om han var en lämplig intervjuperson och kunde tänka sig ställa upp på en intervju skulle jag 

därefter ringa till en ung kvinna osv. Detta för att få en så stor spridning och bredd som möj-

ligt bland intervjupersonernas ålder och kön. Utifall att någon tilltänkt intervjuperson valde att 

tacka nej till att bli intervjuad upprättades en reservlista på personer som uppfyllde urvalskri-

terierna. Samtliga fyra personer som kontaktades var intresserade av att ställa upp och delta i 

undersökningen.  

 

3.4.2. Representativitet  
Urvalet ska främst inte vara representativt, utan strategiskt, eftersom urvalet inte syftar till 

generalisering. Det strategiska urvalet ska ”täcka av” så många olika aspekter av problemet 

som möjligt. Det strategiska urvalet har tagit hänsyn till att både yngre och äldre samt kvinn-

liga och manliga personer är representerade i urvalet.  

 

3.5. Datainsamling 

3.5.1. Litteratursökning 
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Den litteratur och tidigare forskning som används i undersökningen har sökts i databaser som 

”Social Services Abstracts” och ”ERIC”. Har även använt mig av LIBRIS, artikelsök, google, 

bibliotekskataloger på Socialhögskolan och Stockholms stadsbibliotek samt kriminalvårdens 

och Brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsidor. Sökord som används och kombinerats är t ex 

interner, fångar, anstalt, fängelse, narkotika samt narkotika- och drogmissbruk. En begräns-

ning i sökandet har varit att jag främst sökt och fokuserat på svensk forskning då den känns 

mest relevant till frågeställningarna i denna undersökning. En annan begränsning är också att 

det inte finns så mycket forskning om internernas upplevelser av sin tid på anstalt och deras 

upplevelser av narkotikaproblematiken på anstalt.  

 

3.5.2. Intervjuernas upplägg och genomförande 
En halvstrukturerad intervjuguide upprättades som underlag inför intervjuerna (se bilaga). 

Frågorna i intervjuguiden har jag valt för att täcka av ett så stort område som möjligt när det 

gäller intervjupersonernas upplevelser och för att få en övergripande bild av situationen och 

miljön inne på anstalterna. Valet av frågorna har också legat som grund för att få en så bra 

struktur som möjligt under intervjutillfällena.   

 

De intervjuade informerades dels vid första telefonkontakten och dels vid intervjuns början 

om syftet med undersökningen och att inte uppgifterna skulle användas så att de intervjuade 

kunde bli identifierade. De fick information om att de när som helst kunde avbryta eller ta en 

paus under intervjun samt att de hade en möjlighet att efter intervjun lägga till eller ta bort 

vissa uttalanden som de ångrar eller som de inte vill ska redovisas av andra skäl.  

 

Kvale (1997) menar att det är viktigt i forskningssammanhang att intervjuaren bygger upp en 

atmosfär där intervjupersonen känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och 

känslor. När jag tog kontakt med intervjupersonerna frågade jag dem om de ville genomföra 

intervjuerna i sina hem eller om de föredrog att vara på någon annan plats. Frågan ställdes 

medvetet lite styrande för att de skulle veta att de var fullt möjligt att vara hemma hos dem. 

Hade jag inte gett dem valet att genomföra intervjuerna i deras hem fanns risken att de inte 

själva hade föreslagit det då det kanske hade tagit för givet att jag redan ordnat en annan plats. 

Samtliga intervjupersoner valde att genomföra intervjuerna i deras hemmiljö. Intervjuerna 

genomfördes med bandspelare och tog cirka 40-60 minuter.  
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3.6. Databearbetning – analysmetod och tolkningsförfarande 
Efter intervjutillfällena skrevs intervjuerna ut i sin helhet i textform för att få en bättre över-

blick över materialet. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att finna olikheter och 

gemensamma drag i intervjupersonernas utsagor och för att finna relevanta teman för tolk-

ningsförfarandet. Intervjuerna kommer att analyseras och tolkas med hjälp av meningskatego-

risering och meningstolkning.  Huvudteman i denna undersökning kom att bli följande: Käns-

lan av att vistas på anstalt, intag och handel av narkotika på anstalt, upplevelser av vårdarna 

och deras arbete, olika aktörers intresse av narkotika på anstalt och förslag på lösning av 

problemet med narkotika på anstalt. 

   

3.7. Möjliga felkällor 
De felkällor som kan uppstå i samband med denna undersökning är att temana är fokuserade 

på vad som hänt tidigare i intervjupersonernas liv, att intervjuerna är retrospektiva. Det kan 

vara svårt att minnas händelser och situationer som skett för flera år sen och risken finns att 

intervjupersonerna glamoriserar eller bagatelliserar händelser som de varit med om. En annan 

felkälla som kan uppstå är att undersökningen omfattar ett relativt känsligt ämne. Intervjuper-

sonerna talar ofta om händelser som de själva inte deltagit i men som de har betraktat på nära 

håll och som många av dem som de samsuttit med på anstalterna har deltagit i. Detta kan vara 

ett sätt att beskriva sitt eget handlande och deltagande utan att prata i jag-form då vissa hand-

lingar kan vara skam och skuldfyllda för intervjupersonerna. Det kan även vara så att inter-

vjupersonerna inte har deltagit i de situationer som beskrivs under intervjuerna utan att dessa 

händelser endast har betraktats på nära håll. Dessa felkällor bör man naturligtvis vara upp-

märksam på under själva analysarbetet.   

 

3.8. Etiska ställningstaganden  
Under en intervjuundersökning kan det uppstå etiska problem som kan bli ett moraliskt di-

lemma för forskaren. Några av de etiska riktlinjerna som kommer tas upp och diskuteras i 

detta kapitel är informerat samtycke, konfidentialitet och de konsekvenser som kan uppstå i 

samband med en intervjuundersökning (Kvale, 1997, s.104).  

Informerat samtycket innebär att undersökningspersonerna informeras om undersökningens 

syfte och upplägg samt att undersökningspersonerna frivilligt deltar i undersökningen med 

rätten att dra sig ur när som helst (a.a. s.107).  
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Samtliga undersökningspersoner blev informerade om undersökningens syfte och upplägg vid 

den första kontakten som togs med dem via telefon. Även vid intervjutillfället fick de samma 

information igen om syften och de poängterades än en gång för dem att de när som helst kun-

de dra sig ur och att det inte fanns några krav på dem att svara på alla frågor om de av någon 

anledning inte skulle vilja det.  

 

Konfidentialitet innebär inom forskningen att privata data som kan identifiera intervjuperso-

nerna inte kommer att redovisas i rapporten (Kvale, 1997, s.109). Samliga personer som del-

tagit i denna undersökning garanterades konfidentialitet. Genom att ändra namn och identifie-

rade drag hos undersökningspersonerna har konfidentialiteten kunnat bevaras.    

Konsekvenserna av att delta i en intervjuundersökning måste uppmärksammas, vad det gäller 

både den möjliga skadan för undersökningspersonerna och de förväntade fördelarna med att 

delta i undersökningen (a.a. s.110). Risken att undersökningspersonerna skulle kunna lida 

skada av att delta i undersökningen bedömde jag som minimal. Genom att ha en halvstruktu-

rerad intervjuguide kunde jag överväga om följdfrågor skulle ställas eller välja att stanna vid 

intervjupersonens svar på frågan. Vid några tillfällen valde jag att stanna vid deras berättelse 

för att inte vara påstridig och dra ut dem svaren. Jag upplevde att undersökningspersonerna 

gärna ville dela med sig av sina erfarenheter och att de var intresserade av att ställa upp på 

undersökningen.   

 

3.9. Validitet och reliabilitet 
Att vara öppen för vad intervjupersonen egentligen menar och att ställa öppna frågor och följa 

upp med följdfrågor för att försäkra sig om att man har förstått, är ett sätt att stärka reliabilite-

ten. Andra sätt att stärka reliabiliteten är att vara noggrann vid utskrifterna av intervjuerna, att 

vara flera uttolkare och att noggrant informera om hur de olika momenten i arbetet med un-

dersökningen har gått till (Kvale, 1997, s.149-150).  

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna utgår från studiens frågeställningar och bygger 

på öppna frågor och är en halvstrukturerad intervjuguide. Flera följdfrågor ställdes under in-

tervjun för att förtydliga och förstå intervjupersonernas svar. I detta metodkapitel redogörs 

noggrant hur arbetet steg för steg gått till väga vilket i sig stärker reliabiliteten.  

   

Ett av kriterierna för intervjupersonerna var att de skulle ha varit drogfria i minst 4 månader. 

Detta för att öka trovärdigheten om intervjupersonerna ärlighet och uppriktighet i sina svar. 
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Om jag hade intervjuat personer som suttit i fängelse är jag osäker på om jag hade fått samma 

svar då det kan finnas ett intresse från deras sida att information om hur droger kommer in 

och hur miljön ser ut inne på anstalter inte ska komma ut.  

Personer som varit drogfria en tid och är i behandling för sitt narkotikamissbruk tror jag har 

större trovärdighet då de förhoppningsvisst inte har något intresse av att hålla inne med aktu-

ell information då de själva inte förväntas sitta på anstalt igen. Även de personer som jag in-

tervjuade berättade för mig att de endast ställde upp på undersökningen på grund av att de 

kände till mig och att de visste att jag var seriös och intresserad av deras upplevelser.   

  

 Studiens validitet handlar enligt Kvale (1997, s.215) om metodens förmåga och möjlighet att 

undersöka det som man i sin studie avser att undersöka. Att intervjupersonerna i studien kan 

ge detaljerande och beskrivande bild av det studerande fenomenet är av stor betydelse för 

studiens interna validitet. Resultatens generaliserbarhet sammanhänger med den externa vali-

diteten.  

 

Studiens syfte och frågeställningar anses vara besvarade genom den valda metoden och att det 

empiriska materialet har en tydlig koppling till frågeställningarna. Den interna validiteten 

skulle kunna sägas vara hög då intervjupersonerna i undersökningen har kunnat ge uttryck för, 

och beskrivit sina upplevelser i detalj. Den externa validiteten kan sägas vara ganska låg efter-

som det inte går att generalisera då studien endast bygger på fyra intervjupersoners utsagor.   

 

Intervjuerna har från en början spelats in på bandspelare för att sedan skrivas ut i text. Detta 

kan föra med sig en rad metodiska och teoretiska problem enligt Kvale (1997, s.149). Kvale 

menar att utskrifterna är det enda pålitliga empiriska datamaterialet i intervjuobjektet och att 

det är en konstruktion av en muntlig kommunikationsform som har blivit skriftlig. Varje ut-

skrift från ett sammanhang till ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden.  

För att stärka reliabiliteten i undersökningen har samtliga utskrifter av intervjuerna genom-

förts av uppsatsskrivaren. Intervjuerna är nedskriva så exakta som möjligt och för att texten 

ska bli så levande och så personlig som möjligt har jag valt att skriva ut texten i talspråk. 

Skratt, och pauser har i möjligast mån skrivits ut men det har varit svårt att ibland veta om 

tystnaden mellan meningar har varit pauser eller bara intervjupersonens sätt att prata på. Efter 

att utskrifterna har skrivits ut har jag än en gång lyssnat igenom bandet samtidigt som jag har 

suttit med texten framför mig för att kunna ändra eller lägga till något som missats vid tidiga-

re utskrift.  
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3.10. Studiens begränsningar  
I en kvalitativ forskningsintervju består utmaningen i att komma intervjupersonerna så nära 

att man verkligen fångar deras tankevärld. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängne-

rud (2003, s. 286) ska man välja främlingar då det kan uppstå svårigheter med att upprätthålla 

vetenskaplig distans till folk som man känner. För intervjuaren kan det kännas onödigt och 

konstigt att fråga allt för detaljerat om han eller hon känner intervjupersonen. Vidare menar de 

att det kan vara lättare för intervjupersonerna att öppna sig för en person som de inte kommer 

att umgås med efter intervjuerna utan endast ha en begränsad relation till.  

De intervjupersoner som deltagit i undersökningen är inga främlingar men inte heller några 

som jag umgås med eller arbetar med. Det är svårt att avgöra om min tidigare relation till in-

tervjupersonerna hade en negativ inverkan på intervjuerna men det är inget jag har känt av 

vare sig före, under eller efter intervjuerna. Som tidigare nämnts har tre av de intervjuade ut-

tryck tydligt att de endast ställt upp på undersökningen av just det skäl att de kände till mig 

från tidigare. Eftersom jag aldrig tidigare har talat med intervjupersonerna kring undersök-

ningens forskningsproblem kändes det inte svårt att ställa frågor som krävde detaljerade svar 

utan mer som ett stort intresse att få reda på så mycket som möjligt. Det kan även vara så att 

intervjupersonerna öppet delade med sig så mycket av sina erfarenheter för att det just var jag 

och att vi hade en typ av relation sedan tidigare. Detta är endast en spekulation från min sida 

och jag överlåter till läsaren att avgöra om det kan ha haft en negativ inverkan på intervjuerna 

och i sånt fall en begränsning för undersökningen.   

 
Teoretisk mättnad är svårt att uppnå då ramen för uppsatsen inte tillåter den typ av känneteck-

en och mätinstrument för val av antal intervjupersoner. Teoretisk mättnad innebär att man ska 

kunna presentera information som är mer allmängiltigt än att den enbart berör de personer 

som ingår i undersökningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s.301).  

4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Kriminalvårdens redovisning om drogsituationen 
Varje år kommer Kriminalvårdens Redovisning om Drogsituationen (KROD) ut och den pub-

liceras av Kriminalvårdsstyrelsen. Det är en sammanfattning av de aktuella uppgifter krimi-

nalvården har tillgång till när det gäller bland annat hur många av klienterna som missbrukar, 

hur vanligt förekommande det är med droger på anstalterna och häktena och vad som görs åt 

problemen. I KROD redovisas inte bara statistik för året som gått utan även i ett längre per-
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spektiv och med analyser för att fördjupa bilden. Kriminalvårdens redovisning om drogsitua-

tionen utgår inte ifrån klienternas, internernas syn på narkotikaproblematiken utan den utgår 

ifrån kriminalvårdens syn på problemet.    

Kriminalvårdsstyrelsen menar att det kan vara svårt att mäta och redovisa exakta uppgifter om 

förekomst av droger på anstalter. Det som ska mätas är företeelser som utövas illegalt och 

därför sker i det fördolda. Det finns därför gränser för vad som låter sig mätas med traditionel-

la statistikrutiner av dessa icke-synliga företeelser eller företeelser som det finns starka intres-

sen av att dölja (Krantz, Hagman & Lindsten, 2002, s.4) 

I KROD (2002, s.10) kan man läsa att 20 procent av samtliga anstalter i Sverige rapporterade 

att missbruk på anstalt förekommit ofta eller så gott som dagligen. 49 procent av alla anstalter 

rapporterade att missbruk förekommit sällan eller aldrig. Några av de övriga anstalter som har 

svårmotiverade intagna rapporterade återkommande problem medan andra anstalter har tillfäl-

liga problem.  

 

4.2. Interners synpunkter på anstaltsvistelsen och frigivningssituationen 
Kriminalvården har gett ut en rapport som handlar om vad interner tycker om sin anstaltsvis-

telse. Rapporten heter Vad tycker fångarna?, som bygger på en kvalitativ undersökning där 31 

interner har intervjuats om sina synpunkter på anstaltsvistelsen och frigivningssituationen. De 

undersökningspersoner som ingår i undersökningen är dömda till högst två års fängelse och 

omfattar endast män som anstaltsplacerats vid sluten lokalanstalt eller öppen anstalt. De in-

tagna har intervjuats utifrån faktorer som förekommer under anstaltsvistelsen så som syssel-

sättning, regler, misskötsamhet, personal, hot och våld, besök och anstaltsplacering samt fak-

torer som rör frigivningen. Rapportens syfte är inte att belysa eller undersöka drogproblemet 

eller drogsituationen men vid flera tillfällen nämner undersökningspersonerna att narkotikan 

på anstalterna är orsaken till misskötsamhet. När det gäller narkotikaproblematiken nämner 

några av undersökningspersonerna att de lärde sig att injicera narkotika under sin tid på an-

stalt samt att missbruket är ganska omfattande på anstalterna. Några efterfrågar hårdare drog-

kontroller och mer satsning på vård och behandling (Gustavsson, 1995).  

 

4.3. Långtidsdömda fångars åsikter om kriminalvårdens verksamhet 
Kriminalvårdsstyrelsen har även kommit ut med en intervjustudie med långtidsdömda fångar 

som handlar om deras åsikter och uppfattningar om den svenska kriminalvården, hur krimi-

nalvårdens verksamhet upplevs och fungerar såväl formellt som informellt av de långtids-
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dömda. Med långtidsdömd menas här att man är döm till minst fem års fängelse. Denna un-

dersökning inriktar sig på hur det långa fängelsestraffet upplevs, hur undersökningspersonerna 

ser på sin tid på anstalt och hur de ser på sin framtid. Undersökningen omfattar endast män. 

Undersökningen riktar inte in sig på internernas upplevelse av narkotikaproblematiken men 

ämnet berörs i studien. Intervjupersonerna upplever att det finns narkotika inne på anstalterna 

och att livet som man lever ute ofta tas med in på anstalten. De som använder narkotika ute 

gör även det på anstalten och även de som säljer narkotika ute i samhället fortsätter ofta att 

sälja narkotika inne på anstalten (Green, 1996).  

 

Den finns ingen tidigare forskning som helt riktar in sig på hur interner eller före detta inter-

ner upplever sin tid på anstalt med avseende på narkotikaproblematiken De som finns är de 

två ovannämnda rapporterna som mer snuddar vid problemet men saknar allt för mycket för-

djupning i ämnet. Dessutom omfattar samtliga rapporter som Kriminalvårdsstyrelsen gett ut 

endast män. En förklaring till det är att män utgör en mycket stor majoritet av den fängelse-

dömda populationen. Det finns alltså ingen tidigare forskning om hur interner eller före detta 

interner upplever tiden på anstalt med avseende på narkotikaproblematiken och vad narkoti-

kan har för inverkan på anstaltsmiljön. Forskning om hur kvinnor upplever narkotikaproble-

matiken på anstalterna saknas helt.   

 

5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

5.1. Utbytesteorin 
De individualistiska och empiristiska nytto- och beteendeinriktade perspektiven sammanfattas 

under beteckningen ”utbytesteori” och har en plats i den sociologiska idétraditionen. 

Begreppet ”utbyte” är både komplicerat och lockande enkelt. Det inbjuder till vad vi kan kalla 

direkt betraktelse av mänsklig handling. Det hänvisar till dynamik, interaktion och kommuni-

kation, harmoni och konflikt samt makt och ömsesidighet (Moe, 1995, s..89-91).  

Den sociala utbytesteorin har sina grundvalar i behavioristisk inlärningsteori. Inlärningsteore-

tiskt inriktade forskare utgår från tanken att människor är egoistiska varelser som eftersträvar 

fördelar och försöker undvika det som är ofördelaktigt. I inlärningsteorin brukar man tala om 

handlingens följder i termer av belöning och bestraffning, men i utbytestesteorin brukar man 

med ekonomiska termer tala om nytta, kostnader, vinst och förlust (Helkama, Myllyniemi & 

Liebkind, 2000).   
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Den teoretiska traditionen som i första hand betraktar socialt liv som ett utbyte mellan själv-

ständiga aktörer finner vi i utilitarismen. Det handlar om en individualistisk, liberalisk moral- 

och samhällsteori, där begreppet nytta görs till en central moralisk kategori. Utgångspunkten 

är att människan måste ses som en rationell varelse som strävar efter att maximera sina förde-

lar genom ett utbyte med andra aktörer på en marknad. Mål och medel vägs hela tiden mot 

vad som kan ge det bästa utbytet (Moe, 1995, s..91). 

 

Socialt liv existerar uteslutande i form av aktörernas handlande. Teorins uppgift är att tillhan-

dahålla förklaringar på ett individplan. Människan strävar efter ”nytta” dvs. att hon i grunden 

strävar efter att få ett positivt utbyte och belöningar. En belöning fungerar som förstärkande 

genom att den tillfredsställer behov. Ett straff innebär att vi inte får tillgång till en belöning 

eller att det medför större kostnader att uppnå belöning (Moe, 1995, s..95-96). Utbytesteorin 

utgår från ett givande och tagande i relationen, om människors investeringar i form av käns-

lomässigt och ekonomiskt stöd och människors intäkter i form av kärlek, vänskap och prestige 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s.38). 

 

5.1.1. Georg Homans 
Georg Caspar Homans (1910-1989) kallas ofta för den sociologiska utbytesteorins fader. 

Hans teori grundar sig i första hand inte på ett ekonomiskt tänkande utan mera på beteende-

psykologiska principer. Homans utvecklade ett tankesätt som försöker förklara sociala förete-

elser utifrån ett aktörsperspektiv. Alla former av socialt liv måste kunna föras tillbaka till en 

aktörs handlingar. Han vill inte bara beskriva vad människor gör utan också beskriva varför 

de beter sig som de gör.  

Homans ger en bild av människan som en beräknande och målmedveten aktör på en marknad 

där allt handlar om att uppnå egen vinning. Människan är dock inte girig och självcentrerad 

och strävar inte alltid efter ett maximalt utbyte. Människan nöjer sig med ett visst utbyte. Vi-

dare menar Homans att vi inte bara byter varor och pengar utan också respekt, bekräftelse, 

kärlek och beundran. På så vis blir livet en marknadsplats, en arena för straff och belöning där 

till och med kärlek får karaktär av en vara (Moe, 1995, s. 100-103).  

 

Homans menar att kostnaderna uppkommer genom det man själv måste satsa på utbytet, men 

även genom de alternativ som man måste avstå ifrån när man väljer en viss samspelspartner. 

Man försöker knyta sociala kontakter med individer som kan förmedla värdefulla belöningar. 
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Individens attraktionskraft baseras alltså på mängden belöningar som han kan ge andra. Vida-

re menar Homans att en fördelning som känns orättvis väcker ilska (Helkama, Myllyniemi & 

Liebkind, 2000).    

 

Homans presenterar 6 grundläggande principer om det sociala beteendet. Dessa punkter utgör 

utbytesteorins kärna:  

1. För varje mänsklig handling gäller det att ju oftare en viss handling leder till belöning, 

desto troligare är det att personen i fråga kommer att utföra denna handling. (belö-

ningshypotesen). 

2. Om en stimulus eller en uppsättning stimuli har föranlett handlingar som lett till belö-

ningar, kommer likheten mellan en aktuell stimulis och en tidigare att göra det mera 

sannolikt att en person uppvisar samma eller liknande beteende i nusituation (förstärk-

ningshypotes).  

3. Ju högre en människa värdesätter resultatet av sin handling, desto mer sannolikt är det 

att vederbörande kommer att utföra handlingen (värdehypotesen). 

4. Ju oftare en person på sista tiden har fått en viss belöning, i desto mindre utsträckning 

kommer han eller hon att uppskatta belöningar av samma slag (mättnadshypotes).  

5. När en persons handlingar inte leder till belöning eller, om denna person oväntat får 

uppleva bestraffning kommer vederbörande att bli aggressiv. Resultatet av den aggres-

sionen, kommer då att fungera belönande (den så kallade frustrations- och aggres-

sionshypotesen).    

6. I valet mellan alternativa handlingar kommer en person att välja den handling som i si-

tuationen har högst värde när det gäller möjlighet att uppnå ett resultat (värdehypote-

sen).  

 

Homans menar att det inte är individen som ska förklaras utifrån grundläggande begrepp 

som rör samhället, utan det är snarare samhället som förklaras utifrån grundläggande pos-

tulat om individen. Samhället är inte något annat än summan av de enskilda aktörerna 

(Moe, 1995, s. 103).  

 

I Homans utbytesteori framhålls George Simmel som en viktig inspirationskälla. Simmel me-

nar att socialt utbyte består av en del grundläggande element. Det handlar om att man vill ha 

ett värdefullt objekt som man inte har, och det måste finnas någon eller några andra som har 

detta objekt. Man måste kunna erbjuda ett eller annat värdefullt objekt i utbyte, och den andra 
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måste kunna acceptera detta i gengäld för det eftertraktade objektet. I själva utbytet försiggår 

det även ett socialt spel som är av betydelse. Köparen försöker tona ner sitt begär efter varan, 

medan säljaren strävar efter att visa på den brist på varan som existerar – det ligger med andra 

ord många sociala spänningar i denna process.   

Simmel menar också att de objekt vi själva innehar är mindre värdefullt för oss än det vi be-

gär. Dvs. aktörerna gör bara ett utbyte när de tycker att de får ut mer än de ger ifrån sig. Både 

individer och kollektiv deltar i sådana utbyten och själva utbytet har med makt att göra. De 

som har tillgång till flest resurser kan agera i flera olika bytesförhållanden och på det sättet 

göra sig mindre beroende av specifika relationer. Simmels huvudsakliga poäng är inte att ge-

neralisera detta till en teori om det sociala livet i allmänhet, utan det handlar om hur varuprä-

geln kommit att dominera i det moderna livet (Moe, 1995, s.92-94). 

 

5.1.2. Peter Blau 
Till skillnad från Homans representerar Peter Blau en utveckling i riktning från det aktörs- 

och utbytesinriktade mot mer strukturella begrepp. Han intresserar sig för det moderna sam-

hällets funktionella differentiering i form av organisationer och subsystem, hur homogenitet 

och variation påverkar det sociala samspelet. Detta kan betraktas som ett utbyte men då hand-

lar det om ett strukturerat och strukturerande utbyte som är något helt annat än de ensidigt 

aktörsinriktade tänkande som Homans representerar. Blau ställer upp utbytesbegreppet som 

en förmedlande länk mellan aktör och struktur, mellan mikro och makro (Moe, 1995, s.105).  

 

Blau utvecklar begrepp som belyser bytesprägeln i det direkta samspelet och att utnyttja dessa 

begrepp på mer indirekta och systempräglade samspelsformer. Det handlar om hur ett utbyte 

skapar institutioner, och i vilken grad dessa institutioner karaktäriseras av utbytet. Det handlar 

om relationer och situationer, där handlingar är beroende av andra belöningar på en medveten 

nivå. I sådana situationer framstår belöningen som ett mål. För att nå dessa mål krävs strate-

giska, målrationella handlingar med bedömning av alternativ, medveten utformning av hand-

lingar osv. Det är situationer som är av en ekonomisk och marknadsmässig karaktär och där vi 

önskar uppnå något genom andra personer (Moe, 1995, s. 106).  

 

Utbyte skapar struktur, inte bara en psykisk struktur utan också en social struktur. Utbytet 

skapar en ömsesidighet som kan betraktas som en struktur. I en sådan struktur ligger även 

normer och principer om rättvisa och ett riktigt uppträdande. Därför kan vi se att utbytet och 
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den struktur som utbytet skapar även rymmer möjlighet till integration, konflikt och kontroll. 

Det har med ett riktigt beteende att göra, rätten till att upphäva sådana normer och möjlighe-

ten av att göra uppror mot normerna (a.a.).  

Utbytet har samtidigt en tydlig marknadsprägel i den bemärkelsen att belöningar förlorar sin 

betydelse (de marginaliseras) efter hand som våra förväntningar infrias. Det betyder bland 

annat att det krävs insatser under en längre tid för att våra förväntningar ska kunna tillfreds-

ställas fullt ut, men det innebär samtidigt att vi får problem eftersom alla våra olika intressen 

inte kan uppfyllas på en och samma gång. Ett viktigt påpekande enligt Blau är att behovstill-

fredsställelsen på ett visst område i själva verket innebär att vi får svårt att tillfredsställa andra 

behov (a.a. s.106-107). 

 

Det pris vi måste betala för ett bra utbyte på ett område är ett ”obalanserat” utbyte på andra 

områden. Bytet innebär inte bara en risk för konflikt mellan aktörer utan också för den enskil-

de. Man kan inte vara på flera arenor samtidigt. Blau inriktar sig på den struktur som skapas 

genom utbyte, men han ser inte att utbytet förutsätter en struktur (ömsesidighet) för att kom-

ma igång.  

När vi går in i en bytesrelation drivs vi av förväntningar om utbytet. Men när vi gör det, blott-

ställer vi också våra behov och intressen inför den andra (det gäller även omvänt för den and-

ra). Det är ett komplicerat spel där vi försöker styra varandra på olika sätt, men det är ömsesi-

digheten som karaktäriserar det hela: att ge och att få. Under en längre tid kan det visa sig att 

den ene av parterna har fler attraktiva värden än den andre. Om den andre då inte kan hitta 

alternativ, bruka makt eller klara sig utan belöning kommer utbytet att präglas av makt och 

dominans. Tidsmomentet innebär dessutom att parterna utväxlar vissa typer av belöningar. 

Blau framhåller pengar, berömmelse, respekt och underordnande.  

Makt och olikheter skapar risk för konflikter, men det kan också skapa acceptans och legitimi-

tet. Integration innebär ett godkännande av olikheten som rättvisa, och det betyder att dessut-

om en påverkan mot stabilisering, institutionalisering och systemutveckling. Om de som har 

makten bortser från principen om ömsesidighet och rättvisa, kan detta skapa konflikter. Det-

samma gäller om ett stort antal människor upplever orättvisan som ett gemensamt problem 

eller när det utvecklas en starkare solidaritet och konfliktmedvetenhet. Även i de fallen hand-

lar det om systemutveckling och organisationsbildning (Moe, 1995, s.107-108).    

 

6. RESULTAT 
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6.1. Studiens intervjupersoner 
För att skydda och för att inte röja intervjupersonernas identitet och anonymitet kommer in-

tervjupersonerna här kortfattat beskrivs. I undersökningen ingår två kvinnor och två män.  

 

Den ena mannen Lasse, är 49 år och har missbrukat droger i sammanlagt 16 år. Lasse miss-

brukade narkotika i 10 år och var sedan drogfri i 22 år. Efter 22 år återföll han i ett narkoti-

kamissbruk som varade i 6 år. Under sin drogfria period drack Lasse mycket alkohol. Hans 

huvuddrog har varit amfetamin och han har under den mesta delen av sitt liv haft problem 

med alkoholen. Lasse har avtjänat 6 fängelsestraff. Det första straffet avtjänade han 1973 då 

han var 18 år gammal och det sista straffet avtjänade han 2002. Lasse har nu varit drogfri i 1 

år och 3 månader och har idag en egen lägenhet. 

 

Andra mannen som har deltagit i undersökningen heter Patrik och är 40 år gammal. Patrik har 

missbrukat amfetamin i 26 år. Patrik har avtjänat 4 fängelsestraff. 1983 satt han på anstalt för 

första gången och senaste straffet avtjänade han 2002. Patrik har idag varit drogfri i 2 år och 

har en försökslägenhet via behandlingshemmet som han är inskriven på.  

 

Sara är 25 år och yngst av samtliga intervjupersoner. Sara har missbrukat heroin i 12 år. Hon 

började missbruka när hon var 13 år gammal. Hon har suttit på anstalt vid 2 tillfällen varav 

den första gången år 2000 och den sista år 2003. Sara har varit drogfri i 10 månader med ett 

återfall på två dagar under denna tid. Sara har idag en egen träningslägenhet genom behand-

lingshemmet som hon är inskriven på.  

 

Fjärde intervjupersonen är Lena som är 39 år gammal. Hon har missbrukat amfetamin i 21 år 

och har avtjänat 2 fängelsestraff. Hon satt på anstalt för första gången 1989 och hennes senas-

te vistelse på anstalt var 2002. Lena har idag varit drogfri i 2 år och har en egen lägenhet.   

 

6.2. Ordlista för slanguttryck 
För att underlätta för läsaren och för att läsaren ska förstå de slanguttryck som förekommer i 

intervjupersonernas utsagor har här, genom personlig kommunikation med intervjupersoner-

na, upprättats en ordlista för dessa uttryck.  

  

Knas = något som går fel, gick ej enligt planerna 
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Ren = drogfri 

Banan = vanlig avdelning på anstalterna 

Bult = egentillverkad alkoholhaltig dryck 

Benz= benzodiazepiner (receptbelagt läkemedel, valium)  

Subutex och Metadon (metta)= receptbelagd medicin för heroinberoende 

Roppar= Rohypnol (receptbelagt sömnmedel) 

Horse= heroin 

Tjack= amfetamin 

Röka, brass= hasch 

Påtänd= påverkad av narkotika 

Tända av= att avstå från narkotika efter ett kraftigt eller långvarigt missbruk   

LVM= Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU= Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Durkad = bli avslöjar, någon skvallrar på en 

 

6.3. Känslan av att vistas på anstalt  
Att vara frihetsberövad och att inte kunna ha kontroll på vad som händer på utsidan när man 

sitter på anstalt är några av de negativa känslorna som beskrivs av intervjupersonerna. Några 

av intervjupersonerna nämner också att känslan av att inte kunna finnas till hands och att inte 

kunna ha samma kontakt med sina barn är det mest negativa med att sitta på anstalt. Trots 

frihetsberövandet och att inte kunna ha kontroll på utsidan nämner intervjupersonerna att det 

inte har varit så negativt att sitta på anstalt då de har sett tiden som ett tillfälle att få vila upp 

sig samt att det har fått mat och en sängplats.  

 

Man blir ju av med sin frihet på ett plan men va fan, man får ju sängkläder och någonstans 

att lägga sig på kvällen o mat på bordet. Jag tillhör ju inte den här skaran som har ingripit i 

ett bråk och råkat dräpa själv eller så där utan jag har ju fan verkligen fått kämpa mig till 

dom här kåkvistelserna. Så jävla farligt är det inte på våra anstalter. Jag har ju varit så sla-

gen och så slut och jag har ju varit bostadslös under den här tiden så jag har mer bara känt 

det som att komma hem. (Lasse) 

 

Att inte ha någon kontroll över vad som hände på utsidan. Det kunde vara jätte jobbigt. Då 

tänker jag på min son som var placerad för han mådde så dåligt då, att jag inte kunde finnas 
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där för honom och så. Såna saker, som att måste lära sig att klippa av det som är på utsidan, 

annars blir man sinnessjuk om man ska gå där inne liksom. Det kan jag tänka tillbaka till med 

fasa. (Lena) 

 

Att stämningen blir annorlunda när det finns droger på en avdelning upplever samtliga inter-

vjupersoner. Intervjupersonerna beskriver att det oftast blir lugnare om det finns droger inne 

på anstalten men att stämningen också är beroende på vilken drog som finns inne.  

 

När det kommer in droger, det beror sig på vad det är för droger men är det amfetamin som 

kommer in så blir det bara massa annat strul liksom va. Folk blir skyldig pengar och skruvar 

sönder alla saker som finns, det är säkert alltså. Om det finns brass inne, ja då är det lugnt 

och fint och folk ligger på sina rum och inget går sönder och ingen är osams så det beror lite 

på vad det är för droger också. Du vet när dom dricker bult, när dom sätter bult, då är det 

fullständigt kaos alltså. Jag lovar, det finns nog inget som plitarna tycker är så jobbigt som 

när det finns bult inne på en avdelning. Jag lovar alltså, alla dom grejer som händer när dom 

slår sönder avdelningar och dom hotar folk och när det är slagsmål och sånt där skit då är 

det bult det handlar om alltså. Det är helt galet. (Patrik)  

 

När det finns gott om droger på anstalt då är det ju lugnare än när det inte är det. (Sara)   

 

6.4. Tillgängligheten av narkotika på anstalt 
Att det finns ett stort utbud av narkotika inne på anstalterna bekräftas av intervjupersonerna. 

Samliga upplever att tillgången till narkotika är stor och att utbudet av olika narkotiska prepa-

rat är brett.  

 

 Ja, ja, det har funnits hela tiden. När jag satt på Hällby, då fanns det alla sorters droger, hur 

mycket som helst hela tiden. Det fanns precis allt alltså, saker jag aldrig någonsin hade pro-

vat innan som jag tog där inne. Och då satt jag på en motivationsavdelning. Men det var nog 

lugnare på motivation för att på ”banan” var det för jävligt alltså. Där åkte den där jävla 

ambulansen, den for ut och in genom det där grindhålet hela tiden i skyttetrafik med blåljus 

va. Och det var alltid någon som hade tagit en överdos någonstans. Och när jag satt på isole-

ringen knarkade jag hela tiden. Så fort det var någon som sa att dom ville ha ett urinprov på 

en så en så sa man bara ”du jag skiter i det där”. ”Då får du dagar för det här” kunde dom 
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säga men va fan spelar det för roll om man fick två eller tre dagar liksom om jag har suttit i 

fyra år. (Patrik)     

 

 Av och till så finns det ju på alla anstalter. Det gör det ju. Så finns det inte varje dag så finns 

det i större delen av varje vecka, så finns det droger, så är det ju. (Lasse)  

 

Jag ska säga så här va, i det stora hela så kalls ju Färingsö för lilla plattan. Det finns väldigt 

mycket droger där, periodvis. Det beror nog på lite grann vad det är för typ av gäng som är 

inne. Men det var ganska stabilt då jag var där. Jag hade en jävla tur, jag har förstått det nu 

så här efteråt när jag har hört efter. (Lena)   

 

 Det finns, alltså man kan få tag på vad som helts där, heroin, Subutex, metta, tabletter, amfe-

tamin, Dom flesta som sitter dom smugglar ju in på något sätt. Ja, tillgängligheten den är 

skitstor. (Sara)  

 

Några av intervjupersonerna upplevde ändå att det var skillnad på tillgången till narkotika 

beroende på vilken anstalt och avdelning som de har suttit på.  

 

Jag tror, jag kanske har fel men jag tyckte det var mer när jag satt på sluten än vad det fanns 

på den öppna anstalten. På dom stora riksanstalterna så sitter ju alla, det är ju narkomaner 

som sitter där alltså. Blir du dömd för ett narkotikabrott får du ju inte sitta på en öppen an-

stalt va. Ja, jag tycker det var mer på en sluten riksanstalt fast det är mycket hårdare kontrol-

ler, det är det ju. Det fanns allt alltså, heroin, kokain, amfetamin, LSD, roppar, allt. (Patrik)    

 

Ja absolut. Man kunde märka av drogerna på den vanliga avdelningen. Då kunde jag fly in i 

min drogfria avdelning. För inne på motivation var det verkligen drogfritt. (Lena)   

 

Intervjupersonerna fick frågan om det kunde beskriva några positiva samt negativa konse-

kvenser av att det fanns droger på anstalten. Några tyckte inte att det fanns några positiva 

konsekvenser alls medan andra såg flera positiva konsekvenser.  

 

Alltså över tid så är det ju lugnare när det finns droger på anstalten. Det är det ju. Folk är ju 

mer på sina rum och jag vet inte i procent men absolut det stora flertalet av dom som är på 
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anstalterna är ju narkomaner. Och har dom narkotika då håller dom inte på och gnäller så 

mycket över mat och alltihopa för då äter man ju inte, då knarkar man istället. (Lasse)  

 

Några beskrev att anledningen till att de använt narkotika inne på anstalterna var för att få 

tiden att gå och för att bryta tristessen. 

 

Ja men som tillexempel, alltså för mig var det positivt för att jag kunde står ut dom månader-

na jag satt för att, ja, för att står ut och för att må bättre, och för att ha lite roligare, för att 

tiden ska gå. Och sen, kommer man dit och är missbrukare, det är en omöjlighet att undvika 

droger, för att folk är liksom påverkade hela tiden. Så det finns ju hela tiden, och även om 

man vill hålla sig ren under fängelsetid så är det skit svårt. Sen om man umgås med folk som 

också säljer droger där inne eller är påverkade själva och vill bjuda, då blir det en omöjlig-

het. (Sara)  

 

De negativa konsekvenserna som beskrivs är att det uppstår skulder eftersom narkotika är 

mycket dyrare på anstalt, att man drar på sig påbackning på straffet om man är påverkad av 

narkotika vid drogkontroller samt att personer som inte missbrukat tidigare börja med det inne 

på anstalterna.  

 

Dom negativa är ju att det blir mycket razzior. En del som kanske har skulder och så där 

tvingas bära in och kanske får påbackning på straffet fast dom egentligen inte har något med 

narkotikan att göra som dom går in med. Och en del som knarkar och inte kan betala sina 

skulder blir halvt ihjälslagna. (Lasse)  

 

Om det kommer in folk som mår skitdåligt över att dom hamnat i fängelse, då är dom ju lätt-

påverkade och dom blir, det är många som blir missbrukare inne på anstalten som inte var de 

tidigare. Dom börjar använda de på anstalten. Jaa, de är skit många, de är flera stycken som 

jag sett på Färingsö som börjat med det. Så det är negativt. (Sara)   

 

6.5. Intag av narkotika 
Intervjupersonerna beskriver på vilket sätt och med vem narkotikan kommer in på anstalterna. 

Upplevelserna är att narkotikan kommer in på flera olika sätt. Vanligast är dock vid besök och 
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i samband med permissioner. Vanligt är också att interner tvingas till att ta in då de har skul-

der till någon eller att de blir tvingade och utnyttjade av andra interner till att ta in narkotika. 

 

 Det jag har sett det är ju folk som efter permission och frigång, ibland efter besök, tar in 

droger. Sen kastas det ju in över muren eller man har kontakt med dom killarna som sköter 

utelaget och så där. In kommer allt. Eller någon som bara är så svag så att han blir hotad 

med stryk ”ta in det nu din jävel” eller så. Men det är ju så, det finns ju alltid folk att trampa 

på va. Sen är det naturligtvis så att det finns alltid folk som är beredda på att utföra en tjänst. 

För att va någon eller för ekonomisk vinning. För att få sitta med vid bordet liksom. (Lasse)    

 

Det var en kille, hans tjej, skickade tio kassettband i veckan till honom. Dom fick han in utan 

någonting. I botten på det där kassettbandet sitter en liten tuss som bandet går förbi. Den 

tussen blötte hon upp i horse och satte dit igen. Så när han hade tio kassettband så tog han 

alla dom där och la i vatten då så löste han upp det och så kunde han dra i sig de. Men vanli-

gast är nog att det kommer in i samband med permissioner och att besökare tar in mobiltele-

foner och knark. Om man inte sitter på en sån avdelning som jag satt på en gång, för att där 

gjorde vi så att när nån av oss, vi var sex stycken som satt där, vi var tre stycken som hade 

permission. Det var en kille som satt sär som varje gång han tog tjack fick ett EP anfall så 

därför fick han inte ta något, de var ju knas dårå. Vi bestämde då att han fick ingenting för då 

skulle man hålla färgen för honom också. Så vi var fem stycken så det var inga problem. Så 

när det var någon av oss som gick ut så tog man alltid in något, röka eller tjack oftast, och 

sen delade vi upp det där så att vi hade. Men det var ingen större koll, om det kom hundar var 

det bara att svälja det liksom. (Patrik)  

 

Antingen genom permissioner och då stoppar man ju upp de (underliv eller ändtarm), eller 

genom besök. Jag vet barn som plockar in till sin mamma som sitter. Vakter tar också in. Nu 

har inte jag varit med om det men jag vet. (Sara) 

 

Det är dom som kommer in på kortare tid, kortare straff. Dom tar i regel med sig in. Då har 

dom på sig så mycket dom bara… så att dom kan vara påtända hela sin volta om dom har en, 

två månader. Att det kan komma med besökare, det händer också att dom paketerar in de i 

askar och kastar in det över staketen så man kan ta det på promenaden och så. (Lena) 

 

6.5.1. Högre priser på anstalt 
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Priset på narkotika beskriv som högre på anstalt än ute på gatan. Om man jämför priserna 

mellan kvinnoanstalter och mansanstalter är priset ganska mycket högre i mansanstalterna.  

  

Ja, det kan vara både två och tre gånger högre. Det kan det va. Fem, sexhundra grammet för 

amfetamin, det är inga ovanligheter. Idag så kostar det väl mellan hundratjugo och tvåhund-

ra på gatan. Beroende på, ja, sen kan det ju krympa men man tar ju inte in ett kilo på kåken, 

så stora arslen finns inte (skratt). (Lasse)  

 

Ja, på gatan kostar väl heroin 400, på anstalt i alla fall en 600. Ibland lite dyrare. Amfetamin, 

en 60, 100 spänn för ett gram amfetamin på gatan, går i alla fall på en 150 på anstalt. Så det 

är dyrare. (Sara)   

 

När jag satt på Hällby då, då kostade ett gram horse, alltså ett gram horse, kostade mellan 

åtta och tiotusen där inne. Satt det är ju svindyrt. (Patrik)   

 

 

 

 

6.5.2. Skulder  
Eftersom de intagna på anstalt har begränsat med pengar uppstår det ofta skulder då det inte 

har pengar till att betala narkotikan med. Det är ofta då det uppstår hot och våld mellan de 

intagna. 

  

Det händer ju ofta att folk lånar och tar det på krita. Sen väntar dom på pengar utifrån säger 

dom men dom är så desperata att dom hittar på vilken lögn som helst. Sen kommer inga 

pengar och då blir det ju, den skulden följer ju med sen när dom kommer ut också. (Lena)   

 

En person beskriver hur hon blivit utsatt för hot och våld under sin tid på anstalt då hon var 

skyldig pengar för narkotika till en annan intagen.  

 

På Färingsö blev jag skyldig en ”tjackpundare” pengar och då var det obehagligt för då bör-

jade hon hota och greja, tjafsa och hålla på där. Men sen är det också så att när man är 

ganska ung på anstalt och känner många sen tidigare, att man känner folk från utsidan sen 
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tidigare, och dom vet vem jag är på utsidan, dom tar ju rätt mycket hand om en, dom som är 

äldre där inne. Så på det sättet klarade jag ju mig. Jag fick ju uppbackning av de andra. 

(Sara)   

– Var det någon av er som var påverkad av narkotika under just den händelsen? 

(skratt) Ja, det var vi väl allihop. (Sara)  

 

6.6. Upplevelser av vårdarna och deras arbete 
Bilden av vårdarna och relationen till dem varierar mellan intervjupersonernas utsagor. Upp-

levelserna är också olika utifrån de anstalter och avdelningar som de har suttit i. De intervjua-

de fick beskriva hur de upplevde vårdarnas syn på narkotikamissbrukare och deras syn på 

problemet med narkotika på anstalt.  

 

Vakterna dom e såna människor som har valt att bli vakt, inte alla men många, har valt att bli 

vakt för att dom ser ner på knarkare, eller missbrukare, kriminella över huvudtaget och bara 

vill jävlas, det har jag sett klart och tydligt. Så är de, dom är verkligen ute efter att jävlas med 

folk för att dom ser en som, dom har en helt annan syn på missbrukare än vad missbrukarna 

själva har eller andra myndigheter. Dom försöker kränga åt folk hårdare än vad dom ska. 

Alltså, dom är elaka över huvudtaget. Ja, det är mycket, alltså, vad ska jag säga, mycket elak-

heter, dom vill komma åt folk utan att dom går emot reglerna. Det är klart att dom ser det 

som ett problem men som jag säger, de är såna människor som inte vill försöka hjälpa folk 

utan dom ser det som hopplösa fall. Ofta är det ju hopplösa fall också, men för det behöver 

man ju inte bete sig hur som helst och trycka ner folk. Vakter kan vara, fy fan, hemska, jävligt 

elaka människor. (Sara)  

 

Dom som missbrukar under tiden av sitt straff, dom hamnar ju ännu liksom längre ner än vad 

vi andra gjorde i deras ögon. Det är ju verkligen plitar och intagna. Plitarna liksom, det var 

ju inte kärlek i blicken, det kan man ju inte påstå. Nej, så att man blev nog bara en ännu stör-

re nolla tror jag. Ja, om man missbrukade därinne. (Lena) 

Två av intervjupersonerna tror att vårdarna kan vara inblandade i att narkotika kommer in på 

anstalterna men ingen av dem har själva varit med om det. Det är mer spekulationer om att det 

förekommer och att det i så fall är organiserat och att det då rör det sig om större partier nar-

kotika och stora summor pengar.  
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Det är klart att det förekommer men då är det större pengar inblandade då, helt klart alltså. 

Då tror jag att det är mer organiserat faktiskt. Visst förekommer det, det är jag helt säker på 

att det gör. (Patrik)  

 

Jag tror att det är mer av det på Hinseberg än på Färingsö, att vakterna är inblandade. Men 

jag tror det är en rätt stor del (skrattar). Det tror jag. Jag har suttit tillsammans med folk som 

har fått hjälp av dom. (Sara)  

 

De flesta av intervjupersonerna upplevde att vårdarna många gånger såg att de eller någon 

annan intern var påverkade av narkotika men att de medvetet bortsåg ifrån det. Upplevelserna 

om varför vårdarna vid flera tillfällen bortsåg ifrån det varierar mellan intervjupersonerna.   

 

Dom som jobbade där var gamla plitar som gillade att sitta och dricka kaffe och ha lugn och 

ro. Det är klart att dom måste ha sett att vi var påtända ibland alltså men jag tror inte, jag 

tror bara att dom titta åt ett annat håll. Faktiskt. Det är klart att dom ignorerar det lite grann 

men det är en massa extra arbete för dom alltså så det tror jag. Helt klart. Och sen finns det 

dom som är väldigt nitiska också som jagar hela tiden, springer och lyser med ficklampor och 

speglar med speglar och så hela tiden alltså, det finns också. (Patrik)   

 

Mm, mm, flera, flera gånger. Alltså, det finns interner som är gamla och sjuka med hiv eller 

aids, eller som en tjej som jag kände på Färingsö, hon hade cancer i underlivet, henne så ju 

vem som helst på att hon var påtänd, på amfetamin, vakterna lät henne bara vara liksom så. 

Inte riktigt alla men dom flesta vakterna lät henne va. Alltså jag har ju varit påverkad, fram-

förallt på Färingsö, då var jag ju ofta påverkad av amfetamin plus att jag var abstinens på 

heroin och benz också och då ser man ju ännu jävligare ut. Under hela straffet åkte jag på två 

pissprover. Men det har dom säkert sett, när jag varit påverkad. (Sara) 

 

Nej, dom var som ugglor på en måste jag säga. Så det tror jag inte att man hade haft någon 

chans, att det skulle ha förbisetts. Nej dom var dom nog väldigt eniga om att försöka skydda 

ändå folk som verkligen ville vara drogfria måste jag säga. (Lena)   

 

Orsaken till varför vårdarna bortsett från att de varit påverkade varierar mellan intervjuperso-

nernas svar. Någon tror att det handlar om okunskap om narkotikan och dess påverkan medan 

några av de andra tror att vårdarna ser det som extraarbete och att de därför inte har orkat bryr 
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sig om att de intagna varit påverkade av narkotika. Några av intervjupersonerna menar att så 

länge det är lugnt och så länge internerna sköter sig så tar inte vårdarna några konflikter eller 

konfrontationer med den eller dem som är påverkad av narkotika.   

 

Jag tror att problemet för dom är att det är ett arbetsproblem. Det skapar merjobb och visita-

tioner. Att det stör dom i deras vardag. (Patrik)   

 

Ja, ja, ja, det kan väl vara en blandning och okunskap och naivitet och så lite lättja då då. Jag 

menar, om man nu kommer ifrån skogarna i norrland och börjar på en anstalt och inte har 

sett hasch på vykort så är det inte så jävla lätt heller i början och se. Det är ju också så, det 

blir ju lite gemytligare. Men jag har ju sett folk som har varit bra röriga som knappt tagit sig 

fram genom korridorerna och dom har bara fått vara. (Lasse)  

 

Med mig då vet jag att dom mycket sket i de, för att två veckor innan jag skulle mucka, då tog 

dom mig på pissprov, och jag var ju positiv, men jag vägrade lämna, och då får man ju 10 

dagars påbackning för vägran. Men då sa dom till mig att ”vi vet att du är positiv så om du 

är smart så lämnar du så blir de inga konsekvenser av det”. Och då gjorde jag ju de, och de 

blev positivt svar men jag fick mucka ändå. (Sara)   

6.7. Olika aktörer som kan dra nytta av att det finns narkotika på anstalt 
Samtliga intervjupersoner upplever att det finns ett stort intresse och påtryckningar från utsi-

dan om att narkotikan ska komma in på anstalterna. Då priserna är så pass mycket högre inne 

på anstalterna anser de att det är en intressant marknad för dem som vill tjäna stora pengar på 

att sälja narkotika. Även interner som brukar sälja narkotika när de inte sitter på anstalt är 

intresserade av att narkotikan kommer in för att de senare när de kommer ut ska kunna fortsät-

ta sälja till dem som sitter på anstalten.   

 

Det tror jag definitivt alltså. Ja, ja visst, oja. Jag menar, om man tar en riksanstalt med säg 

200 fångar som har i snitt 660, 700 spänn i veckan. Då är det 140 tusen i veckan och säg sen 

att ca 40 tusen går till annat men man prioriterar ändå knark, säg. Rimligt sätt skulle du kun-

na sälja narkotika för 400 tusen på en månad till en vanlig riksanstalt, det är nog inte omöj-

ligt alltså. Man måste sälja bra mycket för att komma upp i 400 tusen på utsidan, det är inte 

så jävla lätt. Jag vet ingen, i sånt fall är dom väldigt få. (Patrik)   
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Det är tre gånger så dyrt på anstalten än på marknaden så jag menar, där inne är det väl så 

lukrativt. (Lasse)   

 

6.8. Lösning på problemet 
Att skapa helt narkotikafria anstalter verkar enligt intervjupersonerna helt omöjligt i stor sett. 

De har förlag på lösningar som skulle kunna minska tillgångarna till narkotikan inne på an-

stalterna men hoppet om narkotikafria anstalter verkar inte finnas hos någon av dem.  

 

Det enda sättet att få bort narkotika är att dom bygger, att dom sätter lock på anstalten och 

att man inte får ta in några besökare. Utan att man har som i USA, en vägg med glasruta och 

en telefon på varje sida. Då tror jag att dom skulle kunna få bort det mesta. Men så länge som 

det går folk ut och in på anstalten, alltså plitar, läkare, präster, psykologer, ja, vanliga män-

niskor som är på besök, då kommer dom aldrig att få bort det. Jag tror inte det. Alltså uppfin-

ningsrikedomen är enorm när det gäller att få in grejer. (Patrik)  

 

Jag tror ju på det här med den kanadensiska modellen där dom verkligen satsar på behand-

ling vad jag förstår. För dom som vill, för dom som har minsta motivation. Att man verkligen 

fångar upp dom och har dom på anstalter där man har någon vinst av att vara drogfri. Höga 

siffror när det gäller kontraktsvård och p34: or. (Lasse)   

 

Nej. Nej (skratt), det tror jag verkligen inte, det tror inte jag går. Det går inte att få anstalter 

rena från droger. (skratt) Nej, det tror inte jag. Dom kan göra vilka anstalter som helst, dom 

kommer inte åt det ändå. Om det ska bli drogfritt så måste ju dom som sitter på anstalterna 

själva vilja, bestämma att dom vill ha det så. Och det finns det inga anstalter som vill (skratt). 

För att andra, vakter eller staten eller vad fan som helst, dom kan sitta hur mycket dom vill 

och säga att det ska vara drogfria anstalter, så länge inte intagna bestämmer att de ska vara 

så, så är det inte så heller. (Sara) 

 

Nej, jag ser ingen lösning på problemet. Så länge det finns knark så kommer det att finnas 

narkomaner, det är så enkelt. Det kommer aldrig att gå. Det finns inga hinder eller risker med 

någonting, man gör vad som krävs, vad som behövs för att det ska finnas droger och det gör 

alltid det också. Sen tror jag att man kan förändra avdelningarna lite grann. Det man kan 

göra är att man kan underlätta det för dom som verkligen vill tända av, som verkligen vill ha 
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det drogfritt. Att man har en motivationsavdelning, att man har en drogfri avdelning och sen 

har man normalavdelningar. Så att det finns valmöjligheter. Gärna att det får kosta pengar 

för att få bort drogerna från kåken, man måste vara beredd på att det kostar. (Lena)  

 

På frågan om vem som bär det yttersta ansvaret för att det ska finnas drogfria anstalter menar 

de båda kvinnorna att det är upp till individen själv att se till att det är drogfritt. Det finns ing-

en som kan göra något åt narkotikan på anstalterna förutom individen själv. Männen har en 

annan mening där de anser att kriminalvården och staten bär ansvar för problemet.  

 

Nej, nej. Det är upp till individen själv va. Ingen människa ska ju sitta här på utsidan och tro 

att man kan ha den drömmen att få in en heroinmissbrukare som gått på heroin dagligen i 20 

år och tända av genom en drogfri avdelning. Det funkar inte så för att dom är så sjuka, dom 

skiter och spyr ner sig. Dom kan dö till och med när dom tänder av. Det är inte alls ovanligt 

att dom gör. Att sitta här och tro att det finns någon lösning på att få bort det, det kommer 

aldrig, aldrig å aldrig, nej. (Lena)   

 

Jag tycker personligen så här, eftersom staten håller i pengarna så skulle staten hålla i vård-

utbudspengarna också. Inte nödvändigtvist att dom är knutna till kriminalvården men alltså 

att det skulle vara oavsett vilken kommun i Sverige du bor i ska du ha tillgång till samma ut-

bud då av vård vid muck. För jag tycker att det ska vara statlig finansierig på det precis som 

statens institutionsstyrelse är för LVM och som den är för LVU. Inte bara för fångkollektivet 

utan naturligtvist så ska du kunna komma till din kommun som ostraffad narkoman och få 

samma varuutbud som du har när du muckar. För så är det lite idag, så var det för mig, att 

jag valde ju att skaffa mig ett straff till slut för att få vård. Så ska det inte behöva vara. (Las-

se)   

 

7. ANALYS  
Resultaten av undersökningen kommer i följande kapitel att analyseras utifrån utbytesteorin 

och är uppdelade i följande teman: Känslan av att vistas på anstalt, intag och handel av nar-

kotika på anstalt, upplevelser av vårdarna och deras arbete, olika aktörers intresse av narko-

tika på anstalt samt förlag på lösning av problemet med narkotika på anstalt.   

 

7.1. Känslan av att vistas på anstalt 
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Flera av intervjupersonerna beskriver att de upplevt sin anstaltsvistelse som en tid då de har 

haft möjlighet att vila upp sig eftersom de flesta har varit slitna av sitt missbruk och några av 

dem varit bostadslösa. Att få mat, värme och en sängplats har några beskrivit som det mest 

positiva med sina anstaltsvistelser. En intervjuperson beskriver att han har fått kämpat för att 

få ett fängelsestraff just för att få mat och boende och lite lugn och ro. Att frihetsberövandet 

innebar att de inte kunde ha samma kontakt med nära personer ute i samhället beskriver några 

som det mest negativa med fängelsestraffet. Intervjupersonerna verkar ganska ambivalenta 

när det gäller sina anstaltsvistelser. Ingen beskriver verken ångest eller frustration över att 

vara frihetsberövad eller att fängelsestraffet har inneburit några speciellt avskräckande effek-

ter på dem.   

 

Utifrån utbytesteorin kan man säga att intervjupersonerna har varit ganska medvetna om att de 

kriminella handlingar som de har begått ute i samhället för eller senare skulle kunna leda till 

ett fängelsestraff. Deras narkotikaberoende har lett till att de begått kriminella handlingar vil-

ket i sin tur har lett till att de har fått avtjäna fängelsestraff. Enligt utbytesteorin uppkommer 

kostnader för individen genom att man själv satsar på utbytet (Helkama, Myllyniemi & Lieb-

kind, 2000). Alltså, intervjupersonerna har medvetet satsat på att begå kriminella handlingar 

för att kunna tillfredsställa sina behov av narkotika och trots att de avtjänat ett flertal fängelse-

straff har de fortsatt sitt kriminella beteende efter att de avtjänat dessa straff. Belöningen och 

vinsten av de kriminella handlingarna och av att få tillgång till narkotika som man så starkt 

upplever sig vara beroende av, har varit till större fördel för dem än vad nackdelarna med 

fängelsestraffen har inneburit.  

 

7.2. Intag och handel av narkotika 
Enligt utbytesteorin kan man beskriva livet som en marknadsplats, en arena för straff och be-

löning. Människan är en beräknande och målmedveten aktör på marknaden där allt handlar 

om att uppnå egen vinning. Ett straff innebär att man inte får tillgång till en belöning eller 

medför större kostnader för att uppnå belöning (Moe, 1995, s.100-103). 

Beskrivningarna och upplevelserna av hur narkotikan kommer in på anstalterna är ganska 

samstämmiga mellan intervjupersonerna. Tillvägagångssätten är många men främst kommer 

narkotikan in med besökare eller med internerna som har haft permission. Att ta in narkotika 

på anstalter innebär alltid en risk för den eller dem som är inblandade. Men enligt utbytesteo-

rin strävar alltid människor efter att maximera sin egen nytta eller vinst vilket då innebär att 
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fördelarna med att ta in narkotika på anstalterna väger upp riskerna med det. Besökare som tar 

in narkotika till någon som sitter kan dels göra en vinst på utbytet genom att tjäna pengar på 

det. Besökarna kan även vinna respekt eller kärlek av den person som den tar in narkotika till. 

En intern som tar in narkotika i samband med en permission kan dels tjäna pengar på att sälja 

narkotikan inne på anstalten eller ta in till någon annan intern för att få bekräftelse och re-

spekt. Flera av undersökningspersonerna beskriver att ”svaga” personer blir utnyttjade av and-

ra interner eller tvingade till att ta in narkotika och att några gör det för att bli accepterad, som 

en av intervjupersonerna beskrev det, för att får sitta med vid bordet. Detta kan utifrån utby-

testeorin förklaras med att människor nöjer sig med ett visst utbyte, som i detta fall då kanske 

bli accepterad, känna samhörighet och för att slippa känna sig utanför. 

 

När interner tar in narkotika i samband med permissioner eller när de inställer sig för ett straff 

är det vanligt att de sväljer narkotikan eller stoppar upp de i ändtarm eller underliv. Detta in-

nebär alltid en risk då narkotikan kan läcka ut och orsaka flera allvarliga skador på personer-

nas hälsa. Trots detta utsätter sig personerna för det då det vet att belöningen och vinsterna av 

att få in narkotikan är större än risken för skador.  

En viktig faktor att ta hänsyn till i samband med att personer utsätter sig för diverse risker 

med att ta in narkotikan är att ett stort antal av dem som sitter på anstalt har en missbrukspro-

blematik. En narkotikamissbrukare lever i stort sett för drogerna och i och med detta är det 

många av narkotikamissbrukarna inne på anstalterna beredda att göra näst intill vad som helst 

för att få tillgång till narkotika under sin anstaltsvistelse. Eftersom människan enligt utbytes-

teorin är egoistisk och eftersträvar fördelar och försöker undvika det som är ofördelaktigt är 

det inte så svårt att förstå att en narkotikamissbrukare hellre tillfredsställer sitt behov av nar-

kotika än att inte göra det då det ofta innebär att man mår både psykiskt och fysiskt dåligt av 

att avstå från narkotika efter ett långvarit missbruk (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000).      

 

7.2.1. Skulder  
Det är inte ovanligt att det uppstår skulder i samband med att folk köper och säjer narkotika 

inne på anstalterna. Många som sitter på anstalterna är narkotikamissbrukare och har ett bero-

ende som de upplever att de behöver tillfredsställa. Detta gör att de sätter sig i skulder som de 

inte kan betala och i och med detta uppstår hot och våld mellan de intagna. Trots att de perso-

ner som sätter sig i skuld ofta är medvetna om att de kommer råka illa ut om de inte betalar 

sina skulder känner de sig så desperata efter narkotika att de hellre står ut med de påföljder en 
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skuld innebär än att avstå från det positiva utbytet narkotikan har för dem. Den som säljer 

narkotikan eller tillåter personer att vara skyldiga dem för narkotikan ser enligt utbytesteorin 

en vinst eller fördel av detta. Försäljarens vinst kan ta sig i uttryck att den får respekt av de 

andra internerna när han/hon driver in sin skuld på ett hämndlystet sätt vilket i sig kan leda till 

att andra inte sätter sig i skuld till henne eller honom i framtiden.  

 

Individens attraktionskraft baseras på mängden belöningar som individen kan ge andra. Män-

niskor försöker knyta sociala kontakter med individer som kan förmedla värdefulla belöningar 

(Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000). En av de kvinnliga intervjupersonerna beskriver 

att hon blev utsatt för våld och hot av en annan intern men att de övriga internerna som hon 

kände sedan tidigare hjälpte henne ur situationen. Intervjupersonen var känd av de andra in-

ternerna för att sälja narkotika både inne på anstalten och på utsidan. Hennes handlande kan 

förklaras utifrån att hon medvetet satte sig i skuld då hon visste att hon skulle få uppbackning 

av de andra internerna då de andra hade respekt för henne och visste vilken status eller posi-

tion hon hade på utsidan av anstalten. Internerna som ingrep och backade upp kvinnan gjorde 

detta för att de visste att hon var en respektfull kvinna som var bra att ha god kontakt med då 

hon kunde förmedla för dem, värdefulla belöningar.   

7.3. Upplevelser av vårdarna och deras arbete 
Intervjupersonernas upplevelser av vårdarna skiljer sig lite ifrån varandra men några beskriver 

att de känt sig maktlösa inför dem. Det är vårdarna som kan förflytta interner, göra visitatio-

ner och genomsökningar i cellerna och det är de som bestämmer i allmänhet. En kvinna be-

skriver vårdarna som elaka människor som ser ner på missbrukare och kriminella. Den andra 

kvinnan som suttit på en motivationsavdelning beskriver vårdarna som måna om internernas 

drogfrihet och att de inte bortsåg ifrån att någon var påverkad av narkotika. De andra tre in-

tervjupersonerna beskrev att de flera gånger upplevt att vårdarna bortsåg ifrån att interner va-

rit påverkade av narkotika.  

Om man ska analysera detta utifrån utbytesteorin kan man förklara vårdarnas maktmissbruk 

som beskrivs genom att säga att dessa vårdare utnyttjar sin position genom att utöva mer makt 

än nödvändigt. Detta gör vårdarna för att stärka sin maktposition och för att visa vem som 

bestämmer på anstalterna och i och med detta skaffa sig respekt från internerna. Om vakterna 

visar vilka som bestämmer minimerar de risken för att de intagna ställer till med besvär för 

dem. De vårdare som beskrevs som nitiska och som ugglor på de intagna för att kontrollera att 

inga droger förekom bland dem gjorde det som deras arbete krävde. Om de utför sina arbets-
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uppgifter som de ska och kan visa goda resultat av arbetet kan detta leda till beröm, respekt 

och bekräftelse från deras kollegor och arbetsledning vilket upplevs som ett positivt utbyte för 

individen (Moe, 1995, s.100-103).  

De vårdare som bortser ifrån att interner är påverkade av narkotika ser ingen fördel eller egen 

vinning i att konfrontera eller gripa in i sådana situationer. Så länge de påverkade internerna 

inte stör vårdarnas vardag eller rutiner låter de händelserna passera förbi dem. Det extraarbete 

det innebär att förflytta en intern som varit påverkad ser inte dessa vårdare som någon fördel 

eller vinst för sig själva och låter det därför bara vara.  

 

Några av intervjupersonerna spekulerade i att de skulle finnas vårdare som var inblandade och 

delaktiga i införseln av narkotika på anstalterna och att det i sånt fall rörde sig om större 

summor pengar. Eftersom utbytesteorin menar att varje människa strävar efter att maximera 

sin nytta innebär det att vårdarna inte skulle delta i kriminella handlingar om de inte själva 

gjorde någon vinst på det. De vårdare som deltar i att föra in narkotika på anstalt gör då detta 

för egen ekonomisk vinning (Moe, 1995, s.95-96).   

 

 

7.4. Olika aktörers intresse av narkotika på anstalterna 
Enligt samtliga intervjupersoner är det ganska stora påtryckningar från utsidan om att få in 

narkotika till försäljning inne på anstalterna. De höga priserna på narkotikan på anstalterna 

gör att intresset är stort från många olika aktörer att tjäna pengar på att sälja narkotika där 

inne. Dels är det personer som säljer narkotika ute i samhället som vill utöka sitt kundregister 

bland internerna och försöker då på flera olika sätt få in narkotikan på anstalterna. Dels är det 

interner som vanligtvist brukar sälja narkotika när de vistas ute i samhället och vill på det sät-

tet knyta upp kontakter inne på anstalterna som de kan fortsätta sälja till när det friges från 

fängelset. Dessutom får man inte glömma att antalet narkotikamissbrukar är ganska stort 

bland kriminalvårdens klienter och flertalet av dem har ett eget intresse av att det ska finnas 

narkotika på anstalterna så att de kan missbruka under sin tid på anstalt.  

 

Den som har flest resurser kan agera i flera bytesförhållanden och kan på det sättet göra sig 

mindre beroende av specifika relationer. För att göra ett positivt utbyte ska objektet som en 

person ha vara mindre värdefullt än det som personen vill ha (Moe, 1995, s.92-94). 
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Några av intervjupersonerna upplever att försäljningen av narkotikan är organiserad. Eftersom 

anstalterna är en intressant försäljningsplats av narkotika kan då konkurrensen tänkas vara 

ganska stor. Om handelns och försäljningen är organiserad innebär det att dessa aktörer kan 

agera i flera olika bytesförhållanden samtidigt. Det handlar också om makt, vem som säljer 

var och till vem. Ju större försäljningsområde desto fler resurser har man.  

 

Även de personer som sitter på anstalterna och som säljer narkotikan där gör en ekonomisk 

vinst när de säljer narkotika. En intervjuperson upplever att det oftast inte görs så mycket 

ekonomiska vinningar av dem som sitter på anstalt eftersom de ofta knarkar upp sin vinst. 

Men utifrån utbytesteorin kan man också se vinsten i form av gratis narkotika under sin an-

staltsvistelse.  

 

7.5. Förslag på lösning av problemet  
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att ingen av dem ser en lösning på hur det skulle 

gå att få bort narkotikan ifrån anstalterna. Att satsa på mer vård och behandling för de miss-

brukare som vistas på anstalterna är några av de förslag intervjupersonerna har men att skapa 

helt narkotikafria anstalter upplever samtliga av dem helt omöjligt. De båda kvinnliga inter-

vjupersonerna menar att det är upp till individerna som sitter på anstalterna att ansvara för att 

det är narkotikafritt. Så länge internerna bestämmer att det inte ska vara narkotikafritt så 

kommer det heller inte vara det menar en av dem. Uppenbart är det till en större fördel för de 

flesta narkotikamissbrukare som sitter på anstalt att det finns narkotika på anstalterna. Flera 

av intervjupersonerna har beskrivit att det oftast blir lugnare om det finns narkotika, att de 

själva upplevt det som positivt med tillgång till narkotika då tiden på anstalt har gått snabbare 

och att det inte innebär lika mycket trisstes som det blir om det inte finns tillgång till narkoti-

ka. Trots att det kan bli negativa konsekvenser av att det finns narkotika på anstalterna, så 

som att skulder uppstår och man riskerar påbackning på straffet, upplever jag att intervjuper-

soner inte anser att dessa negativa konsekvenser väger upp de positiva. Det positiva utbytet är 

större än kostnaderna som uppstår i samband med narkotikan inne i våra svenska kriminal-

vårdsanstalter.    

 

8. SLUTDISKUSSION  
Detta kapitel omfattar en sammanfattning av resultaten utifrån undersökningens frågeställ-

ningar, en kort diskussion om resultaten utifrån undersökningens teoretiska utgångspunkt. 
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Därefter följer en sammanfattande jämförelse med tidigare forskning inom området, en me-

toddiskussion samt förslag på fortsatt forskning. 

 

8.1. Sammanfattning av resultaten 
Den övergripande frågeställningen i denna undersökning är: Hur upplever före detta interner 

sin tid på anstalt med särskilt avseende på narkotikaproblematiken? Intervjuundersökningarna 

gav ett gediget material att arbeta med och med hänsyn till undersökningens begränsningar 

har det varit omöjligt att redovisa hela materialet Utifrån undersökningens underfrågeställ-

ningar kommer resultaten här kort sammanfattas.  

 

Hur upplever före detta interner sin tid i kriminalvårdsanstalter?  

Det som kommer fram i samtliga intervjupersoners berättelser och beskrivningar om sin tid på 

anstalter är att de upplever tristess och rastlöshet. Dagarna blir enformiga och man formas av 

rutinerna inne på anstalterna. Som tidigare nämnts i resultat- och analysdelen upplever de 

flesta intervjupersonerna att tiden på anstalt är en tid för lugn och ro, att få vila upp sig och att 

få äta och sova ordentligt. Jag är själv lite förvånad över att ingen av intervjupersonerna be-

skriver sina anstaltsvistelser mer negativt än vad de gör. Den avskräckande effekten som jag 

ändå trodde att ett fängelsestraff hade verkar inte speciellt avskräckande enligt intervjuperso-

nerna. Det som var mest negativt för dem med att vistas på anstalt var att inte ha samma kon-

takt med sina barn och att inte ha kontroll på vad som händer på utsidan.    

 

Hur upplever före detta interner narkotikaproblematiken i de svenska kriminalvårdsanstalter-

na? 

Intervjupersonerna i undersökningen beskrev ett flertal olika faktorer som visar på att det är 

ett problem med narkotika på anstalterna. Enligt samtliga finns det ett stort utbud av narkotika 

inne på anstalterna och i jämförelse med hur ett fängelse ska se ut så beskriver intervjuperso-

nerna att det finns mycket narkotika att tillgå. Våld, hot och skulder är några av de problem 

som uppstår när det finns narkotika inne på anstalterna. Även visitationer och razzior ökar vid 

misstankar om att det finns droger inne vilket intervjupersonerna upplevde som obehagligt 

och kränkande. Att många var psykiskt och fysiskt sjuka på grund av narkotikan eller dess 

konsekvenser upplevde en intervjuperson som ett stort problem eftersom det inte fanns den 

läkarhjälp som hon tycker ska finns på fängelserna. Tre av de fyra intervjupersonerna upplev-

de att många av vårdarna bortsett ifrån att interner varit påverkade av narkotika och att de 
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bortsåg ifrån det så länge det inte störde deras vardag eller för att det innebar en massa extra-

arbete för dem.   

 

Upplever före detta interner att någon eller några kan dra nytta av att det kommer in narkoti-

ka på anstalterna?  

Ja, upplevelserna om att det finns personer som kan dra nytta av att det kommer in narkotika 

på anstalterna är samstämmiga. Självklart så drar den enskilde missbrukaren som sitter på 

anstalt nytta av att det kommer in narkotika så att han eller hon kan tillfredsställa sitt narkoti-

kabehov. Dessutom beskriver samtliga intervjupersoner att det finns ett stort intresse från per-

soner som säljer narkotika ute i samhället om att få in narkotika på anstalterna. Priset på nar-

kotikan är mycket högre på anstalt vilket gör att anstalterna är lukrativa platser för försäljning. 

Påtryckningarna från utsidan kan enligt några av intervjupersonerna leda till att handeln av 

narkotika blir organiserad och att interner som egentligen inte vill delta i införseln av narkoti-

ka på anstalterna tvingas till det.   

 

8.2. Tolkning av resultaten utifrån utbytesteorin 
Om man ska utgå ifrån utbytesteorin och tolka resultaten kan man i det stora hela säga att allt 

deltagande i intag, försäljning och användning av narkotika har med människans möjligheter 

till vinster och nytta att göra. Den som tar in narkotika ser sitt positiva utbyte i antingen eko-

nomisk vinning, respekt, beundran eller kärlek av andra människor. Ingen av de inblandade, 

vare sig det är interner, besökare eller vårdare, gör detta utan något vinstintresse. Ingen av 

dem utför tjänster utan att få ut något positivt utbyte av det själva.  

Detsamma gäller intervjupersonernas upplevelser av att vistas på anstalt. De vet att deras kri-

minella handlingar oftast leder till fängselstraff men ändå fortsätter de begå dessa handlingar. 

Deras utbyte blir att de fram till dess att de blir gripna och dömda för ett brott får det positiva 

utbytet av sina kriminella handlingar och när det väl får sitt fängelsestraff är det positiva utby-

tet mat, sovplats och tak över huvudet.  

 

Det skulle vara intressant och se om det skulle bli någon förändring inne på anstalterna om 

vårdarna fick provision på den narkotika som de beslagtar eller på de människor som de kan 

bevisa är påverkade av narkotika inne på anstalterna. Då skulle de kunna tjäna extra pengar på 

att utföra sitt arbete och då skulle det kanske bli intressantare för dem att ingripa när interner 

är påverkade av narkotika eftersom de själva skulle få något positivt i utbyte av det.  
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8.3. Undersökningens empiri i jämförelse med tidigare forskning 
Eftersom det inte finns så mycket jämförbar forskning inom detta område sedan tidigare är det 

svårt att göra en jämförelse. Den tidigare forskning som finns om hur interner upplever sin 

anstaltsvistelse visar att många interner upplever stor tristess och att synen på vårdarna och 

relationen till dem varierar mellan positiva och negativa upplevelser (Gustavsson, 1995). 

Detta stämmer överens med undersökningspersonernas upplevelser då de beskriver tristessen 

som uppstår på anstalterna samt att undersökningspersonerna har olika upplevelser om vår-

darnas kontakt och relation till de intagna.  

 

 Tidigare forskning om drogsituationen på svenska anstalter visar att det förekommer narkoti-

ka på anstalterna men inte i någon större eller alarmerande utsträckning. Flera anstalter runt 

om i landet rapporterade år 2002 att det förekom narkotika på anstalten men att det var ganska 

sällan som det gjorde det (Krantz, Hagman & Lindsten, 2002). Intervjupersonerna beskriver 

en annan bild av drogsituationen på de svenska anstalterna. De upplever att det ofta förekom-

mer narkotika, om inte varje dag så i alla fall flera dagar i veckan. Att det är vanligt före-

kommande fenomen är samtliga intervjupersoner eniga om men menar också att det kan skilja 

sig lite från anstalt till anstalter och beroende på vilken avdelning de har suttit på.  

Om man ska sammanfatta så kan man säga att upplevelserna av att vistas på anstalt är ganska 

samstämmiga om man jämför intervjupersonernas berättelser med tidigare forskning på om-

rådet.  

I en tidigare studie om interners upplevelser av sin tid på anstalt beskriver några intervjuper-

soner att de upplevde att flera personer som inte tidigare missbrukat narkotika börjat med det 

inne på anstalterna. Detta fenomen beskriver även en av de kvinnliga intervjupersonerna i 

denna undersökning som en negativ konsekvens av att det finns narkotika på anstalterna. När 

det gäller narkotikaflödet och tillgångarna till narkotika på anstalterna så skiljer sig intervju-

personernas upplevelser ifrån kriminalvårdsstyrelsens undersökningar och statistik om mäng-

den narkotika på anstalterna.  

    

8.4. Teori och metoddiskussion  
Utbytesteorin utgår ifrån att människan är en rationell varelse och att människan alltid handlar 

rationellt. Teorin kan förklara mycket av intervjupersonernas handlanden men jag anser att 

teorin inte kan förklara allt och att den är otillräcklig då den ger orimliga konsekvenser och 

 38



bara kan förklara en sida och en liten del av människans handlingar. Jag tror inte att männi-

skan är en superrationell varelse utan att det är många andra faktorer som inverkar och leder 

fram till varför människan handlar som den gör i olika situationer.  

 

När det gäller analysen och tolkningen av intervjupersonernas utsagor är det viktigt att ha med 

sig de möjliga felkällor som beskrivs på sidan 9. Det är retrospektiva intervjuer vilket gör att 

intervjupersonerna kan ha svårt för att komma ihåg händelser i detalj. Det finns också en risk 

att vissa situationer och händelser glamoriseras eller bagatelliseras för att intervjupersonerna 

vill beskriva sig som någon de inte är eller helt enkelt uppfattar sig på ett annat sätt än vad 

andra gör. Det är också viktigt att komma ihåg att de flesta av intervjupersonerna har varit i 

kontakt med olika myndigheter från det att de varit ganska unga och några redan från tidig 

spädålder. Detta kan påverka deras inställning och syn på anstalterna och kanske speciellt på 

vårdarna då det kan vara mycket arga, bittra och också ha en känsla av maktlöshet inför myn-

digheter.      

 

Steg för steg är undersökningens tillvägagångssätt tydligt och systematiskt beskrivet i metod-

avsnittet. Utskrifterna har noga skrivits ut och kontrollerats en extra gång för att få så exakta 

utskrifter som möjligt från talspråk till skriftspråk. Utskrifterna har endast skrivits ut av upp-

satsskrivaren vilket kan dra ner reliabiliteten lite men med avseende på det ovan nämnda fak-

torerna anser jag undersökningens reliabilitet som relativt hög. Även undersökningens interna 

validitet anser jag vara hög då intervjupersonerna har kunnat ge detaljerade och nyanserade 

beskrivningar i sina berättelser och att undersökningens syfte är uppfyllt då jag har mätt det 

som jag i min studie avsåg att mäta.   

 

8.5. Förslag till fortsatt forskning  
Eftersom det saknar en hel del forskning om hur interner eller före detta interner upplever sin 

tid på anstalt skulle man kunna göra en mycket större och omfattande forskning om vilken 

inverkan anstaltsvistelsen har på människor. Det som saknas helt på forskningsområdet är 

kvinnliga interner och deras upplevelser om anstaltsvistelsen. Ett annat förslag på fortsatt 

forskning är att byta perspektiv genom att intervjua personal och vårdare om hur de upplever 

arbetsmiljön och det sociala samspelet mellan vårdare och intagna. 

 

8.6. Författarens slutord 
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Denna undersökning har varit både intressant och rolig att genomföra. Jag vill framför allt 
tacka de personer som ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter. Utan deras deltagande 

hade denna undersökning inte varit möjlig att genomföra. Jag vill också tacka min handledare 

som varit ett stort stöd och ett bra bollplank under arbetets gång. Tack! 
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10. BILAGA 

 
INTERVJUGUIDE 

Bakgrund 
– Din ålder? 

– Hur många år har du missbrukat narkotika? 

– Vilken typ av missbruk, blandmissbruk eller någon huvuddrog?  

– Hur lång drogfrihet har du bakom dig? 

– Antal fängelsestraff (volter)? 

– Vilket år avtjänade du ditt första respektive sista fängelsestraff?                                                           

– Vilka anstalter har du suttit i? Nämn några, kanske har du suttit fler gånger i samma anstalt? 

– Vilka typer av avdelningar har du suttit på? (Slutna, öppna, motivation, svårmotiverad)  

 

Fängelsementaliteten  
– Hur har du upplevt stämningen mellan de intagna så du har suttit? 

– Upplever du att det förekommit ”gängbildningar” eller ”grupperingar”? 

– Kan du beskriva hur dessa grupperingar kan se ut? 

– Förekommer det rangordning bland dessa grupper eller bland de intagna? På Vilket sätt och 

hur märker man av det? 

– Många har föreställningar om att det är en ganska hård jargong på fängelser, upplever du att 

man måste lägga till en viss attityd eller personlighet för att passa in? 

 

Narkotika på anstalt 
– Hur skulle du allmänt beskriva drogsituationen på de anstalter du suttit i? 

– I hur stor utsträckning har det funnits narkotika på de anstalter du suttit i? 

– Upplever du skillnader på anstalter, vissa större problem med droger än andra? 

– Hur anser du tillgängligheten av droger är på anstalt? 

– Vilken drog upplever du är den mest förekommande drogen på anstalterna? 

– När du har suttit i fängelse har du ju missbrukat narkotika, i vilken utsträckning har du 

missbrukat i jämförelse med vad du gjort när du var ute?  

– Hur upplever du problemet med narkotika på anstalten? Kan du beskriva de positiva samt de 

negativa konsekvenserna? Individ- samt samhällsperspektiv? 
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Handeln med narkotika 
– Hur upplever du handeln med droger, är den organiserad eller är det enskilda personer som 

säljer? 

– Upplevde du priset på drogerna som högre, lägre eller jämlika på anstalt än vad det är ute på 

gatan? Om högre, varför tror du det är så?  

– Kan du beskriva på vilket sätt betalning av droger sker och om det kan uppstå några pro-

blem i samband med det? 

 

Intag av narkotika 
– Vem eller vilka upplever du tar in drogerna på anstalterna?  

– Kan du beskriva på vilka olika sättnarkotikan kommer in?  

 

Vårdarnas inblandning 
– Har du någon gång upplevt att en vårdare eller personal misstänkt eller vetat om, men bort-

sett från att du har varit påverkad av narkotika eller har haft narkotika på dig? I sånt fall, var-

för tror du han/hon inte ingrep? 

– Hur upplever du att plitarna ser på drogproblematiken? 

– Upplever du att plitarna är delaktighet eller inblandning när det gäller droginförseln? 

– Om JA på frågan ovan, hur stor del av narkotikan som finns på anstalterna tror du har kom-

mit in med hjälp av plitarnas inblandning i jämförelse med de andra sätten?  

– Har du med plitarnas hjälp kunnat ta in droger någon gång? 

 

Olika aktörers intresse 
– Upplever du att det kan finnas andra personer än den enskilde missbrukaren som kan dra 

nytta eller vinst av att det finns droger på anstalterna? Om JA, vem eller vilka? På vilket?  

– Vem upplever du gör störst vinst på narkotikan? Den som säljer eller den som tar in? 

 

Trygg eller otrygg känsla av att vistas på anstalt? 
– Om du tänker tillbaka på den tid du vistats på anstalt, kan du komma ihåg någon situation då 

du känt dig rädd, otrygg eller känt obehag? Beskriv! 
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– Har du någon gång blivit hotad eller utsatt för våld på anstalt? Av vem och varför? (Narko-

tika med i bilden?) 

– Har du själv hotat eller använt våld mot någon? 

– Upplevde du att det ofta förekom hot eller våld mellan de intagna eller mellan intagna och 

personal? 

– När du ha suttit på anstalt, tyckte du då att de var positivt med tillgång till droger eller hade 

du hellre föredragit ett narkotikafritt fängelse? 

 

Före detta internens syn på problematiken 
– Om du skulle spekulera fritt, hur tror du att man skulle kunna lösa problemet med narkotika 

på anstalter? Ser du någon lösning? Om lösning: Varför tror du Kriminalvården inte gör det?  
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