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Abstract 
 

Syftet med den här studien har varit att belysa hur fångars situation, med avseende på deras 
anpassning i samhället, uttrycks i massmedia samt hur de uttryckta föreställningarna om 
anpassning kan relateras till lagtexten. Studien är kvalitativ och den empiri som använts är 
debattartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Till dessa artiklar har följande 
frågeställningar ställts: 
 

- Vilka förhållanden anses som problem i massmediala diskussioner beträffande 
fångarnas situation? Hur beskrivs dessa och vilka förslag till lösningar diskuteras?  

 
- Hur kan sådana förhållanden relateras till fångarnas anpassning i samhället och hur 

kan den i sin tur kopplas till lagens intentioner?    
 
Resultatet av den första frågeställningen har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv och med hjälp av begreppen ”claims- maker”, ”socialt problem” och ”moralisk 
panik”. Den andra frågeställningen har analyserats med lagtext som utgångspunkt. Resultatet 
har även jämförts med tidigare forskning på området. Viktiga slutsatser har varit att de fångar 
som är mest isolerade från samhället också löper den största risken att inte bli föremål för 
återanpassningsinriktade åtgärder. Hög säkerhet och fångars anpassning i samhället kan även 
sägas stå i ett motsatsförhållande till varandra.  
 
 
Sökord: frigivning, återanpassning, fångar, moralisk panik, reentry, reintegration, moral 
panic, prisoners. 
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1. Inledning 
 

Varje samhälle har sin uppsättning av normer och värderingar, vilka individerna i samhället 
förväntas efterfölja. Dessa normer föreskriver vilka handlingar som ska klassas som 
oacceptabla och de som bryter mot dessa, får räkna med sanktioner av olika slag. De rådande 
normerna och värderingarna i ett samhälle kommer till uttryck i dess lagtexter. Lagtexterna 
innehåller beskrivningar av vilka handlingar som ska klassas som ett brott, vilken påföljd som 
ska gälla för brottet ifråga samt hur denna påföljd ska utformas.  
 
Regeringen har makten att stifta dessa lagar. Dessa politiker är i sin tur styrda av de politiska 
partiernas ideologiska synsätt och de är även beroende av folkets stöd, vilket de behöver för 
att få sitta kvar vid makten. 
 
Folkets åsikter framkommer i den allmänna opinionen som, i sin tur, tar sig uttryck i 
massmedia. Massmedia är, enligt Carlberg & Petersson (1995), den dominerande förmedlaren 
av kunskaper och åsikter i samhället och har tack vare sin masspublik en avgörande betydelse 
för demokratins funktionssätt. Massmedias makt att bestämma vad som ska betraktas som ett 
problem och hur detta problem ska uppfattas är, enligt Carlberg & Petersson, en nyckelfaktor 
i opinionsbildningen (a.a.).  
 
En central fråga i detta sammanhang, blir då hur politikerna påverkas av denna 
opinionsbildning och vilka konsekvenser det i sin tur kommer att medföra för dem som inte 
respekterar lagarna, det vill säga lagöverträdarna.  
 
En särskild kategori av dessa lagöverträdare är de som är dömda till fängelse, det vill säga 
fångarna. De har dömts till det, i Sverige, hårdaste straffet och förväntas efter avtjänat 
fängelsestraff vara redo att återgå till samhället. Det förväntas samtidigt att de ska kunna 
anpassa sig till de, i samhället rådande, normerna. En viktig frågeställning blir således, hur 
anpassningen ska gå till samt hur lagstiftningen och de rådande värderingarna i samhället kan 
komma att påverka denna anpassningsprocess. Jag menar att både samhället i stort och den 
enskilde fången har att vinna på en lyckad anpassning i samhället. 
 
1.1. Syfte, Problemformulering och Frågeställningar 
 
1.1.1. Syfte 
 
Syftet med denna studie är således att belysa hur fångarnas situation uttrycks i massmedia och 
hur debatten ser ut om den här gruppen av människor, som uppenbarligen betraktas som 
samhällets avvikare. Syftet är också att med hjälp av lagtext och teoretiska utgångspunkter 
analysera innebörderna i det som faktiskt sägs. Detta för att ta reda på hur de som deltar i 
debatterna påverkas av den allmänna opinionen samt vilka konsekvenser detta skulle kunna få 
för lagstiftningen. Jag menar att lagstiftningen i slutändan påverkar den enskilde fångens 
anpassning i samhället. 
 
1.1.2. Problemformulering 
 
Hur ser debatten, i tolv stycken artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, ut om 
fångars anpassning i samhället och hur kan dessa uttryckta föreställningar om anpassning 
relateras till lagen? 
 
1.1.3. Frågeställningar 
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Mina frågeställningar är formulerade för att kunna belysa de olika artiklarnas föreställningar 
om anpassning. Jag har upptäckt att dessa föreställningar framkommer i artiklarna genom 
diskussioner om fångarnas situation och förslag på lösningar till denna. De två 
frågeställningar jag har valt som utgångspunkt lyder:  
 

- Vilka förhållanden anses som problem i massmediala diskussioner beträffande 
fångarnas situation? Hur beskrivs dessa förhållanden och vilka förslag till lösningar 
diskuteras?  

 
- Hur kan sådana förhållanden relateras till fångarnas anpassning i samhället och hur 

kan den i sin tur kopplas till lagens intentioner?    
 
1.2. Begreppet ”anpassning” 
 
För att komma fram till en användbar definition, beträffande begreppet ”anpassning”, har jag 
utgått från tidigare forskning. Svensk forskning har huvudsakligen tagits som utgångspunkt, 
men även forskningsresultat från amerikansk och brittisk forskning ingår i min definition på 
”anpassning”.  
 
Vid genomgången av den tidigare forskningen, visar det sig att det inte finns någon 
vedertagen definition av ”anpassning” och i de fall definitioner ges, har forskaren själv 
definierat begreppet. Jag har därför, med den tidigare forskningen som stöd, istället utgått från 
olika förutsättningar som kan antas främja respektive hämma anpassningen i samhället. Det 
finns en mångfald av olika förutsättningar som kan antas ha betydelse för en fånges 
anpassning i samhället. Jag har utgått från en bred definition, eftersom jag velat fånga upp så 
många aspekter som möjligt, vid granskning av tidningsartiklar och lagtext. De 
förutsättningar som jag har tagit med i definitionen, är sådana som är återkommande i flera 
forskningsrapporter.  
 
De förutsättningar som här nämns kan antas främja fångarnas anpassning i samhället. Dessa 
är arbete, behandling, elektronisk övervakning, utbildning, laglig försörjning, bostad, relation 
till familj, vänner och omgivande samhälle, psykisk hälsa, sysselsättning, socialt kontaktnät, 
fritidssysselsättning, ordnad frigivningssituation, social träning, god relation med övervakare, 
permissioner, medborgerlig integration, samverkan med andra myndigheter, vård, kontakt 
med samhället utanför, meningsfylld verksamhet, utlussningsmetoder som frigång och § 34 i 
lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt [KvaL], brottsrelaterade åtgärdsprogram och 
missbruksbehandling. 
  
De förutsättningar som kan sägas hämma fångarnas anpassning i samhället är tidigare 
kriminalvårdserfarenhet, missbruk, återfall i brott, långvariga fängelsestraff, marginalisering 
och att befinna sig utanför samhällsgemenskapen. 
 
1.3. Förförståelse 
 
Tankar beträffande fångars anpassning i samhället har jag fått från mina praktikplatser, som 
båda varit inriktade mot arbete med kriminella och missbrukare. Den första praktiken gjorde 
jag på ett behandlingshem för denna typ av klientel och den andra praktiken gjorde jag inom 
frivården. Jag är även medlem i Röda Korsets besöksverksamhet vilket innebär att jag, en 
gång i veckan, besöker en intagen på ett häkte. Syftet med mina besök är att vara en 
medmänniska och bryta fångens isolering från omvärlden.  
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Det som gjorde att jag blev speciellt intresserad av just fångars anpassning i samhället, är den 
motsättning jag hade upptäckt i det. Människor som sitter i fängelse betraktas som avvikande 
och asociala av samhället, och deras beteende straffas med inlåsning. Jag har ofta undrat, hur 
de ska få chansen att bli socialt accepterade när de utestängs från samhällsgemenskapen 
genom inlåsning på anstalt. Hur ska de kunna lära sig ett socialt acceptabelt beteende om 
ingen visar hur det ska gå till? Som jag ser det, måste individen få tillfälle att lära sig och 
träna in ett sådant beteende. Jag har funderat en hel del kring hur denna anpassningsprocess 
till samhället skulle kunna underlättas. Detta kan bland annat ske genom permissioner där 
individen kan pröva sin frihet. I dagsläget är det tal om att bygga en säkerhetsanstalt, vilket 
sannolikt kommer att begränsa sådana möjligheter. Gapet mellan inlåsning och frihet, mellan 
anstalt och samhälle är redan för stort och som jag ser det kommer den intagnes möjligheter 
att komma in i samhället försvåras ytterligare. Det kan till och med innebära att han kan bli en 
större fara för samhället än tidigare. Jag menar, om han inte får någon lämplig övergång. 
Behandling på ett behandlingshem enligt 34 § KvaL kan jag till exempel se som ett bra 
alternativ. 
 
Innan jag påbörjade min datainsamling, hade jag den uppfattningen att jag i massmedia, 
skulle finna två huvudföreställningar beträffande fångars anpassning i samhället. Antingen 
skulle de ta ställning för behandlingstanken, eller också skulle de vara förespråkare för ett 
strafftänkande. Jag hade vidare den uppfattningen att debatten i massmedia blev intensivare 
under sommaren, som en följd av att flera fångar rymde från sina anstalter. Jag blev 
följaktligen intresserad av hur debatten i massmedia kommenterade dessa händelser och på 
vilka sätt massmedia diskuterade fångarnas anpassning i samhället.  
 

2. Bakgrund 
 

 För att ge en bild av hur fångars anpassning betraktats ur ett historiskt perspektiv, inleds detta 
avsnitt med en kort beskrivning av kriminalvårdens framväxt, med betoning på fångars 
anpassning i samhället. Därefter följer en genomgång av de alternativa påföljderna till 
fängelse. Dessa påföljder diskuteras dessutom i artiklarna och även inom den tidigare 
forskningen. Den alternativa påföljden elektronisk övervakning betraktas, enligt min 
definition på ”anpassning”, dessutom som en främjande förutsättning för fångars anpassning i 
samhället. 
 
2.1. Kriminalvårdens framväxt 
 
Historiens första korrektionshus inrättades 1555 i slottet Bridewell i London. Enligt de 
föreskrifter som gällde, skulle de intagna ”tuktas och tvingas till att arbeta för att bekämpa 
lättjans syndiga liv” (Ekbom, Engström & Göransson, 1999, s 102). De flesta av Europas 
länder följde sedan Englands exempel och inrättade korrektionsanstalter samt rasp- och 
spinnhus eller tukthus (a.a.). 
 
Denna utveckling följde även i Sverige där barnhus för tiggande barn och ungdomar samt 
tukthus för de äldre ”lösdrivarna”, inrättades år 1619 (a.a.). Metoden att straffa människor 
genom frihetsberövanden, växte alltså fram under 1600- talet. Till en början riktades 
frihetsberövandena mot människor som inte kunde försörja sig på ett lagligt sätt och dessa 
människor placerades på anstalter där de intagna skulle arbeta (SOU, 1993:76).  
 
Här kan man se att laglig försörjning, historiskt sett, spelat en stor roll när det gäller 
människors anpassning i samhället. De människor som inte hade förmågan att försörja sig 
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själva, betraktades som avvikande och blev följaktligen placerade på anstalt. Även i dagsläget 
benämns förutsättningen laglig försörjning som central, när det gäller anpassningen i 
samhället, vilket framgår av den tidigare forskningen på området. Laglig försörjning ingår 
även i min definition på ”anpassning” som en främjande förutsättning för fångars anpassning i 
samhället. 
 
Till en början riktades frihetsberövandena alltså mot människor som inte kunde försörja sig 
själva, men under 1700- talets gång växte egentliga fängelser fram i Europa. Anstalterna var 
nu avsedda uteslutande för brottslingar och straffarbete utgjorde ofta det viktigaste inslaget i 
straffet (SOU, 1993:76). Här kan man se en annan viktig förutsättning för fångars anpassning 
i samhället, historiskt sett, nämligen arbete. Arbete och laglig försörjning har naturligtvis ett 
nära samband med varandra och båda ingår i min definition på ”anpassning” som främjande 
förutsättningar för en fånges anpassning i samhället.  
 
Men även om dessa nämnda förutsättningar kan sägas främja fångars anpassning i samhället, 
har straffet i sig även ett annat syfte än att endast återanpassa den enskilde. Straffet ska även 
fungera som samhällsskydd. Vårt nuvarande straffsystem kan, i grova drag, föras tillbaka till 
år 1864 då Sverige fick en ny strafflag. Denna grundades i huvudsak på preventionstanken, 
vilket innebär såväl allmänprevention som individualprevention. Allmänprevention innebär 
att straffet i sig ska verka avskräckande på folket och att detta ska ge en effekt som motverkar 
att folk begår brott. Den individualpreventiva inriktningen, fokuserar på att motverka att den 
enskilde brottslingen fortsätter att begå brott. Detta kan exempelvis åstadkommas genom vård 
eller annan form av behandling av den dömde. Såväl allmänpreventiva skäl som 
individualpreventiva skäl anfördes som motiv i 1864 års strafflag och frihetsstraffet kom nu 
att bli den centrala sanktionen, istället för kroppsstraff och skamstraff som tidigare 
förekommit (a.a.).  
 
Tiden efter antagandet av 1864 års strafflag präglades av den så kallade behandlingstankens 
genombrott. Intresset koncentrerades i hög grad till den brottslige och dennes miljö, vilket 
fick till följd att de individualpreventiva tankarna kom att dominera under 1900- talet. Man 
inriktade sig på att i varje enskilt fall bedöma vad som med hänsyn till gärningsmannens 
personliga egenskaper och förhållanden kunde vara ändamålsenligt för att förmå honom att 
avhålla sig från att begå nya brott. Det ansågs möjligt att göra sådana bedömningar med 
utgångspunkt från teorier om brottslighetens orsaker. Vid straffbestämningen skulle alltså 
hänsyn tas till skötsamhet och god prognos för social anpassning. Man menade att korta 
frihetsstraff inte borde förekomma, eftersom de främst drabbade lagöverträdare som inte i 
egentlig mening var kriminella. Detta synsätt banade i sin tur väg för kriminalvård i frihet 
(a.a.).  
 
2.2. Alternativa påföljder till fängelse 
 
I brottsbalkens första kapitel finns angivet vilka straff och påföljder som kan komma ifråga 
för olika typer av brott. En av dessa påföljder är fängelse, men det förekommer även 
alternativa påföljder till fängelsestraffet (SOU, 1993:76). Exempel på sådana påföljder är 
villkorlig dom, skyddstillsyn, kontraktsvård, samhällstjänst och intensivövervakning med 
elektronisk kontroll.  
 
Brottsbalken innehöll, vid dess tillkomst 1962, påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn 
(a.a.). Villkorlig dom har utformats som en brottspåföljd i teknisk mening, men i verkligheten 
innebär den att den dömde slipper avtjäna straff. Förutsättningen är dock att personen inte 
begår nya brott under en prövotid på två år (Ekbom, Engström & Göransson, 1999). Rätten 
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får, enligt brottsbalkens kapitel 28, döma till skyddstillsyn för ett brott där påföljden inte 
bedöms kunna stanna vid böter. Straffet innebär att den dömde får en prövotid på tre år. 
Under det första året ska personen ifråga stå under övervakning, vilket innebär regelbundna 
besök hos frivården under ett års tid (a.a.). 
 
Påföljderna kontraktsvård, samhällstjänst och intensivövervakning med elektronisk kontroll 
har tillkommit på senare tid, nämligen under 1990- talet. Kontraktsvård är en särskild form av 
skyddstillsyn och påföljden är i första hand avsedd för missbrukare. Dessa personer kan, 
istället för fängelse, dömas till behandling för sitt missbruk (a.a.). Det innebär vistelse på 
behandlingshem under liknande former som om personen suttit på anstalt. 
 
Samhällstjänst är ett annat alternativ till fängelse och har som främsta syfte att ersätta 
fängelsets skadliga verkningar med positiv påverkan. Samhällstjänst innebär att den dömde 
har skyldighet att utföra en samhällsnyttig insats och detta arbete ska vara oavlönat och 
utföras på fritiden. En villkorlig dom eller en skyddstillsynsdom, kan kombineras med 
samhällstjänst (a.a.). 
 
Intensivövervakning med elektronisk kontroll är en verkställighetsform för korta 
fängelsestraff på högst tre månader. Påföljden innebär att en sändare monteras runt personens 
vrist och en mottagare installeras i bostaden och ansluts till elnät och telefon. Med dessa 
hjälpmedel kan den dömde övervakas medan denne avtjänar sitt fängelsestraff med begränsad 
rörelsefrihet i hemmet (a.a.). Denna verkställighetsform kan, enligt 33 a § KvaL, även 
användas som utslussningsmetod för en intagen som dömts till fängelse i lägst två år. Den 
intagne får då, under de fyra sista månaderna av sitt fängelsestraff, avtjäna straffet genom 
intensivövervakning. Detta för att underlätta anpassningen i samhället (a.a.).   
  

3. Tidigare forskning 
 

För att belysa fångars anpassning i samhället och ta reda på vilka förutsättningar som kan 
betraktas som främjande respektive hämmande för denna, har jag tittat på både svensk och 
internationell forskning. I detta avsnitt ska jag redogöra för grunddragen inom dessa 
forskningsresultat.  
 
3.1. Grunddrag inom svensk forskning 
 
Den svenska forskningen fokuserar främst på praktiska förutsättningar när det gäller fångars 
anpassning i samhället (se Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2001:2; BRÅ, 2000:20; BRÅ, 
1998:6; BRÅ, 1990:4; Kriminalvården, 1999; Nilsson, 2002; Riksrevisionen, 2004:5). 
Exempel på sådana förutsättningar är vikten av att ha arbete och bostad samt avhållsamhet 
från missbruk (jfr min definition på ”anpassning”). Dessa förutsättningar antas även motverka 
risken för återfall i brott. Inom den svenska forskningen är nämligen tendensen att betrakta 
återfall i brott som en misslyckad anpassning i samhället. Forskningen kring återfall i brott 
fokuserar främst på yttre förutsättningar, vilket får till följd att anpassningen i samhället också 
koncentreras kring dessa. Förutsättningar som fångens egen upplevelse av om han känner sig 
anpassad eller inte, läggs alltså ingen större betoning på. I något enstaka fall diskuteras dock 
transformeringen av den före detta fångens identitet från en kriminell till en konventionell 
livsstil, som en viktig förutsättning för dennes anpassning i samhället (se Chylicki, 1992).  
  
3.1.1. Forskning kring frigivningssituation 
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Frigivningssituationen kan, som jag ser det, sägas utgöra grunden som den före detta fången 
har att utgå ifrån, vid återinträdet till samhället. Detta framgår av tre rapporter från 
Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2001:2; 2000:20; 1998:6) som är inriktade mot just 
frigivningssituationen. Olika tillvägagångssätt har använts men resultaten från samtliga 
rapporter tyder på att förberedelser inför frigivning är viktigt för en lyckad utsluss i samhället 
(a.a.).  
 
Två av studierna (BRÅ, 2001:2; BRÅ, 2000:20) har som syfte att undersöka hur 
kriminalvården arbetar med de intagna efter frigivning från anstalt, för att förhindra återfall i 
brott. Den ena av dessa (BRÅ, 2000:20) lyfter fram betydelsen av att anstalterna använder sig 
av de utslussningsmetoder som finns att tillgå, nämligen frigång och vistelse utanför anstalt 
enligt 34§ KvaL. Även betydelsen av permissioner som ett sätt att träna sig inför det liv som 
fångarna snart ska friges till betonas (a.a.). Den andra studien (BRÅ, 2001:2) belyser de före 
detta fångarnas sociala situation inom områden som bostad, sysselsättning (arbete eller 
studier), ekonomi, fysisk och psykisk hälsa, missbruk, socialt kontaktnät och fritid (a.a.). I 
båda dessa studier lyfts alltså de yttre förutsättningarna, beträffande fångens anpassning i 
samhället, fram.   
 
Den tredje studien (BRÅ, 1998:6) lyfter även den fram betydelsen av vistelse utanför anstalt. 
Undersökningens syfte är att kartlägga fångarnas frigivningssituation och resultatet tyder på 
att fångarnas möjligheter att vistas utanför anstalten för att få vård och behandling samt 
upprätthålla kontakten med familj och vänner, är väsentliga för att fångarna på ett rimligt sätt 
ska kunna förberedas inför frigivningen (a.a.).  
 
3.1.2. Socialisation som mått på anpassning 
 
Chylicki (1992) har i sin avhandling belyst vilka förhållanden som bidrar till upphörandet av 
brott. Exempel på sådana förhållanden är, enligt Chylicki, individernas relationer i den icke 
kriminella världen, samhällsåtgärdernas kumulativa effekt, graden av anstaltsanpassning samt 
förekomst av missbruksproblem i vuxen ålder (a.a.).   
  
Resultatet av undersökningen har sedan analyserat utifrån socialisationsteorier. 
Socialisationsprocessen är, enligt Chylicki, den process genom vilken de av samhället 
fastställda samlevnadsnormerna överförs från samhällsnivå till individnivå. Chylicki menar 
att det vanligaste sociologiska synsättet på förekomsten av en kriminell karriär, är att betrakta 
den som ett tecken på att individens socialisationsprocess inte har skett i den av samhället 
önskade riktningen (a.a.).  
 
3.1.3. Återfall som mått på anpassning 
 
Två rapporter, inom kriminalvårdens område, talar om att återfall är ett viktigt mått på om 
kriminalvården varit framgångsrik eller inte (Riksrevisionen 2004:5; Kriminalvården, 1999).  
 
Den ena rapporten (Kriminalvården, 1999) beskriver i vilken utsträckning långtidsdömda, 
som frigivits under år 1994, dömts till ny kriminalvårdspåföljd inom en fyraårsperiod samt 
vilka dessa klienter är. Undersökningen avser manliga långtidsdömda som dömts till fängelse 
i minst fem år (a.a.).  
 
Studien visar att generella och individuella förhållanden verkar ha betydelse för återfall i 
brott. Exempel på generella förhållanden som spelar in är tidigare kriminalvårdserfarenhet, 
omständigheter kring frigivningssituationen, psykisk ohälsa samt åtgärder under anstaltstiden. 
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Dessa åtgärder kan vara yrkesutbildning, social träning, brottsrelaterade åtgärdsprogram och 
missbruksbehandling. Bland de individuella förhållandena nämns goda relationer med familj 
och övervakare, i kombination med någon slags meningsfull sysselsättning som viktiga 
förutsättningar. Även den intagnes umgänge och möjligheter till nya kontakter anses vara av 
relevans för den före detta fångens anpassning i samhället (a.a.).  
 
Den andra rapporten (Riksrevisionen, 2004:5), granskar hur kriminalvårdens klienter följs upp 
inom de två verksamhetsområdena återfall i brott och anpassning i samhället. Anpassning 
definieras i denna rapport som ”laglig försörjning”. Studien redovisar hur det gått för samtliga 
kriminalvårdens klienter med avseende på återfall i brott och klienternas anpassning i 
samhället (a.a.).   
 
Resultatet av undersökningen visar att uppföljningen angående återrapportering av återfall i 
brott och klienternas anpassning i samhället, är bristfällig och att den måste bli bättre. De 
klienter som friges från anstalt utan övervakning omfattas till exempel inte av någon 
uppföljning överhuvudtaget, när det gäller anpassningen i samhället (a.a.).  
   
3.1.4. Marginalisering som mått på anpassning 
 
Nilsson (2002) har i sin avhandling studerat fångars uppväxtvillkor, deras 
levnadsförhållanden före frihetsberövandet samt fångars återfall i brott. Resultatet av studien 
visar på stora skillnader hos fångar, jämfört med övriga befolkningen, vad gäller 
uppväxtförhållanden, utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa och sociala relationer. 
Fångarna är en marginaliserad grupp och denna marginalisering förstärks, enligt Nilsson, 
genom att gruppen även ofta är missbrukare och ofta också har tidigare 
kriminalvårdserfarenhet. De som återfaller i brott har också uppvisat sämre levnadsvillkor än 
dem som upphör (a.a.). 
 
En BRÅ- rapport (1990:4), handlar om vuxna mäns sociala anpassning och deras 
samhällssyn. Tre huvudkriterier används som mått på männens sociala anpassning. Dessa är 
avhållsamhet från missbruk, laglydnad samt förmågan att försörja sig själv. Uppfylls dessa tre 
kriterier, betraktas alltså männen som socialt anpassade. Resultatet av undersökningen är att 
de män som inte har klarat av att anpassa sig till samhället, ofta är socialt isolerade. De saknar 
även arbete och ofta också chansen att få något mera permanent arbete till följd av sitt 
hälsotillstånd, bristande utbildning samt sin bakgrund som missbrukare och med ett kriminellt 
förflutet (a.a.).  
  
3.2. Grunddrag inom amerikansk och brittisk forskning 
 
De amerikanska författarna A.Visher & Travis (2003) hävdar att det finns relativt lite 
forskning kring fångars anpassning i samhället. De kritiserar i sin forskningsöversikt tidigare 
forskare och påpekar att dessa koncentrerat sig alltför mycket kring återfall i brott, istället för 
att studera den mer långtgående processen som, enligt författarna, är av betydelse för en 
fånges återintegrering i samhället. A.Visher & Travis hävdar dock att forskare nyligen börjat 
intressera sig för upphörandet av brottslighet, med ett bredare fokus än tidigare, som en 
longitudinell process (a.a.). 
 
3.2.1. Anpassning som process 
 
Inom den amerikanska och brittiska forskningen (se A.Visher & Travis, 2003; Immarigeon & 
Maruna, 2004) betraktas fångars anpassning som en process, genom vilken förhållanden som 
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personliga förutsättningar, relationer till familj och vänner samt den samhälleliga miljön 
spelar in. Dessa förhållanden samspelar med varandra och forskarna hävdar att anpassning 
inträffar när en transformering av den gamla (kriminella) identiteten har skett. Denna 
transformering hänger intimt samman med de tre faktorerna arbete, familj samt aktivt 
deltagande i samhället (a.a.). Transformeringen av den kriminella identiteten till en för 
samhället konventionell livsstil, belyses även inom svensk forskning (se Chylicki, 1992). 
 
A.Visher & Travis (2003) hävdar att tidigare forskning visat att långvariga fängelsestraff 
påverkar individens förmåga att återanpassa sig till ett liv utanför anstalt. De konstaterar att 
forskning också visat att ju längre fängelsestraffet var, desto högre var även 
återfallsfrekvensen i brott (a.a.). Dessa förutsättningar har alltså betydelse för den före detta 
fångens återintegrering i samhället. Begreppet återintegrering är, inom den amerikanska och 
brittiska forskningen ett brett begrepp som, enligt Immarigeon & Maruna (2004), innefattar 
alla åtgärder som är avsedda för att minska återfall i brott efter frigivning. Begreppet 
återintegrering inkluderar således allt från läs- och skrivträning till elektronisk övervakning 
(a.a.).  
  

4. Metod 
 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av mitt val av metod, fortsätter med en beskrivning av 
forskningsdesign, metoddiskussion och avslutas med ett resonemang kring etiska aspekter. 
 
4.1. Val av metod 
 
För att uppfylla syftet med undersökningen har jag valt en kvalitativ ansats. Backman (1998) 
menar att tyngdpunkten, inom de kvalitativa metoderna, läggs på ”…innebörd (mening), 
kontext och process” (a.a, s 48). Det jag fokuserar på, i min studie, är vilka slags 
föreställningar om ”anpassning” som förekommer inom massmedia samt hur innebörden i 
dessa kan tolkas.  
 
Det är mot denna bakgrund som jag har valt att göra en kvalitativ textanalys. Metoden är en 
av flera inom den kvalitativa floran och det finns, enligt Esaiasson m.fl (2004), flera skäl till 
att använda denna metod. Ett av dessa är att det eftersökta innehållet i texten ”…ligger dolt 
under ytan och endast kan tas fram genom en intensiv närläsning av texten” (a.a, s 233). 
Författarna menar att helheten anses vara mer än endast summan av delarna och det är just 
denna helhet jag vill försöka fånga in.  
  
Textanalysen utförs genom granskning av tidningsartiklar i Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet. Utifrån teoretiska utgångspunkter, ska jag lyfta fram hur debatten kring fångars 
anpassning i samhället ser ut samt relatera denna diskussion till det som står i lagen. 
 
4.2. Forskningsdesign 
 
Jag har, i min studie, använt mig av den forskningsprocess för kvalitativa studier som beskrivs 
i Backman (1998). Backman menar att problemformuleringen, inom den kvalitativa strategin, 
ofta sker samtidigt och fortlöpande under datainsamlingen och att formuleringen preciseras 
och finslipas hela tiden under studiens gång (a.a.). Precis så har min forskningsprocess sett ut 
och mina frågeställningar har ändrats under processens gång. Detta för att på ett bättre sätt 
kunna fånga in det som artiklarna förmedlade och på så sätt uppfylla mitt syfte. 
 
4.2.1. Insamling av data/ urval 
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I min studie använder jag mig av två frågeställningar. Tanken är att granska hur massmedia 
diskuterar kring fångars anpassning i samhället, med lagen som grund. Jag ska därför i tur och 
ordning beskriva hur urvalet av lagar samt tidningsartiklar gått till. 
  

Urval av lagtext 
 

I innehållsförteckningen till Sveriges Rikes Lag (2003) finns olika huvudrubriker, som i sin 
tur har sina underrubriker. Vid valet av lagtexter, gick jag först igenom samtliga 
huvudrubriker och endast de lagar som faller under ”straffrätt” har tagits med. Anledningen 
till det, är att endast de lagar som faller under denna rubrik uttalar sig om dömda personers 
anpassning i samhället. Det är möjligt att annan lagtext också uttalar sig om anpassningen i 
samhället, men eftersom jag valt att koncentrera mig på just fångars anpassning, har de andra 
lagtexterna valts bort.  
 
Huvudrubriken ”straffrätt” har i sin tur tre underrubriker, nämligen ”strafflagstiftning”, 
”verkställighetsförfattningar” och ”övrigt”. De lagar som tagits med i urvalet faller samtliga, 
utom brottsbalken, under rubriken ”verkställighetsförfattningar”. Anledningen till det, är att 
dessa lagar berättar om hur påföljden ska verkställas för att främja den intagnes anpassning i 
samhället. Det är nämligen så att endast de lagar som faller under denna rubrik ger 
information om hur verkställigheten bör utformas, och därmed kommer fångens anpassning i 
samhället in. Vissa kapitel i brottsbalken [BrB] berör olika villkor för fångars anpassning i 
samhället, vilket är anledningen till att dessa kapitel tagits med i urvalet. Dessa utvalda kapitel 
berör fängelse, villkorlig frigivning samt olika frivårdspåföljder (a.a.).  
 
Urvalet har bestått av följande lagtexter: Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 
Förordning (1974:248) om kriminalvård i anstalt, Lag (1994:451) om intensivövervakning 
med elektronisk kontroll, Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt 
26, 28-30 kap BrB. Det visade sig dock senare, under processens gång, att endast Lagen 
(1974:203) om kriminalvård i anstalt och BrB 26 och 28-30 kap, kunde kopplas till 
resonemangen i artiklarna.  
 

Urval av tidningsartiklar 
 

 De tidningar jag valt att använda mig av i min studie, är de två rikstäckande 
morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Anledningen till att jag valt att ta 
med artiklar ur båda tidningarna, är att få en större variation i mitt urval. För att få tag på 
artiklar ur Dagens Nyheter, använde jag mig av databasen Presstext. Artiklar ur Svenska 
Dagbladet fick jag tillgång till via Mediearkivet.  
 
Esaiasson (2004) tar upp att en undersöknings population inte nödvändigtvis behöver 
inbegripa människor. En population kan, vid en kvalitativ textanalys, även bestå av mängden 
huvuduppfattningar inom ett givet område. Populationen i min undersökning, är den 
existerande mängden huvuduppfattningar av fångars anpassning i samhället. Esaiasson menar 
att när undersökningens population väl är fastlagd, så finns det tre huvudalternativ att välja 
bland, när det gäller urval. Dessa är att undersöka samtliga fall, att göra ett slumpmässigt 
urval av ett mindre antal fall samt att göra ett strategiskt urval av ett mindre antal fall (a.a.). I 
min studie har det senare alternativet använts.   
 
Min tanke är att försöka få ett så representativt urval som möjligt för att på bästa sätt kunna 
framställa en rättvis bild av hur fångars anpassning i samhället diskuteras. Vid ett strategiskt 
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urval, väljs materialet avsiktligt ut så att det speglar de olika värdena som variabeln ifråga kan 
anta (a.a). Begreppet ”anpassning” kan anta värdena ”anpassad” eller ”icke anpassad”.  I 
avsnittet om tidigare forskning, är en slutsats att anpassningen i samhället inom svensk 
forskning i hög utsträckning likställs med icke återfall i brott. En person som begår (nya) 
brott, bedöms således inte vara ”anpassad”. Sökorden ”återfall” och ”återanpassad” har alltså, 
enligt begreppsgenomgången, ett samband med varandra samtidigt som de belyser två helt 
olika infallsvinklar. Urvalet av tidningsartiklarna har, som en följd av detta resonemang, skett 
med hjälp av motsatsparet återfall och återanpassad.  
 
Samtliga artiklar som ingår i mitt urval är debattartiklar. En anledning till det, är att det ofta är 
politiker som skrivit dessa och eftersom jag även relaterar resonemangen till lagtexter är det 
av intresse att studera hur debatten ser ut bland politiker. Denna politiska debatt kan så 
småningom nämligen komma att påverka de olika lagarnas utformning. En annan anledning 
till att jag endast valt debattartiklar är att ställning ofta tas för eller mot någonting i denna typ 
av artiklar. På så sätt framgår författarnas föreställningar om anpassning relativt klart.   
 
Sökperioden har begränsats till 2004-01-01 - 2004-11-05. Denna sökperiod omfattar samtliga 
artiklar. Tanken är att göra en granskning av hur debatten ser ut i dagsläget och denna 
avgränsning har gjorts för att få en så bra sammanhållning som möjligt i den kommande 
analysen.  
  
I databasen för respektive tidning, har jag trunkerat orden ”återanpass” och ”återfall”. 
Därefter har tre artiklar från varje sökning valts ut. Det totala antalet artiklar blev därmed tolv 
stycken. En del av artiklarna byttes dock ut, eftersom dessa huvudsakligen diskuterade den 
förda kriminalpolitiken i Sverige. Dessa artiklar kunde därmed inte besvara studiens syfte.  
 
Mitt slutliga urval från Dagens Nyheter, har kommit att bestå av tre artiklar som jag sökt på 
återanpass*; ”Högre säkerhet ger hårt klimat på anstalterna” (Andersson, Johnsson & Nilsson, 
2004, augusti, 31), ”Moraliskt fiasko för regeringen” (Borgström, Börjeson & Vinterhed, 
2004, augusti, 14) och ”Allt svårare för frigivna interner” (Häll- Eriksson, 2004, april, 14),  
tre artiklar som sökts på återfall*; ”Minska resurserna till rättsväsendet” (Tham, 2004, maj, 
4), ”Cynisk Bodström spelar på reaktionär opinion” (Bergkvist, m.fl, 2004, oktober, 9) och 
”Hög säkerhet leder till bättre kriminalvård” (Bodström, 2004, augusti, 20), samt en artikel 
som sökts på kriminalvård; ”Justitieministern satsar på moderat kriminalpolitik” (Nestius, 
2004, oktober, 18). 
 
Anledningen till att en artikel sökts på kriminalvård, är att det inte fanns fler artiklar av 
intresse för studiens syfte, på de andra sökorden. 
  
Mitt slutliga urval från Svenska Dagbladet har kommit att bestå av två artiklar som sökts på  
återanpass*; ”Proffs bättre än bunker” (Urtegård, 2004, augusti, 18) och ”Använd de goda 
alternativen” (Olsson & Wallbom, 2004, augusti, 13), och tre artiklar som sökts på återfall*; 
”Tomt prat av Bodström” (Rothpfeffer, 2004, januari, 24), ”Strafftänkande straffar sig” (Von 
Hofer, 2004, september, 25) och ”Urtegård driver seglivad myt” (Ask, 2004, augusti, 20).  
 
4.2.2. Bearbetning av data 

 
Lagtext 

 
Vid läsning av lagtext och artiklar, har jag utgått från min definition av begreppet 
”anpassning”. I lagtexterna har jag ringat in de paragrafer där ordet ”anpassning” och frasen 
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”inordna sig i samhället” förekommer, för att sedan lätt kunna hitta dessa paragrafer. 
Lagtexten har lästs flera gånger för att ett sammanhang skulle fås och jag har även, utifrån 
min definition på anpassning, strukit under vissa nyckelord som antingen främjar eller 
hämmar fångars anpassning i samhället och sedan spaltat upp dessa.  
 

Tidningsartiklar 
 

Samtliga artiklar har först lästs övergripande och därefter i detalj. Jag har sorterat artiklarna i 
olika delar, för att få bättre grepp om vad som egentligen sägs och jag har sedan läst ett stycke 
i taget och skrivit ner det relevanta som där sagts om ”anpassning”.  I varje stycke har 
nyckelord strukits under, med min definition på ”anpassning” som utgångspunkt och de ord 
som sedan i analysen skulle kunna knytas till begreppet ”moralisk panik”, har ramats in för att 
få en bättre överblick. Sedan har jag genomfört samma förfarande med resterande delen av 
artikeln. Sedan har artikeln återigen lästs, men denna gång både noggrant och mer 
övergripande. Tanken med nyckelorden, är att jag, sedan när jag kopplar till lagen, snabbt ska 
kunna gå tillbaka och se vad som står i artikeln och hur detta kan relateras till lagtexten.  
 
Den första frågeställningen, som handlar om vilka förhållanden som är att betrakta som 
problem i massmediala diskussioner, har delats upp i olika delfrågor till texten. Esaiasson m.fl 
(2004) betonar betydelsen av detta tillvägagångssätt och menar att det är ”nödvändigt att 
konkretisera den allmänna problemställningen till ett antal preciserade frågor som skall ställas 
till textmaterialet” (a.a., s 238). Frågor jag ställt till artiklarna är: Vad är problemet? Varför är 
det ett problem? Orsaker till problemet? Följder av problemet? Förslag på lösningar till 
problemet? Övriga argument? 
 
Tanken bakom dessa frågor, har att göra med att det är just debattartiklar. I en debatt kan man 
förutsätta att något, enligt författaren, problematiskt förhållande diskuteras. I de flesta fallen, 
kan man även anta att någon form av lösningar på problemet ifråga föreslås. Samma 
förfarande har utförts med samtliga artiklar och jag har därför fått en bra struktur på 
materialet.  
 
4.3. Metoddiskussion 
 
Under detta avsnitt följer först en genomgång av reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
kopplat till min studie. Därefter följer en diskussion kring de metodproblem som jag stött på 
under processens gång. Avsnittet avslutas sedan med en genomgång av de avgränsningar som 
jag, i min studie, har valt att göra. 
 
4.3.1. Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 
 
Esaiasson m.fl (2004) diskuterar kring begreppsvaliditet, resultatvaliditet och reliabilitet. 
Enligt dessa definitioner är en god begreppsvaliditet tillsammans med en hög reliabilitet, 
detsamma som en god resultatvaliditet (a.a.). Esaiasson m.fl menar att de teoretiska begreppen 
måste översättas till operationella indikatorer och menar att dessa operationaliseringar alltid 
kan ifrågasättas. En god begreppsvaliditet är således en bra överensstämmelse mellan 
teoretiskt begrepp och dess operationalisering (a.a).  
 
I min studie, utgår jag från det teoretiska begreppet ”anpassning”, som naturligtvis är svårt att 
operationalisera. Jag har inte heller velat definiera begreppet för snävt, med risk för att viktig 
information då skulle falla bort. Ett förslag som Esaiasson m.fl ger, för att få en god 
begreppsvaliditet, är att kopiera en operationalisering som tidigare forskare använt sig av 
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(a.a.). I min definition har jag utgått från vad tidigare forskningsresultat kommit fram till, 
beträffande anpassning och använt mig av dessa förutsättningar när begreppet diskuteras. 
 
En hög reliabilitet innebär, enligt Esaiasson m.fl, frånvaro av slumpmässiga eller systematiska 
fel. Jag har försökt vara systematisk genom att hela tiden utgå från min definition, vid läsning 
av både lagtext och artiklar, men kan naturligtvis inte garantera att slumpmässiga fel inte 
uppstått. 
 
Beträffande generaliserbarhet av resultaten, är det ingenting jag vill göra anspråk på. Mitt 
urval består av tolv artiklar och det finns givetvis många fler aspekter, när det gäller fångars 
anpassning i samhället, som inte täcks i min studie. Däremot, hoppas jag med min studie 
kunna väcka tankar och ge inspiration till fortsatt forskning inom området.  
 
4.3.2. Metodproblem 
 
Mitt urval har bestått av lagtext och debattartiklar. Metodproblem som kan uppstå är, för det 
första, att lagen tolkas på fel sätt. Lagtexter är ofta invecklade och ibland förväntas man känna 
till  kopplingen till andra paragrafer, för att ett enkelt svar på den givna frågan ska kunna fås. 
Eftersom jag inte har några djupa juridiska kunskaper, skulle detta kunna betraktas som ett 
problem.  
 
För det andra, är artiklarna ofta skrivna av politiker. Dessa kan inte skriva vad som helst, utan 
måste hålla sig inom vissa givna normer. De är till exempel styrda av sitt ideologiska synsätt, 
i och med partitillhörighet, och det kanske rentav är så att de åsikter de uttrycker i själva 
verket inte är deras egna. Ett annat problem, är att politiker kan väntas ha ett bakomliggande 
syfte, utöver sakfrågan, med det de väljer att förmedla. Några exempel på det har även tagits 
upp i analysen.  
 
Ett annat metodproblem, kan vara att min förförståelse påverkar min tolkning av resultaten. 
Jag har dock varit medveten om detta och försökt att inta ett kritiskt förhållningssätt till min 
förförståelse med avsikten att försöka ta med så många aspekter som möjligt, inte endast dem 
som stämmer överens med mitt eget synsätt.  
 
4.3.3. Avgränsningar  
 
Vid studier av hur fångars anpassning diskuteras i massmedia, finns det många olika 
infallsvinklar. Man kan till exempel välja att titta på hur rättsväsendet i Sverige betraktar 
brottsligheten, hur diskussionen kring psykiskt sjuka, med avseende på vård eller fängelse, ser 
ut och man kan välja att betrakta fenomenet utifrån ett mer övergripande perspektiv genom att 
till exempel jämföra med hur andra länder tänker sig att fångars anpassning i samhället ska gå 
till. Detta har dock inte varit syftet med undersökningen. Min utgångspunkt har varit att 
fokusera på fångarnas förhållanden på anstalt och, med avstamp i dessa, diskutera kring deras 
anpassning i samhället.  
 
En annan avgränsning som gjorts, är att endast yttre förutsättningar som kan påverka 
anpassningen studeras. Exempel på sådana yttre förutsättningar är bostad, arbete och 
missbruk. Studiens art ger inte möjligheten att betrakta de inre förutsättningarna för 
anpassning i samhället, som till exempel individuella processer som vilja och motivation.  
 
4.4. Etiska frågor 
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Eftersom undersökningen är en litteraturstudie, har inte informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, varit tillämpningsbara. Etiska utgångspunkter 
som jag haft i min studie, har dock varit att försöka att inte svartmåla olika politiker. Den 
tanken har jag hela tiden haft i bakhuvudet, samtidigt som jag velat lyfta fram viktiga 
argument, i ett försök att ”avtäcka” resonemangen och se vad som döljer sig under ytan.  
  

5. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt, ska jag beskriva de teoretiska utgångspunkter som jag, i min studie, valt att 
utgå ifrån. Viktiga begrepp inom det valda teoretiska perspektivet, kommer också att tas upp. 
 
5.1. Socialkonstruktionism 
 
Det teoretiska perspektiv jag valt som utgångspunkt i min studie, är socialkonstruktionismen. 
Enligt Goode & Ben- Yehuda (1994), kan socialkonstruktionismen delas in i två 
huvudinriktningar, nämligen strikt konstruktionism och kontextuell konstruktionism. Båda 
inriktningarna har som utgångspunkt att sociala problem är socialt konstruerade, men de 
skiljer sig åt beträffande objektiviteten av ett socialt problems existens (a.a.). 
 
Den strikta konstruktionismen utgår, enligt Goode & Ben- Yehuda, från att allting är 
subjektivt och menar att det inte finns någon objektivitet överhuvudtaget. Ett problem, enligt 
denna inriktning, sägs alltså inte existera, om det inte upplevs vara ett problem. Den 
kontextuella konstruktionismen, däremot, menar att ett problem kan sägas existera oavsett om 
det upplevs vara ett problem eller inte. Denna inriktning hävdar alltså att den objektiva 
dimensionen i det sociala förhållandet kan mätas. Däremot menar de kontextuella 
konstruktionisterna att förhållandet inte kan definieras som ett socialt problem, om inte den 
subjektiva aspekten finns med. Ett problem kan alltså, utifrån denna inriktning, sägas existera 
oavsett om människor upplever förhållandet ifråga som problematiskt eller inte. Däremot, 
måste den subjektiva komponenten vara med, för att problemet ifråga ska kunna definieras 
som ett socialt problem (a.a.). 
 
Goode & Ben- Yehuda är kontextuella konstruktionister. Sociala problem betraktas alltså, 
utifrån detta perspektiv, som socialt konstruerade. Det innebär i sin tur att ett socialt problem 
kan sägas existera om det, rent subjektivt, upplevs vara ett problem. Tyngdpunkten, inom 
detta valda perspektiv, läggs på att förklara de processer genom vilka ett socialt problem blir 
till. För att kunna beskriva denna process, menar författarna att det är nödvändigt att fokusera 
på hur dessa definitioner och påståenden görs och på vilket sätt som socialt legitimerade 
kategorier av sociala problem och avvikande produceras (a.a.).  
  
Debattartiklarna, som utgör empirin i min studie, konstruerar olika missförhållanden som 
artikelförfattarna sedan, i de flesta fall, söker lösningar till. Utifrån det valda perspektivet, har 
jag de analysverktyg som krävs för att, på ett metodiskt sätt, granska diskussionerna i 
artiklarna. Detta är av vikt, eftersom det alltid finns givna normer och ramar inom vilka olika 
människor kommer till tals. Jag menar att man inte kan säga vad som helst, om man till 
exempel är politiker. Hänsyn måste till exempel tas till personens position och vad som är 
acceptabelt respektive oacceptabelt att säga i den givna positionen. De analysverktyg som 
hjälper till att genomskåda detta är begreppen ”claims-maker”, ”socialt problem” och 
”moralisk panik”, för vilka jag nedan redogör för.  
 
5.2. ”Claims- makers” 
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Begreppet ”claims- makers” är viktigt inom det socialkonstruktionistiska perspektivet. Jag 
upptäckte detta begrepp när jag studerade hur sociala problem och moralisk panik, inom det 
socialkonstruktionistiska perspektivet, blir till. Goode & Ben- Yehuda menar att det är viktigt 
att förstå exakt hur och av vem sociala problem upptäcks samt vilka intressen, resurser och 
legitimitet som ligger i dessa upptäckter. Författarna konstaterar att det är mer troligt att 
medlemmar eller representanter från specifika kategorier, organisationer eller grupper bringar 
ett förhållande till det allmännas uppmärksamhet, än andra. Dessa personer benämns ”claims 
makers” och ett socialt problem konstrueras och bringas till det allmännas uppmärksamhet via 
dessa agenter (a.a).  
  
Critcher (2003) menar att en ”claims- maker”, är en person som ställer krav på att något måste 
göras åt ett givet förhållande. Claims- makers agenterna är professionella av olika slag, 
politiska aktivister, vanligt folk och befattningshavare inom olika organ. Det avgörande med 
claims- making är övertalning, det är en retorisk aktivitet. Dessa agenter försöker etablera 
ägandeskap av ett problem, ger problemet ett namn, etablerar det som ett hot samt förespråkar 
lösningar till det. Critcher menar att det, inom det socialkonstruktionistiska perspektivet, är 
viktigt att förstå dessa olika claims- makers motiv och strategier samt på vilket sätt som dessa 
är framgångsrika (a.a.).  
 
5.3. ”Socialt problem” 
 
Sociala problem kan, menar Spector & Kitsuse (enligt Critcher), ses som en sorts aktivitet och 
föreställningen om sociala problem som ett tillstånd måste överges. Författarna menar att 
konstruerandet av sociala problem kan ses som en ”claims- making” aktivitet. Enligt Critcher, 
har olika socialkonstruktionistiska inriktningar på olika sätt försökt beskriva processen genom 
vilken ett socialt problem konstrueras. Spector & Kitsuse (enligt Critcher), lägger stor vikt på 
”claims- making” (a.a.).  
 
Goode & Ben- Yehuda (1994) menar att det som gör ett förhållande till ett ”socialt problem” 
är graden av upplevd oro över förhållandet, oavsett om oron ”objektivt” sett är befogad eller 
inte. Författarna menar att tre kriterier ska vara uppfyllda för att ett ”socialt problem” ska 
sägas existera. Dessa tre kriterier är att: 
 
1) En grupp av människor ska anse eller betrakta ett givet förhållande som problematiskt.  
 
2) Den här gruppen av människor är bekymrad över förhållandet ifråga. 
 
3) Den här gruppen av människor tar initiativ eller kräver att något görs åt förhållandet ifråga. 
 
 Denna oro kännetecknas, enligt Goode & Ben- Yehuda, bland annat av att en organiserad 
kollektiv verksamhet eller kampanj mot det givna förhållandet förs. Det kan handla om en 
grupp människor som kräver att ett problematiskt förhållande ska uppmärksammas och att 
någon form av förändring av förhållandet ifråga förespråkas. Det kan också handla om 
protester mot att förändring av förhållandet ifråga sker. Oron över det problematiska 
förhållandet ifråga kan även, enligt författarna, konstateras genom att olika ”claims- makers” 
ger förslag på lagändringar eller andra förslag på tillvägagångssätt, i ett försök att få bukt med 
förhållandet ifråga. Författarna menar vidare att det även är vanligt att det problematiska 
förhållandet får uppmärksamhet i massmedia och att sakfrågan diskuteras i, till exempel, olika 
tidningsartiklar (a.a.). 
 

14 



Ett förhållande blir alltså ett ”socialt problem” när individer ägnar sig åt claims- making 
verksamhet åt förhållandet ifråga. Om människorna i ett samhälle anser att ingenting kan 
göras åt förhållandet betraktas det inte, utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet, som 
ett socialt problem (a.a.). 
 
5.4. ”Moralisk panik” 
 
Socialkonstruktionister ser paralleller mellan sociala problem och moralisk panik. För 
socialkonstruktionisten blir objektiva förhållanden ”sociala problem” endast när de definieras 
som sådana eller upplevs vara problematiska, störande, oönskade och i behov av lösningar av 
olika slag (Goode & Ben- Yehuda, 1994).  
 
För att en ”moralisk panik” ska råda, måste kriterierna för begreppet ”socialt problem” först 
vara uppfyllda. Fenomenet kännetecknas av att en speciell grupp utmålas som ett hot mot 
samhället, att oron över problemet ifråga förstoras upp till orimliga proportioner och att denna 
oro relativt snabbt går över och tonas ner, även om den kan ligga latent för att sedan blossa 
upp igen (a.a.). 
 
Goode & Ben- Yehuda menar att tre ytterligare kriterier, utöver de för ”socialt problem”, ska 
vara uppfyllda för att en moralisk panik ska råda. Dessa tre kriterier är: 
 
1) Moralisk panik innebär en ökad fientlighet gentemot den grupp eller kategori av människor 
som problemet rör. Människor som ingår i dessa grupper betraktas som hotfulla och skadliga 
för samhället i övrigt. Det visar sig i medias stereotypa framställning av dessa grupper.  
 
2) Fenomenet kännetecknas av oproportionalitet. Detta kriterium är det mest fundamentala 
eftersom moralisk panik, enligt Goode & Ben- Yehuda, handlar just om att problemet ifråga 
blossas upp till orimliga proportioner. Oproportionalitet uppstår alltså när den allmänna oron 
överstiger den orosnivå som skulle kunna anses rimlig i förhållande till problemet.  
 
3) Moralisk panik kännetecknas av att fenomenet ebbar ut relativt fort, även om paniken kan 
ligga latent under långa perioder för att sedan återuppväckas. Det tredje kriteriet som ska vara 
uppfyllt för att en moralisk panik ska råda, är således ombytlighet eller flyktighet. En 
moralisk panik kan bygga vidare på tidigare moraliska paniker, men varje period är inte 
särskilt långvarig (a.a.). 
   
Begreppen ”socialt problem” och ”moralisk panik” överlappar således varandra. Det de har 
gemensamt, är att ”claims- makers” är av väsentlig betydelse inom båda dessa begrepp. Dessa 
”claims- makers” bringar ett problematiskt förhållande till det allmännas uppmärksamhet, 
uttrycker sin oro över förhållandet ifråga samt förespråkar lösningar till det. Ett ”socialt 
problem” skiljer sig dock åt från ”moralisk panik”, i det avseendet att ett ”socialt problem” 
kan existera utan att någon specifik kategori av människor, till exempel kriminella, utmålas 
som ett hot mot samhället. En moralisk panik kännetecknas dessutom av att problemet ifråga 
blossas upp till orimliga proportioner och att de lösningar som förespråkas inte är i proportion 
till det ”verkliga” problemet. Dessutom ebbar en moralisk panik ut relativt fort, medan ett 
socialt problem består tills någon konkret åtgärd vidtas (a.a.). 
    

6. Resultat och Analys 
 

I detta avsnitt redovisas mitt resultat, med de två frågeställningarna som utgångspunkt:  
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- Vilka förhållanden anses som problem i massmediala diskussioner beträffande 
fångarnas situation? Hur beskrivs dessa förhållanden och vilka förslag till lösningar 
diskuteras?  

 
- Hur kan sådana förhållanden relateras till fångarnas anpassning i samhället och hur 

kan den i sin tur kopplas till lagens intentioner?    
 
Den första frågeställningen analyseras utifrån de i teoriavsnittet genomgångna begreppen, 
medan den andra frågeställningen relateras till lagtexten.  
  
6.1. Sakfrågor i debatterna 
 
I både Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets debattartiklar kunde några huvudsakliga 
sakfrågor, angående fångars förhållanden och deras anpassning i samhället, lyftas fram. Dessa 
sakfrågor har tematiserats under rubrikerna Överbeläggning, En redan marginaliserad grupp, 
Inhuman kriminalvård och Brist på säkerhet. Samtliga av dessa teman har varit 
förekommande i flera artiklar och jag har därför valt att belysa dessa. En annan anledning till 
att just dessa teman valts, är att jag anser dessa sakfrågor vara av betydelse för fångarnas 
anpassning i samhället.  
 
Under denna rubrik ska jag presentera dessa sakfrågor samt beskriva hur de motiveras. 
Analysen sker sedan utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet och begreppen ”claims- 
making”, ”socialt problem” och ”moralisk panik”, som jag beskrivit i teoriavsnittet.  
 
6.1.1. Överbeläggning 
 
Många av artiklarna tar upp överbeläggningen på landets häkten och anstalter som ett stort 
problem. Artikelförfattarna menar att överbeläggningen får konsekvenser för fångarna och, på 
sikt, även för deras anpassning i samhället.  
 
Advokaten Tomas Rothpfeffer konstaterar i en artikel i Svenska Dagbladet, ”Tomt prat av 
Bodström”, att  
 

”Justitieminister Thomas Bodström har gått i svaromål… om häkteseländet med hundratals 
intagna utan egen cell eller veckor i ”fyllecell” under inhumana och ovärdiga förhållanden. 
Det var inte mycket han hade att komma med.... .Regeringen räknar med fler fångar framöver. 
Men innan vi har fått de 1000 nya platser i häkten och anstalter som regeringen hoppas på 
måste andra och snabbare åtgärder till.” (Rothpfeffer, 2004, januari, 24). 

 
Ståndpunkten att något måste göras åt överbeläggningen delas av kriminologiprofessor Hanns 
Von Hofer som, i en artikel i Svenska Dagbladet ”Strafftänkande straffar sig”, menar att 
 

”I Sverige har antalet inskrivna fångar på landets fängelser och häkten under de senaste fem 
åren stigit…  från 60 till 80 fångar per 100 000 invånare. Följden är överbeläggning, 
försämrade förhållanden för både personal och intagna, oroligheter och rymningar.” (Von 
Hofer, 2004, september, 25).  
 

Före detta ordföranden i Krum (Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering) Hans 
Nestius diskuterar i en artikel i Dagens Nyheter, ”Justitieministern satsar på moderat 
kriminalpolitik”, anledningen till överbeläggningen och frågar sig  
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”… är verkligen tusentals nya fängelseplatser enda möjligheten för att begränsa 
överbeläggningen? Varför har till exempel fångantalet i Sverige ökat med nära 40 procent 
sedan mitten av 70- talet? Trots att brottsligheten ligger kvar på ungefär samma nivå som 
tidigare….  och varför kan danskarna placera två av tre fångar på öppna anstalter (även efter 
grova våldsbrott!), medan vi sätter två av tre fångar på slutna fängelser (där dygnskostnaden är 
dubbelt så hög?).” (Nestius, 2004, oktober, 18). 

 
Även vänsterpartisten Rolf Olsson och RFHL:s (Riksförbundet för hjälp åt narkotika och 
läkemedelsberoende) Sonja Wallbom konstaterar i en artikel i Svenska Dagbladet, ”Använd 
de goda alternativen”, att  
 

”Problemen med överbeläggning är påtagliga. Detta får flera negativa konsekvenser. 
Programverksamheten blir lidande och möjligheten att förbereda de intagna för ett nytt liv i 
frihet, grundstommen i den svenska synen på kriminalvård, minskar. Situationen för de intagna 
blir svårare, vilket skapar ett hårdare och mindre tryggt klimat för såväl intagna som personal” 
(Olsson & Wallbom, 2004, augusti, 13). 

 
En del av artikelförfattarna menar att möjligheterna att uppnå själva syftet med svensk 
kriminalvård, nämligen att motverka återfall i brott, försvåras som en följd av 
överbeläggningen. Olsson & Wallbom fortsätter sitt resonemang med att hävda att 
 

 ”Runt hälften av de intagna på landets anstalter är missbrukare…. Varken samhället eller de 
drabbade har något behov av att majoriteten av dessa missbrukare sitter på hårdbevakade 
anstalter. De behöver istället hjälp och har stora möjligheter att leva ett icke- kriminellt liv om 
de blir fria från sitt missbruk” (a.a.). 

 
Kriminalvårdsstyrelsens före detta generaldirektör, Lena Häll- Eriksson, betonar i en artikel i 
Dagens Nyheter, ”Allt svårare för frigivna interner”, att  
 

”Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa straff på ett trovärdigt sätt, bland annat genom att 
påverka de dömda så att de inte återfaller i brott. Det blir svårare i en situation där det är fullt 
på fängelserna och häktena och där många fler klienter dessutom är i sämre skick än för tio år 
sedan” (Häll- Eriksson, 2004, april, 14). 

 
Politikern Beatrice Ask (m) menar, i en artikel i Svenska Dagbladet ”Urtegård driver seglivad 
myt”, att  
 
”Trängseln inom anstaltsvården måste byggas bort. Svårigheterna med att skilja personer åt och med 
att samla intagna med likartad problematik för att möjliggöra meningsfylld verksamhet undergräver 
varje ansats till modern och human kriminalvård… Att det ställs krav i kriminalvården är en 
förutsättning för att de intagna ska kunna rehabiliteras.” (Ask, 2004, augusti, 20) 
 
Artikelförfattarna är överens om att överbeläggningen på landets häkten och fängelser är ett 
problem. Tre av dessa föreslår alternativa påföljder som en lösning på problemet.  
 

”Är då den enda lösningen att bygga fler fängelser? Nej, givetvis inte. Vi vet att en stor del av 
lösningen är närmre än många tror. Det finns redan alternativ för att minska 
överbeläggningarna. Problemet är att man inte utnyttjar dem i den utsträckning som man skulle 
kunna… En alternativ påföljd, som skulle kunna utnyttjas i större utsträckning, är möjligheten 
till kontraktsvård… Ett annat alternativ är så kallad § 34 vård, vilket innebär att en intagen 
fortfarande finns inskriven på en anstalt, men befinner sig utanför för att exempelvis genomgå 
ett vårdprogram på behandlingshem” (Olsson & Wallbom, 2004, augusti, 13). 
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”Vi kan öka användningen av alternativen till fängelse vilket innebär att fler dömda avtjänar sitt straff 
i frihet” (Häll- Eriksson, 2004, april, 14).  
 
Även Von Hofer föreslår alternativa påföljder, samtidigt som han påpekar att 
överbeläggningen är en följd av den, i Sverige, förda straffpolitiken. 
  
”En strafflag… som ger utrymme för alternativa påföljder, föreskriver kortare fängelsestraff och 
tillåter villkorlig frigivning ”producerar” i motsvarande grad färre fångar och ett mindre behov av 
fängelseplatser…. Kriminalvårdens kris är en direkt följd av den straffinriktade narkotikapolitik som 
under lång tid förts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar samt av hela samhällets 
upptagenhet kring frågan om våldet i samhället” (Von Hofer, 2004, september, 25). 
 
Denna åsikt delas även av kriminologiprofessor Henrik Tham som i en artikel i Dagens 
Nyheter, ”Minska resurserna till rättsväsendet”, menar att  
 

”Genom den svenska narkotikapolitiken döms allt fler till längre fängelsestraff. Genom att 
blåsa under föreställningar om ”det ökande våldet” har fängelsestraffen för våldsbrott blivit 
längre.” (Tham, 2004, maj, 4).       

 
Rothpfeffer kommer med förslag på lösningar som innebär lagändringar. 
 

”Ge alla, med fängelsestraff från ett år, en månads frigivningspermission före villkorlig 
frigivning om de har skött sig och har ordnade förhållanden utanför murarna… Ge 
domstolarna möjlighet att besluta om anmälningsplikt i stället för häktning med drogkontroll 
hos frivården vid risk för återfall i brott.” (Rothpfeffer, 2004, januari, 24).  
 

Hittills har samtliga förslag på lösningar till problemet med överbeläggningen, handlat om att 
införa kortare fängelsestraff och öka användningen av de alternativa påföljderna till fängelse. 
Asks förslag på lösning skiljer sig åt från de andras.  
 

”Ansvaret för detta [överbeläggningen] är socialdemokraternas. Behovet av fler 
fängelseplatser är väl dokumenterat. Kriminalvårdsstyrelsen ville bygga en ny anstalt – men 
fick nej. I stället kom Bodströms förslag om en ”superbunker” som ett resultat av sommarens 
fritagningar…. Moderaterna har länge krävt en ny anstalt/ fler platser, inte en bunker. 
Säkerheten måste gälla vid mer än en enhet. Det är viktigt för de intagna, för personalen och 
inte minst för allmänheten.” (Ask, 2004, augusti, 20). 
  

Analys 
Samtliga av de ovan citerade artikelförfattarna konstaterar att överbeläggningen på landets 
fängelser och häkten är ett oönskat förhållande, mot vilket åtgärder måste vidtas. Med det 
socialkonstruktionistiska perspektivet som utgångspunkt, skulle man kunna säga att ett 
missförhållande konstrueras i dessa resonemang. Författarna kommer med argument till 
varför överbeläggningen är ett problem och dessa författare är, utifrån mitt valda teoretiska 
perspektiv, att betrakta som ”claims- makers”. 
 
Spector & Kitsuse menar, enligt Goode & Ben- Yehuda (1994), att claims- making är ”a 
demand made by one party to another that something be done about some putative condition” 
(a.a., s 89). Dessa ”claims- makers” är Rothpfeffer, som är advokat, Von Hofer och Tham, 
som båda är professorer i kriminologi, Nestius som är före detta ordförande för Krim 
(Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering), Olsson som är vänsterpartist, Wallbom 
från RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende), den före detta 
generaldirektören för Kriminalvårdsstyrelsen Häll- Eriksson samt Ask som är moderat 
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politiker. Enligt Goode & Ben- Yehuda är ”claims- making” agenterna professionella av olika 
slag och till exempel politiker, vilket här är fallet.  Dessa agenter bringar missförhållandet 
med överbeläggningen till det allmännas uppmärksamhet och de betraktar överbeläggningen 
som ett oönskat förhållande, mot vilket åtgärder bör vidtas. Här är alltså samtliga kriterier 
uppfyllda för att förhållandet ifråga skulle kunna klassas som ett ”socialt problem”.  
 
Agenterna diskuterar kring hur missbruk, återfall i brott, rehabilitering samt hur möjligheten 
att möjliggöra meningsfull verksamhet för de intagna, har att göra med 
överbeläggningsproblematiken. Enligt min definition på ”anpassning”, är missbruk och 
återfall i brott hämmande förutsättningar för en fånges anpassning i samhället, medan 
meningsfull verksamhet och rehabilitering är främjande förutsättningar för anpassningen. 
Med definitionen på ”anpassning” som utgångspunkt, slår agenterna alltså fast att det 
oönskade förhållandet, överbeläggningen, är så problematiskt att det motverkar fångarnas 
anpassning i samhället.  
 
Olsson & Wallbom menar att programverksamheten blir lidande, som en följd av 
överbeläggningen (a.a.). Även programverksamhet kan, utifrån min definition på 
”anpassning” ses som en främjande förutsättning för fångars anpassning i samhället. Det 
bekräftas i en studie som kriminalvården (1999) gjort. Studiens resultat visar att åtgärder 
under anstaltstiden i form av till exempel social träning, brottsrelaterade åtgärdsprogram och 
missbruksbehandling, kan ha betydelse för om en intagen kommer att återfalla i brott eller 
inte.  
 
Överbeläggningen kan alltså, enligt de citerade artikelförfattarna, sägas motverka 
kriminalvårdens syfte som är att motverka återfall i brott. Critcher (2003) menar att “claims- 
making är en retorisk aktivitet genom att hävda att ”The crucial activity of claims makers is 
persuasion” (a.a., s 22). Man kan i citaten ovan se att det handlar om retorik. Där motiveras 
det oönskade förhållandet genom att agenterna slår fast att själva syftet med den svenska 
kriminalvården undermineras, som en följd av överbeläggningen. Här kan man se att 
agenterna är bekymrade över förhållandet ifråga, det går ju inte att uppfylla kriminalvårdens 
syfte om detta får fortgå, samt kräver de att åtgärder vidtas. Återigen är samtliga kriterier 
uppfyllda för att förhållandet ifråga ska kunna klassas som ett ”socialt problem”.   
 
Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet, är det viktigt att vara klar över vilka motiv 
olika ”claims- makers” har när de framför sin sakfråga (Goode & Ben- Yehuda, 1994). 
Nestius, som är före detta ordförande för Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, 
ifrågasätter till exempel varför så få fångar i Sverige placeras inom öppna anstalter (a.a.). I det 
resonemanget kan man, enligt min tolkning, urskilja ett resonemang som tyder på en 
föreställning om ”anpassning” som förespråkar friare former, än vad som råder i dagsläget. 
Denna föreställning kan även urskiljas hos Olsson & Wallbom som antyder att det inte går att 
anpassa missbrukare om dessa sitter på hårdbevakade anstalter. De behöver istället hjälp med 
att komma ifrån sitt missbruk, menar författarna (a.a.). 
 
I citaten ovan ges även olika förslag på lösningar till problemet med överbeläggningen på 
landets häkten och anstalter. Med mitt teoretiska perspektiv som utgångspunkt, innebär det att 
det tredje kriteriet är uppfyllt för att förhållandet ska kunna klassas som ett ”socialt problem”. 
Agenterna tar nämligen initiativ och kräver att något görs åt överbeläggningen. Rothpfeffers 
förslag innebär lagändringar vilket, enligt teorigenomgången, också kan ses som ett kriterium 
för att ett ”socialt problem” existerar. 
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En aspekt som jag anser intressant att belysa, är att de två kriminologiprofessorerna Von 
Hofer och Tham har liknande förslag på lösningar till problemet med överbeläggningen samt 
är av samma uppfattning beträffande den förda straffpolitiken. Dessa ”claims- makers” anser 
båda att kortare fängelsestraff bör införas. De antyder båda, enligt min tolkning, att olika 
politiker låtit sig påverkas av den allmänna opinionen. Von Hofers kommentar ”hela 
samhällets upptagenhet kring frågan om våldet i samhället” (Von Hofer, 2004, september, 25) 
och Thams kommentar ”Genom att blåsa under föreställningar om ”det ökande våldet” har 
fängelsestraffen för våldsbrott blivit längre” (Tham, 2004, maj, 4), tyder på det. Detta 
konstaterande, skulle kunna knytas till kriteriet ”oproportionalitet” i begreppet ”moralisk 
panik”. Enligt teorigenomgången, innebär oproportionalitetskriteriet att den allmänna oron 
överstiger den orosnivå som skulle kunna anses rimlig i förhållande till problemet. 
 
Von Hofer och Tham antyder båda att kortare fängelsestraff bör införas. Långvariga 
fängelsestraff är, enligt min definition på ”anpassning”, en hämmande förutsättning för en 
fånges anpassning i samhället. Dessa två ”claims- makers” menar alltså att anpassningen 
motverkas, som en följd av den förda straffpolitiken. Tidigare forskning bekräftar Thams och 
Von Hofers åsikter. A.Visher & Travis (2003) menar att forskning visat att långvariga 
fängelsestraff påverkar individens förmåga att återanpassa sig till ett liv utanför anstalt. De 
hävdar vidare att forskning också visat att ju längre fängelsestraffet var, desto högre var även 
återfallsfrekvensen i brott (a.a.). 
  
Goode & Ben- Yehuda (1994), betonar ”the role of interests, resources, and legitimacy” (s, 
92), när det gäller att definiera sociala problem. Den moderata politikern Ask riktar kritik mot 
socialdemokraternas förda straffpolitik, genom att använda överbeläggningen som argument. 
Hon hävdar att en superbunker inte räcker, utan att säkerheten måste gälla på mer än en enhet 
samt att moderaterna länge förespråkat detta. En aspekt som här är värd att lyfta fram, är att 
Ask är den enda av de hittills nämnda artikelförfattarna, som förespråkar ökad säkerhet på 
anstalt. Ask är moderat politiker och hennes synsätt i denna sakfråga skulle kunna ses som ett 
uttryck för hennes partis ideologi. Asks kommentar ”I stället kom Bodströms förslag om en 
”superbunker” som ett resultat av sommarens fritagningar” (Ask, 2004, augusti, 20), antyder 
att hon anser att justitieminister Thomas Bodström låtit sig påverkas av den allmänna 
opinionen. Detta konstaterande skulle kunna kopplas till kriteriet ”oproportionalitet” i 
begreppet ”moralisk panik”.   
  
6.1.2. En redan marginaliserad grupp 
 
Ett annat problem som diskuteras i artiklarna, är fångarnas försämrade hälsa och vilka 
konsekvenser det i sin tur får för deras anpassning i samhället. Den moderata 
kommunpolitikern Margit Urtegård menar i en artikel i Svenska Dagbladet, ”Proffs bättre än 
bunker” att 
 

”Vi har under flera år upplevt en markant förändring av de intagnas psykiska hälsa och 
problembild. Många säger att det handlar om att vi nu har fått fler intagna, som har olika 
bokstavskombinationer som till exempel ADHD och damp. Vi har också fått fler intagna med så 
kallade dubbla diagnoser, alltså personer med både missbruksproblem och psykiska sjukdomar. 
Det som bekymrar mig är att vi inte har tillräckligt med professionella resurser för att hjälpa 
alla de intagna, som har denna problematik” (Urtegård, 2004, augusti, 18).  

 
Kriminalvårdsstyrelsens före detta generaldirektör Lena Häll- Eriksson presenterar, i en 
artikel i Dagens Nyheter, ”Allt svårare för frigivna interner”, resultatet från en undersökning 
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som Kriminalvårdsstyrelsen gjort angående intagna. Även denna bekräftar fångarnas 
försämrade förhållanden. 
 

”Kriminalvårdens klienter i anstalt har de senaste tio åren blivit en mer marginaliserad grupp 
som i större utsträckning lever ett liv utanför samhällsgemenskapen. År 2002 har en lägre andel 
klienter stadigvarande arbete än 1992. En högre andel har tillfällig bostad eller ingen bostad 
alls… Undersökningen visar också att de intagna 2002 oftare är missbrukare (nästan hälften 
2002 jämfört med cirka en tredjedel 1992) samt att de har en sämre social situation i övrigt 
jämfört med decenniet före. Fler får också längre straff och till följd av ändrade regler sker 
villkorlig frigivning senare än förut… Fler än tidigare har suttit i fängelse förut och fler 
behöver psykiatrisk vård .” (Häll- Eriksson, 2004, april, 14).   
 

Både Häll- Eriksson och Urtegård menar att förändringarna i anstaltsklientelet även motiverar 
förändringar inom kriminalvården. Artikelförfattarna ger olika förslag på lösningar till 
problemet med fångarnas försämrade hälsa. Urtegård konstaterar att 
 

”Justitieministern själv vill bygga ett superfängelse. Vi har redan säkerhetsanstalter och de är 
inte ”svängdörrsfängelser”, fast många tycks tro det just nu… Att justitieministern Thomas 
Bodström vill ha ett superfängelse handlar mer om politisk populism än om ett vettigt beslut 
baserat på djupgående analys… Det står tydligt i lagen att kriminalvården på anstalt ska 
utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av 
frihetsberövandet motverkas… Det kriminalvården behöver först och främst är högre 
kvalificerad kompetens hos personalen samt meningsfull sysselsättning för de intagna.” 
(Urtegård, 2004, augusti, 18).  

  
Även Häll- Eriksson menar att behovet av ökad säkerhet inte är motiverat. 
 

”I direktiven till ny kriminalvårdslag ställs kraven att återfallen ska minskas och säkerheten 
höjas… Vikten av att öka säkerheten och samhällsskyddet motiveras med förändringar bland 
fängelseklientelet. Vilka är då förändringarna? I den redovisade undersökningen kan inte 
konstateras något allmänt behov av mera säkerhet och samhällsskydd, eftersom varken den 
rapporterade misskötsamheten eller hot och våld på anstalter har ökat jämfört med 1992… Det 
mest iögonfallande är snarare de stora bristerna i de intagnas levnadsförhållanden och att det 
har blivit sämre sedan 1992.” (Häll- Eriksson, 2004, april, 14). 

 
Häll- Eriksson anser att en hel del kan göras åt situationen.  
 

”Vi kan bli bättre på utslussning och att samverka med andra samhällsorgan så att insatserna 
fullföljs också efter straffet… Vi kan placera fler intagna under öppnare former och öka 
användandet av utevistelser, social träning, missbruksbehandling och andra program” (a.a.). 
   

Analys 
I citaten ovan framgår att fångarnas hälsa försämrats och att deras marginalisering i samhället 
ökat. ”Claims- makers” är den moderata kommunpolitikern Urtegård och 
Kriminalvårdsstyrelsens före detta generaldirektör Häll- Eriksson. Båda agenterna uttrycker 
sin oro över problemet och det andra kriteriet för att förhållandet ska kunna betraktas som ett 
”socialt problem” är således uppfyllt.  
 
Agenterna diskuterar olika förutsättningar som, enligt min definition på ”anpassning”, kan 
relateras till fångars anpassning i samhället. Båda dessa ”claims- makers” tar upp fångarnas 
försämrade psykiska hälsa och den ökande missbruksproblematiken. Dessa förutsättningar är, 
enligt min definition på ”anpassning”, att betrakta som hämmande förutsättningar för en 
fånges anpassning i samhället. Andra förutsättningar som, enligt min definition på 
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”anpassning”, är att betrakta som hämmande förutsättningar är längre straff, tidigare 
kriminalvårdserfarenhet, försämrad social situation och ett liv utanför samhällsgemenskapen. 
Förutsättningar som, enligt min definition på ”anpassning”, är att betrakta som främjande för 
en fånges anpassning i samhället är arbete, bostad, utslussning, meningsfylld verksamhet och 
social träning.  
  
Av resonemanget ovan, kan alltså konstateras att möjligheten för fångar att (åter)anpassas i 
samhället har försvårats under senare tid. Enligt mitt sätt att se det, bidrar detta till en ökad 
stigmatisering av fångarna eftersom dessa får ännu sämre förutsättningar än tidigare att 
komma in i samhällsgemenskapen. Det skulle i sin tur kunna bidra till en ökad isolering i 
samhället av den före detta fången, den dag denne blir villkorligt frigiven. Detta resonemang 
bekräftas även av tidigare forskning. Resultatet från en BRÅ- rapport (1990:4) visar att de 
män som inte klarat av att anpassa sig till samhället, ofta är socialt isolerade (a.a.).   
 
Nilssons avhandling (2002) visar att fångarna är en marginaliserad grupp och han menar att 
denna marginalisering förstärks genom att gruppen även ofta är missbrukare och ofta också 
har tidigare kriminalvårdserfarenhet. De som återfaller i brott har också uppvisat sämre 
levnadsvillkor än de som upphör, menar Nilsson (a.a.). Utifrån dessa resultat, kan man 
betrakta det som att längre fängelsestraff och återfall i brott, leder till en ökad marginalisering 
och social isolering av fångarna. De som återfaller i brott och alltså, utifrån min definition på 
”anpassning”,  inte är anpassade, blir alltså som en följd av deras tidigare 
kriminalvårdserfarenhet ytterligare isolerade och marginaliserade.  
 
Häll- Eriksson och Urtegård etablerar ägandeskap av problemet kring fångarnas försämrade 
förhållanden och förespråkar lösningar till det. Båda agenterna menar att något måste göras åt 
fångarnas försämrade förhållanden och menar, enligt min tolkning, att en utökning av 
säkerheten på anstalterna är fel. Här kan man säga att det första och det tredje kriteriet för att 
ett ”socialt problem” kan sägas existera är uppfyllda. Häll- Eriksson föreslår att användandet 
av öppnare former bör utökas och menar att kriminalvården kan bli bättre på att anpassa 
fångarna till samhället. Detta konstaterande kan även knytas an till tidigare forskning. BRÅ- 
rapporten (2000:20) poängterar vikten av att anstalterna använder sig av de 
utslussningsmetoder som finns att tillgå, nämligen frigång och vistelse utanför anstalt enligt 
34 § KvaL. Även vikten av permissioner som ett sätt att träna sig inför det liv som de snart 
ska friges till betonas (a.a.).  
 
Både Urtegård och Häll- Eriksson menar, enligt min tolkning, att säkerhet och anpassning står 
i ett motsatsförhållande till varandra. Urtegård menar att justitieminister Thomas Bodströms 
beslut om att bygga säkerhetsanstalt mer är ett uttryck för politisk populism än ett vettigt och 
genomtänkt beslut (Urtegård, 2004, augusti, 18). Detta skulle kunna tolkas som att hon anser 
att Bodström blivit påverkad av den allmänna opinionen. Samtidigt konstaterar Häll- Eriksson 
att det, enligt undersökningen, inte finns något allmänt behov av mer säkerhet och 
samhällsskydd, utan att klientelet istället ställer krav på andra förändringar inom 
kriminalvården (Häll- Eriksson, 2004, april, 14). Dessa konstateranden skulle i sin tur kunna 
kopplas till kriteriet ”oproportionalitet” i begreppet ”moralisk panik”. Det innebär att 
problemet ifråga blossas upp till orimliga proportioner och att förslag på åtgärder föreslås, 
som inte är i proportion till det verkliga problemet ifråga.  
  
Båda agenterna betonar fångarnas psykiska problematik, och ökade missbruksproblematik. 
Utifrån min definition på ”anpassning” är missbruk och psykisk problematik att betrakta som 
hämmande förutsättningar för en fånges anpassning i samhället. Denna icke- anpassning, 
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skulle alltså åtgärdas med en säkerhetsanstalt. Denna anstalt skulle i sin tur, som jag ser det, 
kunna få som följd att fången blir ännu mer utanför samhällsgemenskapen, i och med att 
gapet mellan anstalt och samhälle blir ännu större än vad det redan är. Det skulle i sin tur 
innebära ett en icke- anpassad person blir föremål för icke- anpassningsbara åtgärder och 
följaktligen skulle den redan marginaliserade fången komma att stigmatiseras ytterligare i 
samhället.  

 
6.1.3. Inhuman kriminalvård 
 
Tre av artiklarna tar upp försämringen av kriminalvården i Sverige vilken i sin tur, enligt 
författarna, får konsekvenser för fångarnas anpassning i samhället. Claes Borgström, 
brottsmålsadvokat och jämställdhetsombudsman, Bengt Börjeson, professor i socialt arbete 
och Kerstin Vinterhed, DN- medarbetare och präst, tar i en artikel i Dagens Nyheter, 
”Moraliskt fiasko för regeringen”, upp denna problematik. 
 

 ”Justitieminister Thomas Bodströms hållning tycks just nu vara präglad av allmänna 
opinionens krav på hårdare tag. I stället borde han ta chansen att argumentera för en fångvård 
med humanistiska förtecken… En ny säkerhetsanstalt med totalisolering i cell enligt amerikansk 
modell för ”sådana som inte vill återanpassas” är justitieministerns svar på den 
indignationsstorm som brutit ut efter rymningarna från fängelserna i Hall och Norrtälje.” 
(Borgström, Börjeson & Vinterhed, 2004, augusti, 14). 

 
Hovrättsrådet Karl Bergkvist protesterar tillsammans med 28 andra kända svenskar i en 
artikel i Dagens Nyheter, ”Cynisk Bodström spelar på reaktionär opinion”, mot 
säkerhetsfängelser och regeringens kriminalvårdspolitik. 
 

”Skulden vilar tung på de regeringar som genom åren medverkat till att försämra den svenska 
kriminalvården. Att nu satsa på inhumana säkerhetsanstalter är en cynisk gest för att spela en 
reaktionär opinion i händerna… Rymningarna från landets fängelser talar sitt tydliga språk. 
Situationen är så olidlig att bara några dygn, några timmar i frihet är värda språnget… Att 
tolka sådana händelser som en ”värstingproblematik” som bara kan åtgärdas genom ”ökad 
säkerhet” och fler fängelseplatser kommer inte att ge önskat resultat.” (Bergkvist m.fl, 2004, 
oktober, 9).  

 
Även fångarna Mattias Andersson, Karolina Johnsson och Ricard Nilsson diskuterar, i en 
artikel i Dagens Nyheter ”Högre säkerhet ger hårt klimat på anstalterna”, konsekvenserna av 
högre säkerhet på anstalterna.  
 

”Det finns inget som helst positivt samband mellan hög säkerhet och ändamålsenlig 
kriminalvård. Saken är den att en alltför hög säkerhet och en god behandling de facto står i 
motsatsförhållande till varandra… Skapandet av ett välfungerande kriminalvårdssystem 
innebär en svår avvägning mellan säkerhet och en human kriminalvård. En alltför hög säkerhet 
leder till ren förvaring, vilket ofrånkomligen medför en inhuman kriminalvård. Man kan 
nämligen inte ge en samhällsfrämjande frigivning om vi intagna sitter isolerade och/ eller inte 
ges möjlighet till en konstruktiv sysselsättning under vår tid på anstalt.” (Andersson, Johnsson 
& Nilsson, 2004, augusti, 31). 
 

Artikelförfattarna kommer med olika förslag på vad som skulle behöva göras för att 
kriminalvården ska bli mer human. Borgström, Börjeson & Vinterhed diskuterar 
paradigmskiftet från individualprevention till allmänprevention, som enligt författarna 
inträffade när de borgerliga 1991- 1994 hade makten, och menar 
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”Att fängelse mycket ofta leder till återfall, och alltså inte bara är inhumant utan också 
ineffektivt, glömdes också bort” (Borgström, Börjeson & Vinterhed, 2004, augusti, 14). 
 

Konstaterandet att fängelse kan leda till återfall, bekräftas även inom den tidigare forskningen 
(se A.Visher & Travis, 2003). Borgström, Börjeson & Vinterhed menar vidare att medierna i 
större utsträckning borde ha skildrat kriminalvård som pågår i länder som Japan, Kanada och 
Finland för att hindra urartningen av den svenska kriminalvården. 
 

”Där finns utmärkta exempel på hur man kan arbeta med svårt kriminellt belastade personer 
genom att skapa personliga relationer, en optimistisk kultur, goda förebilder bland personalen 
och goda arbets- och studiemöjligheter på fängelserna. Fångarna är inte ett annat sorts folk 
som inte svarar på socialt samspel av förtroende och uppskattning. Deras människovärde och 
mänsklighet kan inte avfärdas med det tidigare utmönstrade begreppet ”psykopat”. Att 
begreppet nu lanseras på nytt är en händelse som liknar en tanke. Det passar bara alltför väl in 
i den isoleringsstrategi för ”oförbätterliga” som justitieministern just lanserat” (a.a.). 

 
Bergkvist m.fl menar att  
 

”Det enda som kan öka säkerheten och minska återfallsbrottsligheten är en utveckling av vård, 
utbildning och behandling innanför och utanför murarna. Individuella behandlingsprogram för 
fångarna, bättre utbildning och ökat stöd för personalen, professionell rekrytering, bättre lön 
och ökad status. Precis allt detta som inte skett… De nya pengar som nu tillförs systemet får 
inte satsas på ineffektiva och inhumana säkerhetsanstalter.” (Bergkvist m.fl, 2004, oktober, 9). 
  

Analys 
I citaten ovan förs en diskussion om fångars anpassning i samhället. Enligt min definition på 
”anpassning”, är arbete, studier, socialt samspel, vård, utbildning och behandling att betrakta 
som främjande förutsättningar för en fånges anpassning i samhället. En aspekt som jag finner 
intressant att belysa, är Bergkvist m.fl kommentar om att säkerheten på anstalterna kan ökas 
genom att, med min definition på ”anpassning” som utgångspunkt, främja fångarnas 
anpassning i samhället.  
  
Samtliga ”claims- makers” i citaten ovan diskuterar motsättningen mellan ökad säkerhet på 
anstalterna och en human kriminalvård. Dessa anser samtliga att ökad säkerhet bidrar till en 
inhuman kriminalvård och menar, enligt min tolkning, att en sådan åtgärd skulle motverka 
kriminalvårdens syfte att anpassa fångarna till samhället. Fångarna Andersson, Johnsson & 
Nilsson konstaterar att en alltför hög säkerhet och en god behandling står i motsatsförhållande 
till varandra (a.a.). Behandling ingår i min definition på ”anpassning” som en främjande 
förutsättning för fångars anpassning i samhället. Det författarna alltså hävdar, med 
definitionen som utgångspunkt, är att en hög säkerhet kommer att motverka fångarnas 
anpassning i samhället. Även Borgström, Börjeson & Vinterhed konstaterar att en 
högsäkerhetsanstalt skulle vara avsedd för sådana fångar som inte vill återanpassas (a.a.).    
 
 Samtliga agenter kan sägas uttrycka en oro över utökandet av säkerheten på anstalterna och 
de anser att det är fel. Därmed kan det första och andra kriteriet för att förhållandet ska klassas 
som ett ”socialt problem” sägas vara uppfyllda. Det finns även en organiserad, kollektiv 
verksamhet kring denna sakfråga, i och med artikeln där 28 kända svenskar protesterar, vilket 
i sin tur ses som en indikation på att ett ”socialt problem” existerar.  
 
Borgström, Börjeson & Vinterhed (a.a.) samt Bergkvist m.fl (a.a.) menar att justitieminister 
Thomas Bodström låtit sig påverkas av den allmänna opinionen, i och med att han vill bygga 
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en säkerhetsanstalt. Detta skulle i sin tur kunna knytas till kriteriet ”oproportionalitet” i 
begreppet ”moralisk panik”. Borgström, Börjeson & Vinterhed, menar även att Bodströms 
förslag om att bygga en säkerhetsanstalt är en isoleringsstrategi för oförbätterliga och hävdar 
att begreppet ”psykopat” passar in i denna strategi (a.a.). Denna kommentar skulle kunna 
anknytas till kriteriet ”fientlighet” i moralisk panik. En grupp av människor utmålas som ett 
hot mot samhället. Man skulle även kunna betrakta det som att gapet mellan anstalt och 
samhälle blir ännu större, som en följd av denna distansering av fångarna.  
    
6.1.4. Brist på säkerhet 
 
Justitieminister Thomas Bodström konstaterar i en artikel i Dagens Nyheter ”Hög säkerhet 
leder till bättre kriminalvård” att 
 

”På DN Debatt 14/8 talar JämO Claes Borgström, Bengt Börjeson och Kerstin Vinterhed om 
kriminalvårdspolitiken på 1960- och 1970- talen. Artikelförfattarna bortser emellertid från de 
stora förändringar i brottsligheten – liksom i samhället i stort – som har skett sedan dess och att 
kriminalvården nu står inför en annan situation än för bara ett par år sedan. Vi ser nu också, 
efter 13 år utan en enda rymning från de säkraste anstalterna, ett helt nytt tillvägagångssätt vid 
rymningar. Vi måste därför fortsätta vårt arbete med att utveckla kriminalvården.” (Bodström, 
2004, augusti, 20). 

 
Bodström kommer med olika förslag på lösningar till problemet med förändringarna i 
brottsligheten. Han fortsätter sitt resonemang genom att hävda att 
 

”Kriminalvården [måste] vidta säkerhetshöjande åtgärder på flera anstalter. Det kan handla 
om stärkt skalskydd, ökad polisiär närvaro runt anstalterna, ökade förutsättningar för bättre 
personalkompetens, fullt utnyttjande av den teknik som lagstiftningen gjort möjlig samt bättre 
risk- och säkerhetsbedömningar. Det kommer dock även framöver att finnas vissa tungt 
belastade intagna som under kortare eller längre tid  kräver särskilt hög säkerhetsnivå… För 
att möta de nya krav som ställs på kriminalvården i fråga om sådana intagna behövs en 
högsäkerhetsanstalt. En sådan anstalt ökar möjligheterna till meningsfull vård, behandling och 
utbildning för denna grupp. Det ger också förutsättningar för bättre vård för övriga intagna. 
Artikelförfattarna tycks tro att säkerhet och god behandling står i motsatsförhållande till 
varandra. Det är fel. Tvärtom är det svårt att bedriva ett bra återfallsförebyggande arbete om 
inte säkerheten kan garanteras.” (a.a.) 

 
Analys 
Bodström är här ”claims- maker”. Det är, utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet, 
viktigt att fråga sig vilka intressen som ligger i en ”claims- makers” påstående (Goode & Ben- 
Yehuda, 1994). Thomas Bodström är justitieminister och har således det yttersta ansvaret för 
kriminalvården i Sverige. Han konstaterar att ett bra återfallsförebyggande arbete blir lättare 
att genomdriva om säkerheten kan garanteras. Enligt min definition på ”anpassning”, är 
återfall en hämmande faktor för fångars anpassning i samhället. Ett återfallsförebyggande 
arbete skulle då kunna ses som en anpassningsfrämjande åtgärd. Enligt Bodströms 
resonemang bidrar en ökad säkerhet samtidigt till en mer lyckad anpassning.  
  
Här kan man se att Bodström använder sig av övertalning för att föra fram sina argument. Han 
menar att situationen ser annorlunda ut i dagsläget, det fungerar inte längre med de gamla 
lösningarna utan nya tag måste till. Bodström menar att en högsäkerhetsanstalt ökar 
möjligheterna till vård, behandling och utbildning för samtliga intagna. Dessa tre 
förutsättningar ingår i min definition på ”anpassning” och det Bodström alltså säger, är att 
möjligheterna för fångars anpassning i samhället ökar som en följd av byggandet av en 
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högsäkerhetsanstalt. Eftersom anpassning är syftet med svensk kriminalvård, blir åtgärden att 
bygga säkerhetsanstalt nödvändig att vidta och blir alltså på det sättet legitimerad.  
   
6.2. Föreställningarna om anpassning och lagen 
 
Under denna rubrik, kommer jag att redogöra för de olika förslagen kring fångarnas situation, 
som föreslås i debatterna. Dessa förslag uttrycker de olika författarnas föreställningar om 
fångars anpassning i samhället och med lagen som utgångspunkt, ska jag ta reda på hur 
resonemanget ser ut. 
 
6.2.1. Alternativ till frihetsstraff 
 
Häll- Eriksson (2004, april, 14), Von Hofer (2004, september, 25), Tham (2004, maj, 4) och 
Olsson & Wallbom (2004, augusti, 13) föreslår, enligt avsnitt 6.1.1, att användningen av de 
alternativa påföljderna bör användas i högre utsträckning.  
 
Häll- Eriksson nämner två exempel på alternativa påföljder, nämligen samhällstjänst och 
elektronisk fotboja (a.a.), Olsson & Wallbom tar upp påföljden kontraktsvård (a.a.), medan de 
två övriga författarna utelämnar exemplen.  
 
I BrB 30:4, första stycket, står att  
 

”Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en 
lindrigare påföljd än fängelse…” (a.a.). 

 
och i samma paragraf, andra stycket, nämns att  
 

”Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att den 
tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.” (a.a.).  

 
Här framkommer att om personen tidigare gjort sig skyldig till brott, och det alltså är fråga 
om återfall i brott, har domstolarna större utrymme att döma till ett strängare straff, alltså 
fängelse. Enligt min definition av ”anpassning”, framgår att tidigare kriminalvårdserfarenhet i 
sig är en förutsättning som kan försvåra personens anpassning i samhället. I lagtexten föreslås 
alltså strängare straff om man tidigare inte varit anpassad.  
 
I BrB 30:7 står att 
 

 ”Vid val av påföljd skall rätten som skäl för villkorlig dom beakta om det saknas särskild 
anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. 
Såsom särskilda skäl för villkorlig dom istället för fängelse kan rätten beakta, om den tilltalade 
samtycker till att domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är 
lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter” (a.a.).  

 
BrB 30:9, första stycket, slår fast att 
 

 ”Vid val av påföljd skall rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att 
anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet.” 
(a.a.).  
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Det framhålls även i denna paragraf att en skyddstillsynsdom är lämplig om den tilltalade är i 
behov av behandling för missbruk eller vård. Denna särskilda form av skyddstillsyn kallas för 
kontraktsvård och i BrB 28:6 a står att  
 

”I fall som avses i 30 kap. 9 § andra stycket 3 skall rätten, om den planerade behandlingen är 
av avgörande betydelse för att döma till skyddstillsyn, i domslutet ange hur långt fängelsestraff 
som skulle ha dömts ut, om fängelse i stället hade valts som påföljd.” (a.a.).  

 
Enligt lagtexten är alltså dessa alternativa påföljder rimliga, om personen ifråga förväntas att 
inte återfalla i brott.  Enligt min definition på ”anpassning”, är dessa alternativa påföljder 
främjande för anpassningen i samhället. Återfaller man i brott är det, å andra sidan 
anpassningshämmande. Det blir alltså en motsättning här. En icke- anpassad person, löper 
högre risk att dömas till fängelse än en mer anpassad person. Flera av artiklarna kan sägas 
protestera mot denna motsättning. Undantaget är kontraktsvårdsdomen som faktiskt är avsedd 
att anpassa en icke- anpassad person, det vill säga ge behandling för missbruk.  
 
6.2.2. Tidigare villkorlig frigivning 
 
Andra förslag som framförs i artiklarna, är förslag om tidigare villkorlig frigivning. I BrB 
26:6, första stycket, slås fast att  
 

”Den som avtjänar fängelse på viss tid skall, om inte annat följer av andra eller tredje stycket 
eller av 7 §, friges villkorligt när två tredjedelar av strafftiden, dock minst en månad har 
avtjänats.”(a.a.). 

 
Häll- Eriksson (2004, april, 14), Nestius (2004, oktober, 18), Bergkvist m.fl (2004, oktober, 9) 
och Urtegård (2004, augusti, 18) lägger fram förslaget om att tidigare frigivning borde 
införas. Urtegård diskuterar Kanadas framgångar vad gäller kriminalvården och menar att  
 

”Kanadas framgångar handlar om att det...  finns ”morötter” i fängelsesystemet. Skötsamhet 
lönar sig för de intagna, t ex att de kan få tidigare frigivning och större möjligheter till 
behandling.” (a.a.).    

 
Även Häll- Eriksson menar att det behövs  
 

”… ett tydligare belöningssystem för intagna, där skötsamhet i högre grad påverkar 
möjligheterna till fritidsaktiviteter utanför anstalten, permissioner, frigång eller tidigare 
frigivning.” (a.a.). 

 
Av ovanstående lagcitat och artikelförfattarnas resonemang, kan man se en intressant 
motsättning. Misskötsamhet leder till längre fängelsevistelse eller, utifrån min definition på 
”anpassning”, en icke- anpassad person blir föremål för icke- återanpassningsbara åtgärder. 
Häll- Eriksson (a.a.) och Urtegård (a.a.) menar att skötsamhet bör leda till olika former av 
belöningar, som till exempel tidigare villkorlig frigivning. Spetsar man till resonemanget lite, 
så blir det att en anpassad person ska bli föremål för anpassningsbara åtgärder.  
 
6.2.3. Kortare straff och fängelsets skadliga inverkan 
 
Häll- Eriksson (2004, april, 14), Von Hofer (2004, september, 25) och Bergkvist m.fl (2004, 
oktober, 9) lägger fram förslag om att införa kortare straff. Häll- Eriksson menar att de längre 
straffen är en bakomliggande faktor för fångarnas ökade marginalisering och samtliga av de 
ovan nämnda artikelförfattarna framhäver att den ändrade straffpolitiken är en bakomliggande 

27 



orsak till överbeläggningen. Hur ser då lagen på detta? BrB 1:7 existerar inte längre, men där 
kunde man, bland annat, läsa att rätten skulle  
 

”med iakttagande av vad som kräves för att upprätthålla allmän laglydnad, särskilt fästa 
avseende vid att påföljden skall vara ägnad att främja den dömdes anpassning i samhället” 
(SOU, 1993:76, s 107).  

 
Vid avgörande om frihetsberövande eller icke frihetsberövande påföljd skulle användas, var 
utgångspunkten alltså att kriminalvård i frihet borde användas i största möjliga utsträckning. 
Denna paragraf avskaffades 1989, då två nya kapitel, 29 och 30 i brottsbalken tillkom (a.a.). 
BrB 29:1 kom att ersätta den gamla paragrafen och i denna står att 
 

”Straff skall, med beaktande av intresse av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen 
för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid 
bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som 
gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter 
eller motiv som han haft.”(a.a.).  

 
Man kan alltså se en skiftning från individualpreventivt tänkande där hänsyn tas till den 
intagnes personliga förhållanden, till ett mer allmänpreventivt synsätt där den intagne ska 
hållas inlåst för att allmänheten ska skyddas. En intressant fråga att ställa är hur detta 
paradigmskifte har skett, när det uttryckligen i lagen såväl som från tidigare forskning 
framgår att fängelsestraffet har en skadlig inverkan. Borgström, Börjeson & Vinterhed  
menar, i en artikel i Dagens Nyheter ”Moraliskt fiasko för regeringen”, att  
 

”… fängelse mycket ofta leder till återfall och alltså inte bara är inhumant utan också 
ineffektivt…” (Borgström, Börjeson & Vinterhed, 2004, augusti, 14).  

 
Knyts detta resonemang till lagtexten kan man, i 4 § KvaL, läsa att  
 

”Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och 
skadliga följder av frihetsberövandet motverkas….” (a.a.). 

 
Fängelsets skadliga verkan antyds även i 9 § KvaL, första stycket, där det framgår att 
 

 ”Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde. Han skall bemötas med 
förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med vistelse i anstalt.” (a.a.). 

 
Denna ”anda” kan även kopplas till den tidigare forskningen. A.Visher & Travis (2003) 
menar att långvariga fängelsestraff kan motverka den intagnes återanpassning i samhället 
(a.a.). Vidare menar Chylicki (1992) att anstaltsanpassning är ett förhållande som i sin tur kan 
motverka anpassningen i samhället (a.a.). 
  
6.2.4. Öppnare former och utslussning 
 
Häll- Eriksson menar, som nämnts i avsnitt 6.1.2, att kriminalvården skulle kunna bli bättre på 
utslussning och samverkan med andra samhällsorgan, så att insatserna fullföljs också efter 
straffet. Hon hänvisar till fångarnas försämrade situation, jämfört med 1992, med avseende på 
bland annat sociala förhållanden, boendesituation och arbete vid frigivning (Häll- Eriksson, 
2004, april, 14). Boende och arbete är, enligt min definition på ”anpassning”, främjande 
förutsättningar för fångars anpassning. Hur ser då lagen på anpassningen i samhället vid 
frigivning? I 4 § KvaL står att 
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”Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och 
skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet 
på samhällsskydd eftersättes bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder 
den intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning skall förberedas i god tid.” (a.a.).  

 
Urtegård gör kopplingen till denna paragraf och menar att 
 

”Hårdare tag och superbunker är bara meningslöst prat… Lagen föreskriver att de intagnas 
anpassning i samhället ska främjas och att skadliga effekter av frihetsberövandet motverkas…” 
(Urtegård, 2004, augusti, 18).  

 
I 33 § KvaL står att  
 

”Under den sista tiden i anstalt skall förberedelserna för den intagnes frigivning vara särskilt 
inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Den intagnes 
bostads- och sysselsättningssituation samt hans eller hennes behov av stöd- och 
behandlingsinsatser efter frigivningen skall utredas. Utredningen skall syfta till att den intagne 
vid frigivningen i möjligaste mån skall ha sin försörjning ordnad genom arbete eller på annat 
sätt och att han eller hon skall ha tillgång till bostad. Om den intagne behöver undervisning, 
utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd efter frigivningen skall åtgärder vidtas 
så att dessa behov, så långt som möjligt kan tillgodoses. Förutsättningarna för att bevilja den 
intagne frigång enligt 11 §, verkställighet utanför anstalt enligt 33 a § eller vistelse utanför 
anstalt enligt 34 § skall särskilt övervägas. Förberedelserna skall ske i nära samverkan med 
den intagne och i samarbete med berörda myndigheter, organisationer och enskilda personer 
som kan främja den intagnes anpassning i samhället.” (a.a.). 

 
I den ovan citerade paragrafen, kan man se vilka förutsättningar som lagen anser vara av vikt  
när det gäller anpassning. Förutsättningar som bostad, sysselsättning, behandling, utbildning, 
socialt stöd och samverkan med andra myndigheter, är några exempel som nämns. Dessa 
stämmer väl överens med den tidigare forskningen kring frigivningssituationen (se BRÅ, 
2001:2; BRÅ, 2000:20; BRÅ, 1998:6). Eftersom jag utgått från den tidigare forskningen i min 
definition av ”anpassning”, stämmer lagtexten även väl överens med denna.  
 
Häll- Eriksson lägger fram förslaget om elektronisk övervakning, som ett led i utslussningen 
(a.a.). I 33 a § KvaL, första stycket, står att  
 

”En intagen som avtjänar fängelse i lägst två år kan, för att underlätta hans eller hennes 
anpassning i samhället, medges att avtjäna högst fyra månader av straffet omedelbart före 
villkorlig frigivning genom verkställighet utanför anstalt. Verkställigheten skall ske genom 
intensivövervakning med elektronisk kontroll.” (a.a.). 

 
Även andra utslussningsmetoder diskuteras. Häll- Eriksson (a.a.), Olsson & Wallbom (2004, 
augusti, 13) och Bergkvist m.fl (2004, oktober, 9) menar att vård och behandling under 
öppnare former, är ett led i att minska återfallsbrottsligheten.  
 
En paragraf som kan knytas samman till detta resonemang, och som Olsson & Wallbom (a.a.) 
uttryckligen refererar till, är behandling utanför anstalt enligt 34 § KvaL. I första stycket i 
denna paragraf står att finna att 
 

”Kan en intagen genom vistelse utanför anstalt bli föremål för särskilda åtgärder som kan 
antas underlätta hans anpassning i samhället, kan han få medgivande att för ett sådant ändamål 
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vistas utanför anstalten under lämplig tid, om det finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt 
beaktas om den intagne behöver vård eller annan behandling mot missbruk av 
beroendeframkallande medel.”(a.a.). 

 
Samma artikelförfattare föreslår även att utbildning utanför anstalt, enligt 11 § KvaL, ska 
användas i högre utsträckning som ett led i utslussningen. I första stycket i denna paragraf står 
 

  ”För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen medges att få vistas utanför 
anstalten under arbetstid för att utföra arbete, delta i undervisning eller utbildning, erhålla 
behandling eller delta i någon annan särskilt anordnad verksamhet.” (a.a.). 

 
6.2.5. Förutsättningar för anpassning 
 
De förutsättningar som diskuteras i artiklarna, med avseende på fångars förhållanden och 
deras anpassning i samhället, är framförallt vård, utbildning, behandling, missbruk, arbete 
samt lämplig sysselsättning för de intagna. Dessa förutsättningar har, enligt min definition, 
med anpassning att göra men de diskuteras på olika sätt. Bodström menar, i en artikel i 
Dagens Nyheter ”Hög säkerhet leder till bättre kriminalvård”, att säkerhetshöjande åtgärder 
på flera anstalter måste vidtas. Han menar, som nämnts i avsnitt 6.1.4, att en 
högsäkerhetsanstalt ökar möjligheterna till vård, behandling och utbildning för den typen av 
klientel som placeras där (Bodström, 2004, augusti, 20). Även Ask betonar i en artikel i 
Svenska Dagbladet, ”Urtegård driver seglivad myt”, att säkerheten måste utökas. Hon menar, 
som nämnts i avsnitt 6.11, att krav inom kriminalvården är en förutsättning för att de intagna 
ska kunna rehabiliteras (Ask, 2004, augusti, 20). Hur går då säkerhet och behandling 
(anpassning) ihop, enligt lagtexten? 
 
I Kval 3§ står att en kriminalvårdsanstalt eller en avdelning av en anstalt , med hänsyn till 
graden av säkerhet, kan vara öppen eller sluten. Det nämns vidare, i samma paragraf, att för  
 

”…placering av sådana intagna som avses i 20 a § kan en sluten avdelning inrättas som 
säkerhetsavdelning med särskild övervakning och begränsad gemensamhet mellan de intagna.” 
(a.a.). 

 
Alltså kan man, endast på slutna anstalter, placera vissa intagna på en säkerhetsavdelning.  
Här kommer en motsättning, nämligen isolering, in. Denna förutsättning kan, enligt 
definitionen på ”anpassning”, sägas stå i motsats till anpassning. Vilka är då dessa intagna 
som kan placeras på säkerhetsavdelningar?  
 
Svaret står att finna i 20 a § där det står att den intagne får placeras på en säkerhetsavdelning 
om det finns anledning att anta att de förhållanden som avses i 20§ andra stycket, kommer att 
bestå en längre tid. I 20§ andra stycket står att en 
 

”Intagen som har dömts till fängelse i lägst två år och är placerad i sluten anstalt får hållas 
avskild från andra intagna, om det kan befaras att han planlägger rymning eller att annan 
planlägger fritagningsförsök och avskildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sättes 
i verket samt det med hänsyn till den intagnes brottslighet eller annars kan befaras att han är 
särskilt benägen att fortsätta en brottslig verksamhet av allvarlig karaktär.” (a.a.). 

 
Av 20 a § tredje stycket framgår att ett beslut om placering på säkerhetsavdelning ska 
omprövas minst en gång i månaden (a.a.).  
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I ”andan” i lagtexten, framgår alltså att isolering är skadligt för den intagne. Varför skulle 
annars beslutet behöva omprövas minst en gång i månaden? Vid tolkningen av lagtexten, 
skulle alltså placering inom en säkerhetsavdelning innebära isolering. Men placering på sluten 
anstalt kan, däremot, i vissa fall vara att föredra. I 7 § KvaL, andra stycket, framgår att 
 

 ”En intagen bör placeras i en öppen anstalt, om inte placering i en sluten anstalt är nödvändig 
av säkerhetsskäl eller för att den intagne skall få möjlighet till sådant arbete eller sådan 
undervisning, utbildning eller särskild behandling som inte lämpligen kan ordnas i en öppen 
anstalt…” (a.a.) 

 
Det finns dock, återigen, en motsättning. Nestius menar, i en artikel i Dagens Nyheter 
”Justitieministern satsar på moderat kriminalpolitik”, att placering på slutna anstalter ger hög 
dygnskostnad och han ifrågasätter, som nämnts i avsnitt 6.1.1, varför endast en av tre fångar 
placeras inom öppna anstalter (Nestius, 2004, oktober, 18). 
 
7 § Kval fortsätter, i tredje stycket, med att slå fast att 
 

”För den som avtjänar fängelse i lägst fyra år skall det särskilt beslutas om de villkor som skall 
gälla för verkställigheten när det gäller placering i anstalt samt permissioner, vistelser och 
verkställighet utanför anstalt…” (a.a.).  

 
Andra paragrafer som också har med anpassning att göra, föreslår friare former. Inom en 
sluten anstalt, är det rimligt att anta att dessa inte sker i lika hög utsträckning som inom en 
öppen anstalt. Den nämnda 11 § KvaL med möjlighet till utbildning utanför anstalt, kan tas 
som exempel. Där nämns att sådan vistelse inte får medges i strid med tredje stycket i 7 § 
KvaL. Andra exempel är permissioner. I 32 § KvaL står  
 

”För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen beviljas tillstånd att lämna 
anstalten för viss kort tid (normalpermission), om det inte finns påtaglig fara för fortsatt 
brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat missbruk…. Permission får också ges, om det 
finns någon annan särskild anledning än den som anges i första stycket (särskild permission). 
… Av 7 § följer att beslut om permission inte får meddelas i strid mot de särskilda villkor som 
gäller för verkställigheten.” (a.a.). 

 
I 14 § KvaL, står att  
 

”Om det lämpligen kan ske, bör en intagen ges tillfälle att vistas utanför anstalten för att på 
fritiden delta i sådan föreningsverksamhet eller annan liknande verksamhet som är ägnad att 
underlätta anpassningen i samhället….Sådan vistelse utanför anstalten får inte medges om det 
på grund av viss omständighet kan befaras att den intagne kommer att avvika, återfalla i brott 
eller missbruka… ” (a.a.). 

 
Även denna paragraf hänvisar, i fjärde stycket, till 7 § KvaL. En koppling som här kan dras, 
är att en person som befaras återfalla i brott, i första hand kommer att placeras inom en sluten 
anstalt. Det framgår även av 7 § KvaL där det står att 
 

 ”… Vid bedömningen av om det av säkerhetsskäl är nödvändigt med placering i en sluten 
anstalt skall bland andra omständigheter beaktas om det finns risk för att den intagne skall 
avvika eller fortsätta med brottslig verksamhet.” (a.a.). 

 
En person som då alltså inte är ”anpassad”, kommer att placeras inom en anstalt där 
anpassningen till viss grad motverkas. Detta framgår delvis av 11, 14 och 32 §§.  
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7. Diskussion 

 
Syftet med denna studie har varit att granska hur massmedia, genom att studera debattartiklar 
i de två rikstäckande morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, diskuterar 
kring fångars anpassning i samhället samt att knyta an detta resonemang till hur lagen ser på 
anpassning. En tanke jag hade från början, var att använda mig av begreppet ”moralisk panik” 
vid analysen av artiklarna. Beträffande artiklarna, hade jag den föreställningen att de skulle 
smutskasta de kriminella och att fångarna skulle framställas negativt. Tanken var därför att 
använda lagtexten för att ”avtäcka” resonemanget i massmedia, och avslöja eventuella 
motsägelser med lagtexten som utgångspunkt. Sedan skulle jag undersöka om diskussionen i 
massmedia skulle kunna vara ett uttryck för en ”moralisk panik”.  
 
När jag sedan påbörjade min läsning av artiklarna konstaterade jag, till min förvåning, att 
många av artiklarna uttryckte förslag på lagändringar som talade till fångarnas fördel. Ännu 
mer förvånad blev jag över att jag snarare hittade brister i lagtexten, än i artiklarna. Det visade 
sig att debattartiklarna, i de flesta fall, diskuterade åtgärder som är menade att verka till 
fångarnas fördel. Många av debattartiklarna kritiserade dessutom den nu förda 
kriminalpolitiken och menade att någonting måste göras, framförallt åt överbeläggningarna på 
landets häkten och anstalter. Vissa kommentarer i en del av artiklarna har kunnat relateras till 
att författarna varnar för en ”moralisk panik”, men utifrån det material jag haft till mitt 
förfogande, kan jag med säkerhet säga att det i detta fall inte är fråga om en ”moralisk panik”.  
 
Det kan dock finnas en tendens till att politiker låter sig påverkas av den allmänna opinionen, 
vilket flera av artikelförfattarna påpekat. Tidigare forskning visar till exempel att långvariga 
fängelsestraff ofta leder till återfall i brott och anstaltsanpassning. Trots detta präglas den 
svenska kriminalvårdspolitiken av högre straffsatser än tidigare och en diskussion om 
utökandet av säkerheten på anstalterna förs. 
 
Här kan man se en intressant motsättning. Straffsatserna har blivit högre och det 
allmänpreventiva tänkandet är mer i fokus än det individualpreventiva. Allmänheten ska 
skyddas från brott. Problemet är, som jag ser det, när fången väl blir frigiven. Hur ska den 
före detta fången kunna uppleva sig som en del av samhället, om denne har sin tillhörighet 
inom anstaltsvärlden? Jag menar att det kan vara så att den före detta fången har byggt upp ett 
nätverk med kriminella kontakter och en kriminell livsstil, som en följd av 
anstaltsanpassningen. Den förda straffpolitiken kommer då, som jag ser det, att motsäga sitt  
eget syfte. Jag menar att den före detta fången kan komma att bli en ännu större fara för 
samhället, än vad som var fallet innan dennes anstaltsvistelse.  
 
En slutsats som skulle kunna dras från den här studien, är att hög säkerhet och anpassning kan 
betraktas som varandras motsatser. Flera av artikelförfattarna menar att längre fängelsestraff 
har en negativ inverkan på fångarnas anpassning i samhället. En ökad säkerhet skulle också 
kunna bidra till en större isolering för fångarnas del, i och med att gapet mellan anstalt och 
samhälle skulle bli ännu större. Det framgår till exempel i lagtexten att placering på en sluten 
anstalt i högre utsträckning inskränker fångarnas möjligheter till permissioner och utbildning 
utanför anstalt. Dessa möjligheter är, enligt tidigare forskning, främjande förutsättningar för 
fångars anpassning i samhället. Denna isolering skulle i sin tur kunna leda till att fångarna 
hamnar ännu mer utanför samhällsgemenskapen och bidra ytterligare till deras 
marginalisering i samhället.  
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En tanke som väckts hos mig, är om det kan vara så att de olika artikelförfattarna definierar 
begreppet ”säkerhet” på olika sätt. Jag menar att ordet säkerhet kan innebära allt från ökade 
polisiära insatser till en allmänt ökad trygghet på landets anstalter för både fångar och 
personal. De flesta av artikelförfattarna diskuterar dock byggandet av säkerhetsanstalt, när de 
kommer in på nackdelarna med hög säkerhet. Utifrån det perspektivet är säkerhet och 
anpassning, enligt resonemanget ovan, att betrakta som varandras motsatser.  
 
En annan tanke som väckts under studiens gång, är att diskussionen kring att bygga en 
säkerhetsanstalt, tillkom som ett resultat av sommarens rymningar. Överbeläggningen har 
varit ett problem långt innan dess utan att åtgärder vidtagits. Efter de, av media, omtalade 
rymningarna tog också debatten om säkerhetsanstalter fart. En fråga jag ställer mig, är om det 
kan vara så att byggandet av en säkerhetsanstalt även skulle kunna betraktas som en lösning 
på överbeläggningsproblematiken. Jag menar att byggandet av denna säkerhetsanstalt i själva 
verket tjänar två syften, nämligen dels att få bukt med överbeläggningen och dels uppfylla 
opinionens krav på högre säkerhet. I så fall, blir det lättare att legitimera detta förslag och det 
skulle även kunna vara en förklaring till att ingenting tidigare gjorts åt problemet med 
överbeläggningen. Här kan man ana en ”moralisk panik”. För att tillmötesgå den allmänna 
opinionens krav på högre säkerhet, blir lösningen att bygga en säkerhetsanstalt. När detta 
förslag sedan ifrågasätts, blir överbeläggningen ett bra argument för att motivera byggandet 
av en sådan. 
 
En annan slutsats som skulle kunna dras av studien, är att överbeläggningen på landets häkten 
och anstalter är att betrakta som ett ”socialt problem”. Överbeläggningen är, enligt många av 
artikelförfattarna, en följd av de höjda straffsatserna. Det faktum att fångarna nu döms till 
längre straff än tidigare, motverkar deras anpassning i samhället. Det bekräftas även av den 
tidigare forskningen, som menar att långvariga fängelsestraff ofta leder till återfall i brott, 
samtidigt som det kan bidra till anstaltsanpassning.  
 
Även klienternas försämrade psykiska hälsa och den högre andelen missbrukare på landets 
anstalter, benämns som ett ”socialt problem”. Programverksamheten blir lidande som en följd 
av överbeläggningen. Den stora andelen missbrukare som befolkar landets anstalter, borde 
enligt en del av artiklarna istället bli föremål för mer alternativa påföljder, som till exempel 
kontraktsvård och behandling enligt 34 § KvaL.  
  
En annan aspekt som jag anser värd att belysa, är att de mest skötsamma fångarna även blir 
föremål för de flesta anpassningsbara åtgärderna. Detta visar sig både i lagtexten och i 
artiklarnas resonemang. De fångar som löper störst risk att återfalla i brott, ska i första hand 
placeras på sluten anstalt där säkerheten är hårdare. Detta innebär i sin tur att möjligheter till 
utbildning utanför anstalt, enligt 11 § KvaL och utslussningsmöjligheter som till exempel 
intensivövervakning, begränsas för detta klientel. Resultatet blir, om man spetsar till det lite, 
att de personer som är svårast att återanpassa även blir föremål för de flesta 
anpassningshämmande åtgärderna. Detta resonemang skulle även kunna knytas till Thomas 
Bodströms förslag på säkerhetsanstalt för de fångar som inte vill återanpassas till samhället.  
 
Här kan man märka en stigmatisering av den dömde. Ju mer marginaliserad och utanför 
samhällsgemenskapen personen ifråga är, desto hårdare ska han dömas. Borde det egentligen 
inte vara tvärtom? Och är det svenska kriminalvårdssystemet verkligen så självklart? Genom 
att vidga perspektivet och öppna upp för fler alternativ, skulle man kunna få in nya 
infallsvinklar på problematiken kring fångars anpassning. En del av artiklarna har tagit upp 
den, enligt författarna, lyckade kriminalvården i länder som Kanada, Finland och Japan. Det 
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kanske kan vara lärorikt för det svenska systemet att få inblick i hur dessa länder hanterar 
problematiken kring fångars anpassning i samhället.   
 
 
7.1. Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns relativt lite forskning om fångars anpassning i samhället. Inom den svenska 
forskningen läggs tyngdpunkten främst på återfall i brott och detta mått blir, som jag ser det, 
mycket begränsat. Jag menar att det finns andra förutsättningar som man måste ta hänsyn till, 
beträffande fångars anpassning i samhället. Vad innebär det till exempel för den före detta 
fången om denne inte upplever sig som anpassad och en del av samhället, vilka konsekvenser 
får det? A.Visher & Travis (2003) föreslår att forskningen kring fångars anpassning i högre 
utsträckning bör innefatta longitudinella studier, där den mer långtgående processen kring 
fångars anpassning i samhället bör studeras. En tanke kan vara att fråga fångarna själva vad 
som skulle krävas för att de ska uppleva sig som anpassade i samhället. Det är en viktig fråga, 
för den enskilde fången såväl som för allmänheten. 
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