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Sammanfattning 

Den här studien är en kvalitativ innehållsanalys över vad intagna på svenska anstalter har 

diskuterat utifrån fångtidningen Hallbladet.  Det empiriska material jag har utgått från har 

varit Hallbladet. Totalt har 139 artiklar analyserats.  

 

Jag har tittat på den svenska kriminalpolitikens utveckling och jämfört den med 

diskussionerna i Hallbladet. Jag har varit ute efter att fånga de intagnas verklighet så som de 

uppfattar det. Om denna överensstämmer med verkliga förhållanden är inte relevant då det 

är deras åsikter som ska analyseras.  1960-1971 var en period då det hände mycket inom 

kriminalvården. 1965 infördes den nya brottsbalken, 1966 startades riksförbundet för 

kriminalvårdens humanisering (KRUM) och 1969 anordnades den första strejken på 

Hallanstalten. Kriminalpolitiken diskuterades i Hallbladet men den diskuterades inte i någon 

större omfattning.  

 

Jag har haft stämplingsteorin som teoretisk utgångspunkt för studien. Stämplingsteorin valde 

jag då jag haft en hypotes att intagna stämplas av samhället som onda och att denna 

stämpling blir självförverkligande. Att de intagna uppfattar sig som stämplade av samhället 

och kriminalvården framkommer i deras diskussioner. Jag har också valt att utgå från Nils 

Christies teori rörande den goda fienden.  För att en fiende ska uppfattas som god måste 

vissa kriterier vara uppfyllda, bland annat att fienden måste uppfattas som farlig och att de 

som bekämpar fienden måste ha stöd från samhällets håll. Den goda fienden har också visat 

sig vara en fungerande teori då bland annat media, enligt de intagna, under vissa perioder 

punktmarkerat alla intagna som farliga för att uppnå ett samhällsstöd i att bekämpa dem. 
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2 Inledning 

Det här examensarbetet kommer handla om vad de intagna på svenska anstalter, mellan åren 

1960-1971, har diskuterat, i den fångpolitiska tidningen Hallbladet. Hur de intagna har eller 

inte har påverkats av den, för den tiden, rådande kriminalpolitiken. Inspirationen till 

examensarbetet fick jag från följande text ”MAJORITETEN AV ALLA (sic) fångar, 

kriminella och missbrukare som jag har träffat genom åren och har pratat med, har jag haft 

något gemensamt med. Då menar jag inte det kriminella tänkandet eller missbruket utan 

problem i uppväxten” (Jansson 2008, s 293).  

Den svenska kriminalpolitiken har under åren genomgått förändringar. Avsikten med 

kriminalpolitik är att styra och påverka individer, grupper eller strukturer i samhället med 

syfte/utgångspunkt att minska brottslighet och brottslighetens skadeverkningar. 

Kriminalpolitiken styrs inte bara av politiker, utan påverkas av media, kommuner, enskilda 

sammanslutningar och företag (Andersson & Nilsson 2009, s 7). Jag valt att avgränsa 

analysperioden till åren 1960-1971. Anledningen till att jag valde 1960 som startpunkt för 

analysen var för att jag ville se hur diskussionerna såg ut innan brottsbalken infördes år 

1965, samt se hur diskussionerna eventuellt förändrats i takt med kriminalpolitikens 

utveckling. Slutåret 1971 valdes på grund av att detta år var ett av åren som präglades av 

mycket oro inom kriminalvården bland annat strejker. I jämförelse med startåret 1960 som 

inte präglades av några större förändringar inom kriminalvården, ska år 1971 ha varit 

hektiskt.  

Enligt Nilsson består svenska fängelser till stor del av personer som kan beskrivas som 

socialt eller ekonomisk utsatta. Det är en fattig och marginaliserad grupp individer som sitter 

i fängelset (Nilsson 2002, s 1).  

De här aspekterna är enligt mig kriminologiskt relevant att undersöka, då jag vill 

analysera hur systemet uppfattas av de som är en del av det. Vad är enligt de intagna, 

orsaken till att de hamnat i fängelset? Hur påverkas de intagna av den rådande 

kriminalpolitiken? Uppfattar de att de blir stämplade av samhället eller påverkas de intagna 

inte alls av fängelsestraffet? Vad var centralt, i Hallbladsdiskussionerna, för de personer som 

satt intagna på svenska anstalter under den tidsperiod jag valt att analysera?  
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2.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med studien är att undersöka om de centrala diskussionerna, för de intagna, i 

Hallbladet berör uppväxt bland fångar, vilka förhållanden de intagna kommer ifrån och om 

de anser att det är en orsak till att de begått kriminella handlingar. Jag vill också analysera i 

vilken grad kriminalpolitiken diskuterats och hur de intagna uttrycker att kriminalpolitiken 

har påverkat deras utveckling inne i fängelset.  

De frågeställningar jag med examensarbetet ska besvara är:  

 

 På vilket sätt har kriminalpolitiken speglats i de intagnas diskussioner i 

Hallbladet? 

 Tyder diskussionerna på att de intagna anser att kriminalpolitiken har påverkat 

deras utveckling inne i fängelset, samt chans till återanpassning, efter det att 

straffet är avklarat?  

 Förs det diskussioner rörande bakgrundsfaktorer till att de intagna har begått 

kriminella handlingar och hur har dessa diskussioner sett ut?  

 På vilket sett förändras diskussionerna över tid? 

 

2.2 Hallbladet 

Hallbladet var en fångpolitisk tidning som skrevs och publicerades av fångar intagna på 

svenska anstalter. Första numret gavs ut påsken 1943 och tidningen fortsatte att publiceras 

fram till år 1985 (Stockholms stadsbibliotek 2010). En av initiativtagarna till startandet av 

Hallbladet var Gunnar Marnell. Gunnar Marnell var vid starten av Hallbladet en 

vikarierande assistent på Hallanstalten men arbetade sig genom åren upp till att bli 

fångvårdsdirektör. Enligt Rudstedt arbetade Marnell med att försöka förändra 

kriminalvården så att de intagna skulle få en individuell behandling med aktiva vårdinsatser 

(Rudstedt 1963, s 1-3). 

 

2.3 Kriminalpolitisk bakgrund 

Den svenska kriminalpolitiken genomgick under Hallbladets livslängd förändringar. 

Välfärdskriminalpolitik var under 1930-1965 aktuell kriminalpolitik i Sverige. 

Välfärdskriminalpolitiken utgick från en övertygelse om att sociala reformer och 

välfärdsförbättringar i samhället kunde leda till att kriminaliteten skulle minska.  
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Staten hade ansvaret för att vårda, under omhändertagandet, lagöverträdare och rehabilitera 

dem så att de skulle kunna återanpassas till samhället. Kriminalpolitiken var inriktad mot att 

skydda samhället genom individualpreventiva medel. Vårdinsatser stod i fokus för det 

brottsbekämpande arbetet (Andersson & Nilsson 2009, s 72-73). 

Under 1950-talet ökade antalet rymningar och avvikanden från permissioner. Antalet 

återfall i brott för tidigare dömda låg högre än vad som tidigare hade förutspåtts. Dessa 

aspekter resulterade i omfattande diskussioner i dagspress och ett ökat krav på åtgärder från 

riksdagen. Den tidigare optimismen, rörande att intagna skulle kunna återanpassas till 

samhället, byttes ut mot pessimism under 1960-talet. Anledningen till denna växande 

pessimism var bland annat att det förutspåtts att kriminaliteten i samhället skulle öka och att 

fängelserna, och institutionerna, skulle få en kontinuerlig ökning av intagna. Samtidigt fick 

fängelserna stark kritik för att de skulle ha varit inhumana samt misslyckats i sitt 

återanpassande arbete (Andersson & Nilsson 2009, s 83-86). Under 1950-1960-talet gjordes 

stora investeringar i ett antal storanstalter. De intagnas produktivitet skulle ökas genom 

arbete i fabriker. Det framgick från klientundersökningar under den här tidsperioden att 

intagna hade svårt att uppfylla de krav på arbete som ställdes på dem, på grund av nedsatt 

fysisk eller psykisk hälsa (Andersson & Nilsson 2009, s 95).   

På 1960-talet började välfärdskriminalpolitiken att ifrågasättas och nya radikala grupper 

trädde fram i den kriminalpolitiska diskussionen (Andersson & Nilsson 2009, s 72-73). En 

växande fråga inom kriminalpolitiken var ungdomsbrottsligheten. Under 1960-talet fördes 

diskussioner rörande att införa ungdomsdomstolar samt diskussioner rörande att arbeta 

utifrån en behovsprincip som syftade till att kompensera för brister i bland annat utbildning, 

yrkesträning samt avsaknad av fasta normer och moralisk kompetens (Andersson & Nilsson 

2009, s 87). 

1965 trädde den nya brottsbalken i kraft och samma år förstatligades också polisen.  

Polisarbetet inriktades mot att förebygga brott och hjälpa allmänheten till rätta med 

vägledning och upplysningar. Den nya brottsbalken gjorde att individer som tidigare suttit 

dömda enligt förvaringslagen blev benämnda internerade och de brottslingar som ansågs 

som farliga omhändertogs av sinnessjukvården (Andersson & Nilsson 2009, s 93-95). 1965 

var året då vänstervågen växte sig starkare i Sverige och den hade en betydande del i de 

generationsuppror som skedde under 60-talet. Feminism och marxism påverkade under 

denna tidsperiod kriminalpolitiken och det fortsatte också att påverka kriminalpolitiken in på 

70-talet (Andersson & Nilsson 2009, s 105).  
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1966 startades riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, KRUM. KRUM arbetade 

under en tioårsperiod för att förbättra behandlingen av intagna på Sveriges fängelser. De 

ville att vården skulle bli mer human i form av minskad isolering och öppnad kontakt med 

omvärlden (Andersson & Nilsson 2009, s 110-111). Krum arbetade aktivt inne på 

fängelserna och arbetade också utanför med stödarbete för frigivna fångar.  De förmedlade 

brevvänner och anstaltsbesökare till intagna med få sociala kontakter ute i samhället. Krum 

stödde också fångarnas egna tidningar, vilka fått produktionsförbud, genom att smuggla ut 

tidningarna och framställa dem på KRUM-expeditionen i Stockholm (Nestius 2004, s 31-

34). På Hallanstalten anordnade KRUM studiecirklar en gång i veckan. Studiecirklarna 

innebar för de intagna att de fick kontakt med människor utanför fängelset (Edling 2004, s 

55). 

1968 startades det första förtroenderådet på Hallanstalten. Förtroenderådet arbetade 

tillsammans med KRUM med att förhandla fram bättre villkor för de intagna på 

Hallanstalten. Tillsammans lyckades de förhandla fram att de intagna skulle få fler bastubad, 

längre promenadtider, avlönade studiedagar och en lättnad i censuren. Hur denna censur såg 

ut innan den lättades upp beskrivs inte.  I samband med att kraven från fångarna växte blev 

motståndet större (Edling 2004, s 55-56).  

1969 anordnades den första strejken på Hallanstalten. 95 procent av fångarna på Hall 

strejkade som en protest mot att permissionsberättigade intagna vägrats extrapermission till 

KRUM:s årsmöte den 18 mars. Strejken resulterade i att alla de intagna på anstalten, som 

deltagit i strejken, fick sina straff förlängda med 1 månad (Edling 2004, s 56).  

1970 bildades Halls verkstadsförbund och de intagna ansökte om att få gå med i Sveriges 

Anstaltsarbetarförbund, SAAF, ett nystartat fackförbund för intagna. SAAF skickade in en 

ansökan till medlemskap i LO men den ansökan avslogs. Kriminalvårdsstyrelsen började 

samma år med att försämra villkoren för de intagna i ett försök att sätta hårt mot hårt. De 

intagna på Österåkers svarade mot de försvårade anstaltsvillkoren med att bryta ut i en 

hungersstrejk den 22 oktober. De intagna på Hall stöttade Österåker med att också de bryta 

ut i hungersstrejk den 23 oktober. Kriminalvårdsstyrelsen svarade med att försöka strypa 

kontakten mellan de intagna och omvärlden vilket KRUM tillsammans med Sveriges radio 

motarbetade genom att sända information via radio om den pågående strejken. Totalt 

hungerstrejkade 2600 intagna under 6 dagar. Efter 6 dagar gick kriminalvårdsstyrelsen med 

på att tillmötesgå de intagnas krav på Österåker genom att riva murar mellan rastgårdarna 

och genom att bygga om isoleringsavdelningen till studieavdelning.  
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De intagna nöjde sig inte med detta och 1971 togs nya förhandlingar upp, rörande 

förbättrade villkor för de intagna, men dessa slogs ner vilket i sin tur ledde till att ett 30-tal 

fängelser åter gick ut i strejk. Den strejken ledde inte till något positivt resultat för de 

intagna på anstalterna (Edling 2004, s 59-62).  

3 Tidigare forskning 

När det gäller tidigare forskning som genomförts från ett fångperspektiv är urvalet av studier 

tunt. Det finns inte så mycket forskning som tar upp hur intagna, de som begått kriminella 

handlingar, faktiskt själv har uppfattat varit orsaken till att de gjort som de gjort. En som 

genomfört en studie från ett fångperspektiv är Anders Nilsson. Nilsson (2002) har forskat på 

uppväxtvillkor, levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar. Hans forskning visar 

på att större delen av de människor som sitter i fängelse kommer från en bekymmersfull 

bakgrund (Nilsson 2002, s 162). Nästan samtliga av fångarna i hans undersökning hade 

ekonomiska skulder och många av fångarna såg det som ett stort problem för dem när de 

skulle bli frisläppta. 15 procent av fångarna i undersökningen hade också varit bostadslösa 

månaden innan de hamnade i fängelset (Nilsson 2002, s 85). Gahrton, har inte genomfört 

någon forskning inom detta område men har genom personligt engagemang, erfarenhet av 

fängelset och dess effekter. Gahrton styrker Nilssons forskning rörande bostadsproblem och 

tar också upp bostadsfaktorer som ett problem bland människor som sitter i fängelse. Vid 

frigivning är det en stor del av fångarna som varken har jobb, bostad eller socialt skyddsnät 

(Gahrton 2004, s 68). Ekonomiska faktorer är något som också tas upp i BRÅ-rapport 

2001:2, ”Efter muck. Från anstalt till livet i frihet”. I rapporten redovisas att av de klienter 

som medverkat i anstaltsintervjuerna hade 42 procent angett att de efter frigivningen skulle 

försörja sig via socialbidrag. Sex månader efter frigivningen var 29 procent av de som 

besvarat anstaltsintervjuerna arbetslösa (BRÅ-rapport 2001:2, s 24).  

Problem med alkohol eller narkotika är enligt Nilsson vanligt förekommande bland 

intagna på anstalter. Bland kända, för polisen, brottslingar finns en klar överrepresentation 

av narkotikamissbrukare (Nilsson 2002, s 93). En intervju som genomfördes på 

Hallanstalten med en intagen tar också upp alkoholproblem som en bidragande orsak till 

varför personen begått kriminella handlingar. ”Det värsta är att jag vet var felet ligger i 

grund och botten. Det är spriten. Jag är snäll när jag är nykter” (Åhs, Stenberg & 

Svanström1992, s 201).   
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Missbrukproblem var också vanligt förekommande i BRÅ-rapportens resultat. Enligt BRÅ-

rapport 2001:2, hade två tredjedelar av klienterna i studien missbruksproblem före 

frigivningen (BRÅ-rapport 2001:2, s 26).  

Uppväxt- och levnadsförhållanden är, enligt Nilsson, överlag sämre bland fångar än 

övriga befolkningen. (Nilsson 2002, s 163). De individer som hade bristande resurser inom 

ett område hade oftast bristande resurser inom andra områden också.  

I Nilssons studie deltog 387 stycken fångar och deras svar jämfördes med en 

kontrollgrupp/jämförelsepopulationen på 4221 personer. Jämförelsepopulationen skulle i 

studien betraktas som likvärdig med normalbefolkningen. Problemfaktorerna hade i studien 

delats in i fyra grupper. Splittrad familj, allvarliga slitningar i hemmet, familjemedlem med 

allvarliga hälsoproblem samt ekonomiska svårigheter i familjen. En fjärdedel av fångarna 

uppgav att de inte hade några utav dessa faktorer och i jämförelsepopulationen var 

motsvarande siffra två tredjedelar. En femtedel av alla fångar i studien uppgav att de 

uppfyllde tre eller fyra av dessa bristande uppväxtfaktorer (Nilsson 2002, s 66). Detta 

överensstämmer med Åhs mfl´s studie som visar på att fängelset till stor del består av 

människor som kommit från de allra lägsta samhällsgrupperna (Åhs mfl 1992, s 197).  

Endast 46 procent av de intervjuade fångarna hade en utbildningsnivå över 

grundskolenivå och i jämförelsegruppen/övriga befolkningen låg den siffran på 84 procent 

(Nilsson 2002, s 76). Det här resultatet överensstämmer också med nästa citat av Strömstedt 

som själv har suttit i fängelset under slutet av 60-talet. 

”Jag hade ingen utbildning, inget yrke och var knappast den som man skulle välja först i 

kön av arbetssökande, ens till okvalificerade jobb” (Strömstedt 2004, s 48).  

I Bondessons avhandling från 1974, där straffens effekt på den straffade har studerats 

redovisas i studiens resultat att straffet uppfattas som psykiskt påfrestande för den intagna. 

Enligt Bondesson (1974) uttrycker en klar majoritet av de intagna i studien, att livet på 

anstalten gör att de känner sig mer slöa, lättirriterade, deprimerade samt mer oroliga än vad 

de gör i jämförelse med livet i frihet (Bondesson 1974, s 303).   

4 Teoretisk ansats 

Jag har valt att utgå ifrån stämplingsteorin samt Christies teori rörande den goda fienden. 

Anledningen till att jag valde dessa teorier är för att jag har utgått från hypotesen att de 

intagna påverkas av samhällets och kriminalvårdens syn på dem och att den synen i sig har 

blivit självuppfyllande. 
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4.1 Stämplingsteori 

Hur samhället tolkar en handling som avvikande eller inte avvikande är centralt inom 

stämplingsteorin. Brottslighet är enligt teorin en effekt av en negativ reaktion mot en 

handling från samhällets sida. Det är inte brottet i sig som är det centrala utan det är hur 

samhället reagerar mot handlingen. Sociala grupper/samhället skapar avvikande beteenden 

genom att reagera mot specifika handlingar och stämpla de som begått handlingarna som 

avvikare (Becker 1966, s 8-9).  

Enligt Sarneckis tolkning av stämplingsteorin innebär teorin att samhällets utpekande 

av en individ som god eller ond kan göra att individen ser det utpekandet som 

självuppfyllande. Det innebär att individen påverkas av samhällets syn av den själv och 

börjar agera efter vad samhället förväntar sig av den. Samhället definierar vilken 

grupptillhörighet olika individer har (Sarnecki 2009, s 201).  

Enligt Petterssons tolkning av stämplingsteorin kan stämpling delas in i primär och 

sekundär avvikelse. I den primära avvikelsen har personen som utför den avvikande 

handlingen, exempelvis brottet, inte den uppfattningen att personen själv är en brottsling 

eller avvikare. I den sekundära avvikelsen utför personen den avvikande handlingen för att 

personen fått en bild av sig själv som avvikare eller brottsling.  

Den sekundära avvikelsen fungerar därför som självuppfyllande i form av att avvikelsen 

bekräftar den bild samhället har av personen. Omgivningens reaktion på den primära 

avvikelsen kan leda till att individen får en ändrad bild av sig själv och sedan utför en 

sekundär avvikelse till följd av den första samhällsreaktionen. Ett begrepp som tas upp inom 

ramen för stämplingsteorin är masterstatus. Att uppnå masterstatus innebär att en individ, 

eller en grupp individer, får en stämpling på sig kopplad till en viss egenskap. Exempel på 

egenskaper som individen kan få kopplad till sig själv är bland annat knarkare eller tjuvaktig 

(Pettersson 2007, s 199).  

Politik spelar också roll inom stämplingsteorin.  Enligt Sarneckis tolkning av 

stämplingsteorin är det politiker med makt som avgör vilka i samhället som ska stämplas 

som outsiders (Sarnecki 2009, s 202). Att det är staten som väljer ut vilka som ska stämplas 

som outsiders går att koppla samman med Christies teori rörande den goda fienden. Det 

innebär en politisk och ideologisk kamp om vad som ska definieras som ett centralt socialt 

problem (Christie 1985, s 63). 
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4.1.1 Den goda fienden  

Enligt Christie finns det sex villkor som ska vara uppfyllda för att ett problem ska uppfattas 

som en god fiende. Det första villkoret är att staten måste ha makten att få sin vilja igenom. 

Det innebär att fienden måste definieras med ett socialt problem, som också samhället 

uppfattar som ett socialt problem. Den goda fienden ska inte få stöd på ett sådant sätt att en 

mäktig grupp i samhället kan ställa sig bakom det. Det andra villkoret som måste vara 

uppfyllt är att fienden måste kunna betecknas som farlig, antingen endast farlig för sig själv, 

eller också farlig för samhället. Det tredje kriteriet innebär att de som utkämpar kampen mot 

den goda fienden måste också känna sig trygga i den kampen. Innebörden av det är att 

problemet i sig måste ha stöd i allmänna samhällsuppfattningar på ett sådant sätt att 

resultatet leder till att de som bekämpar problemet får möjlighet att ta till grövre metoder för 

att bekämpa det. Fjärde kriteriet är att fienden aldrig dör ut. Det går att nå framgångar med 

att bekämpa fienden/problemet men det kommer alltid att finnas kvar. Definitionen av 

fienden måste vara svag för att femte kriteriet ska vara uppfyllt. Det innebär att vid behov 

kan makthavare ändra definitionen för problemet/fienden så att de kan inkludera nya eller 

exkludera gamla grupper som innefattats av dem tidigare definitionen. Det sista kriteriet som 

måste vara uppfyllt är att fienden måste vara motsatsen till det samhället uppfattar som gott 

och riktigt. Det är också viktigt att det finns en kärna av sannhet i förhållande till det som 

sägs och det som ska bekämpas (Christie 1985, s 63-65).    

 

4.2 Teorier kopplat till studien 

Stämplingsteorin har jag valt ut som teoretisk utgångspunkt för studien då den handlar om 

att individer, genom samhällets uppfattning, skapar sig en identitet som de sedan försöker 

anpassa sig till. Enligt stämplingsteorin och Christies teori rörande den goda fienden är det 

makthavarna som bestämmer vilka grupper i samhället som ska stämplas som outsiders samt 

vilka grupper som ska motarbetas. I studien undersöker jag hur de intagna själva anser att 

deras utveckling i fängelset, samt utvecklingen efter det att straffet har avklarats, har 

påverkats av den rådande kriminalpolitiken. Jag undersöker därför om de själva anser att de 

fått en stämpel av samhället/makthavarna som outsiders/avvikare och därför bör motarbetas 

i deras försök att återgå till ett normalt samhällsliv.  
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5 Metod  

Studien är genomförd genom en kvalitativ innehållsanalys av fångtidningen Hallbladet. Det 

här avsnittet kommer gå igenom hur studien har genomförts och avslutas med ett avsnitt om 

studiens trovärdighet utifrån den valda metoden.  

5.1 Materialsökning 

Materialet som ligger till grund för det här examensarbetet är utvalda artiklar från 

fångtidningen Hallbladet under tidsintervallet 1960-1974. På grund av avsaknad av material, 

vilket förklaras nedan, från år 1967-1968, så kommer dessa två år inte att innefattas i det här 

examensarbetet.  

Materialet, fångtidningen Hallbladet, har kriminologiska institutionen på Stockholms 

Universitet bidragit med genom utlåning.  Samlingen var inte komplett och för att 

komplettera samlingen gjordes förfrågningar till Linköpings universitetsbibliotek, kungliga 

biblioteket i Stockholm, Linköpings stadsbibliotek samt second handbutiker på nätet. Dessa 

förfrågningar ledde inte till något resultat. På kungliga biblioteket i Stockholm fanns det ett 

antal Hallblad tillgängliga men dessa fick inte lånas hem eller kopieras i sin helhet. På grund 

av att dessa var svårtillgängliga uteslöts dessa från undersökningen. På Linköpings 

statsbibliotek fanns ett fåtal nummer av Hallbladet tillgängliga men dessa nummer fanns 

redan med i samlingen från Kriminologiska institutionen och var därför inte till nytta för 

studiens utfall.  

Utöver Hallbladet undersökte jag om det gick att hitta artiklar eller självbiografier 

utgivna av fångar från denna tidsperiod. Sökningen genomfördes i Linköpings 

universitetsbiblioteks arkiv samt Stockholms universitetsbibliotek. De orden sökningen 

genomfördes på var, fångperspektiv, kriminalpolitik från ett fångperspektiv, från fångens 

perspektiv, att sitta i fängelse. Dessa sökningar ledde inte till något positivt resultat. Jag 

försökte också få tag på självbiografier av fångar från denna tidsperiod och gjorde sökningar 

efter Jalmar Tornklints ”Förtroende för fångar” samt Anders Beijboms ”Kontakt bakom 

galler”. Dessa fick jag tack vare min handledare, Janne Flyghed, på kriminologiska 

institutionen tag på men jag valde efter att ha läst igenom dem att inte använda dem i min 

studie.                                                                                         

5.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

Det här examensarbetet har en hermeneuistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt.  

Uttrycket hermeneutik kommer från det grekiska ordet ”hermene`vein” vilket betyder 

tolka (Sohlberg & Sohlberg 2009, s 246). Inom hermeneutiken studeras den meningsfulla 
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handlingen. Det innebär att människan i sig är självtolkande och den tar in information 

under påverkan av förståelseformer i traditionen och historien. Förförståelsen spelar en 

central roll inom hermeneutiken genom att forskaren behöver sätta sig in i den kontext som 

det material som analyseras befinner sig i (Kvale & Brinkman 2009, s 67). Under analysen 

av det här materialet kommer min förförståelse att spela en roll. En person med en annan 

förförståelse skulle troligen inte välja ut samma artiklar för analys som jag har gjort.  

Hur man tolkar/förstår delarna eller hela materialet är beroende av helheten och 

omvänt. Inom hermeneutiken bygger all förståelse på någon typ av förståelse, det innebär att 

varje tolkning bygger på andra förväntningar eller förutfattade meningar (Widerberg 2002, s 

26). 

5.3 Kvalitativ innehållsanalys  

Metoden som använts är kvalitativ innehållsanalys. I en kvalitativ innehållsanalys är det 

helheten och inte delarna i texten som är centralt. Budskapet texten vill förmedla är dolt 

under ytan och kan endast upptäckas vid djupläsning. Det handlar om att ta fram det 

väsentliga innehållet genom djupläsning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2007, s 237). Det här arbetet grundar sig i utvalda artiklar från Hallbladet. Artiklarna är 

utvalda för att jag har ansett att innehållet har överensstämt med studiens syfte. Det står i 

Hallbladet att inte alla bidrag är välkomna utan att bidrag väljs ut av Hallbladets redaktion. 

Vissa bidrag som enbart innehåller klagomål från intagna är inte välkomna. En del av 

artiklarna i Hallbladet är skrivna av personer som använder sig av synonymer, de vill vara 

anonyma. Varför de valt att vara detta framgår inte men det skulle kunna tolkas som om att 

de valt att vara anonyma i rädsla för att bli straffade både av andra intagna eller av ledningen 

i fängelset (Hallbladet Hösten 1960). På grund av detta kan det enligt mig finnas ett 

underliggande budskap i de insända artiklarna och det är därför viktigt att se till helheten och 

inte enbart vad som skrivs. Det förekommer också dialoger i tidningarna, vilket innebär att 

det genom dessa framkommer att artiklarna har redigerats, blivit besvarade och sedan 

skickats tillbaka till ursprungsförfattaren för svarskommentar innan publicering. Det visar 

enligt mig på att artiklarna granskats noggrant innan publicering vilket också kan innebära 

att budskapet med artikeln kan ligga dolt, underförstått, och måste upptäckas genom en 

noggrannare läsning. Genom att läsa igenom materialet vid flera tillfällen hoppas jag på att 

kunna uttyda ifall det funnits något budskap med artikeln som inte blivit nedskriven i 

klarspråk. På grund av dessa faktorer ansåg jag att analysmetoden var lämplig för den här 
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studien då det inte är vilken omfattning olika faktorer diskuterats som ska undersökas utan 

innehållet i tidningarna/artiklarna.   

Kvalitativ innehållsanalys hör samman med hermeneutik och läran om läsning och 

tolkning av material. Fyra faktorer spelar särskild stor roll vid tolkningsarbetet/analysen av 

materialet. Hur frågan är ställd/frågans karaktär, vad tanken med arbetet är/tankens klarhet, 

valet av tolkningsperspektiv samt avståndet mellan texten och den som tolkar texten 

(Esaiasson mfl 2007, s 250). Tanken med studien är att se på händelserna rörande orsaker till 

kriminella handlingar, straffet, återanpassning från de intagnas perspektiv. Se hur de själva 

anser att de har påverkats eller inte påverkats av kriminalpolitiken och hur kriminalpolitiken 

har speglats i fängelset.  Det är den som utför studien, jag, som tolkar det som de intagna 

skrivit i Hallbladet och min förförståelse kanske inte överensstämmer med deras verklighet. 

Vi befinner oss inte i samma tidsperiod.  Jag är född på 80 talet och artiklarna är skrivna 

innan denna tidsperiod. Jag vet inte hur de rådande normerna såg ut under 60-80talet, eller 

hur det var att leva under den tid som artiklarna skrevs.  Artiklarna är till stor del skrivna av 

intagna, oftast manliga intagna, på olika svenska anstalter och jag är varken man eller har 

suttit på anstalt vilket gör att det är svårt för mig att förstå vad det är de går igenom.  

Enligt Bergström och Boréus ligger styrkan i en innehållsanalys i att det går att skapa 

en överblick över ett större material, men det går också att använda på mindre material. 

Materialet kan sedan ligga som ett underlag för en jämförelse (Bergström & Boréus 2005, s 

84). Studien ska ge en överblick av vad som diskuterats över en längre tidsperiod. Det är 

många artiklar som används som underlag för analysen.  

5.4 Validitet och Reliabilitet 

God validitet innebär att de frågor som forskaren verkligen ställer kommer ge att svar på det 

som ska undersökas. Validitet handlar om giltighet i det vi mäter och frågar om. Enligt 

Djurfeldt mfl är bland det svåraste i en undersökning att gå från frågeställning till konkret 

mätbara frågor (Djurfeldt mfl 2010, s 104). I den här studien undersöks de intagnas åsikter 

utifrån Hallbladet. Det är deras åsikter som är grunden för studien. Hur de intagna, i 

verkligheten, har eller inte har påverkats av den rådande kriminalpolitiken är egentligen inte 

relevant för studien. Det är de intagnas åsikter rörande på vilket sätt de anser att 

kriminalpolitiken har påverkat deras tid innan, under och efter fängelsetiden som är 

intressant.  

Reliabilitet handlar om frågornas tillförlitlighet och reliabiliteten ska svara på frågan 

hur vi mäter. Vid god reliabilitet ska resultatet vara lika eller nära varandra om en 
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undersökning utförs två gånger med samma urval och samma mätinstrument.  Enligt 

Djurfeldt mfl tenderar reliabiliteten att vara lägre vid kvalitativa undersökningar än 

kvantitativa då dessa undersökningar oftast avsaknar standardiserade frågeformulär 

(Djurfeldt mfl 2010, s 104-105). Den här studien är fokuserad mot kvalitativ innehållsanalys 

och fokuset ligger vid tolkningen av materialet. Materialet tolkas manuellt och det är 

forskarens förförståelse som bestämmer vad som ska eller inte ska tas in. Det finns därför 

inget standardiserat frågeformulär som ska användas på materialet utan det är forskaren som 

är mätinstrumentet och beslutar vad som ska sättas in i vilken kategori. Forskarens 

förförståelse kan påverka reliabiliteten i arbetet då om en annan person skulle genomföra 

samma studie, med samma frågeställning, men med en annan förförståelse skulle utfallet 

kanske inte bli desamma. De artiklar som har valts ut till djupanalys har valts ut utifrån min 

förförståelse och efter vad det är jag vill besvara med arbetet. Det är inte säkert att en annan 

person skulle valt ut samma artiklar vilket påverkar studiens reliabilitet. Genom att tydligt 

förklara hur urvalet gått till samt att alla steg i studien har förklarats och problematiserats 

vilket borde göra reliabiliteten god.  

5.5 Urval  

Alla tidningar i studien lästes först igenom ytligt för att skapa en överblick av vad 

tidningarna handlade om. Efter den ytliga genomläsningen gjordes en mer grundlig 

genomläsning av tidningarna där artiklar som berörde examensarbetets inriktning valdes ut. 

De tidningar som fanns tillgängliga för analys delades in i olika tidsintervaller. 

Tidsintervallerna bestämdes efter hur kriminalpolitiken utvecklats genom åren som analysen 

täcker.  Innehållet i artiklarna ställde jag upp i en tankekarta
1
 för att enkelt få en överblick 

vad artiklarna från de olika tidsintervallen innehöll. Tankekartan gav mig en överblick av 

vad som diskuterades i artiklarna och utifrån innehållet i diskussionerna skapade jag sedan 

rubrikerna till de olika kategorierna som presenteras i analys och resultat.  

Första intervallet är 1960-1964. Det intervallet valdes ut på grund av att dessa år 

täcker upp perioden innan den rådande brottsbalken trädde i kraft. I det här tidsintervallet 

var två nummer från år 1960, ett nummer från 1961, ett nummer från 1962, tre nummer från 

1963 och två nummer från 1964. Totalt täcktes denna tidsperiod upp av nio stycken 

Hallblad.  Av de nio stycken Hallbladen valdes 41 artiklar ut för djupare analys.  

                                                           
1
 Tankekarta = Kallas på engelska för Mindmaping och är en teknik som används för att göra anteckningar 

(Nationalencyklopedin 2010) 
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Det andra intervallet är 1965-1966. Intervallet valdes på grund av att det under dessa 

två år hände mycket inom den svenska kriminalpolitiken. Den nya brottsbalken trädde i kraft 

år 1965 samt KRUM startades år 1966. Tidsperioden 1965-1966 täcktes totalt av åtta 

stycken Hallblad varav fyra tidningar var från år 1965 och övriga fyra tidningar från år 1966. 

Av de åtta Hallbladen från denna tidsperiod valdes 28 artiklar ut för djupare analys.  

Det tredje tidsintervallet är 1969-1971. Intervallet valdes ut på grund av att dessa år 

var de år då det utbröt ett flertal strejker på svenska anstalter. Tidsperioden 1969-1971 

täcktes upp av 7 stycken tidningar. En tidning var från 1969, en från år 1970 och resterande 

5 tidningar var från 1971. Totalt valdes 70 artiklar ut som underlag för djupare analys.  

Totalt har 139 artiklar analyserats i den här studien.  

6 Analys och Resultat 

Under det här avsnittet kommer jag gå igenom hur analysen har genomförts samt 

sammanställa resultatet. Jag kommer också ta upp vad det är som diskuterats under de olika 

tidsintervallen och koppla samman dem med de teorier som tagits upp tidigare i uppsatsen.  

Analysschemat skapades utifrån innehållet i artiklarna. Artiklarnas är i den här studien 

analysenheterna. Analysenheter är undersökningsobjekten som ska besvara studiens 

frågeställning.  Artiklarnas innehåll bestämde vilka dimensioner och kategorier som skulle 

väljas ut/studeras. Dimensionerna är egenskaperna hos objekten som studeras, innehållet i 

artiklarna medan kategorierna svarar på hur undersökningsobjekten ska klassificeras 

(Esaiasson mfl, s 49-51). Med tankekartan som underlag fick jag en överblick av vad de 

olika tidsintervallen innehöll. Utifrån innehållet delade jag in tidsintervallerna i olika 

kategorier. Kategorierna som analysen delades in i utföll därför olika under de olika 

tidsintervallen. Resultatet kommer redogöras för varje tidsintervall och sedan kommer jag 

att redovisa förändringarna mellan de olika tidsintervallen under ett separat stycke.  

6.1 1960-1964 

Under det här tidsintervallet var det 41artiklar som stod som underlag för analysen. Den 

pessimism som beskrevs i den kriminalpolitiska bakgrunden för den här tidsperioden 

framgår inte i de diskussioner i Hallbladet som har analyserats. Dock diskuteras 

utbyggnaden av anstalterna och effekterna utbyggnaden har på intagna vid svenska anstalter. 

Tidsintervallet delades in i kategorier utifrån diskussionernas innehåll i de utvalda artiklarna. 

Kategorierna blev ekonomi, utkörsport, orsaksfaktorer till anstaltsliv samt förändringar i 

anstaltsmiljön. 
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6.1.1 Ekonomi 

Sex artiklar i första tidsintervallet innehöll diskussioner rörande ekonomi. Dessa artiklar 

präglades av diskussioner rörande skulder, arbete och brist på kontroll.  De intagna ansåg i 

sina diskussioner att kriminalvården inte sätter fångarna i centrum vilket påverkar deras 

utvecklingsmöjligheter. Möjligheten till utbildning är enligt diskussionerna liten. Utbildning, 

lönesystemen och bristande rutiner från kriminalvården anses enligt de intagna påverka 

deras möjligheter till att klara sig när de blir frisläppta.   

”Man tycker också att det är egendomligt att man inte ens telefonvägen kan få kontakt 

med den tjänsteman som sköter våra pengar” (Dalsheden, Hallbladet hösten 1960).

  

Lönesystemen anses vara gamla och lura de intagna på deras arbetsinkomst.  

”Hur är det möjligt att ena dagen få det utförda arbetet värderat till 10 kronor och att 

nästa dag omvärdera prestationen till 3:60 kr ? (sic) (S.B. Lönepolitik på Hall, 

Hallbladet Nr3, 1962, årg20). 

Att intagna har ekonomiska problem är något som också Nilsson tagit fram i sin avhandling 

som är skriven utifrån ett fångperspektiv. I Nilssons studie hade nästan samtliga av 

informanterna ekonomiska problem (Nilsson 2002, s 85). 

6.1.2 Utkörsport 

Andra kategorin, utkörsport innehöll 11 artiklar. Kategorin fick benämningen utkörsport 

utifrån att i den här kategorin präglades de intagnas diskussioner av hur kriminalvården 

påverkat de intagnas chans till återanpassning till samhället, hur kriminalvården fungerat 

som en utkörsport från anstaltsliv till samhällsliv. De intagna diskuterar effekten av frigång. 

De anser att frigången bör vara mer individbaserad då den påverkar intagna på olika sätt.  

”för en del är två månaders frigångsarbete för mycket, för en del för litet” (Red, 

Frigång, Hallbladet, Nr3 1962, Årg 20)  

 

Svårigheter med övergången från anstaltslivet till frihet är också något som diskuteras under 

detta tidsintervall. De intagna anser att det finns brister i rutinerna som leder till att när de 

släpps ut är de dåligt förberedda och riskerar att få leva på existensminimum. 

Diskussionerna präglas också av ett förakt mot överdrivna sanktioner inne på anstalterna 

som leder till att de intagna blir mer hatiska och får svårare att återanpassas.  

”De f?rvarade (sic) är inga oskäliga djur, utan människor med mänskliga känslor. Vi 

reagerar negativt för negativa åtgärder och positivt för positiva åtgärder” (Hallbladet, 

Nr1, Påsknummer 1964).  

 

I ovanstående citat går det att urskilja att den intagne anser att människors reaktioner mot de 

intagnas beteende kan leda till negativa eller positiva effekter. Detta överensstämmer med 

stämplingsteorin. Individen anser att de intagna påverkas av hur människor agerar mot dem i 
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både positiv och negativ bemärkelse. Behandlas de intagna som djur finns risken att de 

börjar agera efter detta (Sarnecki 2009, s 201). 

6.1.3 Orsaksfaktorer till anstaltsliv  

Fem artiklar i tidsintervallet 1960-1964 innehöll diskussioner rörande orsaksfaktorer till 

anstaltsliv. En faktor som präglar diskussionerna under detta tidsintervall är alkoholproblem. 

Alkoholmissbruk framstår enligt diskussionerna som en bidragande faktor till att den intagna 

begått kriminella handlingar. Alkoholmissbruk är något som också Nilsson kommit fram till 

i sin studie från ett fångperspektiv, att det varit ett stort problem bland intagna på svenska 

anstalter (Nilsson 2002, s 93).   Enligt diskussionerna går det att urskilja att de intagna inte 

anser att kriminalvården tar alkoholmissbrukets effekter på allvar vilket försvårar deras 

möjlighet till återanpassning. 

”Att en kraftig aktion mot spriten sätts in bland ungdomsklientelet är i och för sig absolut 

riktigt för bland dessa unga borde samhället kunna räkna med den största utdelningen, 

man (sic)varför skall vi förvarade behöva nöja oss med de små smulor som ev blir över 

sedan de andra har fått sitt. Det är ju trots allt hos oss som hjälpbehovet är som störst!” 

(Grönberg, Hallbladet NR1 Påsknummer 1964).    

 

Hur media framställer de intagna är också något som diskuteras under denna tidsperiod. 

Media framställer de intagna endast som kriminella/brottslingar och ser inte, enligt de 

intagnas diskussioner, att de är människor som begått misstag i form av kriminella 

handlingar. Dessa diskussioner kan enligt de intagna påverka dem negativt i form av att de 

tappar kontakt med familj och andra människor utanför anstalterna.  

De intagna utrycker en rädsla för att bli stämplade som farliga av samhället och 

kriminalvården. Detta går enligt mig att koppla samman med Christies teori rörande den 

goda fienden. De intagna blir en god fiende genom att de betecknas som farliga (Christie 

1985, s 63-65).    

”Håller det på så här, att tidningarna skriver och fångvårdsmyndigheterna ger med sig 

på alla väsentliga punkter, då är vi snart i den situationen, att vi allmänt anses så farliga 

att ingen arbetsgivare längre vill anställa oss.” (Hallbladet Nr4, Julen 1963, Årg21).  

 

Ensamhet är också något som är centralt i diskussionerna i Hallbladet från denna tidsperiod. 

Ensamheten beskrivs indirekt via dikter men också direkt via diskussioner rörande att tiden 

på anstalten kan beskrivas som pressad vilket leder till ett beteende som inte skulle vara 

accepterat i samhället utanför anstalten. Att anstaltslivet uppfattas som psykiskt påfrestande 

för den intagne är något som också konstaterats i Bondessons studie. De intagna i 
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Bondessons studie beskriver att isoleringen från samhället kan leda till depression, slöhet 

och att de blir mer lättirriterade (Bondesson 1974, s 303). 

”Du är enkel och tam bakom fjädrar av skräck- bakom vingar, till skydd och till flykt. Du 

är ensam och tämjd, av förakt sönderbränd, DU människa, som ratats och icke blev känd. 

(Herr Noll , ANALYS, Hallbladet, Juni 1960, Årg18). 

 

6.1.4 Förändringar i anstaltsmiljön  

Förändringarna i anstaltsmiljön diskuteras i Hallbladet i tio artiklar. Det som diskuteras är 

brottsbalken, utbyggnaden av Hallanstalten, problem som utvecklats inom anstalten, 

permissioner samt fritidsaktiviteter. Detta tyder på att kriminalpolitiska 

åtgärder/förändringar faktiskt till viss del diskuteras bland de intagna. Diskussionerna 

rörande brottsbalken visar på att de intagna anser att lagändringen kommer vara till fördel 

för de som sitter på anstalt då tidigare ej tidsbestämda straff kommer förändras till mer 

tidsbestämda. Diskussionerna rörande utbyggnaden av Hallanstalten visar på att de intagna 

anser att denne påverkar dem i negativ betydelse.  

”Stor-Hall är snart ett faktum, toppmodernt men ack så sterilt och kalt på något sätt” 

(Hallbladet, Nr1 Jubileumsnummer 1963).  

 

Anstalten fungerar inte som den ska enligt de intagnas diskussioner. Gränserna mellan frihet 

och anstaltsliv har blivit stramare vilket enligt dem lett till en social missär. Reglerna skiljer 

sig mellan anstalter och saker som är tillåtet på vissa är inte tillåtet på andra. De intagna 

diskuterar svårigheterna med att hålla kontakt med människor utanför anstalten.  

De diskuterar också att saker som på utsidan räknas som en självklarhet, inte är tillåtna inne 

på anstalten.  

”Så länge en tidning får säljas offentligt i Sverige borde den också få inköpas av oss 

intagna. Tror verkligen de fångvårdande myndigheterna att vi interner skulle bli sämre 

av att läsa sådana tidningar?” (Chimeneau, Hallbladet midsommarnummer 1964).      

Fritiden och vad de intagna ska göra på den tar upp stora delar av Hallbladet. Det finns ett 

missnöje bland de intagna vilket präglas i deras diskussioner. De diskuterar vad de ska göra 

och beskriver att det är uttråkande och ohälsosamt för dem att gå sysslolösa. 

”Det är både ohälsosamt och trist att vara sysslolös, inte minst om man befinner sig på 

en anstalt” (Hallbladet, Juli 1961, Årg 19).  

 

6.1.5 Övrigt 

De återstående nio artiklarna handlade om Hallbladet som tidning, studier, behandling av 

vakter samt bemötande. Dessa artiklar var enstaka artiklar och kunde därför inte 

sammanfattas eller stoppas in under någon av ovanstående rubriker. 
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6.1.6 Sammanfattning  

Under tiden 1960-1964 har kriminalpolitikens utveckling till viss del präglat diskussionerna 

i Hallbladet. Det som främst diskuterats när det gäller kriminalpolitiska faktorer är 

utbyggnaden av anstalterna och hur denna har påverkat de intagna i negativ betydelse. De 

diskuterar också införande av brottsbalken och ur diskussionerna går det att uttyda att de 

intagna är positivt inställda till denna. När det gäller bakgrundsfaktorer till de intagnas 

kriminella beteende så diskuteras inte uppväxtfaktorer alls. Däremot tar de intagna i sina 

diskussioner upp alkoholmissbruk och ekonomiska svårigheter som orsaker till att de begått 

kriminella handlingar. De ekonomiska svårigheterna är något som också tas upp som en 

bidragande orsak till att många intagna återfaller i brott efter avslutat straff. De intagna anser 

via sina diskussioner att kriminalvården inte stöttar de intagna tillräckligt under och efter 

fängelsevistelsen.  

6.2 1965-1966 

Det andra tidsintervallet i denna studie är 1965-1966. Det var 28 artiklar som ingick i 

analysen av detta tidsintervall och innehållet i dessa artiklar delades in i tre underrubriker. 

Förändringar, syn på intagna samt återfall i brott. 1965 infördes den nya brottsbalken och 

1966 startades KRUM. Ingen utav dessa händelser har fått något större utrymme i 

diskussionerna i Hallbladet.  

6.2.1 Förändringar  

Under 1965-1966 diskuterades förändringar i både anstaltsmiljö och utanför anstalten i 

fångtidningen Hallbladet. Totalt var det nio artiklar som föll in under denna kategori i 

analysen. Kritik riktades mot de ansvariga inom kriminalvården då de intagna ansåg att de 

inte tog sitt ansvar utan blundade för problemen framförallt gällande spritmissbruk under 

permissionerna.  

”Varför skriver man då denna klyscha? Ja de ánsvariga´ har härigenom ´tvått sina 

händer´. ” (Hallbladet, Midsommarspelen 1966)  

 

Fritidsproblem är precis som vid tidigare period också centralt bland de intagnas 

diskussioner. De diskuterar problemen med att tiden går och att den skulle kunna användas 

bättre om de intagna hade något att göra. En förändring i fritidsaktiviteter som diskuteras 

under detta tidsintervall är att möjligheterna för utomstående att delta i de intagnas 

fritidsaktiviteter har förbättrats vilket enligt de intagna uppfattas som positivt. Det här skulle 

enligt mig kunna vara en effekt av de åtgärder som KRUM arbetade mot att uppnå inom 
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kriminalvården. KRUM förmedlade brevvänner och anstaltsbesökare till intagna med få 

sociala kontakter ute i samhället (Nestius 2004, s 31-34). 

”Det är tyvärr inte så ofta som en fas i kriminalvårdens ´nya giv´, innebär en förmån för 

oss intagna, men de experiment som sedan en tid tillbaka gjorts vid Gävleanstalten och 

som går ut på att ge vanliga ´civila´ större möjligheter att deltaga i fritidsverksamheten, 

har verkligen visat sig vara ett lyckokast som lovar mycket gott för framtiden.” 

(Hallbladet, Pingst 1966).  

 

En förändring som går att urskilja i diskussionerna är att det inte längre endast är 

alkoholmissbruk som diskuteras i Hallbladet, nu börjar även diskussioner rörande 

narkotikamissbruk att framträda.  

”Men tänk när inte spritens berusning hos oss inte längre ger någon tjusning då måste vi 

ha något starkare. Himmel! Ja mången är redan knarkare.” (Hallbladet, Julnummer 

1966) 

 

Utbyggnaden av Hallanstalten diskuteras under detta tidsintervall i mindre grad i Hallbladet. 

Det går inte att urskilja om de intagna anser att utbyggnaden har varit positiv eller negativ då 

det är delade meningar om detta i diskussionerna.  

6.2.2 Syn på intagna 

Under kategorin syn på intagna faller både de intagnas egen syn på sig själva utifrån 

Hallbladsdiskussioner, samt vilken syn de intagna anser att andra, ej intagna, har på dem. I 

den här kategorin var det tio artiklar som stod som underlag för analysen. En sak som varit 

central i diskussionerna här har varit att de intagna anser att ledningen i fängelserna skyller 

ifrån sig och flyttar allt ansvar till den enskilde intagne. Exempel på detta är missbruk av 

permissioner i form av alkoholanvändande vid permission. Misskötandet av permissionerna 

skapar en otrygg känsla inne i fängelset och de intagna anser att ledningen straffar dem 

kollektivt vilket innebär att ledningen straffar även de som inte missköt sig. Att 

kriminalvården straffar de intagna kollektivt överensstämmer enligt mig med det tredje 

kriteriet i teorin rörande den goda fienden. Kriminalvården kan känna sig trygga i kampen 

mot de intagna då denna har ett allmänt stöd i samhället. De straffar människor kollektivt då 

det är möjligt för kriminalvården att göra detta utan att få något större motstånd från 

samhället (Christie 1985, s 63-65). De intagna får inte vara med vid bedömningen av vilka 

som klarar av att sköta permissionerna men de straffas kollektivt när individer missköter 

förtroendet de får vid en permission. Detta leder till ett missnöje bland de intagna enligt 

diskussionerna i Hallbladet.  
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”Om DU är angelägen att bibehålla denna förmån oförändrad – och med tiden måhända 

utvidgad, om missbruk av permissionerna upphör – bör DU DITT eget och vårt 

gemensamma intresse tänka på de följder indragna permissioner skulle få både för oss 

själva och våra anhöriga…” (Hallbladet, Påsken 1965).  

 

”Det är orättfärdig och ologiskt att skjuta över ansvaret för felbedömningar av 

permissionsansökningar på de intagna, av vilka en stor del aldrig har sviket och aldrig 

någonsin kommer att svika vare sig generaldirektör Eriksson eller någon annan 

kriminalvårdstjänsteman. I synnerhet är det orättvist med tanke på att alla dessa sveklösa 

själar inte har ett dyft att säga till om vid avgörandet om vem som skall ha permission. 

(Hallbladet, Påsk 1966).  

 

Det går att urskilja från diskussioner ett missnöje rörande bemötandet av de intagnas 

anhöriga.  De intagna anser att kriminalvården försöker missunna dem besöken från 

anhöriga genom att inte göra deras besök åtråvärda.  

”Besök av anhöriga får ni taga emot i enskilda rum där besökarna tvingas sitta på 

särskilt utexperimenterade stolar med garanterat obekväm sittställning, så ingen risk 

föreligger att de blir kvar allt för länge och ni blir uttråkad. (Hallbladet, Midsommar 

1965).  

 

De intagna anser i sina diskussioner att de blir bemötta med förakt av ledning och vårdare 

inom kriminalvården. De ses inte som människor utan som kriminella. Att de inte ses som 

människor utan endast som kriminella skulle också kunna överensstämma med 

stämplingsteorin. Individerna får en stämpel, kriminell, för att de avvikit från normen. 

Följande citat visar enligt mig på hur de intagna till viss del uppfattar att de själva inte är 

lika bra som andra medmänniskor som inte begått kriminella handlingar. De intagna har fått 

en grupptillhörighet i samband med att de klassas som kriminella (Sarnecki 2009, s 201).    

”Det måste väl(sic) vara helt förunnat människor, som offrar både tid, och allt på att 

försöka förstå sin medmänniska, och en mycket viktig sak, glömma tanken på att framför 

mig sitter en ´dålig medmänniska´-- ett objekt, jag inte behöver vara så noga 

med”(Hallbladet, julen 1965).  

6.2.3 Återfall i brott 

Sex artiklar innehöll diskussioner rörande orsaker till återfall i brott. I kategorin återfall i 

brott diskuterar de intagna problem med att få en anställning vid avslutat straff. De 

diskuterar att det är lätt att skapa vane mönster med svårare att bryta dem.  

”Jag vet att de flesta på våra anstalter ej har ett yrke som vederbörande kan försörja sig 

på. Vad görs? I en del fall har det skett omskolning efter anstaltstiden. Den tid det tar att 

skola om sig är en fattig tid och stora frestelser finns att fylla på kassan. Jag vet att flera 

som kallades för hopplösa fall har klarat sig ute efter omskolning.” (Hallbladet, 

Julnummer 1966).  
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Tidigare citat stämmer också in på de intagnas diskussioner rörande svårigheter med 

ekonomin. Det är delade uppgifter rörande huruvida fängelsestraffet fungerar som ett sätt att 

förbättra eller försämra de ekonomiska förhållanden de intagna har vid frigivning.  Följande 

citat är ett exempel på hur de intagna anser att för de som kriminalvården inte lyckats hjälpa 

med sina ekonomiska problem inne på anstalten är den intagne i och med frigivningen dömd 

till att misslyckas.  

”Det torde väl vara allom bekant att när man lämnar anstalten utgår ett litet 

frigivningsbidrag, såfrämt (sic) ej den intagne haft tur erhålla sådant arbete att han 

under strafftiden lyckats få ihop ett mindre sparkapital. Finnes ej detta sparkapital är den 

intagne hänvisad till socialmyndigheterna, skyddsvärn eller skyddskonsulenter som 

skal(sic) övertaga och söka ordna den intagnes frigivningsproblem, då i första hand 

arbete och bostad. Hur nämnda institutioner lyckas med att lösa dessa saker vet vi alla” 

(Hallbladet, påsk 1966).  

 

För att underlätta för de före detta intagna vid frigivning anser de intagna att kriminalvården 

måste sätta in fler stödmetoder för dem för att annars är det lättare för dem att återfalla i 

brott.                                                                                                                                        

”Mera Assistenter, och för den en mycket friare rörelsefrihet, mera att bestämma desto 

större hjälp för alla. Det skulle obevekligt införas ett bestämt tvång på att lära sig sitt 

eget modersmål, något som ingen kan skjuta åt sidan och tycka att det är något jag inte 

behöver lära mig mer av.—Det är just det, så många behöver.” (Hallbladet, julen 1965).  

 

6.2.4 Övrigt 

De övriga två artiklarna i analysen handlade om Hallbladet som tidning samt om 

generaldirektör Eriksson. Ingen av dessa artiklar gick att kategorisera under någon av 

tidigare kategorier och har därför inte tagits med i analysen av övriga artiklar.    

6.2.5 Sammanfattning  

Kriminalpolitikens utveckling har diskuterats under detta tidsintervall men i mindre 

omfattning. De kriminalpolitiska händelserna som brottsbalkens införande och uppstartandet 

av KRUM har inte fått något större utrymme i Hallbladet. Dock diskuteras effekterna av att 

de intagna fått bättre möjligheter till social kontakt med människor utanför anstalterna vilket 

skulle kunna vara en effekt av KRUM´s arbete.  Tidsintervallet 1965-1966 har präglats av 

mycket kritik. Kritiken har främst varit riktad mot hur kriminalvården behandlar de intagna 

samt att kriminalvården har flyttat ansvaret från dem själva till de intagna. Enligt de intagna 

stämplar kriminalvården dem som enbart kriminella vilket leder till att de tappar sitt 

mänskliga värde. När det gäller orsaker till att de intagna begått kriminella handlingar har 

detta inte diskuterats i någon större omfattning under denna tidsperiod. Däremot diskuteras 
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alkohol och narkotikamissbruk som orsaksfaktorer till varför många tidigare intagna 

återfaller i brott. 

6.3 1969-1971 

Under åren 1969-1971 ökade Hallbladets tidningar i omfattning. Tidningarna innehöll fler 

artiklar än tidigare utgåvor. Under det här tidsintervallet valdes 70 artiklar ut som underlag 

för analysen. Något som framförallt utmärker sig under detta tidsintervall är att artiklarna 

präglas av ett ökat missnöje bland de intagna. Perioden delades in i följande kategorier, 

censur, klassamhället, strejk och behandling av personal.  

6.3.1 Censur  

Nio av artiklarna delades in under kategorin censur då diskussionerna på något sätt berörde 

detta ämne. Ökad censur var något som präglade diskussionerna under det här 

tidsintervallet. De intagna kände att kriminalvårdens förändringar hade lett till att de fick 

svårare att upprätthålla kontakt med omvärlden. Censuren straffade enligt de intagna inte 

bara de personer som satt på anstalt utan också anhöriga till intagna. Det förekom både 

brevcensur och censur rörande telefonkontakt.  

”Brevcensuren är en av de bidragande orsakerna till den förödande 

infantiliseringsprocess som en fängelsevistelse medför. Brevcensuren är ett ovärdigt 

instrument för kriminalvårdsmyndigheternas kontrolliver.”(Hallbladet, Nr5 1971).    

 

De intagna fick begränsade möjligheter till att kontakta sina anhöriga via telefon vilket 

resulterade i missnöje inne på anstalterna. Utöver kontaktsvårigheter fick Hallbladet 

spridningsförbud. Den här utökade censureringen som beskrivs i Hallbladet strider den 

lättnad i censuren som enligt den kriminalpolitiska bakgrunden skulle genomförts 1968. Om 

det är en effekt av att kriminalvårdens motreaktioner mot tidigare strejker, framgår inte från 

diskussionerna (Edling 2004, s 55-56). 

”Att en fånges hela framtid KAN hänga på, att han ringer då han lovat att höra av sig, 

ATT HAN TILLÅTS FUNGERA SOM EN NORMAL VETTIG MÄNNISKA: ger en del 

kortsynta, bakåtsträvande och maktglada s.k. ´vårdare´ och deras överordnade 

fullständigt faan i……..(Hallbladet, Nr8, 1971).  

 

I samband med den ökade censuren går det att tyda ur diskussionerna att de intagna känner 

sig åt sidosatta och ensamma. De anser att de det är omänskliga att isolera människor från 

omvärlden och att denna behandling endast leder till att de förstör individerna. Ensamhet 

och kontaktproblem är också något som tas upp som orsaksfaktorer till att de intagna har 

börjat begå kriminella handlingar innan sin tid på anstalt.  
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”För oss som sitter i fängelse är ensamhet och kontaktproblem inget nytt. De flesta av 

oss har växt upp i sådan miljö, och ensamhet verkar vara normal vardagstillvaro” 

(Hallbladet, Nr9-10 1971).  

 

6.3.2 Klassamhället  

Klassamhället var ett av de ämnena som diskuterades mest i Hallbladet under det här 

tidsintervallet. Totalt handlade 24 av de 70 utvalda artiklarna om något av de ämnen som 

diskuteras under den här kategorin. Under kategorin klassamhället är det främst hur 

samhället, genom indelning av samhällsklasser, har skapat de intagnas situation som 

diskuteras. De intagna anser att alla människor inte bedöms lika inför lagen utan att 

samhället behöver en grupp individer att se ner på för att människorna i samhället ska känna 

sig bättre över sig själva. De anser att kriminalvården är pjäser i ett politiskt spel där de 

intagna är förlorarna. Enligt de intagna definierar de ekonomiska förutsättningarna om du är 

stor eller liten, om man ska lyssna på dig eller inte. Media är något som stärker denna bild 

av de intagna. Media, precis som kriminalvården, förmedlar ut en bild till samhället att de 

individer som sitter på anstalterna i Sverige är farliga och vettlösa. Att det är den bilden som 

förmedlas till samhället skulle enligt mig kunna kopplas ihop med den goda fienden. De 

intagna anses som en god fiende för att de får stöd från samhället för att bekämpa dem. På så 

sätt är det tredje kriteriet uppfyllt (Christie 1985, s 63-65).  

”Medborgare med bra yrken och bra ekonomi visade avsky inför risken att de straffade 

skulle beredas plats på ´deras´ område (Hallbladet, Nr5 1971).  

 

”En ´brottsling ´måste verka ond och farlig, annars måste domstolen ordna den 

detaljen” (Hallbladet, Nr7 1971).  

 

Uppväxtförhållanden är också något som diskuteras under kategorin klassamhället. De 

intagna anser att de inte fått chansen till en bra livssituation på grund av de dåliga 

förhållandena de växt upp under. De intagna anser att de lärt sig att begå kriminella 

handlingar genom att de vuxit upp under vanvård med dåliga personliga förutsättningar. 

Under uppväxten har de blivit bemötta med misstänksamhet vilket har lett till den situation 

de är i idag. Detta överensstämmer också med stämplingsteorin. Hur människor har bemött 

de individer som sitter i fängelset har varit en del i skapandet av deras självbild, enligt de 

intagna själva (Sarnecki 2009, s 201). 

”Den konventionella barnavården som de flesta av oss utsatts för, leder lätt, för att inte 

säga alltid, fel. Hård fostran, hjärtlöshet eller som ju också förekommer: sadistisk 

behandling, orsakar obotlig skada” (Hallbladet, Nr9-10, 1971).  
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Narkotika problem präglar, under det här tidsintervallet, diskussionerna mer än vad det gjort 

under tidigare tidsintervall. De intagna anser att narkotika och alkoholmissbruk är en följd 

av att samhället är sjukt. Det är inga problem med att skaffa narkotika inne i fängelserna 

men det uppfattas inte som ett problem för de som är narkotikafria. De intagna anser att 

samhället måste ta större krafttag mot att förändra strukturerna i samhället så att alkohol och 

narkotikabruk blir överskattat.  Narkotika och alkoholmissbruk diskuteras även under detta 

tidsintervall som en orsak till att många intagna valt att begå kriminella handlingar.  

”Knarket är ett symptom på ett sjukt samhälle” (Hallbladet Nr9-10, 1971). 

 

6.3.3 Strejk  

Kategorin strejk innefattar både diskussioner rörande orsakerna till de strejker som pågick 

under detta tidsintervall men också diskussioner rörande organisationen KRUM. Denna 

kategori bestod av 6 artiklar. Strejkerna beskrivs i Hallbladet som framgångsrika men 

inläggen uppmanar de intagna att fortsätta kämpa för sina rättigheter i fängelsemiljön. 

Diskussionerna kretsar kring maten som beskrivs som en orsak till att missnöjet växt sig 

starkt på anstalterna. Att maten inte varit varierad samt att valmöjligheter i kosten delvis 

försvunnit har skapat ett stort missnöje bland de intagna.  

”Beskedet väckte emellertid betydligt större grämsle (sic) och irritation bland våra 

kamrater än interneringsnämndens beslut om tre månaders påbackning för deltagande i 

strejkaktioner och det var bara med utvecklande av allt vårt diplomatiska kunnande som 

vi kunde undvika ´oroligheter´(Hallbladet, Nr7 1970).  

 

KRUM ´s aktiviteter var något som också präglade diskussionerna under detta tidsintervall. 

De intagna beskriver ett missnöje gentemot KRUM då de anser att de övergett de intagna 

och inte längre sätter fångarna i centrum. De beskriver en tacksamhet gentemot de dörrar 

som öppnats upp tack vara KRUM men de känner sig övergivna och anser att det finns 

problem inom organisationen KRUM som kan stjälpa de framgångar som de intagna uppnått 

inom fångsamhället. 

”Många av oss hyser tvivel om KRUM:s fortsatta existens och vi känner oss kanske 

besvikna och åtsidosatta (sic), men faktum kvarstår, dom har öppnat en hel dörr för oss 

och vi bör nog i sanningens namn hjälpa till att hålla den öppen” (Hallbladet, Nr9-10, 

1971).  

 

6.3.4 Behandling från personal  

Kategorin behandling från personal var en av de större kategorierna från det här 

tidsintervallet. Totalt bestod kategorin av 22 artiklar. Artiklarna handlade om allt från 
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diskussioner rörande hur de intagna behandlas av enskilda vårdare, till hur hela 

kriminalvården stämplar de intagna som farliga våldsbrukare.  

Människorna som skriver i Hallbladet beskriver sig själva som avvikare. Detta 

överensstämmer med stämplingsteorin. Vad samhället anser om individerna skapar deras 

bild av vad de är för sorts personer. De intagna har uppnått en masterstatus som definierar 

dem som avvikare (Pettersson 2007, s 199).  De intagna upplever att kriminalvården 

stämplar dem som onda och farliga vilket försvårar för dem när de ska återanpassa sig till 

samhället efter det att tiden på anstalten är över. De internerade är, enligt dem själva, 

hopplösa fall från samhällets sida.  

 ”Att interneras innebär att samhället betraktar en som hopplöst fall, att – bortsett från 

kortare perioder som ´långtidspermiterad´ (sic) – förbli internerad eller på annat sätt 

omhändertagen under resten av sitt liv” (Hallbladet, Nr7 1970).  

  

”Hur skall vi förändra inställning till oss och därmed påverka vår prognos, vi är väll inte 

hopplösa?” (Hallbladet, Nr7 1970).  

 

De intagna anser att kriminalvårdens vårdare är ohumana och outbildade vilket påverkar de 

intagna negativt.  

”Vakterna – var har vi vakterna? Av allt att döma är vakterna det svåraste problemet” 

(Hallbladet Nr1, 1971).  

 

”Otroligt? Ja, men det är faktiskt en tjänsteman på Hall-anst. (sic) som anser att de 

intagna skall utnyttjas som slavar istället för att vårdas” (Hallbladet Nr1, 1971).  

 

Vårdarna/vakterna behandlar de intagna olika. De intagna uttrycker i sina inlägg att 

vårdarna/vakterna missbrukar den makt de har över de intagna. 

 

”Redan nu förekommer det en hel del ´inlimning´, men skulle vakterna få större makt och 

kunna påverka olika beslut som är av vital betydelse för den enskilde internen, skulle 

denna avart av beteende öka katastrofalt” (Hallbladet Nr7, 1970).  

 

6.3.5 Övrigt  

Kategorin övrigt innehöll nio artiklar. Till stor del bestod dessa artiklar av enstaka artiklar 

eller dikter rörande aktiviteter på anstalterna. Studier och skola föll också in under denna 

kategori. 

”Efter årtionden av slentrian har nu kriminalvårdsstyrelsen och andra berörda 

institutioner fattat att studier är något att satsa på” (Hallbladet nr7, 1970). 
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6.3.6 Sammanfattning  

Det här tidsintervallet innefattades av 70 artiklar ifrån Hallbladet. Kriminalpolitikens 

utveckling fick inget större utrymme i dessa diskussioner. Det som främst diskuterades i 

artiklarna var klassamhället och hur de intagna behandlas av personal inom kriminalvården. 

Att samhället inte fungerar beskrivs som en orsak till varför de intagna börjat begå 

kriminella handlingar och också varför det är svårt för dem att återanpassa sig efter straffets 

avslutande. De anser att personalen inom kriminalvården behandlar de intagna olika och 

utövar ett maktmissbruk gentemot dem. De intagna diskuterade också censur. Den 

censurlättnad som skulle införts 1968 framträder inte i Hallbladsdiskussionerna. Tvärtom 

anser de intagna att censuren blivit strängare än förut. Utöver censuren, behandling av 

personalen samt klassamhället diskuteras strejkerna som pågått under detta tidsintervall. 

Strejkerna beskrevs som framgångsrika, vilket överensstämmer med den kriminalpolitiska 

bakgrunden, men det uttrycktes en rädsla för att dessa framgångar eventuellt skulle avta.  

6.4 Förändringar mellan tidsperioderna 

Under perioden 1960-1964 var diskussionerna relativt lugna i Hallbladet. Diskussionerna 

kretsade kring utbyggnaden av anstalten och hur den påverkat de intagna i negativ betydelse.  

Kriminalpolitikens utveckling diskuterades i begränsad omfattning. De intagna var positivt 

inställda till införandet av brottsbalken. Dessa diskussioner var inte framtydande under 

1965-1966 års diskussioner. Diskussionerna under 1965-1966 präglades mer av kritik 

gentemot kriminalvården än vad de tidigare diskussionerna, 1960-1964, hade gjorts.  

Missnöjet blir allt tydligare under den sista analysperioden 1969-1971. De intagna är i sina 

diskussioner kritiska till hur samhället är uppbyggt.   

”Medborgare med bra yrken och bra ekonomi visade avsky inför risken att de straffade 

skulle beredas plats på ´deras´ område (Hallbladet, Nr5 1971).  

 

När det gäller orsaksfaktorer till kriminalitet, 1960-1965, så är det främst alkoholmissbruk 

samt ekonomiska svårigheter som diskuteras. Dessa faktorer fortsätter att diskuteras under 

tidsintervallet 1965-1966. Under båda dessa tidsintervall tas ekonomiska och 

alkoholmissbruksfaktorer upp som orsaker till varför många intagna återfaller i brott efter 

det att de blivit frisläppta. Detta överensstämmer med tidigare forskning. När det gäller 

orsaksdiskussioner till kriminalitet under det sista tidsintervallet, 1969-1971, så kretsar 

diskussionerna främst kring klassamhället. De intagna anser att det är samhällets fel att de 

sitter i den situation de är i. Missbruk är något som diskuteras men det anses vara samhällets 

fel att missbruk existerar. Under tidsperioden 1969-1971 framgår det mer än i tidigare 
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diskussioner att de intagna anser att samhället har valt ut dem som syndabockar för att de 

själva ska känna sig bättre över sin egen situation. De faktorer som diskuteras under 1969-

1971 uppfyller de krav som Christies teori har rörande den goda fienden.  De intagna anser 

att media och kriminalvården stämplar de intagna som farliga för samhället för att de ska 

kunna utöva mer makt över dem. Enligt Christies teori måste den goda fienden betraktas 

som farlig. Fienden ska inte ha stöd från någon mäktig grupp i samhället och de som 

utkämpar kampen mot fienden måste känna sig trygga i kampen genom stöd från allmänna 

samhällsuppfattningar (Christie 1985, s 63-65). Dessa kriterier är enligt mig uppfyllda och 

det framgår att de intagna anser att de känner sig förtryckta av samhället och 

kriminalvården. 

Alla tidsperioder innehåller någon form av missnöje gentemot något inom 

kriminalvården men det går också att uttyda att missnöjet växt med åren. Under det sista 

tidsintervallet är missnöjet bland de intagna stort i jämförelse mot första analysperioden där 

missnöjet kan beskrivas som relativt litet. Tidningarna hade blivit omfångsrikare i det sista 

tidsintervallet vilket skulle kunna vara orsaken till att de intagna framstår som mer kritiska 

då de haft större utrymme att uttrycka sig på. Samtidigt skulle tidningarnas ökning av sidor 

kunna ses som en effekt av att de intagna i större mån ville uttrycka sig. Detta är dock en 

tolkningsfråga.  

7 Avslutande diskussion 

Examensarbetet skulle besvara fyra frågor. Den första frågan rörde om kriminalpolitiken har 

eller inte har speglats i de intagnas diskussioner i Hallbladet. Den kriminalpolitiska 

utvecklingen har diskuterats i Hallbladet men inte i den omfattningen som jag hade väntat 

mig. De diskussioner som har förts har inte utvecklats vidare. Exempel på detta är 

brottsbalkens införande som under tidsintervallet 1960-1964 diskuterades i en positiv anda. 

Hur brottsbalken faktiskt påverkade de intagna efter att den införts framgår inte i senare 

diskussioner. Det här kan vara en effekt av att det empiriska materialet inte varit komplett 

men det skulle också kunna vara en effekt av att det inte längre är samma människor som är 

aktiva i diskussionerna. På grund av sådana faktorer har tolkningsarbetet varit mer 

komplicerat än vad jag hade väntat mig innan studien påbörjades.  

Vad som går att tolka från inläggen är att de intagna inte anser att kriminalvårdens 

arbete fungerar. Isoleringsstraffet beskrivs som fruktansvärt och att det skadar mer än vad 

det hjälper till. Det går också att tyda ur diskussionerna att de intagna är missnöjda med den 

hjälp de får i och efter fängelsevistelsen. De pratar om privata register som fungerar som en 
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käpp i hjulet för intagna, när de efter frisläppningen ska försöka ta sig in på 

arbetsmarknaden. Det framgår också att de intagna anser att de stämplas av samhället och 

kriminalvården som avvikare och hopplösa fall. Min tolkning av detta är att denna stämpling 

också fungerat självuppfyllande. När de intagna i artiklar beskriver sig själva så är det med 

ord som bland annat avvikare. 

När det gäller bakgrundsfaktorer till varför de intagna valt att begå kriminella 

handlingar så diskuteras inte det i någon större omfattning. Däremot diskuteras 

orsaksfaktorer till varför många intagna återfaller i brott. Det som främst diskuteras är 

missbruksproblem, ekonomiska svårigheter och avsaknad av sociala kontaktnät. Dessa 

faktorer överensstämmer med tidigare forskning gjord av Nilsson. I hans studie hade många 

av de intervjuade haft ekonomiska svårigheter eller problem med missbruk (Nilsson 2002, s 

85-93). I artiklarna är det flera av de intagna som diskuterar att de vill återgå till ett normalt 

samhällsliv, men att de saknar förutsättningar samt det stöd som behövs för att kunna göra 

det.  

”Av vilken anledning måste man kontakta en arbetsgivare och tala om att man varit i 

fängelse. Är inte straffet avtjänat? (Hallbladet Nr7, 1971).  

 

På frågan rörande om diskussionerna har förändrats över tid så går det att konstatera 

att så skett. I den första analysperioden gick det inte att uttyda samma missnöje som i de två 

senare. Missnöjet visade sig vara starkast i den sista analysperioden, 1969-1971. Detta kan 

vara en effekt av att materialet från denna period var mer omfattande men det skulle också 

kunna tolkas som en effekt av de protester som ordnades i samband med KRUM.  Det går 

tydligt att tyda ur materialet att de intagna anser att det är dags att de står på sig för att de ska 

bli behandlade som människor och inte som avvikare.  

”Hur skall vi förändra samhällets inställning till oss och därmed påverka vår prognos, vi 

är väl inte hopplösa?” (Hallbladet, Nr7 1970).  

 

Studien har varit en mindre studie och det här är ett ämne som, enligt mig, skulle kunna 

forskas vidare på. Hallbladet gavs ut mellan åren 1943-1985 vilket innebär att det finns ett 

större tidsintervall att undersöka närmare. En annan möjlighet till att undersöka hur 

kriminalvården och straffet har påverkat intagna är att genomföra en intervjustudie med 

tidigare intagna. En intervjustudie skulle ha möjlighet till att få svar på mer konkreta frågor 

än vad innehållsanalysen har kunnat ge. I en intervjustudie har forskaren också möjlighet till 

att ställa följdfrågor för att få ett tydligare svar vilket inte är möjligt vid en innehållsanalys. 

Det har varit ett intressant ämne att fördjupa sig på och det gav inte riktigt de svaren jag vid 

studiens början hade förväntat mig. Orsaksfaktorer till kriminella handlingar diskuteras inte i 
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den omfattning jag trodde att det skulle göras. Dock anser jag att stämplingsteorin har 

relevans då de intagna beskriver sig själva som avvikare och hopplösa fall i sina artiklar.    
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