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“It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its 

jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, 

but its lowest ones.” 

― Nelson Mandela 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 

Rolltagande innebär att alla människor intar olika roller i förhållande till de olika individer 

som man har att förhålla sig till i de olika kontexterna man interagerar i. Alla intar vi olika 

roller i vår vardag, ibland utan att vi reflekterar över dem närmare. Dessa finns inbyggda i oss 

själva och utvecklas i situationen med våra medmänniskor i vardagen, socialiserade in i vårt 

beteende. Men vad händer när individers vanliga vardag och normativa sociala regler 

försvinner och ersätts av subkulturer och institutionella regler och normer. För individer 

intagna i anstalt finns det oskrivna, informella regler och normer och formella 

förhållningsregler. Formar dessa subkulturella normer och värderingar en individ eller är det 

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

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

sker med attityder och beteenden när den intagne friges? Min uppsats visar på en viss skillnad 

hos före detta intagna. Återfallsförbrytaren som till stor del under sin vistelse upplever sig ta 

över en roll som inte är helt överensstämmande eller förenlig med sin egen rollföreställning 

av sig själv. Den förstagångsdömde med kort verkställighet, som till största delen upplever sig 

vara kvar i sin egen roll.  Skillnaden mellan de två respondenterna som en varande 

förstagångsdömd och den andre återfallsförbrytare, ger i min studie stöd för att olika 

beteenden utvecklas beroende på faktorer som individens tidigare inställning och erfarenhet i 

fältet som kriminell eller intagen samt strafftidens längd. Studien visar också samstämmighet i 

förändrade antisociala attityder efter frigivningen hos bägge respondenterna. Studien ger dock 

inget entydigt svar om huruvida det är miljön eller individen som ligger till grund för de 

intagnas attitydförändring eller rolltagande. Uppsatsen ger visst stöd för bägge teorierna och 

det är således inte möjligt att påvisa ett bestämt samband med en av teorierna. 
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1. Inledning 

Att det i varje samhälle finns sociala avvikare som kriminella är enligt sociologen Emile 

Durkheims teori en nödvändig del av samhället
1
. För Durkheim är kriminaliteten en social 

funktionell konstruktion, som leder till social förändring och att en viss brottsnivå hör 

samhället till, att ett brottsfritt samhälle är en omöjlighet. Men likväl som kriminella alltid 

kommer finnas måste åtgärder för att straffa dem som begår allvarliga brott finnas. Fängelse 

är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott.  Syftet med fängelsestraff är i 

enlighet med den straffrättsliga synen på individpreventivt samt allmänpreventivt 

brottsprevention, där det individpreventiva skall verka för att avskräcka och förhindra den 

som begått ett brott att fortsätta begå brott. Det allmänpreventiva skall fungera avskräckande 

för allmänheten från att begå brott när de ser andra som begår brott straffas
2
. Att inlåsning, i 

den form som en total institution som ett fängelse innebär, har skadliga effekter på den 

enskilda individen är känt inom vetenskapen. Forskning visar att det medför övervägande 

negativa påverkansprocesser
3
.  

Uppsatsen har sociologisk relevans då forskning om frihetsberövningens effekter och 

interaktionen mellan intagna som inte bedrivs av den egna myndigheten måste ta mer plats 

inom sociologisk och kriminologisk forskning. För att objektiviteten inte skall kunna 

ifrågasättas måste oberoende forskning utan anknytning eller ansvar till myndigheter. 

Återfallsstatistiken visar att kriminalvård idag endast fyller ett av två syften den är satt att 

uppfylla
4
. Den uppfyller allmänskyddet, att skilja brottslingen från den laglydiga allmänheten 

                                                 

1
 Emile Durkheim (1858-1917), fransk sociolog, pedagog och filosof.  

2
 Diesen, C. (Red) likhet inför lagen (2005) 

3
 Bondesson, U. (1974) Goffman, E. (1973) mfl. 

4
 BRÅ rapporterar 2010 att återfallsstatistiken i netto för individer lagförda för brott 2005 som återfaller i 

brott inom 3 år ligger på 39 %, bruttoredovisningen i lagförda brott ligger på 46 % återfall inom 3 år. 

kriminalstatistik 2010, Rapport 2011:11. Brottsförebyggande rådet hämtat från www.bra.se 2012-05-24. 



 

 2 

genom inkapacitering, internering. Men kriminalvården misslyckas på den individuella 

återanpassningen
5
 och rehabiliterings uppgiften

6
.  

Uppsatsen i sig kommer inte bidra till någon banbrytande utveckling utan syftar till att lyfta 

fram ämnet till diskussion och ge en inblick till dem som har intresse för sociologiska och 

kriminologiska teorier om fängelsesamhället och dess intagna. Uppsatsen syftar vidare till att 

uppmana till en utvecklad och mer nyanserad kriminalvårdpolitisk forskningssinriktning. 

Slutligen anknyter uppsatsen till nutida forskning om svårigheterna till återanpassning genom 

att påvisa de negative effekterna av frihetsberövning som drabbar intagna.  

Uppsatsens disposition börjar med en kort beskrivning om den intagnes sociala 

vardagsförhållande i ett svenskt fängelse. Därefter presenteras den teorietiska ram jag ämnar 

behandla i min uppsats utifrån Goffmans teori om totala institutioner. Tidigare forskning 

avhandlas därefter för relevanta områden om interaktion i anstalt samt angränsande forskning 

om fängelseforskning i Sverige, Norden och internationellt. Metoddelen därefter beskriver 

tillvägagångssätt och urval samt begränsning i metod och urval. Resultatdelen som följer 

därpå redovisar datamaterialet och efterföljande analys tolkar datamaterialet som insamlats. 

Avslutande diskussion behandlar och sammanfattar uppsatsen samt tar upp möjlig eller 

önskvärd framtida forskning. 

1.1 syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns skillnader eller likheter i 

beteende och attityder hos individer som har varit frihetsberövade och intagna i anstalt. I en 

kvalitativt jämförande studie som undersöker den gemensamma upplevelsen av att vara 

intagen i anstalt mellan en förstagångsdömd och en före detta yrkeskriminell. Skillnaderna 

avser individens beteende innanför anstalt och utanför anstalt både under själva 

verkställigheten i anstalt, vid permissioner och efter frigivning. Att utifrån tillämpade teorier 

påvisa institutionaliseringseffekter i nutida svenskt fängelse. Uppsatsens syftar till att ge en 

                                                 

5
 Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården hämtat från www.riksdagen.se. 

6
 Kriminalvårdens verksamhetsmål enligt egen hemsida thttp://www.kvv.se/sv/Om-Kriminalvarden/Kort-

om-Kriminalvarden/ 
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ökad förståelse till fängelsedömdas, såväl gemensamma negativa som eventuell gemensamma 

positiva påverkan av att ha varit intagna i anstalt. 

1.2 Frågeställning 

Min frågeställning är således; Hur har beteenden och attityder påverkats av 

frihetsberövningens effekter, hos en förstagångsintagen och en återfallsförbrytare?  Min 

frågeställning som jag kommer behandla i denna studie berör vissa specifika beteenden i de 

separat miljöerna. Frågeställningarna handlar om; 

 

- Respondentens syn på vad accepterat beteende och icke accepterat beteende utgör i de 

båda miljöerna.  

- Respondenternas attityder till sina medmänniskor och samhället i stort. 

- Hur respondenterna hanterar konflikter och aggressioner i de specifika miljöerna.  

- Om respondenten själv upplever en positiv eller negativ påverkan till följd av sin 

anstaltsvistelse. 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats och dess studie begränsar sig till två män som har dömts till fängelse och 

avtjänat sitt straff och nu befinner sig i frihet. Avgränsningen innebär därmed dessa två 

individer och deras subjektiva bedömningar på hur deras upplevelser av att vara 

frihetsberövade har påverkat dem och deras beteende såväl under tiden i anstalt som efter 

frigivning ute i samhället. Datamaterialet består av semi-strukturella frågeformulär och 

kompletterande intervjufrågor som skickats ut via mail. Urvalet har skett genom 

bekvämlighetsurval. Kontakterna har erhållits genom mitt egna sociala kontaktnät. 

Avgränsningen ligger dessutom i antalet respondenter med fokus på det gemensamma 

subjektiva i händelsen istället för mängden händelser eller respondenter. Datamaterialet består 

även av officiella dokument gällande vardagslivet inne på ett fängelse. Med stöd av dessa 

analyseras respondenternas subjektiva uppfattning i förhållande gentemot de officiella 

dokumenten som beskriver fängelselivets i sitt sammanhang. Det är således inte endast 

respondenternas intervjuer som ligger till grund för datamaterialet utan även hemsidor, 

biografier, romaner, samt egna förförståelser. 
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2. Fängelsets sociala villkor. 

I min förstudie inför denna studie har jag tagit del av olika återberättelser i biografier och 

hemsidor
7
 för intagna, om hur de sociala livsvillkoren livet i ett svenskt fängelse upplevts

8
. 

Jag har även tagit del av kriminalvårdens hemsida med beskrivningar om hur dagen i en 

anstalt kan se ut för att Mot bakgrund av detta samt av min egen förförståelse av fältet 

ifrågasatte jag beskrivningen i nästa stycke som hämtats från kriminalvårdens hemsida. Jag är 

väl införstådd med att det finns tolkningsskillnader som är medvetna och tillputsade för att 

passa respektive aktörers ändamål.  

2.1 kriminalvårdens bild 

En dag på en anstalt beskrivs i ett exempel på kriminalvårdens hemsida som en avslappnad 

atmosfär, som påbörjas med att personal och intagna säger god morgon till varandra vid upp- 

låsning. Vidare beskrivs det hur dagen fylls av aktiviteter, annars skulle tiden gå för långsamt, 

och att dessa ger en möjlighet att förbättra förutsättningarna att klara ett laglydigt liv utanför 

murarna. Sysselsättningarna anges vara arbete, studier upp till högskolenivå som kan ge 

fullständig examen och olika behandlings- eller påverkansprogram. Därefter sker dagliga 

promenader och idrottsaktiviteter för att även innehålla besök från anhöriga i såväl besöksrum 

som besökslägenheter. Denna tillsynes gemytliga dag avslutas med inlåsning vid 20:00 som 

på hemsidan anges vara ett efterlängtat inslag på anstalten av de intagna. Den tidigare 

beskrivna avslappnade miljön, endast varit ett spel för gallerierna som dolt en underliggande 

hotfylld miljö intagna emellan
9
.  

2.2 Forskarens bild. 

I denna del om forskarens bild om fängelset idag redogör jag för en kortfattad 

sammanfattning av Goffmans syn på den intagnes livsvillkor och anpassningsmönster. Detta 

                                                 

7
 http://tonyolsson.blogspot.se/  

8
 Insidan, Norberg L (2009)   

9
 http://www.kvv.se/sv/Fangelse/En-dag-pa-fangelset/ hämtat 2012-04-02 
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då det är dennes teorier och begrepp som jag använder mig av i huvudsak i min uppsats. Att 

vara intagen i anstalt bryter de vardagliga och normala rollfördelningarna som en individ i 

samhället innehar, att sova, arbeta och roa sig sker normalt på olika håll i livssfärerna och 

med olika personer, under skilda auktoriteter. Det som är kännetecknade för en total 

institution, som ett fängelse utgör, är just att det bryter dessa imaginära murar som i 

samhällets vardag skiljer dessa livssfärer. Detta då alla aspekter i den intagnes liv utförs på 

samma plats med samma personer, som de ofrivilligt tvingats ihop med, under en och samma 

auktoritet. Alla av de vardagliga sfärerna i den intagnes liv är noggrant planerade och 

påtvingas genom ett byråkratiskt system av formella regler och officiella skrivelser för att 

uppfylla anstaltens officiella målsättningar
10

.  

 

Som intagen på anstalt anländer man enligt Goffman vanligtvis med en beteendekultur som 

anförskaffats i en privatvärld, genom socialisering, social interaktion med andra 

samhällsmedlemmar, ett sätt att leva och bete sig som har tagits för givet ända tills de blir 

intagna på en anstalt. När det handlar om huruvida intagna i anstalt assimileras eller övertar 

en viss anstaltskultur i någon form under sin vistelse i anstalt så är det inte aktuellt enligt 

Goffman. Goffman menar att totala institutioner i sig självt inte ersätta något redan 

färdigformat med en unik kultur. Men i den mån en viss kulturell eller subkulturell förändring 

sker, så har det att göra med frånvaron av vissa handlingsmöjligheter samt oförmågan att hålla 

jämna steg med sociala förändringar som pågår ute i samhället. Om den intagnes vistelse 

inom en total institution dock blir långvarig kan vad som kallas för ”diskulturation”
11

 inträffa 

till följd av brist på övning som gör denne temporärt oförmögen att utföra vissa uppgifter i det 

dagliga livet utanför murarna, om och när den intagne återvänder dit
12

. Den individualitet och 

jaguppfattning som ligger till grund för vår identitet och självständighet för en individ är 

något som en total institution som ett fängelse i sin kontrollmekanism över individen syftar 

till att omvandla till en mer social identitet, den personliga identiteten är det som undertrycks i 

en anstalt. Den sociala identiteten i ett fängelsekollektiv markerar för individen att denna är 

ett objekt som alla andra i kollektivet. En del i denna sociala identitets skapande är det som 

                                                 

10
 Goffman, E. (1973) Totala institutioner Nordstedts.  

11
 Term ursprungligen använd av Robert Sommer i ”patients who grow old in a mental hospital, Geriatrics, 

XIV (1959) Goffman E. (1973:20). 

12
 Goffman, E. (1973). 
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Goffman benämner som mortifikationsprocess, som syftar till att succesivt utplåna den 

intagnes moraliska karaktär och gamla jaguppfattning om sig själv för att anpassas till den 

fogliga sociala identiteten
13

.  

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Goffmans teori om totala institutioner 

Erving Goffmans teori om totala institutioner bygger på fyra separata essäer om 

levnadsvillkoren i totala institutioner. Definitionen av en total institution enligt Goffman 

lyder: 

”en plats att bo och arbeta på, där ett stort antal människor i en likartad situation lever 

ett instängt och formellt administrerat liv tillsammans under en längre tid, avskurna 

från samhället utanför
14

” 

 

I sin teori om totala institutioner tar Goffman i olika delar upp det som kännetecknar de 

sociala livsvillkoren för en total institution och anpassningen till denna.  

3.1.1 Mortifikationsprocess och rollförlust.  

Begreppet jagidentitet och övergången från att vara ett jagsubjekt till ett mer avidentifierat 

objekt, sker i en process där den intagne har fråntagits sina personliga tillhörigheter och 

kläder. Föremål som ersätts med enhetliga institutionella kläder och föremål. Därefter tilldelas 

den intagne ett intagningsnummer som utgör den tydligaste inskränkningen av den intagnes 

jaguppfattning. I denna process som Goffman beskriver sker kränkningar mot den personliga 

integriteten genom urinprov, visitationer och kontroll av inkommande och utgående 

kommunikation. Målet med denna process är att uppnå att individen underkastar sig 

institutionens regler och utplåna individens moraliska karaktär för att vara mer lätthanterlig i 

den institutionella miljön. Denna del av förlusten av den intagnes jagidentitet kallar Goffman 

för mortifikationsprocessen. En psykologisk och social nedbrytningsprocess av individen. 

                                                 

13
 Ibid. 

14
 Goffman, E. (1973:9) 
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Vid långvarig frihetsberövning sker en ”diskulturation”, en rollförlust till följd av brist på 

övning som gör den intagne temporärt oförmögen att utföra vissa uppgifter i det dagliga livet 

utanför murarna, när den intagne återvänder dit. Då frihetsberövning kan pågå under många år 

med isolering ifrån yttervärlden, och pågår dygnet runt, innebär detta en rollförlust av den 

normala rollen, att den intagne förlorar rollen han vanligtvis skulle ha på utsidan. Goffman 

beskriver det som en kulturförändring för den intagne, ett övertagande från en roll till en ny. 

3.1.2 Primär och sekundär anpassning 

När Goffman beskriver de olika anpassningsmodeller som intagna i totala institutioner 

utvecklar så skiljer han på två olika system, primär och sekundär anpassning
15

. Den primära 

innebär en form av uppgiven inställning, när den intagne utför sina åtaganden på det 

förskrivna sätt som anges enligt regelverket utdömt av institutionen. Den sekundära, även 

kallad informell anpassning, utgör den som är vanligast inom fängelse och utgör handlingar 

som inte direkt utmanar personalen utan mest är till för att återge känslan av egenkontroll för 

den intagne. Den intagne tar genom sekundär anpassning del av förbjudna medel, kontraband 

och det har även inom fångkollektivet utvecklats en informell social kontroll för att hindra att 

personalen får reda på förekomsten av detta beteende. Detta sekundära anpassningsbeteende 

skapar även en stratifiering, en hierarki, emellan intagna baserat på tillgången av otillåtna 

bekvämligheter
16

. 

3.1.3 Individualistisk anpassning 

Vidare beskriver Goffman fyra olika anpassningssätt som intagna utvecklar och som en och 

samma intagen kan alternera emellan, under en och samma tid av sin moraliska utveckling
17

. 

Den första anpassningen innefattar att den intagne drar sig undan situationen, en sorts mental 

regression som benämns som att individen endast är medveten om händelser i sin omedelbara 

närhet och uppfattar detta avvikande ifrån hur andra ser dem i samma situation. Det är en 

form av vad Goffman kallar fängelsepsykos. Sen finns det den hårda omedgörliga linjen, att 

den intagne öppet utmanar och vägrar samarbete med institutionen och dess representanter. 

Vilket Goffman uppger ibland leder till en hög personlig moral och är vanligast inledningsvis 

för nyintagna. Det tredje som Goffman tar upp är kolonisering, en anpassningsform där den 

                                                 

15
 Goffman, E. (1973:135f). 

16
 Goffman, E. (1973). 

17
 Goffman, E. (1973:50f). 
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intagne maximerar sin tillfredsställelse utifrån de små möjligheterna av vad som erhålls. Den 

intagne stänger ute erfarenheterna från livet på utsidan och reflekterar för sig själv över dem 

endast som svårmodiga och försvarar därmed bekvämligheten med att leva på insidan.  Utåt 

sett förnekar de dock att de trivs för att upprätthålla den kollegiala solidariteten och motviljan 

gentemot allt institutionellt. Ett fjärde sätt av anpassning kallar Goffman omvändelse, där den 

intagna tar över institutionens sätt att se på sig själv. Den intagne försöker leva upp till rollen 

som den perfekte intagne. På fängelser anses denna typ av anpassning vara illojal mot 

kollektivet och endast syfta till egen vinning eller institutionens vinning och de anses som 

”golbögar”
18

.  

3.1.4 stigmatisering 

I Goffmans teori om effekterna på individer som varit intagna, nämner denne förändringen för 

individens proaktiva status, som innebär att individen upplever en radikalt olik social status 

som intagen och som frigiven kommer hans tidigare sociala position på utsidan, aldrig bli 

densamma som den var före intagningen. En oförmånlig proaktiv ställning och dess bieffekter 

som det innebär för fängelsdömda och mentalpatienter, sammanfattar Goffman i begreppet 

stigmatisering, med detta menas att den intagne stämplas som en andra klassens medborgare 

eller lägsta klassens medborgare i förhållande till övriga samhällsmedlemmar. Detta bidrar till 

att fängelsedömda tenderar att vilja dölja att de varit intagna för att inte stämplas negativt av 

samhället och dess övriga medlemmar och för att kunna börja om på nytt
19

. Goffman anger tre 

olika artskilda typer av stigman. Kroppsliga stigman, som ett fysiskt handikapp. 

Karaktärsstigman, som är aktuellt för denna uppsats, kan vara ett missbruk, kriminalitet, 

psykisk ohälsa. Gruppstigman, så kallade tribala, som etnicitet, kön, nation. Vidare menar 

Goffman att stigma innefattar ett dubbelt perspektiv. Om den stigmatiserade personen tar för 

givet att det som skiljer honom från andra redan är känt eller uppenbart benämner Goffman 

det vara en misskrediterad situation
20

 . Skulle det däremot vara så att personen tar för givet att 

omgivningen inte känner till det som skiljer honom eller omedelbart lägger märke till det, så 

anger Goffman det vara en misskreditabel situation
21

. 

                                                 

18
 Goffman, E. (1973:51). 

19
 Goffman, E. (1973:57). 

20
 Goffman 1972:13 

21
 Goffman 1972:50f 
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3.2 Svensk forskning 

3.2.1 nationell forskning 

Tidig svensk forskning på området i allmänhet om fängelsekulturer och interaktioner i 

fängelsevärlden brukar härledas till Bondesson (1974)
 22

 och dennes omfattande forskning om 

straffets individualpreventiva effekt, där hon söker förklara återfalsstatistiken, som då liksom 

nu, visar att internering eller fängelsvistelse inte har en avskräckande effekt i avseende om en 

person begår brott på nytt efter en anstaltsvistelse. Bondeson sökte förklara orsaken till detta 

genom att studera olika sociala processer i fängelset. Hennes slutsats blir att den 

prisoniseringsprocess som sker under fängelsevistelsen till övervägande del innebär en 

negativ påverkansprocess som leder till att individen, den intagne, intar en mer kriminell 

inställning och socialiseras in i en kriminell subkultur
23

. 

3.3 Empirisk utomnordisk forskning 

Den empiriska forskning som närmast berör min forskningsfråga är en empirisk 

forskningsstudie som genomfördes av Philip G. Zimbardo från Stanford universitetet 1971 i 

the stanford prison experiment
24

. Studien skulle undersöka vilka psykologiska effekter som 

uppstod i ett fängelse och observera beteendena av dessa effekter (Studien har även 

filmatiserats i två omgångar, en tysk och en amerikansk version
25

). För ändamålet upprättades 

ett fiktivt fängelse och till experimentet valdes 24 studenter ut efter psykologiska 

utvärderingar och utdrag ur kriminalregistret, för att exkludera de som tidigare varit intagna i 

anstalt. 12 fick agera intagna och 12 fick agera fångvaktare. De som fick agera intagna 

arresterades av den lokala polisen som en del i experimentet och behandlades som om de vore 

riktiga lagförbrytare. Därefter följde en sedvanlig procedur för inskrivning i anstalt med 

registrering av personuppgifter och dokumentering av fingeravtryck och fotografering. För att 

ytterligare förstärka och återskapa upplevelsen av ett riktigt fängelse avlusades och utrustades 

                                                 

22
 Bondesson, U. Fången i fångsamhället Socialisationsprocesser vid ungdomsvårdsskola, 

ungdomsfängelse, fängelse och internering. Malmö: P.A Nordstedt & söners förlag (1974) 

23
 Bondesson, U. (1974). 

24
 http://www.prisonexp.org/ 

25
 Das experiment (2001) och The experiment (2010) hämtat ifrån www.imdb.com. 
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de ”intagna” med tofflor och förnedrande klädsel som var en stor skyddsrock utan 

underkläder och nylonstrumpa till mössa för huvudet. Allt detta för att införa känslan av 

förnedring och maktlöshet som formar individen till att kunna matas in i anstaltens 

administrativa system och smidigt hanteras med övriga massan i rutinoperationer
26

. Studien 

fick avbrytas efter sex dagar av de planerade 14 dagarna på grund av vakternas ökade 

sadistiska behandling av fångarna, främst när de trodde att de inte övervakades av 

forskningspersonalen, beteendet som skapats av en maktposition emellan de två olika 

grupperna. Fångarna hade utvecklat sjukliga beteenden, ångest, tillbakadragenhet, apati och 

fysiska reaktioner av situationen. Samtliga inblandade gick in i rollen som intagna och 

fångvaktare, även forskningsledaren P. Zimbardo, så till den grad att experiment studien fick 

lov att avbrytas i förtid 
27

. Även om Zimbardos experiment inte behandlar skillnaderna mellan 

att vara frihetsberövad jämfört med att inte vara det, så är experiment intressant då den 

behandlar rollövertagande och rollförlust som fenomen. 

3.3.1 Internationell forskning om interaktion i fängelse. 

Den nutida forskning som finns inom fältet i sig gällande interaktioner i fängelser och totala 

institutioner startade på allvar under 1950-talet med sociologer, kriminologer och psykologer. 

De som nämns som tongivande är Clemmer (1958)
28

 och Sykes (1958)
29

 som behandlar 

subkulturernas uppkomst. Deras teorier handlar om att kulturen skapas genom interaktion på 

anstalten fångarna emellan. Att den är miljöspecifik och resultatet av en prisoniseringsprocess 

respektive deprivationsprocess. Clemmers begrepp prisonisering innebär att individerna, den 

intagne anpassar sig till förhållandena på fängelset och beter sig annorlunda än om de vore i 

frihet, anpassningen innebär att den intagne tar till sig attityder och värderingar ifrån 

fängelsekulturen i sig. Sykes begrepp deprivation innebär mer en förlust av olika attribut och 

egenskaper. Fången utsätts för förlust av sin frihet, relationer och sexuella kontakter. Därmed 

sin trygghet och självbestämmanderätt. Detta skapar svarta marknader och i slutändan en 

                                                 

26
 Förnedring och avidentifiering är ett grundläggande institutionellt förfarande för att kuva individer som 

skall in i stora populationer och kunna kontrolleras av en mindre grupp. Goffman, E. (1973:22). 

27
 http://www.prisonexp.org/psychology/38 nerladdat 2012-04-16 

28
 Clemmer. D The prison community New York: Holt, Rinehart and Winston (1958). 

29
 Sykes, G.M. The society of captives. A study of a security prison, Princeton New Jersey: Princeton 

University Press (1958). 
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delkutur bland de intagna. Det som är gemensamt för Clemmer och Sykes teorier är just det 

att subkulturerna uppstår inne i fängelset på grund av omständigheterna inne i fängelset.  

 

Irwin och Cressey (1962)
30

 är två andra forskare som i likhet med Goffman anser att 

subkulturer inte uppstår inne på anstalterna utan att det är något som avspeglar kulturen i 

samhället och som överförs in till anstalterna. Detta då de koder som är typiska för 

fängelsekulturen även är koder som gäller ute i samhället som att inte skvallra, visa sig svag 

eller tappa anseendet. Irwin och Cressey ser dessa koder och subkultur som gällande för 

kriminella och inte specifika för fängelset.  Som Irwin och Cressey själva uppger så finner de 

det nödvändigt att dela in intagna i tre olika subkulturella grupper. Intagna som orienterar sig 

mot den kriminella kulturen, denna subkulturs majoritet utgörs enligt Irwin och Cressey av 

yrkeskriminella, av individer som lägger vikt vid rollen som lojal och stabil. Det handlar om 

egenskaper som i grunden kännetecknar in-gruppslojalitet även för andra sociala grupper eller 

sammanslutningar. Intagna som orienterar sig mot anstaltskulturen, som utgörs av individer 

som är inbegripna i en nyttomoral, som anpassar sig till anstaltskulturen där processer som 

deprivation av fysiska föremål och personliga egenskaper, skapar en kamp om begränsade 

maktmedel för kontroll över sina medfångar och övriga aktörer. Där den som är mest 

manipulativ och mest nyttomaximerad vinner tillgång och position. Den tredje 

subkultursgruppen är Intagna som orienterar sig mot konventionella eller legitima 

subkulturer som utgörs av förstagångsdömda eller de som inte anser sig eller vill identifiera 

sig med den kriminella livsstilen. Dessa intagna utgör sällan ett problem för 

fängelseadministrationen enligt forskarna och utgör anmärkningsvärt nog majoriteten av de 

intagna på fängelserna 
31

. 

3.4 Återfall i brottslighet 

Av särskilt intresse i Irwin & Cresseys rapport är den avslutande delen om huruvida de olika 

intagnas kulturanpassning ger effekt efter frigivning. Graden av återfall i brottslighet i 

förhållande till respektive subkultur. Den grupp som har högst återfallsrisk är den som 

orienterar sig mot anstaltskulturen, de blir helt enkelt för beroende av sin position inom den 

                                                 

30
 Irwin, J& Cressey, D. Thieves, convicts and the inmate culture. Social problems Vol. 10. No 2  pp. 142-

155 (1962).  

31
 Irwin, J& Cressey, D (1962:148) 
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miljön att de inte klarar sig ute i samhället menar Irwin och Cressey. Minst återfallsrisk har 

den grupp som orienterar sig mot konventionella eller legitima subkulturer även om de är 

föremål för längre tider av frihetsberövande. Men menar forskarna, det är inte med detta sagt 

att det är fängelsen i sig som skapar en anstaltskultur och inte heller sagt att det är 

anstaltskulturen i sig som skapar återfallen i brottslighet
32

. Petersilia pratar om de 

kriminogeniska effekterna som en frihetsberövning innebär, att det inte innebär att individen 

har förändrats av anstaltsvistelsen utan att det är samhällets syn på individen som före detta 

intagen som har betydelse för återanpassningen
33

. Prediktorer för återfall i brott hämtar 

Petersilia från kanadensisk kvantitativ forskning som delar upp riskfaktorerna i statiska och 

dynamiska faktorer
34

. Där statiska utgör ålder, kön, och tidigare brottsregister. Bland de 

dynamiska nämns värderingar och beteenden som är förändringsbara genom påverkans och 

behandlingsprogram. Regressionsanalyser påvisar att högst återfallsrisk gällande statiska 

faktorer handlar om brottsregister under vuxen ålder samt etnicitet följt av antisocialt 

beteende i ungdomen. Bland de dynamiska faktorerna handlar det om vem man umgås med 

och om man innehar en antisocial personlighet
35

. 

3.5 sammanfattande kritik av tidigare forskning 

Av de ovanstående teorierna och tidigare forskning som jag behandlat så kan det urskiljas två 

nästintill mottsatta läger, det ena med Bondesson, Clemmers och Sykes som talar för att 

subkulturer uppstår i anstaltsmiljön och samspelet individer emellan. Den andra med 

Goffman, Irwin och Cressey som säger att det inte är uteslutande miljön i sig utan att det är 

individerna som bär med sig kulturen från tidigare socialiseringsprocesser i livet. Kritiken mot 

teorierna ligger i sina motsatsförhållanden.  

 

Bondesson, Clemmer och Sykes förespråkar prisoniseringsprocessen och 

deprivationsprocessens som en effekt på en individs förmåga att anpassa sig till anstaltsmiljön 

och anamma den kultur som ett fängelse innefattar. Kritiken mot dessa teorier handlar om att 

                                                 

32
 Irwin, J& Cressey, D (1962:155) 

33
 Petersilia, J. When prisoners come home: Parole and prisoner reentry. Oxford University press (2003). 

34
 Gendreau, Little and Goggin (1996) i Petersilia, J. (2003:150). 

35
 Petersilia, J (2003:152). 
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individer med starka prosociala värderingar inte tenderar att ta till sig subkulturen enligt Irwin 

och Cressey då de beskriver de olika orienteringsmodellerna. 

 

Kritiken mot Goffman handlar om dennes ställningstagande om att en rollförlust uppstår vid 

långvarig anstaltsvistelse och kan ersätta den ursprungliga kulturen för individen som nu har 

inträtt i en annan roll, rollen som intagen. Rollförlusten eller diskulturation som beror på 

frånvaron av övning och en förlust av en individs självkontroll och jagidentitet i bredare 

hänseende kan kännas vara en omskrivning för fenomenet deprivation och prisonisering. 

Detta kan kritiskt tolkas som att individen ändå efter tid anammar kulturen i anstaltsmiljö 

oberoende av tidigare kulturella värderingar. 

 

Irwin och Cresseys teori om att det inte finns en specifik fängelsekultur som skapas inne på 

anstalterna utan att det snarare handlar om en kriminell kultur som skapats ute i samhället som 

avspegling på samhälleliga koder och normer och importeras till fångsamhället, är en teori 

som kan uppfattas som svårapplicerad på alla intagna i en anstaltsmiljö. Som Irwin och 

Cressey själva redovisar så består fångkollektivet av olika individer ur olika samhällsklasser 

och varierande socialiseringsbakgrund, som skapar olika subkulturella grupper
36

. Att hävda en 

enhetlig teoretisk ståndpunkt som bygger på individernas medhavda kulturella värderingar 

innebär att det teoretiskt torde råda en legitim subkultur som härskande subkultur på 

anstalterna. Detta då de hävdar en större del av de intagna hör till den legitima gruppen som 

inte förknippar sig eller rent av tar avstånd från delkulturer som den yrkeskriminella utgör. Så 

är dock inte fallet utan de citerar Garrity som anger att den mer yrkeskriminellt förhärdade är 

gällande på anstalterna
37

. Vidare ger Irwin och Cressey uttryck för sin övertygelse om att den 

totala bilden av intagnas kultur är en effekt av vistelsen i anstalt. Vilket i sig talar för ett 

medgivande om den miljöspecifika påverkans inverkan som dominerande över den medhavda 

kulturella värderingsgrunden. 

 

När det gäller den empiriska forskningsstudien vid Stanford universitetet så är själva 

medvetandegörandet att det handlar om ett rollspel som utgör grunden för min kritik.  

Rollspel i sig är avväpnande och ger en psykologisk gräns, ett skydd om att det inte är på 

                                                 

36
 Irwin, J& Cressey, D (1962:145) 

37
 Garrity, D. R  i. Irwin, J & Cressey, D (1962:144) 
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riktigt vilket ger den agerande en större handlingsfrihet mot ett agerande som inte är förenligt 

med hur det skulle ske i ett skarpt läge. Detta visade sig även i det ögonblick då 

forskningsledaren, Zimbardo tog en deltagare åt sidan och upplyste denne om att det endast 

var ett experiment och att han kunde avbryta detta om han så ville
38

. Att vakterna uppvisade 

en aggressiv och våldsam sida kan förklaras med Goffmans delteori om att individerna bär 

med sig redan färdiga moraliska värderingar. 

 

Kritik mot teorierna om återfallsrisk handlar om att det finns individer vars brottslighet inte 

innebär oförmånlig proaktiv status. Trots att det har handlat om individer som orienterat sig 

mot anstaltskulturen såväl som den kriminella kulturen Det har snarare gett individen ett 

verktyg till framgång då dennes handlingar har setts som rättfärdigade eller rent av heroiska, 

som vid brott av ideologisk karaktär eller individer som uppnått kändisstatus genom sina 

spektakulära brott eller sin status som brottsling. Kritiken mot de dynamiska och statiska 

återfallsfaktorerna grundar sig i min mening på en tämligen deterministiskt synsätt samt att 

resultaten härstammar från en kvantitativ studie med variabler som påverkar varandra direkt 

och indirekt och kan ge andra resultat beroende på vilka andra variabler som förs in i 

regressionsanalysen. 

4. Metod och data 

4.1 Metod 

Som datainsamlingsmetod har jag använt mig av semistrukturerade frågeformulär, som har 

skickats ut via mail. Detta för att ge respondenterna anonymitet och möjlighet att kunna svara 

obehindrat utan att behöva hamna i en intervju face-to-facesituation där respondenter kan 

komma att hämmas av att prata om sitt beteende eller andra känsliga ämnen som kan tänkas 

behandlas i frågorna
39

. Dessutom har jag använt mig av ett kompletterande intervjuformulär 

med frågor som utformats utifrån de svar som det första frågeformuläret gett. Min metod är 

kvalitativ, inspirerad av den fenomenlogiska ansatsen. Creswell anger att det involverar att 

                                                 

38
 http://www.prisonexp.org/psychology/31 

39
 Creswell, J. (2007) 
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genomföra flertalet djupintervjuer inom fenomenologisk forskningsmodell
40

 för en 

djupgående och detaljerad datainsamling. Dock har jag av tidsbrist och praktiska orsaker fått 

ändra min ursprungliga metod till att innefatta semistrukturerade frågeformulär, där 

respondenten själv läser och besvarar frågorna
41

, samt till ett kompletterande 

intervjuformulär. Egen reflektion i diskussionsdelen sker utifrån deltagande observationer 

som en del i metoden. Min egen förförståelse används för att komplettera det officiella 

datamaterialet i avseende om frihetsberövnings processer. Jag använder det i ett själv-

reflekterande sätt för att bättre förstå Goffman applicerad på fängelse förhållanden i Sverige. 

4.2 Urval 

Urvalet av respondenter har skett genom bekvämlighetsurval
42

. Respondenterna till denna 

uppsats har samtliga valts ut ur mitt sociala nätverk. Då kärnpunkten i den kvalitativa 

forskningsprocessen inte är att generalisera informationen utan att tydliggöra det specifika och 

det enskilda
43

 har jag begränsat antalet respondenter. Urvalet har blivit två män som har varit 

intagna i anstalt, geografiskt spridda över Sverige. Respondenterna i min studie utgörs av en 

respondent som varit yrkeskriminell, i avseende att hans inställning till brottet och livsstil 

grundat sig på en för honom direkt eller indirekt ekonomisk vinst. Den andre respondenten är 

en förstagångsdömd vars brott inte har varit av yrkeskriminell karaktär.  

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Etiskt förhållningssätt 

Min studie utgår från forskningsetiska principer. Jag informerade respondenten skriftligt om 

syftet med studien och användandet av uppgifterna samt att deltagandet var frivilligt och att 

de skulle få vara anonyma. Individskyddskravet som konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav 

                                                 

40
 Creswell, J. (2007:131) 

41
 Creswell J. (2007:132f). 

42
 Bekvämlighetsurval innefattar urval av platser eller respondenter som forskaren har lätt tillgång till för 

att samla in data. Creswell J. (2007:126) 

43
 Creswell (2007:126). 
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enligt forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
44

. Antagna av 

Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, som även är gällande för 

vetenskapsrådets riktlinjer om informationskrav, som handlar om att deltagarna skall 

informeras om syftet med forskningen. Samtyckeskrav, som innebär att deltagandet är 

frivilligt. Konfidentialitetskravet, som betyder att forskaren skall iakttaga största 

konfidentialitet om de personuppgifter som framkommer och att de skall förvaras på ett 

betryggande sätt. Nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter om enskilda personer som 

inhämtas endast kommer att nyttjas i forskningssyfte. Efter att det semistrukturella materialet 

återkommit skickades ett kompletterande frågeformulär till respondent 1 över via mail 

4.3.2 Frågeformulär 

Frågeformuläret är semi strukturerat och tematiskt indelat om ändå grovt indelat
45

. Utskick 

och insamling skedde under april månad 2012. Det inleds med personlig data som ålder och 

etnisk härkomst samt antal månader effektiv tid som frihetsberövad, antal utdömda månader 

och antal domar. Den största och tydligaste indelningen är benämningen innanför anstalten 

och utanför anstalten samt en sammanfattande del som benämns som jämförande beteende. 

De fem första frågorna är identiska men anpassade i sin lydelse efter respektive fält som 

frihetsberövad, innanför anstalten och icke frihetsberövad, utanför anstalten. Frågorna 

innefattar respondentens syn på respekt och acceptabelt och icke acceptabelt beteende inom 

respektive fält. Det egna förhållningssättet samt det egna beteendet vid frustration eller 

aggression. Den sista jämförande delen utgör fyra frågor som formulerats efter begrepp som 

jaguppfattning, rollförlust och rollövertagande samt upplevelsen av positiv eller negativ 

påverkan av anstaltsvistelsen. Detta för att utifrån svaren kunna omforma de begrepp som tas 

upp i de utvalda teorierna. För att kunna fokusera även en del frågor på skillnader eller 

likheter emellan dessa två fälten med mer direkta frågor, så har indelningen jämförande 

beteende skapats.  

4.3.3 Kompletterande Intervju frågeformulär 

Ett kompletterande intervjuformulär skickades ut till respondenterna. Deras subjektiva 

uppfattningar får representera de intagnas bild av de sociala villkoren i anstalt.  Dock togs 
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 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002:6). 
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teorierna och begreppen bort från respondentens formulär för att inte påverka resultatet. 

Teorierna har genererat två begrepp vardera med tre frågeställningar inom varje begrepp. De 

begrepp som frågorna berör är regionsbeteende/anpassning. Andra teorier av Goffman berör 

mortifikationsprocessen/inskrivningsprocessen. Slutligen har allmänna upplevelser om 

kränkning, informella regler och synen på fängelse som institution efterfrågats.  

4.3.4 Reliabilitet – pålitlighet/ Validitet – tillförlitlighet 

Reliabilitet eller pålitlighet inom kvalitativ forskning tolkas som överförbarhet och i vilken 

grad en studie kan upprepas eller replikeras
46

. Detta kan tyckas vara lätt då det handlar om en 

miljö som upplevs som statisk, låst och rutinbetonad. Men då varje social miljö, även den 

inom anstalt, är olika i egenskap av individer och miljö så är detta kriterium svårt att uppfylla. 

Dock går undersökningen att replikera i sig men resultaten kommer med största sannolikhet 

bli varierande då varje individ upplever fenomenet annorlunda beroende på sin egen position i 

fältet, och tidigare erfarenhet av fältet. Det finns även olika nivåer av slutenhet på anstalter 

vilket skulle ge större skillnader i resultat avseende attityder och beteende. 

Validitet eller tillförlitlighet innebär om mitt material verkligen mäter det som jag ämnar 

undersöka i min frågeställning. Enligt Creswell bör två av denne angivna åtta strategier 

uppfyllas i en kvalitativ studie för att kunna säkerställa validiteten
47

. Jag har behandlat fyra av 

de åtta angivna strategierna i min studie, peer reviewing, klargörande av eventuell partisk 

påverkan. Lång erfarenhet och observationer av fältet med kännedom av kulturen samt 

triangulering genom att använda flera olika källor som intervjuer, observationer och officiella 

liksom externa dokument. Möjligen kan frågeställningarna i materialet tyckas för allmänna 

och inte överensstämma i fullgod utsträckning mot teorierna
48

. Vilket skulle kunna påverkan 

den interna validiteten. 

4.4 Analys 

Själva klassificeringen av texten till koder handlar om att bryta ner informationen i olika 

kategorier menar Creswell, han anger att lämpligt antal är 5-7 generella temakategorier för att 
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därefter skapa underkoder i tre nivåer som en generell metod att koda
49

. Kodningen var 

inledningsvis en öppen kodning. Detta genererade begrepp som grupperades och 

omformulerades till kategorier. Dessa kategorier resulterade i inledande underkategorier som 

bedömdes ha relevans mot frågeställningen. Kodningens slutfas var mer koncentrerad och 

kännetecknas av en selektiv kodningsprocess där en kärnkategori skapades i relation till det 

centrala i uppsatsens frågeställning som de andra kategorierna relateras till för att kunna 

utvinna en röd tråd och fokus
50

. Analysmetoden i sig fortsätter sedan till att utifrån 

respondenternas egen uttalanden forma meningsbärande enheter som skall förklara vad 

respondenternas upplevelse av fenomenet består av och en strukturell beskrivning av hur 

respondenterna upplevde fenomenet. Återkommande teman och uttryck har använts i analysen 

i form av in vivo koder.  

4.4.1 Kritisk reflektion 

Det problemområde som identifierats utöver de inledande tillgången till fältet har varit rollen 

som forskare. Reliabiliteten och validiteten i processen kan ha äventyrats genom att 

objektiviteten kanske ifrågasätts, dock har jag försökt säkerställa detta genom att i största mån 

förhålla mig självkritisk till min egen inställning, distansera mig känslomässigt från arbetet 

samt överinterpretera rollen som forskare. Allt för att kunna åsidosätta egna tidigare 

erfarenheter och kunskap om fältet för att se det med nya ögon
51

. Begränsningen i antalet 

respondenter skulle kunna ha försvarat ett annat val av forskningsmetod som exempelvis 

fallstudie eller narrativ studie. Dock borde studiens frågeställning vara bäst lämpad för den 

fenomenologiska modellen då det är just individers gemensamma upplevda erfarenhet som 

ämnas undersökas och som tidigare angivit inte antalet respondenter 
52

.  Kritik kan dock 

finnas i just mängden data som genererats från det första intervjumaterialet, att 

respondenterna har avgivit varierande mängd av information som inte skulle ge tillräckligt 

med data för att analysera. Dock finner jag att det vägs upp av de kompletterande intervjuerna 

samt datamaterialet som genererat av deltagande observationen för analys. Även officiella 

dokument och externa dokument finns med som datamaterial. Vilket klargörs i analysen. 

                                                 

49
 Creswell, J. (2007:153). 

50
 Bryman, A. (2002:376f). 

51
 Creswell, J. (2007:60). 

52
 Creswell J. (2007:57). 
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Kritik gällande kodningen handlar om att omedvetet har nog utgångspunkten varit de 

teoretiska begrepp som framkommit under förarbetet samt den förförståelse jag har sedan 

tidigare av fältet. Det är främst i skapandet av koder som tidigare kunskap om fältet och dess 

relevanta begrepp och teorier kan utgöra kritik
53

. Slutligen handlar kritiken för analysen av 

resultaten om metoden. Den egna förförståelse av fältet som sträcker sig över nästan ett 

decennium kommer omedvetet och ofrivilligt att påverka min analys. Metoden som 

förespråkas i Creswell är en specifikt strukturerad metod som innefattar beskrivning av 

personliga erfarenheter av fenomenet som skall studeras. Detta skall enligt Creswell borga för 

att forskarens tidigare erfarenheter skall kunna åsidosättas, vilket han medger inte kan ske 

helt, så att fokus kan riktas mot respondenterna i studien
54

.  

5. Resultat och analys 

5.1 Den intagnes bild 

Uppsatsen har i denna del av den intagnes bild fokuserat på redogörelserna från 

respondenternas svar i det kompletterande frågeformuläret. Respondent 1 är en 

återfallsförbrytare med 4 domar på sig och en total strafftid om 252 månader och en effektiv 

verkställighetstid på 7 år
55

. Respondenten är en man med indo-asiatisk härkomst i 

åldersspannet 31-40 år. Respondenten 1 uppger att han upplevt viss variation i sättet som 

intagningen/inskrivningen till anstalt sker. Det gemensamma är dock att han visiterades och 

att hans personliga tillhörigheter dokumenterades och beslagtogs. Därefter togs ett urinprov 

följt av ett ombyte till anstaltens enhetliga kläder för att sedan slussas ut till avdelningen. 

Respondenten beskriver att han upplevde hela processen som mekaniserad och att personalen 

glömde bort att det är en människa som de skrev in, vilket för respondenten upplevdes som en 

psykologisk och fysisk kränkning:  

                                                 

53
 Bryman, A. (2002:382) 

54
 Creswell, J. (2007:159). 
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 Med verkställighetstid menas den verkliga tiden som individen är frihetsberövad, intagen i anstalt eller 

häkte samt annan vårdvistelse eller särskilt boende. Med strafftid avses den total utdömda tiden i en dom. 

Hämtat från www.kriminalvarden.se 2012-05-24. 
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”Bemötandet från personalen i kombination med den utsatthet man känner i 

fängelsemiljön. Jag anser att det är en kränkning att behöva klä av sig naken inför 

främmande personer när detta inte sker av egen vilja.” 

Respondent 1 

 

Respondenten uppger att den viktigaste förmågan för att klara av en fängelsevistelse är att 

kunna stänga av sina känslor och att kunna ”bita ihop”. Att kunna hantera tristessen och inte 

bli inblandad i alla de problem som uppstår mellan intagna på en avdelning. I anpassningen 

till de sociala villkoren i anstalt ingår att spela en roll, något som respondenterna uppgav att 

de upplevde att alla intagna spelar. Orsakerna kunde vara osäkerhet eller för att skydda sig 

själv genom att ljuga vad de var dömda för. Man har som intagen inget val utan måste anpassa 

sig, speciellt om man skall sitta lång tid. Respondent 1 uppgav att han blev ”hårdare och 

kallare” än han upplever sig vara på utsidan.  Respondent 1 beskrev vad som sker i de fall 

intagna inte anpassade sig till de informella regler som fanns, om någon tjallade, eller stal från 

en annan medintagens cell blev den som stal misshandlad. Respondenten anser inte att 

frihetsberövningen har medfört någon behandlingsmässig inverkan på honom, men att risken 

att återfalla i brott är liten, då han idag har brutit med sitt gamla nätverk. På frågan om 

respondenterna anser att det bör finnas fängelser svarar Respondent 1 jakandes, och tillägger: 

 

”Dock är det få individer som behöver sitta så slutet och isolerat som dagens fängelser 

erbjuder. Jag anser att kriminalvården behöver arbeta mera med permissioner, 

utslussning och generella återanpassningsåtgärder. Jag anser vidare att domstolen 

oftare behöver pröva andra påföljder än fängelse. All forskning visar att fängelsestraff 

inte fungerar i den bemärkelsen som Sverige vill ge sken av i sin kriminalvårdspolitik.” 

Respondent 1 

 

Respondent 2 är en förstagångsdömd man med svensk härstamning och en verkställighetstid 

på 6 månader, i åldersspannet 41-50 år. Respondenten beskriver även han intagningen som en 

förnedringsbetonad situation på häkten och anstalter, med otrevligt bemötande. 

Respondent 2 ger även medhåll om vad som krävs för att klara av en anstaltsvistelse och 

uttrycker sig på följande sätt på frågan som mer speglar en institutionell anpassning gentemot 

personalen: 
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”Tålamod, tålamod & mer tålamod.  Man möts av en sådan överlägsen idioti så man 

har inget annat val. Det är egentligen helt osannolikt hur dåligt KVV fungerar och hur 

lite ”medborgarna” känner till hur det faktiskt går till och hur illa internerna 

behandlas av KVV.” 

Respondent 2 

 

Respondent 2 beskriver en lite annorlunda bild när intagna bryter mot informella regler, där 

den missanpassade blev bortplockad av kriminalvården och inte av kollektivet av intagna. 

Respondenten uppgav att det fanns ganska många som byggde upp fasader av att vara väldigt 

tuffa och hårda, men som inte alls var det utan bara spelar ett spel. Respondenten uppgav även 

han att det fanns stunder då denne upplevde sig gå in i en roll, men endast gentemot personal: 

 

”Ja på sätt och vis. Man är ju tvungen att spela med i systemets spel för att få igenom 

det man ville och då var man ju tvungen att spela roller ibland.” 

 

Respondent 2 ger samma bild av frånvaron av behandlingsmässig påverkan, och menar att 

den förändring som skett inte är kriminalvårdens förtjänst, han uttrycker sig som följer: 

 
”Nja, inte på det sätt de (KVV) avsett att få mig att ändra mig efter deras önskemål och 

metoder. Däremot har jag kommit till egna insikter om livet och hur man skall bete sig 

och inte bete sig. Man får ju mycket tid att tänka och begrunda sin situation och 

omvärlden.” 

Respondent 2 

 

Respondent anser likadant som respondent 1 att fängelse behövs så länge människor inte 

respekterar varandra. Men att det tyvärr inte finns någon vård i egentlig mening, dock menar 

respondenten att vissa människor måste tas bort för de kommer aldrig ändra sig. Han avslutar 

med att benämningen vård är ett skämt att det är ren förvaring.  

 

Jämförande analys av respondenternas uppfattningar ger visst stöd till kriminalvårdens bild av 

de sociala villkoren på en anstalt främst då av en dold hotfull miljö intagna emellan.  På 

samma sätt ger respondenternas bild visst stöd till forskarens beskrivning av villkoren för 

intagna i anstalt, främst då det avser mortifikationsprocessen. När det gäller tidigare forskning 

så finns det flera punkter där jag kan hitta likheter med resultaten i forskningen. Framförallt 

de olika begreppen av Goffman som mortifikationsprocessen där respondenterna beskriver 

hur det upplevdes som kränkande att klä av sig nakna inför andra mot sin vilja. Sekundär 

anpassning, där respondenten beskrev misshandel av intagna som ett led i den informella 

kontrollen som sekundär anpassning innefattar, varierar i redogörelsen från respondent 2. Som 

beskriver att kriminalvården var den som tog bort den intagne ur kollektivet. Även Clemmer 
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och Sykes begrepp vinner stöd om rollförlust som är en effekt av den deprivation som intagna 

utsätts för när de fråntas sin trygghet. Vilket respondenten redogör för sker av att vara i anstalt 

och behandlas som en icke-människa. Deras begrepp Prisonisering som bidrar till en 

anpassning där den intagne agerar på ett sätt som skiljer sig från sitt beteende på utsidan 

vinner stöd i uppsatsen då respondenten beskriver sig vara ”hårdare och kallare” än när han 

befinner sig i frihet. Respondent 2 uppgav att han inte spelade en roll gentemot sina 

medinterner men medger samtidigt att det var väl klart att han emellanåt kanske uppträdde 

tuffare på ytan för att markera. Men oftast så behövdes inte mer. Detta ger stöd för Clemmer 

som behandlar prisoniseringsbegreppet och menar att det bidrar till att den intagne anpassar 

sig till förhållandena på fängelset och beter sig annorlunda än om de vore i frihet vilket 

manifesteras i att respondenterna agera tuffare än de egentligen var. 

 

Respondent 1:s uppgift att brytningen med sitt gamla kriminella nätverk är en bidragande 

orsak och förutsättning för att denne skall klara att avhålla sig från återfall i brott. Ger stöd för 

teorierna om att det inte är den fysiska miljön i sig utan kulturen bland de individer som 

innefattar miljön som formar kriminella värderingar och regler. Att respondenten uppger att 

det för honom föreligger låg risk att återfalla i brott då han brutit med sina tidigare kriminella 

kontakter styrker Petersilias teori om valet av kriminellt umgänge som största riskfaktor för 

att återfalla i brott. Inte heller respondent 2 ser någon risk att åter hamna i anstalt men 

tillägger som en ytterligare missnöjesförklaring mot rättsväsendet att med gällande rättsystem 

så har han förstått att vem som helst kan hamna på anstalt. Vilket ytterligare ger stöd för de 

negativa effekterna av mortifikationsprocesser som skapar antisociala attityder. 

5.2 Innanför anstalt 

Respondent 1 uppger att han som intagen upplevde att det inte var ok att visa känslor och att 

vistelsen präglades av att upprätthålla en fasad gentemot såväl medfångar som personal. För 

att vinna respekt av de andra medintagna var det av vikt att aldrig skvallra eller gola till 

personalen eller att visa sig svag eller feg utan att alltid stå för sina åsikter. Det beteende som 

var accepterat innanför anstalten var våldsanvändning och hot om våld.  

 

”Brukande av våld och hot om våld är utbrett inom avdelningarna och något som är 

accepterat inom anstaltskulturen. Det finns också en känsla av att man snabbt 

bestämmer vem/vilka som inte passar in och ska tryckas ned.”   

Respondent 1 
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Våld var ett beteende som respondent 1 använde sig av gentemot medintagna såväl som mot 

personal, under åldern 20-25 år, när denne inte kunde kontrollera sitt impulsiva beteende 

under aggressioner eller frustrationer. För att klara av detta upplevde respondent 1 att han fick 

tränga undan sina humana och medmänskliga sidor för att klara av en längre anstaltsvistelse. 

Först på senare år lärde sig respondent 1 att han tjänade på att hålla det inom sig för att vinna 

fördelar som exempelvis permissioner. 

 

Respondent 1 och dennes upplevelse av avskärmning inför våldshandlingar ger stöd för 

Goffmans teori om rollövertagande men även för ett anpassningsbeteende som sekundär 

anpassning
56

. Rollövertagandet här består i respondentens fasad av att vara en annan som han 

inte upplever sig vara. Att ta över rollen som fånge och anpassa sitt beteende efter den 

förutbestämda rollen avskärmar respondenten från sitt riktiga jag. Goffman redogör för 

anpassningssätt som respondent 1 beskriver, att inte skvallra eller gola till personalen. 

Våldsanvändandet är en del av de medel i den informella kontrollen som den sekundära 

anpassningen innebär. Att inte visa sig feg och alltid stå för sina åsikter ger även stöd för 

beskrivningen utav Irwin och Cressey om de koder som gäller även ute i samhället i stort och 

som inne på anstalten innefattar intagna som orienterar sig mot den kriminella livsstilen.  

 

Respondent 2 uppger på frågan om hur han upplevde situationen och om han kunde vara sig 

själv svarade han: 

 

”Ja, mer eller mindre i en absurd, fullkomligt sinnessjuk situation under fullkomligt 

skadade premisser”. 

Respondent 2 

 

Vidare uppgav respondent 2 att våld och hot om våld inte var acceptabelt beteende liksom 

mobbning, förtal och stöld. I avseende av specifikt beteende för att erhålla respekt av 

medintagna uppgav denne att han upplevde att det inte var något specifikt beteende förutom 

att hålla sig hel, ren och glad. I situationer där respondenten upplevde frustration eller 

aggression uppgav denne att han känslomässigt vände sig inåt men att han även ägnade sig åt 

skapande för att ge kreativt utlopp när det tilläts. 
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Respondent 2 och dennes upplevelse att han var sig själv inne på anstalten kan kopplas till 

Goffmans teori om att moral och kulturen inne på anstalten skapas utifrån de intagnas 

medhavda kulturella värderingar, detta då respondent 2 var förstagångsdömd och avtjänade ett 

förhållandevis kort straff. Detta kan styrka Goffmans teori om att respondenten inte utsatts för 

den diskulturation och långvariga frånvaro av samhällets allmänt accepterade moralkompass. 

Det speglar sig även i respondentens attityd gentemot icke acceptabelt beteende om hot och 

våld, mobbning och förtal samt stöld som innehavande av en allmänt accepterad syn på 

beteende i en samhällelig gemenskap. Det kan dock uttydas en klar påverkan som dock inte 

fundamentalt ändrade respondentens personlighet. Vilket speglas i respondentens rolltagande 

gentemot sitt förhållningssätt mot personalen 

 

En jämförande analys av de bägge respondenternas attityder och beteende innanför anstalten 

ger stöd för Goffmans teori om att det är en medhavd kultur som ligger till grund för hur 

individen anpassar sig i relation till hur lång tid som frihetsberövningen gäller. Även Irwin 

och Cresseys teori som går i linje med Goffman tyder på detta. Respondent1 har som 

återfallsförbrytare och yrkeskriminell befunnit sig bland kriminella i anstalt och med 

kriminella även utanför anstalten och under en längre tid. Detta talar för att respondent 1 har 

identifierat/orienterat sig gentemot den kriminella kulturen och de accepterade beteenden som 

innefattar en våldskultur såsom Irwin och Cressey beskriver i sin teori
57

. Respondent 2 som 

inte har tidigare erfarenhet från fängelse eller den kriminella kulturen, orienterar sig mot den 

konventionella kulturen som finns ute i samhället och delas av majoriteten av laglydiga 

medborgare. Där icke accepterat beteende för respondent 2 således är våldskulturen och den 

kriminella kulturen. 

5.3 Utanför anstalt 

Respondent 1 uppger att de skillnader som han upplever i beteende på utsidan i förhållande 

till insidan handlar om vilken miljö som man befinner sig i. Våld som respondenten angav var 

accepterat beteende på insidan, är inte accepterat på utsidan om man lever i en icke kriminell 

miljö på utsidan. 
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”Ja, om man lever i en icke kriminell miljö på utsidan med andra sociala normer och 

strukturer.” 

Respondent 1 

 

På utsidan upplever respondent 1 sig kunna vara sig själv gentemot de vänner som han valt att 

ha kvar idag och att det inte innebär något specifikt beteende för att erhålla deras respekt. 

Frustration och aggressions kontroll uppger respondent 1 i 9 av 10 fall innebära att han håller 

det inom sig, dock redogör inte respondenten hur han hanterar dessa känslor i det kvarvarande 

fallet på utsidan. Respondent 1 och dennes syn på att det är acceptabelt med våld även på 

utsidan om man lever i en kriminell miljö styrker Goffmans teori om att det är kultur som är 

specifikt för den kriminella identiteten och inte fängelsemiljön i sig. Det ger även stöd för 

Irwin och Cresseys syn på en kriminell kultur istället för anstaltskultur.  

 

Respondent 2 uppger att det inte finns skillnader i accepterat beteende vilket som tidigare 

påvisar en likvärdig syn på beteende och attityd innanför och utanför anstalt. Vidare uppger 

respondenten att han för det mesta upplever sig vara densamme på utsidan som på insidan 

även fast vissa i dennes bekantskapskrets fördömer honom som person.  

 

”Ja, för det mesta. Vissa fördömer en fortfarande efter drygt ett år efter muck, men de 

är kanske inte heller riktiga vänner”. 

Respondent 2 

 

Den skillnad som kunde noteras var att respondentens sätt att hantera frustration eller 

aggression angavs vara annorlunda. På utsidan upplevde respondenten sig inte bli arg eller 

frustrerad så till den grad att det leder till reaktion. På insidan så tvingades denne hålla det 

inom sig eller kanalisera det utåt genom skapande. Detta förklarar respondent 2 med dennes 

syn på att accepterat beteende på insidan innebar att allt utkristalliserades och var tillspetsat 

medan utsidan istället är uppblåst och schablonmässigt fördömande. 

 

Respondent 2 och dennes likvärdiga syn på accepterat beteende och sitt eget agerande styrker 

ytterligare teorierna om individen som kulturbärare. Skillnaden i hanterandet av frustration 

och av aggression kan härledas till Goffmans teori om kolonisering, som en anpassning till det 

begränsande handlingsutrymmet inom totala institutioner. Som en maximering av känslor som 

leder till aggressioner eller frustrationer uttryckta till inåtvänt eller legitimt skapade uttryck. 
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En jämförande analys av respondenternas inställningar till attityder och beteende utanför 

anstalt visar åter att det finns skillnader i hur respondenterna upplever vad som är accepterat 

beteende. Våld är enligt respondent 1 kopplat till kulturen i sig och inte enbart den miljön han 

befinner sig i. På liknande sätt anger respondent 2 att det inte är miljön i sig utan kulturen som 

definierar ett acceptabelt beteende, som för denne innebär en icke våldskultur. Att bägge 

respondenterna uppger sig kunna vara sig själva på utsidan är det gemensamma för bägge 

respondenterna. Det som dock skiljer dem åt är att respondent 1 endast uppgav sig vara sig 

själv på utsidan. Det kan tolkas som att respondent 2 inte har hunnit överta en roll under den 

tid som frihetsberövandet varat, inte heller utsatts för den diskulturation
58

 som Goffman 

förespråkar och som kan uppstå vid längre tid av frihetsberövning
59

. Detta verkar dock vara 

fallet för respondent 1. 

 

Respondenternas förmåga att hanterar känslor av frustration och aggression på utsidan är 

ytterligare skillnad som kan utläsas. Respondent 1 uppger att han alltjämt håller det inom sig 

och respondent 2 uppger sig inte uppleva frustration och aggression till den grad på utsidan att 

det leder till reaktion. Beteendet att hålla känslorna inom sig uppgav respondent 1 var ett 

anpassningsbeteende då det i anstaltskulturen inte anses korrekt att visa känslor annat än vid 

dödsfall i familjen. Det kan tolkas såsom beteendet att hantera frustration och aggression för 

respondent 1 är dennes naturliga, då respondent 1 uppger sig kunna vara sig själv utanför 

anstalten. Dock finner jag inget entydigt stöd för detta i någon av teorierna. 

5.4 Jämförande perspektiv 

Respondent 1 uppger att han inte uppträder annorlunda mot yrkeskriminella individer oavsett 

om de är på in- eller utsidan. De upprepade vistelserna i anstalt har gett respondenten insikten 

av att han klarar av mycket mer än han trodde och att respondentens motgångar har lärt 

honom vilka hans riktiga vänner är. Detta är de positiva effekterna av frihetsberövningen 

anger respondenten. Som negativa effekter anger respondenten att dennes tilltro gentemot 

samhället har minskat, nästan försvunnit. I likhet med respondent 2 har ett starkt ogillande 

gentemot kriminalvården utvecklats. 
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Jag känner ett hat mot kriminalvården/kriminalvårdare trots att jag på ett medvetet 

plan vet att den enskilda vårdaren inte behöver ha gjort något fel. 

Respondent 1  

 

Respondent 2 anger att det inte finns skillnad heller på hur denne bemöter individer på vare 

sig insidan eller utsidan. Som positiv effekt av sitt frihetsberövande anger respondenten att 

han är kyligare, mer självmedveten, behärskad och lugn. Respondenten anger vidare att han är 

mer förstående och förlåtande. 

 

”jag ser folk på ett mer öppnare och mer förlåtande sätt. och inser att man kan hamna i 

fängelse av många olika skäl och att livet är kort och orättvist, jag lever för dagen” 

Respondent 2 

 

Respondent 2 uppger att den negativa effekten i likhet med respondent 1 är en avsaknad av 

förtroende för rättsväsendet. Respondenten har i likhet med respondent 1 utvecklat ett förakt 

gentemot Kriminalvården som han beskriver som:  

”en bedrövligt skött maktmaskin full av lågbegåvade och föraktfulla drönare utan 

kontroll på den misskötsel de utsätter intagna och deras familjer för.” 

 

Respondent 2 uppger vidare som negativ effekt att han efter avtjänat straff fortsätter att 

straffas flera år efteråt på grund av alla fördomar. Genom att ha förlorat i stort sett alla sina 

vänner uppger han sig leva väldigt isolerat idag. Relationer och vänskap har påverkats 

negativt av frihetsberövandet. Respondent 2 uttrycker det så här: 

 

”Jag litar inte på någon, längre än att jag är beredd på att de är borta imorgon. Man 

inser att alla är så rädda och fega för att våga ta ställning och ta kontakt. Hellre döma 

än att fråga och bli ifrågasatt själv”. 

Respondent 2 

 

Det som är centralt i det jämförande beteendet och som skall avspegla en relationell 

jämförelse i attityder mellan tiden som frihetsberövad och tiden i frihet respondenterna 

emellan, ger en tydlig bild av det starka ogillande gentemot kriminalvården som bägge 

respondenterna har utvecklat. Vidare kan de negativa effekterna av att ha varit intagen i 

anstalt tillsynes vara övervägande i tyngd eller innehåll om än inte till antal än de positiva, 

som mer är kopplade till personliga egenskaper som uttalad ökad kylighet, ökad förståelse för 

andra individers livssituationer.  
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De övervägande negativa egenskaperna som hat mot samhället och avsaknad av förtroende 

gentemot rättsväsendet, ger stöd för Bondessons teori att den process som hon kallar 

prisoniseringsprocessen, sker under fängelsevistelsen. Till övervägande del innebär en negativ 

påverkansprocess att individen, den intagne, intar en mer prokriminell inställning och 

socialiseras in i en kriminell subkultur
60

. En giltig analys över denna gemensamma attityd 

gäller Goffmans redogörelse om förhållandet på fängelset, att det starka ogillandet är en 

förlängning av de antagonistiska stereotyperna som råder mellan intagna och personal. Ett 

resultat av de återkommande kränkningarna under verkställigheten i form av visitationer, 

urinprov och intrång i den personliga integriteten som personalen utsätter intagna för. Detta 

starka ogillande manifesteras efter frigivningen hos den tidigare intagne i det starka ogillandet 

av rättsvårdande myndigheter. De negativa effekter gällande respondent 2 och dennes förlust 

av vänner och isolerade liv till följd, styrker även Goffmans teori om stigmatisering, där 

fördomarna straffar den tidigare intagne och exkluderar honom från den sociala 

gemenskapen
61

. Som Petersilia klargjorde behöver det inte betyda att respondent 2 förändrats 

utav frihetsberövningen, utan samhällets syn, i detta fall tidigare vänner till respondent 2, har 

förändrats. Respondent 1 uttrycker sig mer reserverat i den form som antyder att han valt sina 

vänner idag, som en effekt av att upprepade frihetsberövningar lärt honom att urskilja dennes 

riktiga vänner. Sammanfattningsvis i analysen ger Goffmans teori mest stöd då 

respondenternas respektive utsagor och beteenden placerar sig i kategorierna för respondente1 

som varandes utsatt för diskulturation samt respondent 2 som bärande av prosociala 

värderingar ifrån en tidigare kultur som inte påverkats av interneringens längd. 

6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det fanns samstämmighet eller skillnad i 

beteende och attityder hos individer som har varit frihetsberövade och intagna i anstalt. 

Frågeställningen gällde vad frihetsberövningen ger för effekter och hur dessa effekter 
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påverkar synen på attityder och beteende för intagna i fängelse efter frigivning. 

Samstämmigheten handlar om attitydförändringar gentemot rättsvårdande instanser och 

negativa effekter som utanförskap i personliga relationer på grund av stigmatisering.  

Skillnaderna gäller respondenternas beteendemönster innanför och utanför anstalten och 

hanterandet av frustration och aggressioner innanför anstalt. 

 

Min slutsats är att det finns likheter emellan respondenterna avseende förändrade attityder 

gentemot andra människor. Både den förstegångsdömda och återfallsförbrytaren uppvisar en 

bitterhet och ilska gentemot kriminalvården. Min tolkning av de gemensamma 

attitydförändringarna bygger främst på Goffmans teorier om totala institutioner och dennes 

syn på förändring i den intagnes moraliske karaktär som sker under mortifikationsprocessen. 

En avskalnings- och avslipningsprocess påbörjas vid intagningen till anstalten genom de steg i 

processen som innefattar kränkningar gentemot den personliga integriteten och bortlämnandet 

av personliga tillhörigheter såsom kläder och andra tillhörigheter, vilka oftast utgör en 

förlängning av den personliga identiteten. En individ presenterar och kännetecknar sig genom 

sin klädstil och sina materiella attribut. Förutom förlusten av fysiska tillhörigheter så innebär 

även intrånget mot den fysiska kroppen en del av förlusten av den personliga säkerheten. Att 

upprepade gånger under sin vistelse strippas naken och inspekteras vid visitation och 

urinprov, att få sina få tillåtna personliga tillhörigheter genomsökta vid dygnets alla möjliga 

timmar, och ständigt misstänkliggöras som en opålitlig avidentifierad och omyndigförklarad 

varelse är enligt min slutsats en fullt möjlig bakgrund till att bägge respondenterna har 

utvecklat likadana aversioner gentemot kriminalvården, dess personal och de rättsvårdande 

myndigheterna. 

 

Respondenternas respektive relationer till vänner har jag reflekterat över som gemensamma 

likheter. Där både respondenter uttalar, om än indirekt av respondent 1, att respondenterna har 

fått sin vänskapskrets marginaliserad. Respondent 2 uppger även att han lever tämligen 

isolerat. Jag har tidigare redogjort för teorin om stigmatisering. Goffman beskriver stigma 

som ett dubbelriktat perspektiv med att vara en misskrediterad situation eller en 

misskreditabel situation
62

. Detta tolkar jag som att respondenterna läser in mer än situationen 

avger, kriminalitet eller en fängelsedom i sig syns inte på en individs yttre, det handlar om en 

misskreditabel situation, med undantag för det fall då individen medvetet utrustar sig med 
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symboler i form av kläder eller tatueringar som ger en direkt antydan till en kriminell livsstil 

såsom gängmärken etc. Jag menar då att den dömde tror att andra ser eller vet att han varit 

intagen i anstalt. Respondenterna bedömer det som varande en misskrediterad situation, och 

därmed kan det förklara deras egenskap att dra sig undan samhället och undvika relationer till 

andra. Detta styrks i resultatet från mina data.   

 

Den tidigare forskning som jag presenterat och som i princip står i motsatsförhållande till 

varandra om huruvida det är miljön som skapar kulturen eller individen som bär med sig en 

redan färdigformad kultur, i uppsatsen anser jag stöd finns för bägge. Det är svårt att urskilja 

en entydig teori och fastställa ett specifikt samband. Återfallsförbrytaren uppvisar värderingar 

och beteende som i likhet med den förstagångsdömde härstammar från tidigare kultur och 

erfarenheter. Tämligen genomgående visar denna uppsats att det finns uppenbara skillnader i 

värderingar gentemot accepterat beteende såväl inne på anstalt som utanför i samhället. Detta 

talar för att teorierna om individen som kulturbärare är det som är avgörande för hur individen 

utvecklar eller anammar subkulturer inne på anstalten. Däremot ges även den förra teorin 

stöd, men det är svårt att ur datamaterialet kunna särskilja interaktionseffekterna mellan 

frihetsberövningens påverkan och individen som kulturbärare, men uppsatsen ger dock stöd 

för hur frihetsberövningen ger negativ påverkan för bägge respondenterna i synnerhet 

gällande stigmatisering. Mina tolkningar utgår främst ifrån hur respondenterna beskrivit sina 

egna subjektiva uppfattningar om att vara intagen i anstalt. Uppsatsen kan således inte anses 

ge stöd för att vara generaliserbar för samtliga som varit intagna i anstalt. 

 

Annan tidigare forskning som uppsatsen även ger stöd för är den som Zimbardo presenterade 

i the Stanford prison experiment. Uppsatsen ger stöd för rolltagande och rollförlust som följd 

av en intensiv mortifikationsprocess. Även om tidsaspekten i experimentet enligt min analys 

talade emot att det handlade om en kultur som skapades av miljön utan istället handlade om 

en anpassning till rollerna. Anpassningen grundades i deltagarnas subjektiva förförståelser om 

hur en adekvat roll som vakt och intagen skulle spelas. Att deltagarna som spelade intagna 

blev så medtagna i rollen och uppvisade psykologiska och fysiologiska bieffekter kopplar jag 

till Zimbardos slutsats av forskningsstudien, dennes förståelse och insikt hur fängelsemiljöer 

avhumaniserar människor, förvandlar dem till objekt och ingjuter en känsla av hopplöshet och 

maktlöshet. 
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Av de teorier som redogörs för och som denna uppsats ger stöd åt är det framförallt 

stigmatiseringsteorin. En anstaltsvistelse och den låga proaktiva statusen som den bidrar till är 

gemensamma effekter som respondenterna har redovisat. Dessa får den frigivne främst känna 

av i situationer vid kontakter med tidigare vänner och nya bekantskaper när de skall söka 

arbete eller bostad
63

. Den frigivne förlorar ofta sitt körkort, vilket ytterligare försvårar 

möjligheten till anställning. Möjligheten minskar att arbeta inom kommunala, statliga eller 

privata företag, som i allt större utsträckning begär utdrag ur belastningsregistret, även fast det 

inte handlar om säkerhetsskyddade yrken. Detta kan gälla upp till 10 år efter att strafftiden 

gått ut. Detta är incitament som försvårar återanpassning i samhället och verkar för högre risk 

till återfall i brottslighet
64

. Frihetsberövning går oftast bortom straffet – att bli berövad 

friheten, och kan i visa fall fundamental ändra eller påverka en persons attityd, karaktär eller 

identitet, innanför och utanför fängelset.  

 

När det gäller teorierna om primär och sekundär samt individualistisk anpassning så finner jag 

inte stöd i uppsatsen för uttalad primär eller sekundär anpassning av respondenterna utöver 

respondent 1 och dennes användande av våld och hot om våld gentemot medintagna och 

personal vid tidigare frihetsberövning. Det som dock kan ges stöd åt teorierna baserat på mina 

observationer handlar om respondenternas individualistiska anpassning. Respondent 1 

uppvisade en mer hård omedgörlig linje som manifesterades i en öppen vägran att samarbeta 

med personalen och dess regler. Istället för tidigare angivna våldsanvändande handlade det 

mer om en administrativ omedgörlighet med skrivelser och överklagningar samt åberopande 

av regelverket inom organisationen. Respondent 2 uppvisade en blandning av dra sig undan 

situation, dock inte till den grad som Goffman beskriver med psykos, utan mer att han höll sig 

mestadels för sig själv och avskärmade sig från miljön mentalt. Denne uppvisade också en 

kolonisering, som fann sin maximala tillfredställelse inom institutionen i form av musik- och 

idrottsintresset.  

6.1 Konsekvenser för allmän policy - Vård eller förvaring? 

Redan 1961 när Goffman skrev sin essä om de anstaltslivets sociala villkor framkom det att 

den allmänna uppfattningen om totala institutioner var att de enbart fungerade som 
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förvaringsutrymmen för intagna, även om de ville framställas som förnuftiga organisationer, 

effektiva som presenterade officiellt erkända och gillande resultat. Precis som Goffman citerar 

är det även idag allmänt erkänt att totala institutioner, speciellt fängelsen, vanligen i hög grad 

misslyckas med att uppnå sina officiella målsättningar. Nordisk återfallsstatistik publicerad 

2010 baserad på statistik för dömda från 2005, visar exempelvis att Sverige ligger högst i 

återfallsstatistik med 68 % bland tidigare anstalts dömda, bland samtliga brottskategorier
65

. 

 

Petersilia beskriver effekterna av frihetsberövande i liknande ordalag och statistik. Petersilia 

uppger en återfallsstatistik i USA av frihetsberövande för anstaltsklienter med upp till 68 %
66

. 

Om hur fleratlet av de som idag döms till fängelse historiskt sett inte skulle skickas till 

fängelse. Hon använder den medicinska termen iatrogen som jämförelse på 

kriminalvårdspolitiken idag, då den betyder just det som verksamhet bidrar till, när en 

vårdinsats som ges förvärrar istället för att avhjälpa det bakomliggande vårdbehovet. Intagna 

kommer ut i sämre form efter sin fängelsevistelse än de var innan. Få kommer tillbaka upp på 

sina fötter och flertalet anammar kriminella värderingar, ilska och bitterhet från 

frihetsberövningen. I realiteten menar Petersilia så har rättsväsendet bidragit till att skapa 

förutsättningar för fortsatt brottslighet i stället för att bekämpa den.  

 

Föresatsen från svenska rättsvårdande myndigheter är att reformera, återanpassa och rusta den 

dömde till ett laglydigt liv som en produktiv samhällsmedborgare. Detta formuleras tydligt i 

den gällande fängelselagen från 2010 om verkställighetens mål och utformning i de inledande 

paragraferna 4 och 5
67

. Som jag anförde i min inledning så innebär frihetsberövning en klar 

skadlig påverkanseffekt på individen som utsätts för det. Kriminologer har länge förespråkat 

att fängelser föder kriminalitet och fungerar som utbildningsinstitution i brott och skapar mer 

kriminogena effekter än de förhindrar, att individer som muckar ifrån anstalter gör det oftast 

med starkare band till andra kriminella, utökade kriminella färdigheter och mer antisociala 

attityder
68

. Min sammanfattande bild är att innehållet och den tilltänkta vården inte är adekvat 
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för att bemöta den skadliga inverkan som redan marginaliserade och utsatta individer utsätts 

för under sin fängelsevistelse, att det alltigenom av min egen erfarenhet och respondenternas 

utsagor handlar om förvaring utan vård. 

6.2 Framtida forskning 

När det gäller nationell forskning så är det enligt min egen mening aldrig bra att den 

myndighet som har ansvaret för den sköter eller finansierar forskningen, eller ens är ansvariga 

och bestämmer över externa forskares frågeställningar eller urval
69

. Detta kritiseras också av 

Cheek (2003) i egenskap av att finansierad forskning inte är neutral forskning då den indirekt 

eller direkt påverkas av finansiärens önskemål och förväntningar
70

. Det kan även framstå som 

att maktpositionen gör det omöjligt för myndighetens egna forskare att vara objektiva. I en 

djupintervju eller enkätsituation kan dessutom de respondenterna som befinner sig i 

myndighetens förvar, känna tvång att medverka eller att avlämna svar som kan tänkas vara 

”rätt” svar eller lämpliga svar för att undgå repressalier eller konsekvenser under 

verkställigheten.  

 

Med detta vill jag säga att framtida forskning om interaktion mellan intagna, 

återfallsprevention och rehabilitering- och påverkansprogram inom kriminalvården skall 

skötas av oberoende forskare helt frikopplade från kriminalvården utan rapporteringsansvar 

till eller finansiellt anslag från kriminalvården eller av kriminalvården ansluten myndighet 

eller organisation. Att mer fokus måste ligga på att reducera de individuella negativa 

påverkanseffekterna för att förhindra återfallen. Som Mandelas citat säger så är det inte 

genom hur en stat behandlar sina högsta medborgare som en stat kännetecknar sig, utan hur 

de behandlar de lägsta 
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