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Sammanfattning 
Vi genomförde denna studie i syfte att utreda vilka tänkbara effekter ett långt 

fängelsestraff skulle kunna ha på den enskilda individen. En aktuell fråga för oss 

har därför varit huruvida fängelsestraffet genererar positiva eller negativa effekter 

på den enskilde eller möjligen en kombination av båda. För att undersöka detta har 

vi genomfört intervjuer och en observation av intagna på en säkerhetsanstalt i 

Sverige. Vi lyckades utifrån vårt studiematerial identifiera främst negativa effekter 

vilka indikerade på att individen distanserar sig allt längre ifrån samhället. 

Klienterna uppvisade bland annat beteenden och identitetsförändringar som riktade 

sig bort ifrån det rådande samhällets normer. Detta förväntades bero på att de 

intagna anpassat sig till livet i fängelset och på så sätt ersatt sina sociala färdigheter 

till den aktuella miljön. Vissa klienter har utvecklat nya sätt att kommunicera på 

genom den interaktionen som skett med andra intagna. Den kommunikationen 

symboliserades främst av ett känslolöst och tufft språkbruk vilket krävs för att klara 

sig på anstalten. Slutsatsen som vi kunnat ta utifrån vår studie är att det 

förekommer negativa effekter av ett långt frihetsberövande. Däremot konstaterade 

vi att det behövs mer forskning inom området för att dra konkreta slutsatser. 

 

Nyckelord - differentiell association, sociala band, kommunikation, identitet 
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Abstract 
”Behind the curtains of prison” 

A qualitative study of institutionalization among long term prisoners     

 

 

The purpose of this study was to investigate effects of long term imprisonment on 

inmates. Our prime interest have ben to identify if eventual effects are considered 

positive or negative or even a combination of the two. To answer these questions 

we conducted observations of convicts in a high security prison in Sweden. The 

collected data were followed by interviews with individuals who have spent 

considerable time behind bars. We discovered several different behavioral effects 

whilst conducting our study. Most of them indicated negatively by alienating and 

suppressing the individual's development, distancing them further away from the 

community. Inmates tend to alter their behavior substantially when being locked up 

for longer periods of time in small places with other criminals. Hence their 

identities change to fit into the environment. Some individuals develop 

communicational skills to adapt and manage their lifestyle in prison. In general, 

incarcerated individuals develop special social skills that are crucially needed in 

prison environment but tend to be redundant in the social community. 

 

Key words - differential association, social bonds, communication, identity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3 

Förord 
Den här studien var av många anledningar svår att genomföra. Vi önskar tacka de 

intagna för de intervjuer vi gjorde och att de gick med på att delta i vår observation. 

Vi önskar även rikta ett tack till personalen inom Kriminalvården som möjliggjort 

arbetet. Fängelser är ofta en mycket sluten och svåråtkomlig miljö att studera. Men 

tack vare dessa personer har vi kunnat genomföra en mycket intressant och givande 

studie. 

 

Vi som genomfört denna studie har gemensamt ansvarat för arbetets alla 

beståndsdelar. För att få tillgång till studiematerial har vi utnyttjat individuella 

kontakter inom Kriminalvården.  

 

Vi vill även tacka vår handledare My Lilja för hennes vägledning och tålamod. 

 

Stockholm i Maj 2017 

Arash Masarrat och Robert Nellsten 
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1.Inledning 
Inledningsvis kan vi konstatera att fängelsestraffet är den mest omfattande sanktionen 

som kan delas ut enligt svensk lag. Samtidigt kan vi även påstå att fängelsestraffet är ett 

aktuellt tema i den svenska samhällsdebatten. Massmedialt hör vi dagligen om olika brott 

och hur långa fängelsestraff som utdelas förövarna men vi är relativt omedvetna om hur 

straffet påverkar de drabbade. Speciellt drabbade är de individer som dömts till längre 

frihetsberövanden då dessa tenderar att distanseras från samhället (Bondeson 1974:4ff).  

 

En fråga vi kan ställa oss själva är varför vi skickar folk till fängelse? De väsentliga 

målsättningarna med fängelsestraffet är att bestraffa den individ som har brutit mot lagen 

vilket definieras av Bondeson (Bondeson 1974:27) som vedergällning. Individen skall 

samtidigt lära sig av sitt misstag och avskräckas från att bryta mot lagen ytterligare 

gånger. Då individen väl sitter på anstalt förväntas hen rent geografiskt inte kunna bryta 

mot samhällsnormerna utanför den aktuella anstalten vilket redovisas av Bondeson (ibid.) 

som ett upprättat samhällsskydd. Slutligen kan vi motivera den kanske viktigaste 

aspekten av fängelsestraffet vilket är behandling. Individen skall rehabiliteras på ett 

sådant sätt att hen efter sin anstaltsvistelse inte återfaller i kriminalitet.  

 

Dessa ovanstående målsättningar med fängelsestraffet hamnar emellertid i konflikt med 

varandra då exempelvis vedergällning innebär att straffa individen samtidigt som man 

genom straffet skall behandlas och rehabiliteras (Bondeson 1974:27). Det är kring 

liknande tankar vår studie har producerats då vi vill undersöka långa frihetsberövanden 

och de effekter som följer med straffet.  

 

Om man hänvisar till mitten av 1970 talet kan man konstatera att Sverige är 

internationellt kända för sin långt utvecklade kriminalvård (Bondeson 1974:3). Då syftar 

man främst på att Sverige förespråkar en väldigt liberal straffrättsideologi där 

förebyggandet av onödiga lidanden har resulterat med lägre återfall bland intagna (ibid). 

Under de senaste 50 åren har antalet livstidsdomar i Sverige ökat kontinuerligt. Från år 

1965–1999 har 170 livstidsdomar registrerats (Regeringen 2005:29). Antalet 

livstidsdomar har ökat påtagligt de senaste årtiondena och förväntas fortsätta öka i samma 

takt (Regeringen 2005:9).  

 

Regeringen anlitade år 2000 en utredare som fick i uppdrag att utarbeta förslag till en ny 

ordning för prövning av frigivning av livstidsdömda. Utredningen har bland annat 

bidragit till en reform som inneburit ett nytt system som tillåter livstidsdömda att få 

tidsbestämda fängelsestraff. Denna utredning har gått under namnet utredningen om 

frigivningsprövning av livstidsdömda. I utredningen finner man bland annat initiativen 

som lett till reformen som motiveras följande: livstidsdömda utan möjligheten för frigång 

kan inte erbjudas någon meningsfull verkställighet (Regeringen 2005:63). Det är även 

ekonomiskt resurskrävande för samhället att bekosta livstidsdömda på obestämd tid 
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(ibid.,5f). Samtidigt behöver man ta hänsyn till risken för institutionalisering vid så långa 

frihetsberövanden (ibid., 30).  

 

Utifrån ovanstående inledning kan vi konstatera att långtidsdömda blir allt fler i Sverige 

samt att vetskapen om dem existerar. Däremot krävs mera forskning kring vilka 

konsekvenser dessa individer kan få av sitt frihetsberövande.         

 

Det existerar forskning kring långtidsdömda samt vilka psykologiska effekter som kan 

uppkomma efter att individen avtjänat ett långt fängelsestraff. I en studie av Willibald 

Sluga (Sluga, 1977:35ff) undersöktes psykiska åkommor till följd av längre 

fängelsestraff. Studien visade bland annat hur individer förändras i anstalt. vissa 

utvecklade positiva estetiska förmågor som konstnärskap medan andra drabbades av 

psykosocial ohälsa. 

 

En annan studie av Frank och Gill (Frank & Gill, 2015:513ff) uppmärksammar 

identitetsskifte bland intagna efter längre frihetsberövanden. Studien visade bland annat 

att det sällan är så att en intagens identitet lämpar sig till livet utanför anstalten. Det 

förhåller sig snarare tvärtom dvs. individer utvecklar värderingar som är anpassade efter 

livet i fängelset. 

 

En kanadensisk studie har visat vilka effekter ett långt fängelsestraff kan ge den intagne. 

Flanagan (Flanagan 1995:55ff) sammanfattar effekterna som “The Ganser Syndrome” 

vilket innebär att individen under sitt fängelsestraff är understimulerad och därför kan 

utveckla en likgiltighet gentemot omgivningens normer. Viljelöshet och bristande 

motivation till att uttrycka sina åsikter anses överensstämma med syndromet. Överlag 

beskriver Flanagan individen som förminskad av fängelsesystemet. Intagna som 

tillskrivits “The Ganser Syndrome” har i vissa fall senare utvecklat schizofreni då 

åkomman visat sig ha liknande karaktärsdrag. 

 

Vi har även granskat en amerikansk delstudie på livstidsdömda (Liem & Kunst 2013:334) 

som visar att individer som avtjänar längre straff tenderar att utveckla särskilda 

destruktiva karaktärsdrag såsom psykisk ohälsa. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att identifiera vilka effekter ett långvarigt frihetsberövande kan 

ha på individen. Detta har skett genom deltagande observation samt genom att intervjua 

individer under pågående verkställigheter. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

  

 

❖ Vilken effekt har ett långt frihetsberövande haft på de intagna/intervjudeltagarna? 

❖ Hur kan man se att respondenterna skapar nya identiteter i fängelset? 

❖ På vilket sätt anser intervjudeltagarna att fängelsevistelsen har bidragit till deras 

möjligheter till att återanpassas till samhället? 
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1.3 Förklaring av begrepp  
Vi kommer nedan att redogöra för två centrala begrepp som genomsyrar studien. 

 

1.4 Institutionalisering    
Begreppet institutionalisering är inte ovanligt inom straffrätt och det finns många olika 

forskare inom området som belyser begreppet på olika sätt. Vi har valt att använda oss av 

sociologen Erving Goffmans (1961) definition. Bondeson (Bondeson 1974:66ff) hänvisar 

till Goffman som förknippar begreppet institutionalisering med negativa 

påverkansprocesser i tvångsorganisationer. Tvångsorganisationer omfattar enligt 

Goffman bland annat fängelser, sjukhus och ungdomsvårdsskolor. Dessa negativa 

processer behandlas i Goffmans analys (Goffman 1961:14–48) och visar att individer 

som exponeras för tvångsrehabilitering under längre perioder tenderar att med tiden bli 

anstaltsanpassade eller “institutionaliserade”. Eftersom de intagna praktiskt taget blir 

omhändertagna beträffande allt i från matlagning till vardagliga rutiner tenderar de att 

passiviseras. Det problematiska inträffar då klienterna har sonat för sina brott och ska bli 

en del av samhället igen samtidigt som bilden av samhället är avskärmad och föråldrad.  

 

1.5 Prisonisering   
Inom fängelseforskning finner man prisoniseringsbegreppet associerat med sociala 

strukturer som råder hos de intagna. Donald Clemmers ansatser inom området uppfattas 

som väldigt inflytelserika och går att finna i hans verk “prison community”. Där antyder 

han utifrån sin egen empiriska forskning (Clemmer1940:298) hur fängelset är 

prisoniserande (prisonization). Med detta menar Clemmer att de intagna bli mer 

kriminella desto mer tid de tillbringar på anstalten. Detta begränsar i sin tur chanserna till 

en lyckad återintegrering till samhället. Prisoniseringseffekten är enligt Clemmer (ibid.) 

en assimileringsprocess som varje klient på anstalten genomgår tills att denne anpassar 

sig till den rådande fängelsekulturen. Utifrån sitt umgänge och känslan av maktlöshet 

som kan upplevas i samband med oförmågan att göra självständiga val blir då den 

rådande anstaltskulturen den “rätta” vägen.  

På anstalten existerar ofta värderingar som tar avstånd ifrån samhällsnormerna. För 

många intagna blir den enda vägen att passa in i gruppen genom att acceptera de 

prokriminella värderingar som existerar. 

1.6 Disposition 

Abstract/Sammanfattning 

Detta är en del som i kortfattat förklarar studiens syfte, tillvägagångssätt och 

övergripande resultat. 

 

Inledning 

Denna del syftar till att ge läsaren en bakgrund till vår studie. Varför vi har valt att 

fokusera på just dessa forskningsfrågor och vad det är för svar vi söker. Här beskrivs 

också tidigare forskning i syfte att ge läsaren en god bild av vad som hittills har 
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framkommit i vetenskapliga studier. Vi presenterar våra forskningsfrågor och beskriver 

syftet med vår studie. 

 

 

Teori 

Under detta avsnitt presenterar vi ett antal kriminologiska teorier som vi anser är 

applicerbara som en bidragande förklaringsmodell till våra resultat. Vi kommer att 

beskriva respektive teori, dess bakgrund och vilken eventuell kritik som riktats mot den. 

 

Metod 

Vi redovisar stegvis och utförligt hur vi har gått tillväga för att uppnå våra resultat samt 

motiverar våra metodval. Det förekommer också en löpande diskussion kring för och 

nackdelar och hur vi har gått tillväga i beslutsprocessen. Avsnittet hanterar slutligen hur 

vi har gjort vårt urval beträffande en observation samt en intervjustudie. Under denna del 

kommer vi även att beskriva våra ontologiska och epistemologiska ståndpunkter. 

 

Resultat och analys 

Här kommer vi utförligt att presentera erhållna resultat från insamlade data, utfallet av 

gjorda analyser samt de slutsatser som bygger på resultaten. 

 

Diskussion 

Detta avsnitt kommer att innehålla en mer djupgående diskussion och problematisering 

kring våra slutsatser. Vi kommer kritiskt granska metodval beträffande styrkor och 

svagheter. I slutet för vi en diskussion kring tänkbara forskningsområden för framtiden. 

 
 

2. Tidigare forskning  
I vår genomgång av tidigare forskning har vi läst mycket litteratur samt använt oss av                 

sökning i olika databaser som Discovery och Web Of Science. I databaserna har vi 

använt oss i första hand av sökord som “institutionalisering”, “imprisonment”, “long term 

effect of prison”och “incarceration”. När vi gjorde dessa sökningar så fick vi en 

överväldigande mängd träffar (176 000) inom ramen för olika ämnen som ekonomi, 

tobaksodling, kriminologi samt hälso och sjukvård. För att sortera sökningen vidare valde 

vi endast att söka efter texter som var peer reviewed, kunde visas i fulltext och med 

ämnesvalet kriminologi. Då blev antalet ca. 6000.  

Vi har utefter vårt ämnesområde sorterat bort de träffar som inte är relevanta för vår 

studie i kriminologi. Resterande antal blev då ca. 200.  

Många av de artiklar vi valt att exkludera behandlade vistelsen på mentalsjukhus varpå vi 

inte ansåg dessa som relevanta. Andra artiklar exkluderades för att det inte berörde 

långtidsdömda. Vi angav inget geografiskt sökområde utan ville söka forskning över hela 

världen. Vi hittade ett 30-tal artiklar som vi valde utifrån dess titel. Därefter läste vi 

igenom sammanfattningen på dessa och valde på så vis de artiklar som vi ansåg var 

relevanta för vår studie.  
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2.1 Psykosociala effekter i fängelse 
Willibald Sluga behandlar i sin studie (Sluga, 1977:35ff) psykiska åkommor till följd av 

längre fängelsestraff. Han menar att alla individer i en kontext påverkas på olika sätt. 

Vissa så pass illa att de faller utanför ramarna för vad forskarna anser är ett normalt 

psykiskt tillstånd. Personlighetsförändringar till följd av institutionalisering kallar Sluga 

för “functional psycho-syndrome”. Fenomenet brukar uppkomma efter ca. 4–6 års 

frihetsberövande. Innebörden av begreppet är mer eller mindre permanenta psykologiska 

förändringar hos individen. I vissa fall har även biologiska förändringar i det centrala 

nervsystemet kunnat påvisas. Funktionella psykiska problem till följd av lång tid i 

fängelse delar Sluga upp i fyra olika problemområden. 1) Emotionella störningar vilket 

behandlar individens oförmåga att uppleva känslor som en normal individ skulle känna 

vid en given situation. Detta kan innebära att individen uppvisar vredesutbrott som kan 

uppfattas som irrationella. 2) Nästa kategori berör störningar i association med förmågan 

att förstå och tänka. Detta innebär konkreta svårigheter för individen att förstå sin 

omgivning och reaktionerna som kan uppkomma kring en situation. Det är inte heller 

ovanligt att individer med dessa problem utvecklar hypokondri eller paranoia. 3) Nästa 

kategori behandlar eventuella förändringar hos individens psykologiska välmående. Det 

kan innebära att individen utvecklar ett infantilt beteende där hen vill undvika specifika 

saker likt ett barn. 4) Den sista kategorin kallar Sluga för sociala kontaktproblem. Det 

innebär att det uppstår en osäkerhet kring hur en individ skall hantera olika sociala 

relationer. Resultatet skulle kunna vara avvikelser av sexuell karaktär som exempelvis 

pedofili.  

 

En annan konsekvens av ett frihetsberövande kan vara att individen utvecklar positiva 

förmågor. Det kan innefatta konstnärliga egenskaper eller ett intresse för litteratur som 

kan resultera i författarskap. En något mer negativ konsekvens av ett frihetsberövande 

som Sluga (1977:35ff) understryker är att den intagne individen tappar greppet om 

verkligheten. För den intagne blir livet inne i fängelset bland kriminella värderingar en 

verklighet. Den lilla kontakten som finns med yttervärlden inne på anstalt är främst via 

vårdarna eller TV. Därav begränsas de intagnas verklighetsuppfattning till det anstalten 

har att erbjuda. Successivt så anpassas individen till anstalten fram till den tidpunkt då 

anstaltens normer ersätter samhällets normer. 

 

2.2 Identitetsförändring bland frihetsberövade  
Frank och Gill (2015:514ff) har undersökt vilka effekter ett långvarigt fängelsestraff kan 

orsaka individen. Deras studie visar bland annat hur de intagna förändrar sin identitet 

under tiden i fängelse. Dessa identitetsskiften förväntas ske frekvent under 

fängelsevistelsen i association till den aktuella omgivningen. Det är enligt forskarna 

sällan så att den intagnes identitet skiftar till ett beteende som uppskattas i det resterande 

samhället. Istället visar forskarnas observationer att de intagna utvecklar en allt grövre 

kriminell identitet inne på anstalten som genomsyras av kriminella värderingar. 

En egenskap hos de intagna som Frank och Gill (2015:514f) hävdar har utvecklats under 

tiden på anstalt är förmågan att kommunicera och förmågan att se i vilka kontexter olika 

typer av kommunikation krävs. Vissa tillfällen kräver att den intagne måste framhålla en 

tuff attityd för att kunna överleva i fängelset. Andra situationer kräver en medgörlig 
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kommunikation för att erhålla det hen vill ha. Utvecklingen av en sådan förmåga skulle 

kunna ses som en del i institutionaliseringsprocessen.  

Vidare hävdar forskarna (Frank & Gill 2015:517ff) att dessa olika sätt att kommunicera 

på går att associera med den intagnes skapande av en kriminell identitet. Det har visat sig 

vara destruktivt för klienterna att kontinuerligt sväva mellan olika identiteter. I takt med 

skapandet av den kriminella identiteten förlorar individen sina tidigare värderingar. Det 

blir mer en svävande identitet som anpassar sig till de existerande omständigheterna 

vilket i sin tur kan vara psykiskt påfrestande. Denna osäkerhet hos den intagne kan även i 

framtiden kunna påverka hens integration till samhället ytterst negativt. Den intagne kan 

ha backat i sin identitetsutveckling. Frågor som “vem är jag” kan uppkomma och 

individen kan därför få mycket svårt att inrätta sig i samhället. 

 

2.3 Livet i ett kollektiv 
Flanagan skriver (1995:56ff) att det inte finns tillräckligt med empiriska data för att 

fullständigt kunna kartlägga de långvariga effekterna av ett långt fängelsestraff. Flanagan 

påpekar även att de existerande studierna som berör institutionalisering speglar 

mångsidiga resultat på hur individer utvecklas efter att ha varit frihetsberövade en längre 

tid. Vissa individer slutar mer eller mindre att fungera som människor och bryts ned 

medan andra visar på ett stabilt psyke som kan hantera isoleringen från samhället. 

Flanagan menar att frihetsberövandets längd i sig inte kan förklara individens 

attitydförändringar eller skiften av värderingar gentemot lagen och dess tjänstemän.  

 

Däremot menar Flanagan att ett långvarigt fängelsestraff kan resultera i en ökad verbal 

intelligens bland klienterna. Främst på grund av att de intagna måste lära sig att anpassa 

sina kommunikativa förmågor så att det överensstämmer med övriga intagna. Detta 

eftersom samspelet bland klienterna är essentiellt för ett fungerande kollektiv.  

Sammantaget så visar Flanagans forskning (1995:58) att individer som har varit 

frihetsberövade under längre perioder tenderar att utveckla ett mer introvert beteende. 

Vissa data pekar på att graden av självmord är högre i fängelser än i samhället i övrigt 

medans andra studier visar det motsatta. Noterbart för Flanagans forskning är däremot att 

majoriteten av de självmord som äger rum inom ramen för kriminalvård sker i ett mycket 

tidigt stadium och inte som effekt av ett långt fängelsestraff. 

 

 

2.4 Institutionalisering vid tvångsvistelse 
Bondeson (1974:299f) ger tydliga exempel på institutionalisering utifrån sin forskning på 

ungdomsvårdsskolor. Flickorna i hennes studie nämner bland annat hur de ser sig själva 

som socialt handikappade efter sin tvångsvistelse. Detta förtydligas genom att 

respondenterna i hennes studie nämner en incident där en av flickorna otaliga gånger 

glömt nyckeln i portdörren till sitt hem eftersom det alltid varit någon annan som låst åt 

henne. En annan respondent (ibid.) beskriver även hur hon gått in på posten utan att ha 

någon som helst aning om hur man postar ett paket då det alltid har varit personalen som 

tagit hand om detta. 
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2.5 Distans till samhället 
Vi har även granskat en amerikansk delstudie (Liem & Kunst, 2013:334) på 

livstidsdömda. Studiens huvudsakliga fokus ligger på att individer som avtjänar långa 

fängelsestraff tenderar att utveckla särskilda destruktiva karaktärsdrag såsom psykisk 

ohälsa. Den aktuella studien har genomförts i Massachusetts, Boston.  

Studien (Liem & Kunst, 2013:334) visar att under en uppföljningsperiod på sex år så 

återföll majoriteten av studiens deltagare (frisläppta klienter) i brott tätt efter sin 

frigivning. En del av individerna uppges ha utvecklat mentala störningar i form av 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) vilket fastställdes genom officiella diagnoser. De 

narrativa berättelserna som artikeln bygger sin utgångspunkt på identifierar tydliga 

förbindelser mellan fångenskap och permanenta skador när det kommer till individens 

välbefinnande. Exempelvis så påstod majoriteten av respondenterna att de upplevde 

sömnbrist och återblickar där man återigen satt inlåst i fängelse. Samtliga respondenter 

upplevde även tunnelbanor och mindre utrymmen som obehagliga efter sin frigivning. De 

föregående exemplen är indikationer på att mental ohälsa är vanligt förekommande i 

fängelsemiljön. Detta kan i värsta fall utvecklas till kroniska syndrom såsom PTSD. 

 

Resultaten (Liem & Kunst, 2013:336) i den aktuella studien visar att det finns flera andra 

negativa konsekvenser av att avtjäna ett längre straff. Ett vanligt förekommande tillstånd 

som respondenterna upplever är “alienation”. Detta begrepp kan förtydligas genom 

känslan av utanförskap gentemot det etablerade samhället. Med andra ord så visade 

intervjuunderlaget att samtliga respondenter hamnat i ett mentalt tillstånd där man 

distanserar sig från samhället i tron om att man inte hör hemma inom den sociala 

inrättning som råder. 

 

I artikeln av Liem & Kunst (2013:336) framkommer också en åkomma vid namn- Social 

Sensory Deprivation Syndrome. Detta innebär att en längre frånvaro av vissa stimuli som 

t.ex. syn får kroppen att anpassa sinnet efter behov. Exempelvis så kan längre perioder av 

begränsad belysning eller ingen belysning alls leda till att individen får permanenta 

synskador. I den aktuella studien associeras åkomman främst med begränsat lokalsinne 

som även kan visa sig i en avskild miljö som inne på en anstalt. En del av respondenterna 

beskriver hur de kämpar med sitt lokalsinne efter frigivning. Det kan då bli svårt för 

individen att navigera sig till en destination förutom via den vägen man har för vana att 

använda. Dvs. individens kreativitet för nya lösningar har begränsats.  

 

Andra respondenter upplever en konstant paranoia och förvirring vid fysisk närhet. Detta 

antas bero på att man under sin tid i fångenskap varit väldigt isolerad. Liem och Kunst 

(2013:335f) refererar även till tidigare forskning som visar att utsläppta klienter kämpar 

mot en mängd andra komplikationer som hämmar deras återetablering till samhället. 

Uggen (2000) påpekar bland annat att möjligheterna att få ett arbete praktiskt taget är 

minimal då man besitter ett kriminellt register. Nieuwbeerta och Piquero (2003) hänvisar 

till en ökad dödlighet efter frigivning vilket de associerar med psykisk ohälsa.  

 

Sammantaget så beskriver den tidigare forskningen som vi valt att behandla hur ett 

långvarigt fängelsestraff ger eller kan ge många olika typer av konsekvenser för 
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individen. Relevant för vår frågeställning blir de successiva identitetsförändringar som 

många intagna tenderar att utveckla under långa frihetsberövanden. Forskningen 

beskriver främst dessa som negativa då många intagna glider bort i från de etablerade 

samhällsnormerna samtidigt som de ersätter dessa med normer som förekommer på 

anstalt. Den tidigare forskningen pekar även på hur många intagnas värderingar förändras 

till prokriminella värderingar då man interagerar med andra kriminella. Hur en individ 

assimileras till ett liv som frihetsberövad är väldigt individuellt. Enligt Flanagan 

(1995:55ff) utvecklar vissa individer psykiska åkommor och diagnostiseras med 

sjukdomar som schizofreni. Vad som är tydligt är att många effekter är individuella och 

forskningen spretar åt olika håll. Däremot anser vi att forskningen än så länge inte lyckats 

förklara vad som orsakar dessa identitetsförändringar samt hur det i sin tur kan leda till 

mental ohälsa och personlighetsförändringar.  

 

3. Teori 
Det finns flera relevanta kriminologiska teorier som skulle kunna appliceras till vår studie 

men vi har som utgångspunkt valt att förhålla oss till två teorier. Sociala band och 

differentiella associationer. Under våra intervjuer har det framkommit funderingar kring 

hur individer lär sig av sin omgivning. Därav anser vi att teorin om differentiella 

associationer är relevant för att förklara våra frågeställningar. Utifrån intervjudeltagarnas 

berättelser kan vi konstatera att deras sociala band till samhälle och familj varit 

bristfälliga. Av den anledningen blev det naturligt att intressera oss även för teorin om 

sociala band. 

 

3.1 Sociala band 
Travis Hirschi (1969) myntade begreppet sociala band i sin bok Causes of delinquency 

(Sarnecki, 2009:239ff). Teorin inspirerades främst av den franske sociologen Èmile 

Durkheims anomiteori som understryker att individens välmående präglas av de 

informella normer som råder i samhället. Durkheims initiativ (Sarnecki, 2009:242) har 

inspirerat till utvecklandet av det som kallas för kontrollteorier. Hirschis teori om sociala 

band lägger betoning på att det är individens band till det existerande samhället som 

möjliggör eller förhindrar brottslighet. Teorin går ut på att individens band till det 

etablerade samhället är centrala faktorer som kan associeras med brottsliga handlingar. 

Premissen blir då att försvagade eller frånvarande sociala band till det etablerade 

samhället ökar risken för avvikande beteende som brottslighet. Travis Hirschis sociala 

band kategoriseras in bland kontrollteorierna. Utgångspunkten i Hirschis terminologi är 

att sociala band utgår från fyra element vilka existerar som barriärer för att avhålla 

individen från eventuella brottsliga handlingar. 

 

Travis Hirschis originaltext om sociala band som beskrevs i “causes of delinquency” 

(1969) har även publicerats i en ny reviderad version 2002 där Travis Hirschi (2002:8) 

tidigt konstaterar att den viktiga frågan inte är varför vissa individer begår brott utan 

snarare vad det är som hindrar människan från att begå brott.  

Denna formulering som Hirschi bidrar med kännetecknar kontrollteoretikernas sätt att 

resonera kring avvikande beteende (Hirschi 2002:14). Ett avvikande beteende är 

resultatet av svaga sociala band eller avsaknaden av sociala band gentemot det etablerade 
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samhället. Dessa band till samhället korrelerar enligt Hirschi (ibid.) mer eller mindre med 

avvikande beteenden.  

 

De sociala banden delas in i fyra stycken element. 

Det första elementet enligt Hirschi (2002:16ff) är Attachment (anknytning) till personer 

som omfamnar samhällets lagar. Teoretikern citerar Durkheims påstående “we are moral 

beings to the extent that we are social beings”. Med andra ord är vi moraliska individer så 

länge vi håller oss inom de sociala normerna. Om vi avviker från de etablerade 

samhällsnormerna frigör vi oss samtidigt ifrån andra människors förväntningar. Därav 

blir risken större att avvika. 

 

Det andra elementet Commitment (Åtagande) förknippar Hirschi (2002:18) med 

existerande livsmål i form av investeringar. Människan engagerar sig i konforma 

aktiviteter som utbildning eller arbete som investeringar. Dessa investeringar blir då 

avgörande faktorer i association till individens avvikande då Hirschi menar att individen 

gör ett rationellt ställningstagande innan ett avvikande beteende sker. Övervägandet blir 

då huruvida det avvikande beteendet (brottet) är värt kostnaden (investeringen). 

  

Involvement (Delaktighet) är Hirschis tredje element vilket betonar vikten av 

konventionalitet (Hirschi 2002:19ff). Konventionalitet redogörs som följande: Individer 

som följer samhällsnormerna genom vedertagna aktiviteter såsom arbete eller liknande 

begränsar riskerna att begå brottsliga handlingar. Detta sker främst genom att individen 

helt enkelt inte har tid utöver sina dagliga aktiviteter och obligationer (ibid.).      

 

Belief (Övertygelse) är Hirschis sistnämnda element vilket beskriver individens moraliska 

inställning till samhällets lagar och regler. Hirschi menar (2002:21ff) att det existerar 

gemensamma värderingar inom samhället som anammas till och med av dem som 

avviker. Med andra ord så är personen som avviker från samhällsnormerna medveten om 

sin egen brottslighet när hen begår ett brott. Teoretikern (Hirschi 2002:22) menar att 

individen mycket väl skulle kunna tycka att en gärning är fel men gör i stunden ett 

rationellt ställningstagande som bygger på hur starka band man har till 

samhällsnormerna. Individens inställning till samhällets lagar och regler vilar således 

enligt Hirschi (2002:24) på hur försvagade banden till samhället är i samspel med den 

moraliska övertygelse som individen har till samhällsnormerna.  

 

Hirschi menar vidare att 6 olika kombinationer av elementen går att identifiera varav 3 

korrelerar synnerligen högre med varandra (Hirschi 2002:25f). Relationerna ser ut på 

följande sätt: 1. Attachment och Commitment, 2. Commitment och Involvement 3. 

Attachment och Belief. Om en individ har god anknytning till konventionella personer 

förväntas dessa även engagera sig i samhällets konventionella aktiviteter vilket gör att 

individen förväntas hålla sig borta från brottsliga handlingar (ibid.). 

 

Commitment och Involvement: genom att individen skaffar ett bra arbete eller utbildning 

tenderar individen även att stå i proportion till samhället och engagera sig i 

konventionella aktiviteter (Hirschi 2002:26f).  
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Attachment och Belief: Hirschi (Hirschi 2002:27ff) menar att individer som har en stark 

anknytning till sina föräldrar tenderar att ta över föräldrarnas värderingar/normer. Detta 

illustrerar Hirschi (ibid.) med en metafor “respect is the source of law” vilket bygger på 

att regler följs med hänsyn till den respekt vi har för individen som tagit fram regeln. 

Detta fungerar likt ett barns lojalitetskänsla gentemot sina föräldrar då föräldrarnas regler 

följs på grund av kärleken/rädslan barnet känner till sina föräldrar. 

 

3.2 Kritik  
Sociala bandteorin (Sarnecki 2009:244) är som tidigare nämnt en väletablerad teori som 

grundar sig på empiriskt underlag men det fastställer inte teorin som fulländad. Kritikerna 

riktar in sig bland annat på att Hirschi i sin bok Causes of delinquency inte lyckats 

förklara den korrelation som uppkommer mellan ungdomars egen brottslighet i relation 

till brottsbelastade kamrater. Ytterligare kritiseras kontrollteoretikerna i helhet 

(Strömwall & Granhag, 2008:47) då det inte går att förklara varför individer med starka 

sociala band begår brott. Ett typiskt exempel på detta går att finna kring ekonomisk 

brottslighet då förövarna ofta är väletablerade inom samhället med höga arbetspositioner 

men ändå väljer att begå brott.  

 

Slutligen bemöter Hirschis teori kritik (Sarnecki, 2009:231) utifrån den feministiska 

kriminologin då teoretikerns empiriska material endast består av pojkar. 

Grundförutsättningen för de feministiska anhängarna är att mannen inte bör ses som en 

standardiserad utgångspunkt som representerar det universella. Med andra ord betraktas 

det som orimligt att ett empiriskt material på endast pojkars beteende som i Hirschis fall 

skulle kunna förklara flickors beteende under liknande omständigheter.        

 

3.3 Differentiella associationer 
Sarnecki (2009:17) nämner tidigt i sin bok Edwin Sutherlands verk The Principles Of 

Criminology och dess inflytande på det kriminologiska fältet. Sutherlands definition 

(Sarnecki, 2009:169) av kriminologi har blivit ett slagkraftigt argument för främst 

Chicagoskolans anhängare då Sutherland som många andra sociologer söker 

brottslighetens orsaker utifrån ett samhällsperspektiv istället för på individnivå. 

Chicagoskolan (Sarnecki, 2009:170) utvecklades under 1920-talet som en delgren inom 

kriminologin fast mer sociologiskt influerad. Eftersom Chicagoskolans forskare utgick 

från både sociologisk teori och modern samhällsvetenskap har det skapat ett större 

handlingsutrymme för att kunna tolka individers beteenden. Detta främst genom att man 

uppmärksammar den sociala kontexten. 

 

Sutherland beskriver teorin differentiella associationer i sin bok Principles Of 

Criminology 1992 som en process vilket möjliggör kriminellt beteende hos individen. 

Denna process bygger på nio påståenden varav Sutherland inleder (Sutherland, Cressey & 

Luckenbill 1992:88f) med att 1) brottsligt beteende är ett inlärt fenomen. Ett brottsligt 

beteende är inte ärftligt utan något man aktivt lär sig. 2) Brottsligt beteende lärs in genom 

interaktion mellan individer i form av kommunikation och gester (ibid.).                 

3) Sutherland lägger betoning på att brottsligt beteende är något som förekommer i första 

hand inom intima persongrupper. Sutherland påstår även att inlärningen inte påverkas av 

tv eller tidningar utan främst av interaktioner mellan individer (Sutherland, Cressey & 
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Luckenbill 1992:89f). 4) Det kriminella beteendet som lärs in består av två delar. Primärt 

handlar det om olika brottstekniker där vissa av teknikerna är simpla att bemästra medan 

andra är väldigt komplicerade. Det andra handlar enligt Sutherland om individens attityd, 

motiv, strävan samt förmåga att rationalisera (ibid.).  

5) Sutherland menar att individens motiv styrs av livserfarenheter. Detta i association till 

vilken grad man exponerats av positiva/negativa aspekter av lagen styr individens motiv. 

Sutherland menar att individer har anknytning till andra personer i sin sociala sfär som 

antingen har positiva eller negativa attityder gentemot lagen (ibid.).                                     

6) Sutherland påstår att differentiell association äger rum när individens negativa attityder 

gentemot lagen väger tyngre än de positiva vilket får individen att avvika. Sutherland 

påpekar även att associationerna kan innefatta både prokriminella eller konforma 

associationer. Anledningen till varför individer blir brottslingar är alltså för att de 

prokriminella värderingar som existerar hos individen är så omfattande att de isolerar 

existerande laglydiga värderingar (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992:89).                                         

7) Sutherland förtydligar att differentiella associationer är varierande beroende på 

frekvens, duration, prioritet och intensitet. Vidare förklarar Sutherland att prioritet är 

särskilt viktigt då individer kan välja redan i tidig ålder vilket beteende som ska 

prioriteras (ibid.). 

 8) Sutherland förtydligar att brottslig inlärning inte är en process där individen imiterar 

ett beteende. Individen lär sig brottsligt beteende precis som all annan form av inlärning 

genom ett aktivt ställningstagande och agerande (Sutherland, Cressey & Luckenbill 

1992:90).  

9) Brottsliga handlingar är enligt Sutherland ett uttryck av generella behov och 

värderingar. Däremot definierar inte dessa behov och värderingar brottslig inlärning då 

laglydiga lär sig på samma sätt. Med andra ord menar Sutherland exempelvis att en tjuv 

stjäl för att gardera sig ekonomiskt på samma sätt som en hederlig individ arbetar för 

samma ändamål (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992:90f).                    

 

Sammantaget så beskriver dessa nio delprocesser det Sutherland kallar för differentiella 

associationer. Det som bör uppmärksammas är inte att individen ser ett nonkonformt 

beteende som denne instämmer med och indolent imiterar utan Sutherland lägger 

betoning på att individer aktivt gör självständiga val om hur man ska förhålla sig 

gentemot lagens legitimitet. Sutherland påpekar även att de prokriminella värderingarna 

inte nödvändigtvis behöver härstamma från kriminella individer utan det kan även röra 

sig om icke kriminella personer. 

 

3.4 Kritik 
Sutherlands teori har blivit kritiskt granskad. Kritiken (Strömwall & Granhag, 2008:44) 

är primärt riktad mot ovissheten om huruvida individer blir kriminella genom att umgås 

med andra kriminella eller om det är individens egna kriminella tendenser som leder till 

att de söker sig till likasinnade. Teorin har även fått utstå kritik i form av att den stämmer 

in bättre beträffande ringa brott men sämre i association med grövre brottslighet.     

 

Vi har valt att inkludera begreppet differentiella associationer i vår forskning främst för 

att inlärningsteorin är passande för anstaltsforskning och därmed även vår studie. 

Bondeson (1974:178) redogör bland annat för det som uppmärksammats som den mest 
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destruktiva effekten av fängelsestraffet. Nämligen prisoniseringseffekten. Detta begrepp 

kan beskrivas som en kontraproduktiv effekt av fängelsestraffet genom antagandet att 

fängelser producerar kriminalitet. Premissen enligt Bondeson (1974:178ff) är att 

anstalterna istället för att förbereda klienterna inför ett liv i samhället i värsta fall 

producerar en kriminell subkultur. Denna subkultur kan i värsta fall betyda övertagandet 

av kriminella normer. Utgår man ifrån föregående påstående blir fängelset inget mer än 

en apparat som skapar kriminalitet. Genom att de dömda interagerar med andra klienter 

kan de skapa kriminella nätverk eller lära sig av varandra. 

 

4. Vetenskapsteori 
Vi presenterar här studiens epistemologiska utgångspunkter. Epistemologi behandlar 

primärt begreppet kunskap (Kvale & Brinkmann 2009:63). Hur kunskap produceras och 

hur den skapas kallas för epistemologi. För att tolkningsutrymmet i samband med 

kunskapsproduktionen inte ska vara oändlig måste man kunna avgränsa sitt 

intervjumaterial vilket Kvale & Brinkmann (2009:64) förtydligar genom att tillämpa en 

metafor- resenären.  

 

Resenärsmetaforen (Kvale & Brinkmann, 2009:64f) utgår från att intervjuaren ständigt 

befinner sig på ett äventyr utan gränser för att skapa kunskap. Kunskapsproduktionen 

sker främst genom möten, erfarenheter och berättelser vilka inte kan beskrivas förrän 

resan tagit slut. I association till vår studie identifierar vi oss själva som resenärer som 

strövar omkring med en destination som förblir okänd fram till slutet av vår resa där 

kunskapen avslöjas. För oss är det väsentligt att samtala med våra respondenter och ta del 

av deras historier för att konstruera kunskap. Därför ligger det inte vårt intresse att hålla 

oss borta ifrån ledande frågor då kunskap inte samlas in utan konstrueras utifrån våra 

interaktioner med människor samt hur vi väljer att tolka materialet. 

 

4.1 Ontologi 
Ontologi är ett filosofiskt begrepp som behandlar världsåskådning. Dess huvudsakliga 

syfte att förklara hur världen är beskaffad. Utgår man efter den terminologi som Bryman 

(2009:35) tillför kan man konstatera att ontologi omfattar två perspektiv: objektivism och 

konstruktionism. Konstruktionism faller bättre in på våran världsåskådning och vilar 

enligt Bryman (2008:36f) på att sociala företeelser ständigt interagerar med betraktarens 

erfarenheter. På så sätt kan världen inte existera utifrån ett förutförspått perspektiv då det 

ständigt revideras. Vi instämmer med Bryman och konstaterar att verkligheten är något 

som konstrueras i samspel mellan oss och våra respondenter. Observationen och 

intervjuerna är instrumenten som vi använder för att tolka det vi identifierar som 

verklighet. Samtidigt kan vår skådning av verkligheten förändras i kontrast till de fynd vi 

finner vilket tyder på att sanningen inte är objektiv utan bunden till kontext och vem som 

betraktar.  

 

4.2 Etnografi 
Vi har i denna studie genomfört en etnografisk observation och semistrukturerade 

intervjuer. Som helhet beskriver vi vårt metodval som en etnografi. Etno betyder folk och 

grafi innebär att beskriva (Lalander, 2013:83f). Syftet med denna metod har varit att 
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försöka närma oss de intagna och på så sätt förstå hur de upplever effekterna av ett 

långvarigt frihetsberövande. Genom att vara närvarande och delta i klienternas liv kan vi 

förstå vilka typer av problem som vardagligen förekommer och hur deras liv inne på 

anstalten påverkar dem som individer. Grunden ligger i vår vilja att förstå. Detta aktiva 

deltagande från vår sida har givit oss en unik möjlighet att förstå vilka problem en lång 

anstaltsvistelse kan orsaka. Målet med observationen har varit att skapa förståelse utifrån 

ett inifrånperspektiv som Lalander uttrycker det (Lalander, 2013:86). Vi har försökt att se 

vilka hur vistelsen i fängelset har påverkat klienterna utifrån deras eget perspektiv. 

Samtidigt tolkar vi det utifrån vårt perspektiv. En väsentlig skillnad i vårt fall i jämförelse 

med andra observationsstudier är att vi måste behålla vår ställning till lag och ordning 

eftersom studien genomförs i rollen som personal på ett fängelse. Det innebär däremot 

(Lalander, 2013:86) inte att vi inte kan interagera med klienterna inom ramen av deras 

vardag.  

 

En etnografi (Bryman, 2012:378) och en deltagande observation är närbesläktade 

begrepp som innebär att en studies viktigaste del utgörs av en observation. Detta har i 

vårt fall skett inne på en sluten anstalt. Detta har i ett senare skede följts upp av intervjuer 

för att komplettera insamlade data och bekräfta/dementera våra hypoteser. Begreppet 

etnografi innefattar just dessa två olika datainsamlingstekniker. Dessa har skett varje 

vecka vid minst ett tillfälle. Den av oss som genomfört observationerna har varit aktiv i 

den sociala miljön och deltagit i diverse samtal med de intagna. En av oss har arbetat på 

den aktuella anstalten och avdelningen i nästan 10 år. Vi vill därför hävda att denne har 

utvecklat en förståelse för den aktuella gruppens kultur. 

 

5. Metod 
 

5.1 Deltagande observation 
Vi har använt oss av flera olika metoder i uppsatsen. En av dessa är en deltagande 

observation. En av oss forskare har verkat som vårdare bland klienterna och på så sätt 

blivit en aktiv del av den sociala omgivningen. I vårt fall har det mest handlat om att 

befinna sig på en specifik avdelning under en längre period (12 månader). Initialt har det 

varit en öppen observation (Bryman, 2012:378) som efter ca. 6 månaders skede följts upp 

med semistrukturerade intervjuer på intagna som spenderat minst 4 år på sluten anstalt.  

 

5.2 Forskarroll 
Den som utfört observationen har varit en “deltagare som observatör” (Bryman, 

2012:389). Detta genom att denna person vardagligen interagerat med de intagna och 

engagerat sig i deras tillvaro. Enligt Gans i Bryman (2012:390) kan denna roll 

klassificeras som “forskare-deltagare”. Forskaren har varit en aktiv observatör genom att 

denne deltagit i de intagnas vardag och varit med i de vardagliga samtalen. Dock finns en 

viss passivitet i den mån att forskaren som anställd inom Kriminalvården är bunden till 

sina arbetsuppgifter. Lalander (2013:90) skulle uttrycka detta som ett “partiellt 

deltagande” då forskaren deltagit i vissa aspekter som dagliga rutiner och samtal men är 

ovetande om klienternas normbrytande beteenden som tjuvrökande eller bruk av 

narkotika. Rollen som forskare i det här sammanhanget blir något komplicerad. 
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Forskaren förväntas ha en god relation till de intagna men är samtidigt anställd för att 

utföra ett arbete som inte uppskattas av klienterna. Rollen som personal på en anstalt 

innebär att man skall verka positivt på de intagna. Detta görs givetvis men inte i den 

omfattningen att det påverkar de intagnas aktuella beteenden. Därav anser vi att 

forskarrollen som vi använt oss av närmar sig Lalanders beskrivning (2013:96f) av “den 

ideala forskaren” vilket innebär att forskaren utfört studien utan att påverka de intagna. 

Observatören har befunnit sig i vanlig ordning på arbetsplatsen men med den skillnaden 

att han har observerat och nedtecknat relevant information. Det som har fångats upp i 

observatörens anteckningar är jargonger som används. Det kan t.ex. vara att kokain kallas 

för något annat m.m. Lalander (2013:99ff) kategoriserar dessa anteckningar som 

“observationsanteckningar”. 

 

5.3 Semistrukturerade intervjuer  
Denna observation har följts upp av intervjuer. Målet har varit att genomföra tre stycken 

intervjuer med manliga intagna som spenderat de senaste fyra åren av sitt liv på sluten 

anstalt. Vi lyckades nå det målet. Tanken med denna typ av intervju har varit att 

interaktionen mellan oss som intervjuar och den intagne skall bli själva 

kunskapsproduktionen. Varje intervju har pågått mellan 35–55 minuter. Vi anser att 

intervjuerna har kunnat hjälpa oss att knyta an till teorierna om sociala band och 

differentiella associationer vilket i sin tur har bistått oss vid bevarandet av vår 

frågeställning. Vi som intervjuare har intagit en aktiv roll i själva produktionen av 

kunskap. Något som vi haft i åtanke och diskuterat är hur vi gör våra tolkningar och 

varför vi tolkar en viss input på det sättet (Thomsson, 2010:38f). 

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer enligt Brymans riktlinjer (Bryman, 

2012:243ff) där vi har följt en intervjuguide som utgångspunkt. Utöver intervjuguiden har 

det funnits utrymme för följdfrågor kring de områden som vi velat utveckla. De intagna 

är väl bekanta med ett av våra ansikten och har därför ett yrkesmässigt förtroende för den 

som genomfört intervjuerna. Genom vår observation har vi fått tillgång till värdefull 

kunskap trots att vi avslöjat vår intention. I intervjun fick vi chansen att utveckla det som 

observerats med hjälp av klienternas historier. Sammantaget anser vi att denna metod är 

bäst lämpad för att fånga upp relevanta data samtidigt som den ger oss möjligheten att 

besvara vår frågeställning. Det blir en blandning av det vi forskare observerar men även 

vad klienterna själva upplever. Intervjuerna bestod av både öppna och slutna frågor men 

de slutna frågorna dominerade intervjuerna då det var specifik information som vi sökte i 

varje fråga. Det förekom öppna frågor som exempelvis “Berätta om vardagen här på 

anstalten”. Syftet med en sådan fråga har varit att söka efter indikationer som påvisar 

institutionalisering. De öppna frågorna har givit respondenterna möjligheten att besvara 

med egna ord utan att påverkas av den som intervjuar.  

 

Vi har även slutna frågor som: “Anser du att tiden i fängelse har förändrat ditt tålamod 

generellt”. Där finns det egentligen endast få tänkbara svarsalternativ. Noterbart är att en 

sådan fråga kan tänkas skapa följdfrågor vilket de i flera fall gjorde. Dessa slutna frågor 

har underlättat för oss att jämföra intervjuerna och bearbeta svaren.  



 

 

 
20 

I samband med intervjuerna har endast en av oss varit närvarande. Det har varit samma 

individ under samtliga intervjutillfällen. Detta gör att vi kan utesluta att respondenterna 

uppfattar frågorna på olika sätt som i ett senare skede kan drabba validiteten.  

Vi har till våra intervjuer förberett en intervjuguide (Bryman, 2012:414f) som hanterar 

olika teman och som möjliggör följdfrågor. Beroende på vilken riktning samtalet styrts 

mot har vi varit tvungna att anpassa eventuell ordningsföljd på frågorna. 

Intervjuguiden är strukturerad efter de råd som Bryman anger (2012:419ff). Vi har en 

logisk ordningsföljd av teman. Först har vi en inledande del som avhandlar 

grundläggande information som vi önskar ha för studien. Detta innefattar 

bakgrundsinformation som brottstyp och antal år den intagne är dömd till på sluten 

anstalt. Våra frågor är utformade på ett tydligt sätt och med ett enkelt språk för att 

begränsa missförstånd. Vid behov har innebörden av frågan förklarats. Intervjuerna har 

genomförts i ett samtalsrum som finns på avdelningen men som är avskilt från de andra 

intagna för att respondenterna ska kunna interagera så fritt som möjligt. 

 

Långt före själva intervjun har den av oss som intervjuat lärt sig (Bryman, 2012:211ff) 

frågorna utantill och förberett sig på olika typer av svar som kan tillkomma. Inledningsvis 

har intervjuns syfte förklarats för respondenterna.  

 

En fördel som forskaren har haft under intervjuerna är att denne under en längre tid byggt 

upp ett förtroende mellan sig och respondenterna genom sitt jobb på anstalten. I 

intervjuns inledningsfas har forskaren kortfattat berättat om undersökningen. Där har 

forskaren redogjort för vilka vi är som genomför studien, vilken högskola vi kommer 

ifrån, hur urvalet till intervjuerna gått till samt klargjort att innehållet i intervjun inte går 

att spåra till någon individ. Forskaren har även kontinuerligt underrättat om att 

deltagandet är helt frivilligt och att respondenten kan lämna när han vill. 

 

Av naturliga skäl bar forskaren vid intervjutillfället civila kläder för att i minsta möjliga 

mån påverka maktbalansen mellan vårdare och klient. Under intervjun har ett mål varit 

att respondenten ska känna sig trygg med forskaren som intervjuar. För att skapa en 

bekväm miljö förekom lite småprat mellan intervjuaren och respondenten om allt möjligt 

innan själva intervjun satte igång. Forskaren fokuserade på positiva händelser i 

respondentens liv så att man kunde skratta och umgås en stund tillsammans innan 

frågestunden.   

 

Intervjuerna har innehållit en rad olika typer av frågor. Vi har i våra inledande frågor 

(Bryman, 2012:422ff) frågat efter individens bakgrund och allmäntillstånd. Sedan 

förekom uppföljningsfrågor i de fall respondenten sagt eller uttryckt något som vi 

önskade veta mer om. Det går hand i hand med vad Bryman kallar för sonderingsfrågor.  

 

Forskaren har kontinuerligt kontrollerat att svaren uppfattats korrekt genom att återge vad 

som hörts och stämt av med respondenten.  

Vi har fått tillstånd av chefen för yttre säkerhet på anstalten att använda diktafon för   

intervjuerna. Bortsett ifrån att spela in intervjuerna så gjorde intervjuaren noggranna 

anteckningar kring kroppsspråk och reaktioner mm.  
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Då intervjuerna till antalet blev relativt få ansåg vi att det är vettigt att transkribera 

intervjuerna som en del av vår analys (Bryman, 2012:428ff). Genom att vi transkriberade 

utan extern hjälp fick vi med viktig information i transkriberingen så som känslor och 

ansiktsuttryck. Ytterligare en fördel med att göra transkriberingen själva är att vi fick 

möjlighet att lära känna vårt material. Utan att tänka på det så påbörjades vår analys 

redan i det skedet. När intervjuerna var transkriberade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011:54f) raderades inspelningen omedelbart. 

 

5.4 Urval 
Observationsstudien har ägt rum på en sluten anstalt av högsta säkerhetsklass på en 

avdelning som omfattar individer dömda för grov kriminalitet. Individerna är dömda för 

mord eller grövre våldsbrott i nära relation. Dessa individer har därav spenderat minst 4 

år frihetsberövade. Vi hävdar att valet av avdelning samt val av intervjudeltagare har 

gjorts med ett (Bryman, 2012:196f) “snöbollsurval”. Det är ett bekvämlighetsurval. Valet 

av avdelning var enkelt då en av oss arbetade där. Det gav oss ovärderlig information 

som behövdes för vår studie. Valet av intervjudeltagare var av samma princip. Det är 

intagna som forskaren i form av personal har en god relation till. Av den anledningen vill 

vi inte kalla urvalet för slumpmässigt. Populationen vi är intresserade av är de intagna 

som befunnit sig på sluten anstalt under en tid av minst 4 år. Därför anser vi att urvalet är 

representativt för populationen. Urvalet för både observationen och intervjuerna kommer 

att vara av icke-slumpartad karaktär. Vi har kombinerat ovan beskrivna metod med ett 

målstyrt urval. Vi har på ett strategiskt sätt valt ut de klienter som är intressanta för att 

besvara vår frågeställning. Vi förväntar oss att denna typ av urval inte kan generalisera 

våra resultat gentemot den övriga populationen. I möjligaste mån har vi valt ut intagna 

med olika typer av kriminella bakgrunder och förhållanden.  

 

5.5 Informerat samtycke 
I god tid innan observationen tog sin början inhämtades informerat samtycke av samtliga 

intagna på den aktuella avdelningen. En eftermiddag då de intagna kom tillbaka från sitt 

arbete hade forskaren med sig ett dokument som återfinns i bilaga 2. Intervjuaren läste 

upp dokumentet för dem och var och en fick sedan lämna sitt samtycke muntligt. De fick 

behålla varsin kopia av det informationsbrev som delades ut.  

I samband med varje intervju inhämtades informerat samtycke. Det gick till så att 

intervjuaren läste upp den text som återfinns i bilaga 3 och de intagna fick lämnat sitt 

samtycke. 

 

5.6 Forskningsetik 
Av etiska skäl har vi valt att göra en (Vetenskapsrådet:7f) öppen observation där vi 

avslöjat vår roll inom fältet, i det här fallet för intagna och personal. Det finns flera etiska 

svårigheter med en observationsstudie på en anstalt. Först måste informationskravet 

uppfyllas, vilket innebär att deltagarna skall vara medvetna om studien och dess syfte. 

Samtidigt ska informationen på ett transparant sätt informera om att medverkan är 

frivillig och att datainsamlingen på begäran när som helst kan avbrytas. Respondenterna 

deltar inte aktivt i våran studie utan observeras endast i sin vardagliga miljö. 

Tillvägagångssättet i sig förväntas inte förändra någonting i deras vardag. Resultaten 
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kommer inte att synas i media och det kommer inte gå att spåra studien till något speciellt 

fängelse i Sverige, än mindre någon speciell avdelning/individ. 

Inför observationen har de intagna lämnat sitt samtycke (Vetenskapsrådet:9). Detta har 

delvis skett innan observationen och i samband med intervjuerna. Ingen känslig personlig 

eller etisk information finns med i denna undersökning utan endast en observation av var 

och en i deras naturliga miljö.  

 

Eftersom de intagna varit medvetna om att de varit observerade så har möjligheten att 

avbryta sin medverkan funnits under hela studiens lopp. Vi såg till att det inte fanns några 

möjligheter att spåra klienterna eller personalen och på så sätt förväntar vi uppfylla 

(Vetenskapsrådet, 2011:67ff) kravet om anonymitet. Vi har prioriterat de medverkandes 

säkerhet framför allt annat i studien och frekvent sammankopplat till vetenskapsrådets 

fastställda principer. 

 

Eftersom intervjuaren arbetar som vårdare på anstalten förväntar vi oss att de intagna är 

och har varit i en beroendeställning gentemot personalen. Personalen på anstalten verkar 

mycket ute bland de intagna och kriminalvårdens riktlinjer säger att personalen skall 

vistas och interagera så mycket som möjligt med klienterna i deras miljö. Det kan 

innebära kortspel, tennis eller andra aktiviteter. Däremot måste vi komma ihåg att i 

forskarens närvaro förväntas de intagna givetvis inte diskutera kriminell aktivitet. Det är 

heller inte studiens syfte varför vi anser att beroendeställningen är minimal. Intervjuerna 

utfördes i ett rum på avdelningen då intervjuaren var civilklädd.  

 

Deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011:42) fick tydlig information om att intervjuaren nu är 

forskare och inte personal. Men vi måste ha i åtanke att individen trots allt vet att 

personen arbetar på anstalten och kanske därmed väljer att hålla inne viss information. 

Då forskaren kommer att arbeta på anstalten under observationen förväntas denne ha 

rutiner och arbetssätt som ska följas. På så sätt sker interaktionen mellan klient och 

forskare rent naturligt. Vi får inte heller glömma att vårdarens motiv inte är att konstruera 

situationer som kan användas som datamaterial utan att göra sitt jobb samtidigt som en 

observation sker. En logisk premiss är att det redan existerar en befintlig barriär mellan 

vårdare och klient så om personliga bekännelser eller liknande skulle förekomma 

förväntas det initieras i från klientens sida och inte vice versa.  

 

Hawthorne effekten (McCambridge et al. 2014:267f) har också tagits i åtanke. Detta 

begrepp används frekvent vid beteendevetenskapliga studier där förutsättningen är att den 

observerade anpassar sitt beteende i följd av vetskapen att denne blir observerad.  

 

I association till vår studie anser vi att Hawthorne effekten har viss betydelse då vi inte 

skulle kunna säkerhetsställa om individens beteende är genuint eller glorifierat. Skulle 

exempelvis en klient som vardagligen hamnar i dispyter acceptera att vara med i vår 

undersökning och dennes beteende drastiskt skiftar från bråkstake till fängelset 

mönsterfånge finns det underlag till att vara skeptiskt till beteendets autencitet. Det finns 

självfallet andra motiv också som skulle kunna påverka fram ett temporärt 

identitetsskifte. Ett exempel är om en klient som närmar sig sin villkorliga frigivning. 
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Denne vill inte riskera vidare påföljder när friheten är så nära. Klienten skulle då kunna 

skifta sin identitet till sin fördel för att inte riskera sin frigivning. 

 

 

5.7 Validitet/reliabilitet 
Primärt vill vi påpeka att det inte går att kringgå validitet/reliabilitet trots att denna studie 

är av kvalitativ karaktär. Bryman (2008:352ff) påpekar att en del akademiker är oense om 

begreppens tillämplighet i samband med kvalitativ forskning. Eftersom 

validitet/reliabilitet behandlar studiens mätbarhet uppstår ibland uppfattningen om att det 

endast är relevant inom kvantitativ forskning. Däremot finns forskare som håller hårt på 

att begreppen är essentiella för båda inriktningarna. Detta genom att den tillförlitlighet 

och objektivitet som behandlas i kvantitativa studier även har sin motsvarighet inom 

kvalitativa studier i form av rimliga och tillförlitliga interpretationer. Vi tolkar det som ett 

kriterium att datainsamlingen revideras på ett systematiskt sätt och anser att en fördjupad 

redovisning av våra resonemang och explicita underlag till våra ställningstaganden ökar 

studiens forskningspotential samtidigt som den markerar hur vi har resonerat i vårt 

tänkande.  

 

5.8 Validitet 
Bryman (2008:352ff) redogör för begreppet validitetet genom att det behandlar 

tillförlitligheten och sambandet mellan studiens ändamål och resultat. En kvalitativ 

studies validitet definieras alltså av att forskningen examinerar det den ämnar studera. 

Man talar ofta om en inre/yttre validitet där den inre validiteten riktar sig mot att det ska 

finnas en konkret överensstämmelse mellan forskarens observationer och de idéer som 

utvecklats. Den yttre validiteten berör kapaciteten att tillämpa och överföra. Med andra 

ord ämnar den förklara om forskningsresultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer.  

 

Vi har försökt att förstärka den interna validiteten i vår studie genom att införskaffa 

forskningsdata på samma fenomen men genom olika metoder (triangulering). En synergi 

mellan observation och intervju förväntas förstärka validiteten då vi minskar 

handlingsutrymmet för eventuella feltolkningar eller slumpartade resultat. Eftersom vi är 

två författare har vi varit väldigt noggranna med att ta del av varandras material. Vi har 

även samrått och försett varandra med feedback för att vara så enhetliga som möjligt.  

Eftersom kvalitativa studier ofta är kopplade till forskarens uppfattning har det varit av 

grundläggande betydelse att vi utvecklar en sammanhängande uppfattning av 

temaområdet. Detta för att ha likartade utgångspunkter vid analysen av insamlade data. 

För att säkerställa detta har vi bland annat diskuterat förförståelse och fördomar för att 

granska oss själva.  

 

Vi anser att det är väsentligt att markera dessa faktorer då vi som forskare har olika 

synpunkter och färdigheter. Förvisso har vi liknande akademiska förutsättningar då vi 

båda studerar kriminologi men när det kommer till yrkeserfarenhet är en av oss initierad 

inom kriminalvården. Detta kan betraktas som idealiskt i vårt fall då man besitter en viss 

förkunskap i form av arbetskultur som en extern forskare inte kan fabricera. Däremot är 

vi fullt medvetna om att vara fler än en forskare kan skapa vissa metodologiska 
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variationer i form av objektivitet. Skulle den ena forskarens inflytande vara för starkt 

finns risk för att dennes ställningstagande uppfattas som obestridligt och den andra 

forskaren tvingas därmed underkasta sina premisser. Det är när förkunskaper övergår till 

fördomar som det kan bli problematiskt och det är därför det är fördelaktigt att ha skilda 

tankesätt. 

När det kommer till tillvägagångssättet vid intervjuerna kan vi med säkerhet fastställa en 

hög nivå av validitet om man bortser ifrån observeringseffekten (Hawthorne effect). 

Genom att utgå efter intervjuguiden förväntar vi oss kunna styra konversationen i den 

riktning vi anser besvarar våra utvalda frågeställningar. 

 

En annan faktor som förstärker validiteten är att vi spelat in intervjuerna och sedan 

transkriberat dem. På så sätt tar vi hänsyn till eventuella tolkningsfel som kan uppkomma 

genom att vi kunnat säkerställa att vi uppfattat dialogerna rätt. Transkriberingarna har 

också tillfört möjligheten att granska materialet upprepade gånger och på så sätt analysera 

och plocka ut önskvärda fakta.     

 

Beträffande den yttre validiteten så förväntar vi oss inte att denna studies resultat ska 

kunna överföras till andra sammanhang. Detta främst av den orsaken att vi begränsat vårt 

urval till ett par intervjuer på en enskild anstalt. På så sätt blir det svårt att påstå att de få 

intervjuer som vi utfört är markanta nog för att vara representativa. Bryman (2008:434) 

betonar även vikten av ett randomiserat urval. Att man slumpmässigt väljer ut sina 

kandidater betraktas som en lukrativ metod som skapar förutsättningar att bibehålla 

objektivitet. Vår studie präglas av ett målinriktat urval vilket innebär att vi specifikt valt 

ut en målgrupp som vi bedömer kommer kunna besvara våra frågeställningar. Individerna 

som utgör vårt urval har alltså handplockats och därför kan vi konstatera att vi mer eller 

mindre haft makten att alternera/manipulera urvalet till studiens fördel. Därför anser vi att 

man säkerligen kan ifrågasätta dess generaliserbarhet. 

 

Slutligen anser vi att mätinstrumenten i studien blir relevanta att diskutera vad gäller 

validitet då dessa bidrar till kunskapsproduktionen och dess pålitlighet. Våra sinnen är 

fundamentala verktyg som präglar tolkningsprocessen i form av det vi ser och hör. Vår 

observation dokumenterades primärt i skriftlig form av den forskare som befunnit sig på 

anstalten. Därmed kan validiteten ha påverkats eftersom materialets resultat och analys 

vilar på observatörens förmåga att memorera och anteckna. Hade ljud eller 

videoinspelning använts i samband med observationen skulle man kunna verifiera det 

man iakttagit och på så sätt även förstärka reliabiliteten. Avslutningsvis kan vi poängtera 

att vi är medvetna om att uppföljningsintervjuer hade varit önskvärt för att stärka studiens 

validitet men att vi fått avstå ifrån detta främst på grund av tidsbrist. Bondeson 

(Bondeson 1974:84) resonerar kring hur mätningar som utförts under flera tillfällen och 

vid väl valda tillfällen kan bidra till en starkare validitet.  

 

5.9 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet definieras av Bryman (2008:49) på följande sätt. Reliabilitet 

behandlar främst undersökningens kapacitet när det kommer till att upprepa den samt 

dess tillförlitlighet. Med andra ord ska en undersökning kunna genomföras på nytt under 

liknande omständigheter och generera likartade resultat. Genom att upprätthålla en hög 
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reliabilitet kan man fastställa att resultaten man fått fram inte är slumpartade 

engångsföreteelser utan är empiriskt förankrade.     

 

I en kvalitativ studie som denna kan det bli svårt att tillgodose den externa reliabiliteten. 

Det är svårt att replikera en studie av detta slag och komma fram till samma resultat 

främst på grund av att vi använder oss av intervjuer. På så sätt finns inget systematiskt 

tillvägagångssätt att följa utan metoden blir tämligen ostrukturerad och situationsbaserad.  

Bryman (2008:352) betonar vilka svårigheter man som forskare kan möta vid en 

replikation av en etnografisk studie genom att betona vikten av kontext och förmågan att 

kunna anpassa sig till de sociala förutsättningarna som råder. 

 

I association till vår studie kan man med säkerhet förvänta sig att en replikering skulle 

innebära att forskaren inte bara tar en likartad social roll som protagonist utan förutsätter 

även att forskaren interpreterar och analyserar sitt material som den ursprungliga 

forskaren.  

 

Beträffande den interna reliabiliteten (Bryman, 2008:351f) kan vi påvisa att den blir god 

genom att vi är mycket tydliga/enhetliga med hur vi skall tolka den data vi får in. 

Eftersom vår observation redan har pågått under en avsevärd tid förväntas den data som 

vi införskaffar ha god tillförlitlighet.  

 

Slutligen tycker vi att det är viktigt att nämna de begränsningar som finns i samband med 

anstaltsforskning. Att bedriva forskning i ett fängelse blir problematiskt främst på grund 

av att man ämnar undersöka tämligen isolerade och begränsade individer som oftast har 

negativa attityder gentemot auktoriteter. På så sätt är det svårt att bedöma trovärdigheten i 

de svar man samlar in. Bondeson (1974) hänvisar bland annat till Galtung (1969) som 

menar att grupper som intagna i anstalt ofta blir misstänksamma mot individer som inte 

tillhör den egna gruppen. Detta beror naturligtvis på att fångarna är skeptiska mot att 

informationen de förser kan manipuleras eller vändas emot dem vilket kan påverka 

tillförlitligheten i deras svar (Bondeson 1974:82). Glaser (1964) påpekar dessutom att det 

inträffat situationer då klienter fått för sig att intervjuaren egentligen är från myndigheten 

och på så sätt anpassat sitt beteende för att illustrera ett gott intryck. Det har till och med 

förekommit (Bondeson 1974:83) tillfällen då institutionsforskare bemötts med 

vilseledande information på grund av pur tristess hos klienterna. Utifrån dessa 

resonemang bör man som anstaltsforskare alltså ta sina resultat med en nypa salt och 

försöka bibehålla en så hög validitet/reliabilitet som möjligt.    

 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att redovisa det insamlade datamaterialet med hjälp av citerade 

utsagor från våra respondenter samt utifrån den tidigare forskningen, kriminologiska 

teorier och slutligen annan relevant litteratur. 

Nedan presenteras våra resultat under olika teman. Dessa teman är valda utifrån de 

huvudsakliga problemområdena som vi tycker går att relatera till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det första temat rör distans till samhället och beskriver hur en individ 

genom sin tid i fängelse avskärmas från samhället. Nästa tema är inlärning där vi 
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presenterar hur individer i fängelse genom sina sociala interaktioner med varandra lär sig 

av varandra. Det tredje temat är identitetsförändring där vi behandlar hur individens 

beteende kan förändras till att fungera i den sociala tillvaron som existerar i ett fängelse. 

Det sista temat är kommunikativ förmåga där vi redogör för hur individer i fängelse kan 

anpassa och utveckla sina kommunikativa förmågor. 

  

6.1 Distans till samhället 
Vi har i vår studie gjort observationer som pekar mot och stödjer Hirschis teori om 

sociala band. Nedan beskrivs ett konkret exempel ur den utförda observationer om hur 

individerna till en följd av sin vistelse på anstalt kommit allt längre ifrån 

samhällsnormerna och användning av diverse sociala koder. 

 

Hösten 2015 inträffade en för oss noterbar iakttagelse. Observatören var ute med en 

klient på permission: Vi vandrade omkring i ett köpcentrum. Anmärkningsvärt var att se 

hur denna individ interagerade med samhället efter att ha varit inlåst under en längre tid. 

Vi var inne på Coop och den intagne ville köpa några kakor och en dricka att förtära. Han 

följde strömmen och gjorde som alla andra i omgivningen gjorde. Tills vi kom till kassan 

och skulle betala. Han hade pengar med sig men gav oss pengarna i kön så att vi kunde 

betala. Vi var klädda i uniform så det syntes tydligt för omgivningen vilka vi var. Vi 

betalade för honom med hans pengar och gick sedan. Ytterligare en intressant iakttagelse 

i sammanhanget var när vi skulle ta hissen tillbaka till garaget där vi hade bilen parkerad. 

Han gick strax framför oss och stannade utanför hissdörren utan att trycka på knappen. Vi 

tryckte på knappen och hissen kom. Den intagne reagerade inte nämnvärt när hissen kom 

utan väntade på att vi skulle öppna dörren och be honom kliva in. När vi sedan kom ut till 

bilen som var parkerad i garaget ställde sig den intagne bredvid bilen och väntade på att 

vi skulle öppna dörren som var olåst. Dock är det mer förståeligt då det är den 

transportbilen vi vanligtvis transporterar intagna i. 

 

Detta är ett beskrivande exempel som visar att den intagne förlitar sig på att personalen 

ska hantera omgivningen. Vi kan bara spekulera i varför den intagne gav oss pengarna i 

kön eller varför han inte öppnade hissdörren själv. Men det ger oss en indikation av att 

den intagne står vid sidan av samhället och att denne inte ser sig själv som en del av det. 

Vi associerar detta till den tidigare forskningen av Liem och Kunst som i sin studie 

behandlar begreppet ”alienation” som följande: långtidsdömda kan hamna i ett mentalt 

tillstånd som bemärks genom känslan att man som individ lever i utanförskap gentemot 

det etablerade samhället. Med andra ord blir en konkret konsekvens av frihetsberövandet 

att man distanserar sig från samhället i tron att man inte hör hemma inom den sociala 

inrättning som råder (Liem & Kunst, 2013:336). 

 

Detta kan vi även koppla till dåliga sociala band till samhället. Vi anser att den intagne 

påvisar ett beteendemönster likt Bondesons institutionaliseringsbegrepp. Med det 

uttrycket menar Bondeson (1974:298f) att den intagne som inlåst i anstalt blir van vid att 

få hjälp med allt ifrån vardagliga sysslor till dagliga rutiner. Med andra ord blir de 

intagna omhändertagen av personalen på anstalten. Utifrån den föreställningen förlorar 

den intagne sakta förmågan att handla på egen hand. Den längre tiden i fångenskap har 
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lett till att individen anpassar sitt beteende utefter miljön på anstalten. På så sätt 

distanserar den intagne sig själv från samhället genom att ersätta samhällets normer med 

rådande anstaltsnormer. 

 

Sammanknyter man det som observerats ovan kan man även lägga till Slugas resonemang 

från den tidigare forskningen (Sluga1977:35ff) om att den intagne individen tappar 

greppet om verkligheten efter ett långt frihetsberövande. För den intagne blir det då livet 

inne i fängelset bland kriminella värderingar som blir verklighet för att man inte har 

tillgång till friheten. Den kontakten som finns med yttervärlden är väldigt begränsad för 

de intagna i form av tidningar, TV och samtal med vårdarna. Därav begränsas de intagnas 

sociala verklighetsuppfattning till anstaltens miljö. Successivt så anpassas individen till 

anstalten fram tills den tidpunkt då anstaltens normer ersätter verkligheten(ibid). 

Vi har bland annat i vårt intervjumaterial identifierat återkommande antisociala drag hos 

respondenterna som kan kopplas med Hirschis teori sociala band. Anknytning till 

konventionella personer är något som våra respondenter i samtliga intervjuer tydligt 

markerar som främmande då de är uppväxta i splittrade familjer. Hirschi konstaterar 

(Hirschi 2002:83ff) att barn som har bristande anknytning till  föräldrar som rättar sig 

enligt lagen tenderar att vara mer utsatta för kriminogena influenser vilket bland annat 

ökar risken för att söka sig till gäng. Dåliga skolprestationer i kombination med bråk är 

för övrigt vanligt förekommande hos samtliga intervjudeltagare. Följande konversation är 

ifrån en av våra intervjuer och föreställer en typisk representation av hur 

uppväxtförhållandena kan ha gestaltat sig för de intervjuade. 

S: Har liksom växt upp med min morsa. Det var väl inte alltid så jävla kul. 

F: Hur du menar du? 

S: Nä men liksom… jag fick aldrig nån hjälp med nåt….typ med skola eller så. Hon hade 

fan aldrig nåt jobb utan va mest hemma i köket och rökte liksom. Hon...alltså hon….ja va 

fan hon drack en jävla massa så hon var ju aldrig där typ. Äh...inte så men jag fick 

liksom ta vara på mig själv. 

(Informant 2: Intervjuperson ,2016 enskilda intervjuer). 

 

Dialogen ovan illustrerar inte bara att det existerar svaga sociala band till konventionella 

personer utan syftar implicit även på att vårdnadshavaren i detta fall inte heller involverat 

sig i konforma livsmål såsom arbete under intervjupersonens barndom (åtagande). Utgår 

vi från Hirschi(2002:18fff) är en viktig del för att avstå från brottsliga handlingar att 

investera i konforma livsmål genom utbildning/arbete men en annan faktor av stor 

betydelse är själva risken att förlora sin investering. Respondentens moder kan utifrån 

den givna informationen inte tänka sig ha så mycket att förlora då hon är arbetslös och 

inte heller anses ha någon riktig koppling till studier då hon inte finns där och hjälper sitt 

barn med skolarbetet. I citatet nämns även mammans alkoholvanor och brist på 

föräldrakontroll. Detta sammanlänkar vi till Sutherlands antagande om att barn som 

kommer ifrån dåliga familjeförhållanden som utmärks av skilda föräldrar, föräldrar som 

försummar sina barn, eller föräldrar som lider av alkoholism tenderar att söka sig till 

brottslighet (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992:202).  

 

Det framkommer senare i intervjun att mamman även brukat narkotika vilket skulle 

kunna påvisa en positiv inställning gentemot droger vilket utifrån Hirschi(2002:21f) går 
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in under elementet belief (övertygelse) dvs. Mammans bruk av narkotika påvisar att 

hennes moraliska värderingar gentemot samhällets normer är bristfälliga. 

Samtliga respondenter i vår studie tycks sakna kontakt med familj/vänner eller så är de 

väldigt svaga i form av brevväxling eller icke regelbudna besök. Inte nog med detta så 

förkastar klienterna själva de vänskapliga band som existerar genom att avskärma sig 

ytterligare. Följande är en av respondenternas svar på frågan om han har några sociala 

kontaktnät utanför anstalten. 

S: Nej det har jag inte. Har ingen kontakt med mina gamla polare. De vet väl var jag är 

antar jag men jag klarar mig här utan massa snyftbrev från dem. 

F: Ingen som besöker dig? 

S: Nä morsan kommer aldrig. Men det vill jag inte heller. 

(Informant 2: Intervjudeltagare ,2016 enskilda intervjuer). 

 

Detta är ytterligare ett noterbart exempel där Hirschis element Attachment(anknytning) 

blir relevant då den intagne påvisar en avsevärd distans mellan sig själv och personer i sin 

sociala omgivning som familj/vänner. Respondenten uttrycker även tydligt att hen inte 

heller är intresserad av att bibehålla dessa sociala kontakter. 

  

6.2 Inlärning 
Vårt material från intervjuerna genomsyras av situationer där “inlärning” av ett beteende 

är centralt. Begreppet behandlar både Sutherlands teori om att brottslighet är inlärt men 

även inlärning i form av anpassning till den rådande fängelsekulturen. Följande stycken 

utgör diverse utdrag från intervjumaterialet vilka exemplifierar den brottsbaserade 

inlärningen inne på anstalten. 

 

S: Ja vad ska man säga. I det stora hela tycker jag inte på något sätt att allt som händer 

här inne har gjort mig till en bättre människa. Jag menar jag umgås med kriminella hela 

tiden och jag tror nog att jag har både mer kriminella kunskaper och garanterat mer 

kriminella kontakter än innan jag kom hit (Informant 1: Intervjudeltagare, 2016 enskilda 

intervjuer). 

S:Innan jag åkte in liksom var jag liksom ingen kriminell dude utan bara en snubbe som 

var lite vilse va. Men i det här jävla sällskapet va….är man inte sjuk i huvudet så blir 

man. (Informant 3:Intervjudeltagare, 2016 enskilda intervjuer) 

 

Vi vill nämna Sutherlands påstående om att individer i fängelse antingen rehabiliteras, 

kriminaliseras eller förblir likgiltiga vilket är kausalt sammankopplat till hur väl inskolad 

klienten är i den existerande fängelsekulturen (Sutherland, Cressey & Luckenbill 

1992:524). Ovanstående citat representerar Sutherlands ideologi om att brottslighet är ett 

inlärt fenomen genom att respondenterna anses ha förvärvat kriminella färdigheter och 

kriminella kontaktnät. Detta kopplar vi till teorin Differentiella associationer (Sutherland, 

Cressey & Luckenbill 1992:88fff). Sutherland menar att individer lär sig brottslighet 

genom kommunikationsprocesser främst av individer som står dem nära. Våra 

respondenter faller in ganska bra i enlighet med Sutherlands teori genom att de är inlåsta 

med individer som besitter kriminella färdigheter, på en plats där prokriminella 

värderingar förekommer och i många fall genomsyrar en anstalt.  
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Respondent 3 antyder dessutom att fängelsevistelsen väl korrelerar med ett destruktivt 

identitetsskifte vilket ger underlag för kriminaliseringsbegreppet som Bondeson redogör 

för som följande: Kriminalisering är en negativ konsekvens av att vara frihetsberövad där 

den intagne istället för att bli rehabiliterad blir mer initierad till kriminalitet och på så sätt 

antas bli mer brottslig efter sin anstaltsvistelse (Bondeson 1974:178f). Vi kopplar 

ovanstående citat till det Sutherland menar är en anledning till varför tidigare 

frihetsberövade återfaller i brott efter sin frigivning. Sutherland antyder att 

frihetsberövade är isolerade ifrån det laglydiga samhället i stort då de sitter i fängelse och 

på så sätt inte får möjligheten att absorbera antikriminella värderingar (Sutherland, 

Cressey & Luckenbill 1992:578f). Isoleringen från det laglydiga samhället kan då leda 

till att man istället väljer att associera sig med det som finns i levnadsmiljön vilket i en 

anstalt främst består av kriminella värderingar(ibid.). 

 

Den andra typen av inlärning som existerar på anstalten handlar primärt om assimilering 

och går även in på identitetsförändring. Klienterna beskriver hur man under sin tid i 

fängelset lär sig de sociala koder som råder och utifrån dessa väljer vilka man ska umgås 

med. Följande utdrag tydliggör hur nyanlända intagna klienter anpassar sig och lär sig att 

leva på avdelningen i interaktion med varandra. 

 

S: Det tar liksom ett tag innan man vet vad som gäller. Vem som gör vad liksom. Alltså 

jag höll liksom bara låg profil och försökte se vad alla andra gjorde (Informant 

2:Intervjudeltagare,2016 enskilda intervjuer). 

S: Visst fan kan mycket vara svårt här inne. Speciellt om man är ny. Då gäller det nog att 

kunna vara flexibel på nåt vis va. Måste se hur andra gör och tänka sig för (Informant 

1:Intervjudeltagare,2016 enskilda intervjuer). 

S: Man ska bara kunna passa in liksom. Det gäller liksom att lära sig att passa in. 

Flexibel skulle jag säga va. Man måste liksom kunna anpassa sig till en jävla massa. 

Olika snubbar är liksom på olika sätt. Men man måste liksom bara kunna vara på nåt 

sätt...eller ja massa olika sätt om man tänker på alla som är här va (Informant 

3:Intervjudeltagare, 2016 enskilda intervjuer). 

 

Ovanstående citat visar tydligt att det finns en viss social struktur som bör följas. De ord 

som respondenterna använder sig av exempelvis flexibel eller se vad de andra gör betyder 

implicit att den som är ny ska anpassa sitt beteende till det som råder på anstalten. Vi 

kopplar till Sutherland som menar att isoleringen bland andra kriminella i fängelset även 

kan påverka individens förutsättningar till att rehabiliteras då det inte accepteras av de 

andra på avdelningen (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992:578). Sutherland menar 

här att även om den intagne är benägen till förändring kan denne hotas på anstalten just 

för att det är de kriminella värderingarna som är dominerande och skall följas (ibid.).  

Sammantaget kan vi konstatera att vissa av Sutherlands element går att knyta till den 

anstalt vi haft tillträde till. Antagandet att brottsligt beteende är inlärt och sker via 

kommunikationsprocesser är givet via de utvecklade kontaktnät/brottstekniker som 

ovanstående intervjuer implicerar mot. Dessa omfattar främst det första och andra steget i 

teorin. 
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Slutligen vill vi betona att Sutherlands tredje element bygger på att inlärningen sker 

främst mellan individer som anses ha god kontakt eller på något sätt har personliga 

relationer. Vänner familj och så vidare faller in ganska bra på den beskrivningen men 

lämnar vissa frågetecken i samband med vår studie. Respondenterna i vår studie uppger 

regelbundet att de inte har några vänner på anstalten och att den umgängeskrets som 

förekommer endast är temporär. Detta motsäger sig det Sutherland antyder (Sutherland, 

Cressey & Luckenbill 1992:89f) dvs. att inlärningen sker via ”intima” umgängen. 

Följande dialoger beskriver hur våra klienter förhåller sig till sina medmänniskor. 

 

F: Har du några som du skulle betrakta som nära vänner här inne? 

S: Inte ett skit. Jag menar vi är här för att vi måste. Man hänger med rätt människor och 

så men vänner...nej aldrig.  (Informant 1:Intervjudeltagare ,2016 enskilda intervjuer). 

F: De finns här och jag finns här. Mer än så är det liksom inte. Ingen av oss vill liksom 

vara här med varandra. 

F: Om vi tänker ute i friheten…är någon av dessa här inne nån du skulle kunna umgås 

med ute? 

S: Aldrig i helvete.                                                                                                                      

(Informant 3:Intervjudeltagare, 2016 enskilda intervjuer). 

  

6.3 Identitetsförändring 
Under studiens gång har vi försökt att iaktta förändringar av de intagnas identiteter. Ett 

bra exempel är det vi nämnde ovan om respondent 3 som beskriver vikten av flexibilitet 

inne på de olika avdelningarna. Med det menar respondenten att man som intagen måste 

alternera sitt beteende beroende på vem som är närvarande och vilken avdelning man 

befinner sig på. Respondent 3 menar att hans beteende skiftar beroende på vem han pratar 

med. Han anser att han agerar på ett sätt inför andra intagna och på ett annat sätt inför 

personal. I en social situation med andra intagna är det enligt respondent 3 viktigt att inte 

visa sina svagheter medan det gentemot personalen kan vara en fördel då man vill ha 

något. Detta förklaras som följande av Bondeson (1974:131) anledningen till att 

klienterna har en högre grad av interaktion med sina medintagna gentemot personalen 

beror på att interaktionen förväntas ske på olika nivåer. De intagnas samspel med 

personalen bygger främst på en instrumentell växelverkan vilket innebär situationer då 

man är i behov av varandra. Klienterna interagerar alltså med vårdarna när de måste 

medan de intagnas relationer till varandra är mer genuina och uttrycksfulla(ibid.). 

När det kommer någon ny till avdelningen upplever respondent 3 hur klimatet stelnar och 

hur den sociala tillvaron blir mer hektisk. Respondenten beskriver hur en nytillkommen 

kan vara ett hot mot det rådande lugnet. Detta skedde vid ett tillfälle under vår 

observation. Det tog ca. en månad innan den normala stämningen åter infann sig. Då hade 

den nytillkomne bevisat att han inte var där för att störa ordningen och kunde rätta in sig i 

leden. 

 

Respondentens identitet förändrades snabbt under tiden som frihetsberövad. Han var ung 

och osäker när han kom in till anstalten och var mycket kontaktsökande hos personalen. 

Det var tydligt att han ännu inte hade lärt sig hur man bör leva inne på anstalten. En 

intagen som har nära och mycket kontakt med personal är inte uppskattad bland de övriga 

klienterna. Inte minst för att det kan handla om bristande tillit. De övriga intagna är 
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omedvetna om den nya intagne skvallrar på de andra inför personalen eller ej. Vår 

respondent blev också medveten om att detta beteende inte var önskvärt. Relativt snabbt 

skaffade han sig kamrater bland de andra intagna vilket med stöd av Hirschis teori 

(Hirschi 2002:133ff) kan öka chansen till brottslig beteende. Då syftar vi på Hirschis 

element attachment (anknytning) till vänner och hur hans forskning visar att kriminella 

individer oftast umgås med andra kriminella (ibid.). Vi upplever utifrån den deltagande 

observationen att respondentens värderingar stegvis har förändrats mot prokriminalitet. 

Det var ett enstaka och väldigt tydligt exempel på att identitetsförändringar är 

förekommande på anstalt. I övrigt tror vi att en förändring av en identitet tar tid och är 

mycket beroende på den sociala miljön man befinner sig i. 

 

Något som vi under observationen identifierat hos flera intagna är hur de förändras och 

intar en alltmer kriminell personlighet. Detta påstående finner vi stöd för i den tidigare 

forskning som framförts av Frank och Gill. Deras forskning på långtidsdömda (Frank & 

Gill 2015:514ff) visade bland annat hur de intagna förändrar sin identitet i fängelset. 

Dessa identitetsskiften förväntas ske frekvent under fängelsevistelsen i association till 

den aktuella omgivningen. Det är enligt forskarna (ibid.) sällan så att den intagnes 

identitet skiftar till ett beteende som normalt förekommer utanför anstalten. Snarare visar 

forskarnas observationer att de intagna utvecklar en allt grövre kriminell identitet inne på 

anstalten som genomsyras av kriminella värderingar. Inte minst språkligt då flera av de 

intagna mer och mer börjar tala den form av svenska som är mer vanligt inne på 

anstalterna. Det är en svenska som är uppblandad med ord och uttryck från andra språk 

och kulturer. Ett talande exempel är olika uttryck för ordet stjäla så som “tjall”, “tjåla” 

och “baxa” Det i sig innebär inte att individen intar en kriminell identitet utan endast att 

denne är flexibel och anpassningsbar gentemot den miljö de befinner sig i. 

 

Vi konstaterar att de intagna stegvis genomgår en process där slutmålet är en totalt 

kriminaliserad identitet vilket enligt Bondeson(Bondeson, 1974:178f) innebär att den 

intagnes värderingar förändras från sunda värderingar till kriminella. När en intagen 

nyligen kommit till anstalten förekommer det ibland att denne är ångerfylld över sitt 

brott. Främst över att de tvingas vara borta från vänner och familj. Det är kanske 

egentligen det som skapar en ångerfullhet. Sakta förändras språkbruket och de intar en 

social roll gentemot andra intagna. Därefter börjar de prata om olika kriminella aktiviteter 

som de varit med om. Det sker mer och mer med positiva ord och man anklagar 

omgivningen för att man är frihetsberövad. Det kan handla om att någon skvallrat eller 

liknande. Det är inte deras eget fel att de sitter i fängelse. När de kommit så långt har de 

antagit de kriminella värderingar som råder på anstalten. De kanske t.o.m. numera 

förespråkar brottsliga handlingar och anser att det är ett bra sätt att försörja sig på. Detta 

är slutsatser som vi kommit fram till genom att en av författarna spenderat lång tid 

tillsammans med de intagna vid vardagliga aktiviteter samt genom granskning av vårt 

insamlade datamaterial. 

  

6.4 Kommunikativ förmåga 
Vi häpnar många gånger över de intagnas förmåga att föra olika sociala sammanhang på 

olika sätt. De har en otrolig förmåga att vrida sanningen utefter den miljö de befinner sig 

i. I ett seriöst samtal mellan forskaren och den intagna där han hade rapporterats för en 
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incident i form av rökning inne i bostadsrummet lät han väldigt förstående kring varför 

han inte skall röka. Han medgav att det finns många sätt och tända cigaretten på och 

förstod vilken fara det kan innebära för honom själv på kvällstid när varje intagen sitter 

inlåst i sin egen cell. Han gav oss ett starkt intryck av att han skulle upphöra med det 

beteendet eftersom han enligt sina egna ord inte ville utsätta sig för en sådan fara och inte 

ville förlora sina förmåner som besökstillstånd/telefon. Han hade tyngd i sina ord och lät 

väldigt seriös. Endast några dagar senare rapporterades han för samma förseelse. 

Observationen visar tydligt hur den intagne vet hur han skall kommunicera med vårdarna 

för att inte förlora sina privilegier, och samtidigt markera för vårdarna att budskapet gått 

fram. Detta sätt att anpassa sig på via kommunikation går att associera till den tidigare 

forskningen. Frank och Gill (Frank & Gill 2015:514f) hävdar att en egenskap som 

långtidsdömda tenderar att utveckla är just förmågan att kommunicera och sedan anpassa 

sin kommunikation till olika kontexter. Här syftar forskarna (ibid.) på att den intagne 

agerar med en tuff attityd inför andra klienter medan ett mjukare tillvägagångssätt 

används då individen vill ha något av vårdarna.  

 

Fortsätter vi granska det kommunikativa hos de intagna kan vi konstatera att det sker i 

samspel med de andra klienterna inom anstaltens ramar vilket även den tidigare 

forskningen ifrån Flanagan pekar på. Forskningen (Flanagan 1995:55ff) antyder att ett 

långvarigt frihetsberövande kan resultera med en ökad verbal intelligens bland de intagna 

primärt i den utsträckningen att de kommunikativa förmågorna överensstämmer med de 

övriga klienterna på anstalten.   

Olika intagna har olika inställning till personalen. De som har befunnit sig 

frihetsberövade en längre tid har i regel lärt sig att det gynnar dem att behandla 

personalen med samma respekt som de själva vill bemötas av. Det gäller dock inte alla. 

Utifrån det vi har observerat skulle vi snarare vilja hävda att det är individens mognad 

som påverkar hur inställningen till personalen är. I grund och botten är det troligt att de 

flesta intagna ser personalen som motståndare. Utifrån vår observation kan vi inte styrka 

att en lång vistelse på anstalt skapar en fientlig inställning gentemot personalen utan 

endast att klienterna lär sig att hantera personalen så att det gynnar dem själva på bästa 

sätt.  

 

Ovanstående observation skulle kunna sammanlänkas till det Bondeson (1974:140ff) 

redogör för angående den sociala distans som existerar mellan vårdare och klienter. 

Bondeson menar att klienterna prioriterar att interagera med varandra framför vårdarna i 

och med den maktklyfta som existerar parterna emellan. Klienterna väljer alltså att umgås 

med likasinnade just för att de har mer positiva attityder gentemot dessa. Ju mer man 

interagerar med varandra kan även förstärka den redan existerande polariseringen mellan 

klient och vårdare. Bondeson(1974:138ff) hävdar vidare att dessa attityder korrelerar med 

klienternas ålder där polariseringen är högst i ungdomsfängelser. Detta varierar i 

Bondesons studie utifrån både kön och typ av institution men verkar stagnera i 

förhållande till ju äldre man är och ju högre säkerhetsklassad anstalt man sitter i. 
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7. Diskussion 
Studiens resultat visar att fängelsestraffet överlag bidrar med negativa konsekvenser för 

de intagna. Främst beträffande möjligheterna till ett liv anpassat till frihet. Med det 

konstaterar vi att distansen från samhället har lett till att de intagna alltmer saknar 

positiva kontakter i form av vänner och familj. Klienterna uppvisar bland annat 

beteenden och identitetsförändringar som riktas bort från samhällsnormerna. Detta har 

skett genom att de intagna anpassat sig till livet i fängelse och på så sätt ersatt många av 

sina sociala färdigheter till den aktuella fängelsemiljön.  

 

❖ Vilken effekt har ett långt frihetsberövande haft på de intagna/intervjudeltagarna? 

 

Utifrån observationen och de intervjuer som vi bedrivit har vi kommit fram till att 

effekter av institutionalisering är förekommande på anstalten. Den tidigare forskningen 

(Liem & Kunst, 2013:334, Flanagan, 1995:55ff) antyder samtidigt att psykiska åkommor 

i form av posttraumatisk stress eller schizofreni kan vara konkreta konsekvenser av att 

sitta inlåst under längre tid. Däremot kan vi inte fastställa att våra respondenter utvecklat 

ovan nämnda åkommor då vi inte har haft någon tillgång till deras sjukjournaler. 

 

❖ Hur kan man se att respondenterna skapar nya identiteter i fängelset? 

 

Vi konstaterar med utgångspunkt från det insamlade datamaterialet att ett substantiellt 

identitetsskifte har skett bland respondenterna. Respondent 3 förändrade sitt beteende 

utefter vem han pratade med och vart han befann sig. Samma respondent har lärt sig hur 

man ska leva för att klara sig i fängelsemiljön. Utifrån vår deltagande observation har vi 

konstaterat att samma respondent förändrat sina värderingar stegvis från samhällets sunda 

värderingar till prokriminella värderingar. Vi identifierar utifrån datamaterialet att de 

intagna stegvis förändras i riktning mot en kriminell identitet (Prisonisering). Frank och 

Gill (Frank & Gill 2015:517ff) hävdar att de intagna i anstalt utvecklar vissa 

kommunikativa förmågor för att optimera sitt leverne vilket innebär att de kan anpassa 

sitt beteende efter situationens kontext.     

 

❖ På vilket sätt anser intervjudeltagarna att fängelsevistelsen har bidragit till deras 

möjligheter till att återanpassas till samhället? 

 

Vår samlade bedömning pekar mot att anstaltsvistelsen kommer att vara av destruktiv 

karaktär för många intagna. Detta baserar vi främst på våra intervjuer där samtliga 

respondenter uppger hur den aktuella miljön är hämmande för deras återanpassning. 

Samtidigt förankrar vi våra fynd i teorin om differentiella associationer genom begreppet 

“inlärning” (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992:88f) som går ut på att brottslighet är 

ett inlärt fenomen. Rent konkret har vi inget belägg som säger att alla klienter på 

anstalten kommer återanpassas till samhället i olämpligt skick. Inte heller kan vi konkret 

dra slutsatsen om att långa frihetsberövanden lämnar samtliga individer med sämre 

förutsättningar efter deras frigivning. Däremot tror vi att det mycket väl kan stämma in på 

många av våra respondenter om vi utgår ifrån det insamlade datamaterialet.  

Kommenterad [1]:  
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7.1 Diskussion-Metod 
Inledningsvis kan vi notera att kriminalvården vill hålla sin verksamhet sluten för 

omgivningen. Vi har undersökt om det finns offentliga vägar in i organisationen för att 

kunna genomföra vår studie men vi märkte tidigt att det krävs kontakter för att få tillträde 

till fältet. Innan studien påbörjades fick vi Kriminalvårdens godkännande. Vi har även 

haft tillgång till det vi kallar nyckelinformanter (Bryman, 2012:387f) som kan ge oss 

information om vad som sker på avdelningen när vi inte är närvarande. Dessa informanter 

består av övrig personal på den aktuella avdelningen. Deras uppgift har varit att bistå oss 

med information om händelser som vi skulle kunna beröra i en senare intervju. Vi är 

däremot medvetna om att den information som tillhandahålls av nyckelinformanterna är 

sekundär information vilket innebär att vi måste tolka den med viss försiktighet.  

Lalanders beskrivning (2013:95) av nyckelinformanter är att det främst innefattar 

personer som är insatta i studien och som man kan bolla frågor med. Så är det inte i vårt 

fall. Dessa individer fungerar som vår förlängda arm då vi inte är närvarande. 

 

Risken att de intagna agerar annorlunda (Bryman, 2012:382) och beter sig på ett visst sätt 

i vår närvaro anser vi vara liten ur det perspektivet att de känner till personens roll som 

forskare. De är sedan många år vana att möta forskaren på anstalten. Flera av de intagna 

har därför ett stort förtroende för forskaren som personal.  Förtroendet som existerar 

mellan forskaren och de intagna gör att vi lättare kan identifiera vilken information som 

skall betraktas som pålitlig. Däremot så är forskaren klädd i personalens uniform under 

arbetspassen så ett antagande blir att klienterna avstår från samtalsämnen som personalen 

inte skall vara deltagare i. Samtidigt får vi inte glömma bort att nämna att forskaren 

förväntas arbetar på den aktuella anstalten. Vid dennes närvaro på avdelningen krävs det 

således att personen måste ingripa om det blir någon form av bråk eller annan olaglig 

verksamhet. Underlåtenhet från att göra detta innebär att man begår tjänstefel.  

 

En fördel med denna öppna observation är att det inte blivit några problem med tillträde 

till avdelningarna som annars är helt slutna. Ingen obehörig förutom personal som arbetar 

på just den aktuella avdelningen har tillträde dit. En svårighet har däremot uppkommit i 

samband med hur vi skall dokumentera det vi observerar. Som personal är man ofta ute 

på avdelningen bland de intagna och man har olika arbetsuppgifter. Därför har 

nedtecknandet av olika händelser inte alltid kunnat ske omedelbart. Däremot har man 

som personal även ärenden inne på kontoret eller det som kallas för vaktrummet. Detta 

har givit oss möjligheter att skriva ned händelser och föra löpande anteckningar. 

 

Vi har diskuterat huruvida denna studie är replikerbar. Det aktuella fältet är en mycket 

dold miljö för allmänheten. Det har inneburit avsevärda insatser för att som personal 

kunna få forskartillträde. Det har inneburit flera samtal med högt uppsatta individer i 

myndigheten. Innan studien påbörjades fick vi ett generellt klartecken från 

anstaltsledningen att genomföra studien vi önskade. Därefter fick vi kontakta respektive 

avdelningschef som inom kriminalvården kallas kriminalvårdsinspektör för att inhämta 

tillstånd (sekretess). Därefter fick vi även de intagnas tillstånd att genomföra vår 

observation. Vår samlade bedömning är att en forskare som önskar replikera denna studie 
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kommer bemötas av en svår uppförsbacke. De intagna kommer med stor sannolikhet inte 

att öppna sig på samma sätt för en främmande individ då denne inte är bekant med de 

rådande anstaltsnormerna. Däremot kan vi inte utesluta risken med att de intagna just på 

grund av att de känner till intervjuaren svarar med annat än sanningen. Därav påstår vi att 

en forskare med tillträde till fältet förmodligen skulle få olikartade resultat.  

 

Vi har genomfört tre kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer med intagna på 

en säkerhetsanstalt. Urvalet är genomfört av ett målstyrt urval i kombination med ett 

snöbollsurval. Av de som tillfrågades för en intervju valde tre att tacka nej. Vi kan bara 

spekulera kring varför. En tänkbar anledning är att de inte anser att de vill bidra med 

kunskap till någon som arbetar på andra sidan gallret. En annan anledning kan vara 

känslan av osäkerhet för att bli intervjuad. En individ vägrade att bli intervjuad då vi 

önskade spela in intervjun. Han informerade oss om att han inte kunde ställa upp även om 

endast anteckningar togs. Det kan ha varit så att denna individ upplevde någon form av 

besvikelse gentemot intervjuarens forskarroll eller rädsla över att uppsatsen på något sätt 

skulle kunna kopplas till honom. 

 

Vi lyckades intervjua tre olika individer med olika typer av bakgrunder och 

förutsättningar vilket ger oss en bredd i vår kunskapsinhämtning. Dock skall vi komma 

ihåg att ytterligare tre tillfrågade valde att avböja. Vi är ovetande om datamaterialet 

skulle se annorlunda ut om man valde att intervjua tre andra intagna inne på anstalten. 

Däremot kan det mycket väl kunna stämma då dessa individer kan ha andra upplevelser 

av de effekter vi beskriver som påverkande konsekvenser av ett längre frihetsberövande. 

Återigen vill vi påpeka att även andra forskare i samma situation som vi mycket väl kan 

tänkas producera andra resultat. 

 

Frågan om vi skulle spela in intervjuerna eller endast föra anteckningar var oklar ganska 

långt in i uppsatsen. Delvis för att vi länge väntade på tillstånd för att få ha en diktafon 

inne på anstaltsområdet. Detta sågs primärt som en säkerhetsrisk i enlighet med 

anstaltens säkerhetsrutiner. Precis som Thomsson uppger (2010:86) kan intervjudeltagare 

uppleva obehag av att bli inspelade på band. I vår studie är detta en ömtålig punkt som 

tagits under beaktande. Respondenterna är dömda brottslingar och har av naturliga 

orsaker en möjlig brist av förtroende gentemot rättssamhället. Vissa kanske anser att de är 

dömda på felaktiga grunder eller att de är ett offer av systemet. Att då bli inspelad på 

band vilket möjliggör att vi kan gå tillbaka och lyssna på exakt vad personen har sagt kan 

säkerligen upplevas som mycket obehagligt. Vi har diskuterat denna fråga länge och 

kommit underfund med att fördelarna är fler än nackdelarna att spela in intervjuerna. Vi 

har tagit den eventuella olusten som de intagna visat på allvar och pratat med varje 

individ innan bandspelaren sattes igång. Vi har förklarat att det inte spelar någon roll om 

det går att spåra vissa motsägelser eller liknande då det är helhetsinnhållet vi är 

intresserade av.  

 

När diktafonen kom fram så har vi småpratat en del och diskuterat kring inspelning m.m. 

Detta innebär att det inte blir någon överraskning när inspelningen väl startar. 

Respondenterna förväntas vara mentalt förberedda att intervjuas vilket innebär att vissa 

störande moment av inspelning minimeras. En förutsättning (Thomsson, 2010:87f) till att 
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vi lyckats få de intagna att godkänna en ljudupptagning har varit genom en gedigen tillit 

till intervjuaren som forskare vilket byggts upp under flera år i roll av personal. 

Fördelarna med inspelningarna är att vi kan gå tillbaka och lyssna på den intagnes egna 

ord och tonläge. Inspelningen ger oss även tillgång till hela berättelsen och inte bara 

viktiga delar som en nedtecknad intervju skulle ge. Hela berättelsen anser vi vara viktig 

för vår analys. Efter avslutandet av analysen har vi raderat inspelningarna. Dock så finns 

de anonymiserade transkriberingarna sparade. 

  

7.2 Diskussion-Resultat 
Huvuddelarna av våra slutsatser innefattar personlighetsförändringar, 

identitetsförändringar, förändringar i flexibilitet och förändringar i kommunikativ 

förmåga hos de intagna. Vi har diskuterat huruvida våra resultat är generaliserbara till 

andra verksamheter som bedriver en frihetsberövande verksamhet som rättspsykiatrin, 

LVU-hem, HvB hem m.m. Givetvis har vi även diskuterat om vår kunskap är applicerbar 

på intagna som spenderar sin strafftid i anstalter med lägre säkerhetsklass. Vi gör 

antagandet att den mycket speciella gruppdynamik som uppstår när en grupp tillsammans 

spenderar lång tid tillsammans på en låst avdelning även existerar på andra ställen än 

anstalter med hög säkerhetsklass. Vi kan inte styrka att samma gruppdynamik 

förekommer på andra inrättningar med det är ett rimligt antagande.  

 

En faktor är självklar gällande sammansättningen av människor samt vilken eventuell 

kriminell bakgrund de besitter. Vi anser bland annat utifrån Bondesons forskning på 

ungdomsvårdsskolor (Bondeson 1974:108ff) att liknande gruppbildningar existerar. 

Därmed kan vi dra en svag parallell till andra verksamheter eller anstalter med lägre 

säkerhetsklass och vi kan anta att liknande effekter bör kunna påvisas fast möjligen i 

annan grad. 

 

Avslutningsvis vill vi presentera det vi anser som diskuterbart i association till vår studies 

teorival. Hirschis teori (Sarnecki, 2009:242f) belyser tron om det konventionella 

samhällets betydelse och hur individens frihet från de etablerade normerna tenderar att 

öka chansen till kriminellt beteende. Noterbart är att de rådande samhällsnormerna är 

kontextbaserade och på så sätt specifikt bundna till nation och stat. I association till en av 

våra respondenter klargörs det att han ursprungligen härstammar från ett annat land där 

han också avtjänat ett fängelsestraff. Frågan som blir intressant är då om respondenten 

anammar de inhemska sociala normerna eller de rådande. 

 

En annan fundering går att lyfta fram i samband med den fängelsekultur som existerar. 

klienterna som avtjänar ett straff lever ju under de rådande omständigheterna som 

kriminalvården tillgodoser, på så sätt kan man diskutera om de sociala normer som 

existerar på anstalten kan räknas till Hirschis fyra element. Exempelvis om en klient 

väljer att arbeta/studera under sin fängelsevistelse, delta inom de aktiviteter och 

evenemang som kriminalvården sponsrar med osv. kan man då konstatera att individen 

har starka sociala band till det “kontextuella samhället” (anstaltsnormerna). Skulle 

individen återfalla i brott efter sin frigivning kan man spekulera om det är en fråga om 

sociala band till samhället eller kontext. 

 



 

 

 
37 

När det kommer till kriminologiska teorier känner vi att de har bistått oss vid 

förankringen av de fynd som vi fått fram. Samtliga intagna tenderar på ett eller annat sätt 

ha exponerats av eller haft vetskapen om att eventuell kriminalisering förekommer på 

anstalten. Genom vår observation samt våra intervjuer kan vi konstatera att teorin 

differentiell association är ett tänkbart faktum. Vi har kunnat fastställa att intagna skapar 

många olika typer av kontakter inne på anstalten. Detta kan till viss del förstås då de 

kommer till en plats där de tvingas dela en liten yta med många andra tungt belastade 

brottslingar. Det blir ett bra forum för intagna att utbyta erfarenheter med varandra. 

Delvis beträffande rent kriminella kunskaper men även när det gäller generella 

värderingar gentemot samhället. Vi hävdar genom vår studie att miljön inne på den 

aktuella anstalten är ett bra forum för inlärning av kriminella färdigheter samt inlärning 

av värderingar som pekar bort från samhällets normer. 

 

Några förslag som vi skulle vilja ge framtida forskare är att fortsätta fokusera på det 

aktuella området. Dock i form av en potentiell longitudinell studie där man möjligen 

skulle kunna följa ett fåtal intagna under en betydligt längre tidsperiod i syfte att på ett 

mer konkret sätt kunna se vilka typer av effekter som respektive individer ådrar sig av ett 

långt frihetsberövande. Framtida forskare skulle även kunna fokusera djupare på de 

psykologiska effekterna efter frigång. Vi anser att vi inte besitter rätt kunskaper i ämnet 

psykologi för att fördjupa oss i detta. Men detta skulle dock vara ett mycket intressant 

ämne som skulle kunna fungera som en fortsättning alternativt fördjupning av vår studie.  

 

Denna studie har genomförts på en anstalt som endast innehåller män varpå vi bara kan 

presentera resultaten kring hur män påverkas av ett långt frihetsberövande. Möjligheten 

finns att resultaten hade sett annorlunda ut om vi hade inkluderat kvinnor i studien. 

Alternativt om vi genomfört samma studie på en anstalt som enbart innehåller kvinnor. 
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9. Bilaga 1-Intervjuguide 
 

Del 1- Introduktion 

Vilken typ av brott är du dömd för? 

Hur länge har du suttit i streck på den aktuella anstalten? I streck totalt? 

Har du blivit dömd till fängelse flera gånger än denna? 

Del 2- Vardagen 

Kan du beskriva hur du uppfattar ditt liv här inne på avdelningen? 

Är det många som sitter med långa strafftider? 

Hur tror du att en individ skall vara för att lättast klara av sin tid i fängelset och må bra?  

Är det några sociala egenskaper som du anser viktiga att besitta? Hur fungerar det sociala 

livet på avdelningen? 

Om du försöker att reflektera lite om dig själv, på vilket sätt tror du att tiden i fängelset 

har förändrat dig? 

Har du regelbundet besökt psykolog/psykiatriker eller läkare som följd av 

psykiska/fysiska skador som du ådragit dig här inne? 

Anser du att tiden i fängelse har förändrat ditt tålamod generellt?  

Skulle du beskriva dig som en person med humor?  

Hur tycker du att miljön här inne påverkar ditt humör generellt? 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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Har du tidigare haft en aggressionsproblematik? Har det uppkommit en sådan/hur har den 

förändrats av tiden i fängelse? 

 

Kan du beskriva vad du har för relationer till de andra på avdelningen? 

Har du några som du betraktar som nära vänner? 

Är det mycket tumult här på avdelningen? Vad kan det eventuellt bero på?  

Har du ibland svårt att förstå reaktioner hos andra intagna? 

Har du uppfattat några beteendeförändringar hos individer som du sett här inne under en 

längre period? Anser du att ditt beteende generellt sett har förändrats? 

Vad anser du om dina värderingar gentemot samhället? 

Skulle du beskriva dig eom en hårdför eller mjuk person här på avdelningen? Hur 

uppfattar de andra dig tror du? 

Har du bra kontakt med personalen?  

Hur ser ditt sociala kontaktnät med omvärlden ut?  

Har du några fritidsintressen här inne på anstalten? Är det något du engagerat dig i innan 

eller har dessa intressen uppkommit här inne? 

Har ni möjlighet att studera/arbeta på anstalten? Gör du det? Hur fungerar det? Vad har ni 

för arbetstider? Beskriv en arbetsdag/studiedag. 

Anser du att du blir behandlad med respekt av Kriminalvården? 

 

 

 

9.2 Bilaga 2-Informationsbrev- Observation 

 
Hej, 

Vi är två studenter som för nuvarande läser sista terminen på kriminologiprogrammet vid 

högskolan i Gävle. Som sista uppgift ska vi skriva ett examensarbete (C-uppsats). Vår 

studie kommer att behandla de effekter som ett långvarit fängelsestraff kan medföra. 

Därför vore det intressant för oss att inte bara ha ett teoretiskt perspektiv utan även kunna 

förankra våra fynd genom en observation på anstalten X. 

Vi skulle vilja göra en observation under perioden X-X främst i samband med klienterna 

och deras dagliga samspel och interaktion med andra klienter men även med 

kriminalvårdens personal. Självfallet kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vid genomförandet vilket kort redogörs nedan:  

 

✓ Medverkan är frivilligt och kan när som helst under observationen frånträdas.     

✓ Informanterna och aktuell anstalt kommer att avidentifieras i uppsatsen. Samtligt 

observationsmaterial kommer inte tilldelas obehöriga och kommer grundligt 

återkopplas till de inblandade individerna om samtycke. 

✓ Observationsanteckningar kommer att föras under omständigheten att de 

inblandade avidentifieras och alla insamlade data kommer efter godkänd 

examination att elimineras. 
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Vi tackar i förhand och hoppas på ett eventuellt godkännande om att få göra en 

observation hos er. Vid förekommande frågor och funderingar kan ni kontakta oss  via E-

mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  

Arash Masarrat -   Arashma@msn.com                                                                                                                          

Robert Nellsten -  Hfk13rnn@gmail.com                                            

 

 

 

 

9.3 Bilaga 3-Informationsbrev- Intervjuer                                                                                                                                                                                                               
 

Hej, 

Vi är två studenter som för nuvarande läser sista terminen på kriminologiprogrammet vid 

högskolan i Gävle. Som sista uppgift ska vi skriva ett examensarbete(C-uppsats). Vår 

studie kommer att behandla de effekter som ett långvarigt fängelsestraff kan medföra på 

både lång och kort sikt, Därför vore det intressant för oss att inte bara ha ett teoretiskt 

perspektiv utan även kunna förankra våra fynd genom intervjuer. 

Vi skulle vilja intervjua dig i samband med vårt uppsatsämne vilket bland annat 

behandlar  vardagliga situationer och interaktion som förekommer på anstalten. 

Självfallet kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid 

genomförandet vilka följer; 

 

✓ Intervjupersonens medverkande är frivilligt och hen har rätten  att avsluta sin 

medverkan under vilket skede av intervjun som helst. 

✓ Intervjupersonen och anstalten kommer att avidentifieras i uppsatsen vilket 

betyder att ingen kommer kunna kopplas till studien. Intervjumaterialet kommer 

behandlas endast av behöriga vilket inkluderar oss två och eventuell examinator. 

✓ Intervjun kommer eventuellt att spelas in med samtycke från 

respondenten(intervjupersonen), Sedan transkriberas den vilket betyder att det 

inspelade skrivs ner i pappersform. Efter godkänd examination kommer allt 

intervjumaterial elimineras. 
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Vi vill tacka i förhand och hoppas på att du väljer att medverka i vår intervju. Om detta 

låter intressant eller om du har eventuella frågor så kan du kontakta oss på E-post, 

alternativt tala med personalen som arbetar på kriminalvården. Vi är medvetna om att du 

har begränsad fritid och vill därför framföra att vi är flexibla och kommer anpassa oss 

efter ditt schema.      

 

 

Kontaktuppgifter  

Arash Masarrat -   Arashma@msn.com                                                                                                                          

Robert Nellsten -  Hfk13rnn@gmail.com                                           
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