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ABSTRACT 
 

The prison constitute a world most people have an opinion about, but few 
have an insight into and knowledge of. For that reason it is important to 
describe the prison from within, to depict what is actually going on behind 
those prison walls. The aim of this paper has been, from a prisoners point of 
view, to depict, supply knowledge of, and through sociological and socio-
psychological theory create a theoretically oriented understanding of how 
life among lifers and longterm prisoners within a harshly governed closed 
total institution turns out. Participant observation is used as the method of 
observation, although the observer at issue is not a visiting field researcher, 
but a prisoner who has been part of the society at survey for five years. The 
result indicate the existence of two dominating unitary cultures: On the one 
hand the traditional prison culture, on the other a more socially adapted 
culture which is constituted by inmates with no criminate identification. The 
result is also indicating that the majority of the inmates gets on very well at 
the unit, and that seems to be due to the number of positive leaders  
sanctioned to be more numerous and stronger than the negative leaders. The 
positive leaders have together with the low prisonized inmates established 
and maintained a certain culture which has managed to live on in harmony 
with and stand autonomous in relation to the attributs and manners 
respresented by the traditional prison culture. The atmosphere is always  
nice and correct. But it is a tense and deceptive calmness, where many 
fellow prisoners suffer from psychiatric problems. The frame of minds 
between the prisoners on a cellblock is by consequence enormously 
important, and as time passes, you learn how to behave respectfully towards 
each other not to disturb decorum.  
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SAMMANFATTNING 
 

Fängelset är en värld som de flesta har åsikter om, men som få har insyn i 
och kännedom om. Det är därför viktigt att beskriva fängelset ur ett 
inifrånperspektiv, att återge vad som faktiskt försiggår i innanför murarna. 
Syftet med uppsatsen har varit att utifrån en livstidsfånges eget perspektiv 
återge en bild utav, sprida nya kunskaper om, och genom sociologisk och 
socialpsykologisk teori skapa en förståelse för hur livet bland livs- och 
långtidsfångar inom en hårt styrd och sluten total institution ser ut. 
Deltagande observation har använts som observationsmetod. Observatören i 
detta fall är inte en fältforskare på besök, utan en intagen som varit en del av 
det undersökta samhället under fem års tid. Resultatet påvisar existensen av 
två dominerande avdelningskulturer. Dels den traditionella fångkulturen och 
dels en mer socialt anpassad kultur, som främst utgörs av intagna utan en 
kriminell identitet. Resultatet påvisar även att majoriteten intagna trivs 
mycket bra på avdelningen, och detta förklaras av att antalet positiva ledare 
tillåts vara fler och starkare än antalet negativa ledare. De positiva ledarna 
har tillsammans med de lågprisoniserade intagna skapat och vidmakthållit 
en kultur som lyckats överleva i harmoni med och stå autonom gentemot de 
attribut och manér som den traditionella fängelsekulturen representerar. 
Atmosfären är alltid korrekt och trevlig. Men lugnet är spänt och bedrägligt 
då många intagna dras med psykiatrisk problematik. Sinnesstämningen alla 
emellan därför är oerhört viktig, och som intagen lär man sig med tiden att 
uppträda respektfullt för att inte rubba dekorum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Deltagande observation, Fängelse, Institutionalisering, Intagna, Livstid,   
Långtidsdömda, Prisonisering, Straff, Total institution  
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FÖRORD 
 
Jag vill härmed tacka min handledare Peter Öberg för hans positiva förhållningssätt, 
minutiösa granskning och insiktsfulla kommentarer genom hela arbetet med denna uppsats. 
TACK! 
 
Jag vill även ta tillfället i akt och uttrycka ett stort tack till Peter Behr, studieansvarig 
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1. INLEDNING 
 
Prolog 
 
Rassel Rassel, celldörren öppnas och en häktesvakt sticker in huvudet och säger: ”Gör dig 
redo, om två timmar ska du med transporten till Kumla”. Mitt hjärta gjorde en dubbelvolt. 
”Jaha, nu är det dags”, tänkte jag. ”Ingen återvändo.” Efter ungefär ett halvår i häktet, när 
domen nu var fastställd och alla överklaganden förbrukade, kom inte den här dagen som 
någon överraskning precis. Jag hade redan tillbringat många och långa timmar med att 
fundera över hur det egentligen är i ett fängelse. ”Måste man slåss redan under den första 
dagen, sätta sig i respekt, för att visa att man ’är man’ och inte är rädd?”, ”Kommer de 
sexsvultna galningarna att försöka våldta mig i duschen?”, ”Finns det överhuvudtaget någon 
som är normal där inne?” var tankar som jag brottats med en längre tid vid det här laget. 
 
Efter ankomsten till Kumla tog de av mig handbojorna och låste in mig i ett kalt litet rum med 
en väggfast bänk och ett smalt fönster uppe vid taket. Det stank av rök och väggarna var full-
klottrade med ”Fuck The Law”, ”Skjut en snut”, ”Hata alla jävla golbögar” och namn på 
städer, gäng, andra intagna, flickvänner och strafftider – men också med vädjanden till Gud.  
 
Efter tre timmar: Rassel Rassel. Två kvinnliga vakter kom in och satte sig. ”Välkommen”, sa 
de. De båda tittade sorgset och allvarligt på mig, inget leende där inte, men jag tyckte mig se 
en gnutta medlidande hos den äldre av dem. Efter att de informerat mig om var på Kumla jag 
initialt skulle placeras, så sa de ”Lycka till” och gick. 
 
Rassel Rassel. Denna gång kom istället två manliga vakter och hämtade mig. Jag fotografer-
ades, strippades, lämnade urinprov och fick en blå säck innehållande lakan, filtar och kläder. 
Tillbaka till väntrummet. Vid det här laget var jag ganska spänd. 
 
Rassel Rassel igen: Vakten som öppnade presenterade sig som Stig. Också han hälsade mig 
välkommen och sa att han arbetade på avdelningen dit han nu skulle föra mig. Vi gick genom 
en lång kulvert med väggmålningar. Det var kameror och låsta ståldörrar överallt. ”Det verkar 
ju säkert här i alla fall”, tänkte jag. Men kom också ihåg en episod från någon svensk film jag 
såg i häktet, där ett gäng fångar slog ihjäl en annan fånge med en biljardbollsfylld strumpa, på 
denna plats – vakterna hann aldrig fram. Under promenaden småpratade vi lite. Stig sa: ”Hur 
känns det då?”, ”Det är OK”, sa jag. ”Ta det lugnt och sköt dig själv, så ska nog allt gå bra”, 
sa han sedan. ”Om det är något, så är det bara att komma till oss.” ”Visst?!”, tänkte jag. Vid 
kulvertens slut låste Stig upp ännu en ståldörr. Vi gick in, upp för en trappa, och där var det 
stojigt och myllrade av män med likadana kläder som även jag numer bar. Ett par av dem 
kände jag direkt igen från bilder i kvällspressen. ”Ha det så bra”, sa Stig och lämnade mig åt 
mitt öde. ”Du ska bo här”, sa en svart kille och tog min säck. Efter att vi lämnat in säcken i 
mitt ”nya hem” gick jag ut på avdelningen, tog i hand, presenterade mig och hälsade på de 
som var där. Jag var redo. 
 
 
Bakgrund 
 
Redan under den första dagen på avdelningen noterade jag två företeelser som jag blev för-
vånad över och som slog mig som ”lite konstiga”; att läskedrycker värderades ovanligt högt 
och att många av de intagna, ovanligt ofta enligt mitt synsätt, sida vid sida gick runt, runt i 
den lilla promenadgården när de skulle prata, istället för att sitta ner ”som vanligt folk”. Efter 
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någon vecka började jag också se de olika roller som här inne kontinuerligt spelas av mina 
medintagna, och att de ”masker” alla bar på tedde sig tydliga. Just då kunde jag förstås inte 
definiera dessa olika karaktärer eller fasader, men människorna här inne kändes mycket mer 
tillgjorda och icke-autentiska än på ”utsidan”. 
 
Sammantaget kan man säga att hela denna omvälvande livshändelse; den omtumlande tiden 
före mitt brott, brottet, häktetstiden, rättegången, straffet, mötena med alla dessa nya, och ofta 
speciella karaktärerna, plus det ofrånkomliga inlemmandet i detta samhälle, tillsammans kom 
att bli utgångspunkten för mitt intresse för människan, både ur ett psykologiskt – och där 
tyngdpunkten avseende denna studie ligger – ett sociologiskt perspektiv. 
 
 
Problemområde och utgångspunkter 
 
Fängelset och vi som lever där utgör en värld som de flesta har åsikter om, men som få har 
någon större insyn i eller kännedom om. I allmänhetens ögon utgör vi ”de Andra”, en ”annan” 
annorlunda rumslig, kulturell och existentiell kultur, som visserligen befinner sig i närheten, 
men som ändå kan uppfattas som fullständigt främmande av gemene man. Därför tycker jag 
att det är viktigt att beskriva ”de andras hermeneutik” (Ajagán-Lester, 2004, s 144) ur ett ini-
frånperspektiv och återge vad som faktiskt försiggår i innanför murarna. Utifrån detta kommer 
föreliggande arbete att vara mitt försök att utifrån sociologiska och socialpsykologiska teorier 
och begrepp, etnografiskt skildra detta mytomspunna ”samhälle i samhället”.  
 
Jag är inte ensam om att under en tidsperiod av flera år, nyttja sin situation och delaktighet i 
ett specifikt socialt sammanhang till att, samtidigt som jag uppfyller min tilldelade roll, även 
utföra en djuplodande deltagande observation av etnografisk karaktär. Den tidigare riksdags-
mannen för såväl Folkpartiet som Miljöpartiet Per Gahrton (1983) använde den deltagande 
observationen som datainsamlingsmetod då han gjorde sin doktorsavhandling Riksdagen ini-
från, när han själv satt som riksdagsman. Även Gahrton studerade, analyserade och beskrev 
den egna miljön, av vilken han själv var en del. Likaså gjorde den nu pensionerade sociologi-
professorn Knut Pipping (1947). Hans doktorsavhandling, Kompaniet som samhälle, beskriv-
er soldat- och kompanilivet i Finlands krig mot Sovjetunionen, vilken Pipping lade grunden 
till då han själv var utkommenderad soldat i fronten i detta krig 
 
En tid innan skrivandet påbörjandes, rekommenderades jag att läsa Doing Critical Ethnogra-
phy av Jim Thomas (1993), där han förklarar värdet av att kritiskt etnometodologiskt skildra 
en samhällsföreteelse ur ”den svages” och den missförståddes perspektiv och att jag därmed 
skulle ha möjlighet att ”inifrån” skildra företeelser inom fängelsekulturen ur den missanpass-
ade antisociala fångens perspektiv. Jag skulle för läsaren ha möjligheten att återge situationer 
inom anstalten som till synes, för allmänheten, ter sig totalt antiproduktiva och idiotiska, men 
som ur de enskilda utövarnas/syndarnas perspektiv, faktiskt torde kännas helt och hållet men-
ingsfulla – kanske till och med logiska. Jag kände genast att en sådan undersökning borde 
kunna tillföra mycket, och diskuterade detta med flera medintagna som också menade att det 
var en väldigt god idé. Men förhållningssättet gav mig trots detta mycket huvudbry. Jag är 
trots allt en allt för ”välanpassad” fånge för att fullt ut förstå och vidare förklara allehanda 
utageranden – trots att jag faktiskt har levt i fängelsemiljö i snart åtta år nu, så har jag i grund-
en, fullt ut, ännu inte förmått assimilera mig. Hjälp till denna insikt fick jag faktiskt då en 
medfånge läste ett annat arbete om fängelsemiljön som jag har gjort. Han sa: ”Mycket tycker 
jag är bra, men jag får nästan känslan av att du ser ner på många av oss andra, att du liksom 
intar ett ovanifrånperspektiv…där du…ungefär som du är bättre än oss.” Jag hade inte alls 
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tänkt på mig själv på detta viset förut, tog lite illa vid mig, samtidigt som jag blev glad för den 
ärliga insikt som han gav mig.  Vad jag till slut kom fram till, var att min utgångspunkt avse-
ende denna studie aldrig kan bli ärlig, stabil och rättvisande om jag inte ”är mig själv”, och 
sanningen är ju den att jag inte är eller har varit livsstilskriminell. Att jag faktiskt är en helt 
vanlig ”Svensson”1 som genom allehanda omständigheter har satt mig själv i denna situation 
– och mitt beskrivandeperspektiv kan aldrig bli något annat. Jag har därför för avsikt att inte 
försöka tolka något utifrån en roll som beklär mig illa, utan att genomgående beskriva pro-
blemet genom mina egna ögon, utifrån de grundläggande värderingar och ett tolkningsper-
spektiv som jag också tror och hoppas att många läsare på ”utsidan” kan identifiera sig med.  
  
Problemområdet ifråga är avdelningen för livs- och långtidsdömda – kallat E-huset – på 
Anstalten Kumla, i vilken jag tillbringade de fem första åren av min verkställighet. 
 
 
Betydelsen av forskning inom området 
 
God anledning till att studera situationen på en livs- och långtidsavdelning torde vara det fak-
tum att de fängelsestraff som dömts ut av våra domstolar under 2000-talet blivit allt längre för 
varje år2; att allt fler dömts till livstids fängelse för mord3, trots att det dödliga våldet inte har 
ökat under det senaste decenniet4 (Sarnecki, 2003, s 89; KVS, 2004, s 61; Hagberg, 2006, s 
50). Vidare döms allt fler till fängelse istället för till rättspsykiatrisk vård5 (Hagberg, 2006, s 
18), trots att 63% av dem som dömts för våldsbrott till 4 år eller mer, har någon form av dia-
gnostiserad psykisk störning (Berger & Jansson, 2003, s 20). Därutöver bedöms andelen grava 
narkotikamissbrukare på anstalt ha ökat från cirka en tredjedel 1992 (Kling & Gustavsson 
2004) till att utgöra 56% utav de intagna 2004 (KVS, 2004, s 64).  
 
Även den etniska sammansättning avseende fängelsedömda – då den speglar samhällsutveck-
lingen i övrigt – har förändrats under de senaste decennierna, men med skillnaden att andelen 
invandrare/utlänningar i svenska fängelser överstiger andelen i samhället i övrigt. 6  Frågan 
om invandrares brottslighet tenderar också vara ett av de ämnen som Brottsförebyggande rå-
det (Brå) jämförelsevis får flest förfrågningar kring (Martens & Holmberg, 2005, s 14). Av 
alla långtidsdömda (> 4 år) i svenska fängelser den 1 oktober 2001, var 38% utländska med-
borgare7 (Berger & Jansson, 2003, s 23) – en ökning med flera hundra procent sedan 1960-
talet (Amilon & Edstedt, 1998, s 78). Brå:s forskning påvisar också en negativ tendens, i så 

                                                
1 I det följande använder jag genomgående begreppet ”Svensson” då jag hänvisar till intagna som per definition 
ej är kriminella/har en kriminell identitet och livsstil, utan istället är fängslade på grund av ett enskilt brott. 
2 Mellan år 2000 och 2004 ökade antalet nyintagna med en strafftid på > 4 år med 36% (KVS, 2004, s 44). 
3 1990 hade Sverige 30 livstidsdömda fångar. År 2005 uppgick den siffran till 140 stycken, en ökning med 360% 
(KVS, 2006a, s 12; Hagberg, 2006, s 37). 
4 Det dödliga våldet har legat konstant kring cirka 100 fall per år sedan 1975 (Hagberg, 2006, s 50) 
5 Ca 70% av alla lagförda dråpare och mördare dömdes 1975 till vård, medan motsvarande andel 2004 är 20%. 
6 Det bör förtydligas att till gruppen svenskar räknas i detta sammanhang individer som är födda (oftast i 
Sverige) av föräldrar som också är födda i Sverige. Till gruppen invandrare räknas dels den som är född 
utomlands av utländska föräldrar och därefter invandrad till Sverige, och dels andra generationens invandrare 
som utgörs av individer som är födda i Sverige men där minst en förälder är född i ett annat land (utifrån 
Martens och Holmbergs (2005) kategorisering). Inom kategorin utländska medborgare ingår såväl invandrare 
och andragenerationens invandrare som inte sökt eller ännu fått svenskt medborgarskap, såväl som utlänningar 
som bor i utlandet men som begått brott i och dömts i Sverige.   
7 De vanligaste medborgarskapen hos individer på svenska fängelser, vid sidan av svenska medborgare, är i tur 
och ordning iranier (4,9%), polacker (4,1%), finländare (4,1%), turkar (2,6%), irakier (2,5%) och jugoslaver 
(2,4%) (Andershed, Forsman, Johansson & Johansson, 2004, s 9).  
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motto att det 2005 var en överrisk8 på 2,5 att en utrikes född ska vara misstänkt för brott 
jämfört med en helsvensk (Martens & Holmberg, 2005, s 9), jämfört med 2,1 åren 1985-1989 
(Ahlberg, 1996), en ökning med 19 %, vilket torde göra problemet än mer brännande. Det 
svenska fängelset är ett samhälle där de etniska svenskarna är i minoritet och där de etniska 
svenskarnas andel av populationen successivt minskar.9 10  
 
Till detta ”samhälle” skickas årligen de nydömda11 intagna rakt in till en kultur som ofrån-
komligt kommer att påverka honom, vilken sedan ska släppas ut igen – till Er. Då önskar väl 
ändå alla förnuftiga samhällsmedborgare – särskilt de som skall komma att bli hans grannar – 
att han tagit så lite skada av fängelsekulturen som möjligt, att han inte blivit uppgiven, hatisk 
och återfallsbenägen…eller än mer kriminell? Vad författaren syftar på, är att genom att ut-
röna, skapa och sprida insikt och förståelse för de långtidsdömdas livssituation på anstalt, så 
utvecklas också en djupare kunskap hos berörda myndigheter, vilka sätter ramarna för rätts-
filosofin, kriminal- och frivården. Med andra ord; denna otillgängliga värld som majoriteten 
av berörda forskare och beslutsfattare har en begränsad tillgång till, bör enligt författarens 
mening genomlysas för att därifrån skapa adekvata underlag på vilka beslut rörande till 
exempel rehabilitering och avkriminalisering sedan kan grundas.  
 
En ytterligare anledning till insyn i denna verksamhet är medias allt starkare roll. Gränserna 
mellan privat och offentligt luckras alltmer upp, varvid journalistiken tenderar att gestalta 
samhällsproblemen genom fall/personer som är avvikande och extrema. Brott säljer därför att 
det kittlar mediekonsumentens ”...kulturella föreställningar om makt, rätt och fel, lag och ord-
ning, skuld och hämnd” (Lund, 2003, s 12). Den allt mer sensationslystna och populistiska 
journalistiken medför därmed att vissa kriminellt belastade intagna demoniseras och på kup-
pen görs till livsfarliga ”kändisar”. Därför tycker jag att det är viktigt att ta ”sociologens roll 
som språkrör” (Öberg, 2002, s 19), för att därigenom belysa hur ett mikrosamhälle ”fullt av 
sådana” verkligen ser ut; förmedlat av en studerande som under lång tid faktiskt lever i den 
verklighet som han studerar. 
 
 
 
                                                
8 Med överrisk menas hur många gånger större chans det är att jämförelsegruppen begår ett brott jämfört med en 
normgrupp. Då detta gäller brottslighet i Sverige, utgör svenskarna (individer med båda föräldrarna födda i 
Sverige, s k helsvenskar) normgruppen. Andelen helsvenskar som misstänkts för brott utgör 5% av gruppen 
helsvenskar, vilket alltså är normgivande. Därmed ger det en ”överrisk” på 1,0, vilket är ett jämförelsetal. 
Andelen invandrare som är födda i utlandet och som är registrerade för brott uppgår till 12.5% av hela gruppen 
utrikes födda invandrare, vilket utgör en 2,5 gånger större andel än helsvenskarna, och därmed en överrisk på 
2,5.   
9 Under 2007 genomförde jag en enkätstudie på tre stycken avdelningar på Anstalten Kumla och en på 
Hällbyanstalten, inför min förestående D-uppsats i psykologi. Av 82 svar (varav bortfallet på 26% är avräknat) 
var 41% av respondenterna etniska svenskar, 32% andra generationens invandrare, 23% invandrare och 4% 
adopterade. Därtill bör betänkas att hälften av respondenterna satt på så kallade behandlingsavdelningar, där 
andelen svenskar av tradition är större jämfört med andelen svenskar på normalavdelningar (skillnaden 
avdelningarna emellan definieras på s 11). Vidare vet jag, genom informations från de intagna som hjälpte mig 
att fördela enkäterna till intagna på respektive avdelning, att den övervägande majoriteten av de som inte svarade 
hade svårt med det svenska språket. 
10 För en djupare inblick i de bakomliggande faktorerna bakom problematiken kriminalitet/sociala problem och 
etnicitet/invandrarskap, rekommenderar jag Sociala problem i kulturell förklädnad (2002a) och Mot ett andra 
rangens medborgarskap? (2002b) av Alexandra Åhlund, Kulturgenererad grov brottslighet i 1990-talets 
mångkulturella samhälle av Rolf Nygren (2002), samt ”Välkommen till förorten om du vågar!”. Territorialitet 
och manlighet av Nils Hammarén (2005).  
11 2004 var antalet nydömda 11 343 stycken, varav nästan hälften av dessa inte hade tidigare fängelseerfarenhet. 
Ungefär 6-7% utgörs av kvinnor (KVS, 2004, s 43-46). 
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2. SYFTE, FRÅGESTÄLLN INGAR OCH DISPOSITION 
 
Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ge en förståelse för fängelset som samhälle utifrån en omfattande 
etnografisk empiri som belyses och tolkas genom sociologisk och socialpsykologisk teori. För 
övrigt är uppsatsen avsedd att inspirera och även göra läsaren till medtolkare. 
 
 
Frågeställningar 
 
1. Hur struktureras ett dagligt liv på en lång- och livstidsavdelning? 
2. Hur identifierar sig den intagne med olika rollbeteenden under sin tid på avdelningen? 
3. Vilka formella och informella regler har den intagne att följa? 
4. Vilken kontakt har de intagna med samhället utanför (”utsidan”)? 
5. Hur upplever och påverkas de intagna av livssituationen i fängelset? 
6. Hur upplevs anpassningsprocessen till livet som intagen? 
 
 
Avgränsningar 
 
I fängelset existerar två huvudgrupper med fundamentalt olika roller sida vid sida – intagna 
och personal. Inom denna uppsats ramar kommer jag endast att beskriva personalen och dess 
agerande då detta direkt berör och krävs för att förstå intagnas situation. Uppsatsen beskriver 
och fokuserar enbart på manliga intagna. Geografiskt sett är studien avgränsad till att endast 
gälla avdelningen för livs- och långtidsdömda på Anstalten Kumla, inklusive berörda lokal-
iteter. Undersökningen pågick från juni 2001 till juli 2006. Alla de intagna som under den 
tiden passerat revy på avdelningen har, mer eller mindre, varit med och påverkat resultatet. 
 
 
Disposition 
 
Efter inledningskapitlet, där författarens utgångspunkt definieras och betydelsen av penologi-
forskning motiveras, sätts i kapitel två uppsatsens anslag genom presentationen av dess syfte 
och övergripande frågeställning. Kapitel tre presenterar tidigare forskning på området krimi-
nologi/penologi/sociologi; inledningsvis presenteras den tidiga och än idag så inflytelserika 
amerikanska fängelseforskningen, och till sist presenteras ett förhållandevis nytt fenomen, 
nämligen den forskning som intagna i inom den svenska kriminalvården numer själva bidrar 
med. I kapitel fyra, ”Kriminalvården som institution”, ger författaren en helhetsbild av Krim-
inalvården, från dess övergripande uppdrag vidare till de intagnas kultur. Därefter presenteras 
två extensiva kapitel, för att ge läsaren ett relevant och mångfacetterat förståelseperspektiv på 
allt som berör intagnas fängelsesituation. Kapitel fem fokuserar på de intagnas personliga, 
ofta psykiatriska problematik, vilket ger läsaren nödvändig förståelse för de individer som 
tillsammans utgör hela den sociala kontext som fallstudien bygger på. Kapitel sex ger läsaren 
terminologiska definitioner och förståelseförutsättningar, såväl som den oumbärliga inblicken 
i de basala psykologiska, psykosociala och sociologiska processer som i allmänhet genereras i 
slutna sociala sammanhang, och i fängelsemiljö i synnerhet. 
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I kapitel 7, metodkapitlet beskrivs arenan ifråga, observatören och de etiska aspekter studien 
betingar. Vidare redogörs för fallstudien och etnografin, hur den deltagande observationen 
fungerat, och på vilket vis det påverkat resultatet. 
 
Resultatredovisningen presenteras i kapitel åtta till tio. Där återges mängder av karaktäristiska 
teman, situationer och förhållanden som författaren noterat under fallstudien. Detta redovisas 
dels deskriptivt, dels analytiskt, men även till viss del utifrån författarens personliga reflekt-
ioner. I de beskrivande avsnitten används ofta ett språkbruk som kan ses som icke-akadem-
iskt, men som ligger betydligt närmare de autentiska situationerna ifråga, och därför, enligt 
författaren, känns ”mer rätt”. I de avsnitt där jag sedermera söker förklaringar till varför vissa 
intagna reagerar som de gör, är språkbruket i möjligaste mån akademiskt stringent. 
 
I Avslutningskapitlet besvaras frågeställningarna. Sedan diskuteras metodiken, varvid en disk-
ussion kring fördelar och nackdelar med att under en så lång tid beforska sin egen verklighet, 
samt en reflektion kring studiens pragmatiska validitet, följer. Kapitlet avslutas med en pers-
onlig reflektion. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
Klassisk penologiforskning 
 
Michel Foucault (1961) skildrar i Vansinnets historia hur samhället alltid har stött ut oönsk-
ade och asociala element som tiggare, dårar, tjuvar och vagabonder. Foucault beskriver hur 
det europeiska samhället under 1700-talets slut skapade institutioner i form av asyler, som 
hospital, tukthus och korrektionsanstalter där de oönskade spärrades in. Där observerades, 
klassificerades och värderades de utifrån allehanda normativa och kriterier av det rationella 
förnuftet. Den begynnande psykiatrin koordineras med kontrollmakten, vilket mynnar ut i den 
generella människosyn och det vetenskapliga korrektionsmedel med disciplinerande – syste-
matiskt handlingslikriktande – effekter som regerar än idag (Lindgren, 1999, s 348-349).  
 
I Övervakning och straff tecknar Foucault (1975) hur ett straffrättsligt perspektivskifte tog sin 
början i Europa och USA under 1700-talets andra hälft, och att detsamma skedde i Sverige 
under mitten av 1800-talet (se Eriksson, 1967). Detta skifte uppkommer i första hand på 
grund av den utvecklade humanistiska vetenskapliga synen på människan och samhället (vet-
andets makt), men också som en rättsvetenskaplig reaktion mot övermaktens tidigare så van-
liga offentliga brutala prygel och burleska avrättningar. Som verktyg i denna disciplinerings-
process utav medborgarna i det framväxande marknadskapitalistiska samhället utvecklar filo-
sofen Jeremy Bentham panoptikon; ett slags universellt inspektionshus, där fåtalet kan bevaka 
flertalet. Panoptikon fungerar som den ultimata konstruktionen för byggnader med verksam-
heter som fordrar övervakning för att fortlöpa med största möjliga effektivitet; exempelvis 
skolor, fabriker, sjukhus och asyler, där social konformitet, kontroll och ordning, byggt på 
samhällets normer instrueras – vilka även är en förutsättning för att inrättningarna ska fun-
gera. Panoptikon ska även komma att stå modell för de nya fängelserna. Granskade av den 
hierarkiska översynen, ska fångarna inte bara straffas genom frihetsberövandet, de ska också 
bedömas, disciplineras och normaliseras genom en övervakad botgöring, för att kunna foglig-
göras, och senare släppas som lydiga och produktiva arbetare i fabrikerna, vilka är en förut-
sättning för industrialismen och den framgångsrika och produktiva kapitalistiska eran, vilka 
då låg i sin linda. Fängelset, som i princip ser likadant ut idag som när det skapades, kan med 
andra ord ses som den extrema manifestationen av det samhälle som började växa fram i 
Europa och Nordamerika i och med upplysningen (Lindgren, 1999, 352-353). 
 
I Totala institutioner av Erving Goffman (1961) beskrivs att en total institution – vilket ett 
fängelse är urtypen för – är en organisation med likartade gemensamma mönster, umgänges- 
former och regler, och som med tiden, i högre eller mindre grad, kommer att påverka den som 
där lever. Institutionens specifika sociala system, innebär att de intagna avskärmas från det 
resterande ”fria” samhället under en tid och att en förändrig hos de intagna i regel eftersträvas. 
Enligt Goffman är den strikt schemalagda uppdelningen mellan sömn, arbete och fritid ut-
märkande för en total institution, vilket utövas på samma ställe och under en och samma re-
gim. De intagnas konforma rutiner sker oftast i grupp tillsammans med andra intagna, och de 
intagna är alltid kontrollerade av personalen, vilka har rätt att nyttja sanktioner då de upplever 
att reglerna ej efterföljs. Denna kultur leder ofrånkomligen till att en tydlig gräns mellan dessa 
två hierarkiskt åtskilda grupper med olika värden dras, och att stereotypa sinnebilder byggs 
upp. I praktiken fråntas den intagne rätten att fatta viktiga beslut; kommunikationen med 
yttervärlden försvåras; han blir fråntagen de ägodelar och den rollrepertoar han hade på ”ut-
sidan”, varvid han blir tvingad att anpassa sig. Denna – handlingsdödande – mortifikations-
process leder till att han känner sig förödmjukad, vilket innebär ett hot mot, och en nedvär-
dering av hans självkänsla. Hur tiden på den totala institutionen ska fungera för den intagne, 
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kommer sedan i huvudsak att bero på det adaptionsmönster, de positiva, neutrala eller nega-
tiva copingstrategier – sätten att bemästra en situation – han med tiden utvecklar (Harste & 
Mortensen, 1999, s 225-229; Lindberg, 2005, s 32-35).12    
 
Följande två amerikanska studier har länge setts som milstolpar inom penologin. De knyter an 
till detta arbete på så vis att forskarna genomfört deltagande observationer på anstalt. I The 
Prison Community av Donald Clemmer (1940) beskrivs hur fängelselivet påverkar den intag-
ne, hur denne anpassar sig och hur de sociala livsmönstren inom denna miljö ter sig. Clemmer 
tecknar också den socialhierarkiska klassindelning som så tydligt utvecklas, vilka kriterier 
som styr i vilken strata vederbörande intagne ska placeras, och vad som kan medföra en strati-
fierad upp- eller nedklassning inom detta klassystem. Vidare belyser han alla skrivna och 
oskrivna regler, normer och värderingar som påbjuds den intagne. Han myntar och utvecklar 
begreppet prisonisering; vilket innebär den assimilerings- process som varje intagen under sin 
verkställighet, mer eller mindre starkt, beroende på bakgrundspersonlighet och val av um-
gänge, genomgår i form av anpassning och anammande av den rådande fängelsekulturen. I 
The Society of Captives, går Gresham M. Sykes (1958) 18 år senare vidare i samma spår. 
Även Sykes undersöker och beskriver de intagnas sociala system och kultur. Han tar upp de 
övergripande kulturyttringarna, liksom många av de små men betydelsefulla dagliga göromål 
och mekanismer som bildar grundstommen, skapar ordning, oro eller kaos i denna mycket 
välutvecklade, ibland subtila, men ändock, för det vana ögat, ofta så tydliga fängelsekultur. 
Det handlar om allt ifrån fångens enskilda behov av autonomi, samt fånggruppens heders-
kodex, dess sammanhållning, konflikter, språk, kläder och lojaliteter.    
 
Norman S Hayner (1943) har studerat fängelsekommuniteten och skildrar den monotoni, 
ensamhet och saknad av kvinnor som ju ter sig naturlig i ett mansfängelse; framförallt, den 
homosexualitet som tydligen så ofta utvecklas och är så vanligt förekommande i amerikanska 
fängelser – även bland intagna som varken före eller efter tiden på anstalt visat några som 
helst homosexuella tendenser (Ibid., s  317). Även Sykes (1958) betonar homosexualiteten 
och menar att hela 35% av de intagna ägnat sig åt detta (s 72). Likaså har Clemmer (1940), 
som uttrycker att ”The prison…is a fertile field for the development of sex abnormalities. 
[and] Abnormal sex conduct is referred to here as a natural phenomenon…” (s 249). -Ett 
naturligt fenomen! Det Clemmer åsyftar, är att homosex inte är specifikt för dagens fängel-
semiljö, utan har uppstått i ensidigt manliga miljöer, såsom inom grupper av hemlösa karlar 
och inom vissa militära grupperingar, alltsedan urminnes tider. Enligt Clemmer kan detta 
uttryck uppfattas som en naturlig manlig reaktion på avsaknaden av kvinnor.    
 
 
Övrig penologi-/kriminologiforskning  
 
Numer sker en omfattande forskning inom den ämnesöverskridande penologin/kriminologin, 
varvid allehanda forskningsrapporter och artiklar produceras i jämn takt:  
 
Bland annat visar studier att fenomenet prisonisering är såväl globalt relevant (Hsu, 2005; 
Reisig & Lee, 2000) som kopplat till individens sociala kompetens (Lawson, Segrin & Ward, 
1996). Beträffande social klass, har Tittle, Villemez och Smith (1978) vederlagt myten att 
social klass och kriminalitet går hand i hand, medan Paulhus och Paulhus (1992) undersökt 
den intagnes pro-sociala prediktorer och funnit att klassgemenskapen på fängelset korrelerar 
med den intagnes självkänsla och välbefinnande, medan Casellano och Söderstrom (1997) har 

                                                
12 Mer om den totala institutionen kommer i Kapitel 5. 
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påvisat hur en låg självkänsla hör ihop med depression och ångest. Avseende antisociala 
attityder på anstalt, relateras detta till bland annat en stark generell misstänksamhet (Bond & 
Lee, 2005), utövat våld och anstaltens administrativa/strukturella kontroll (Huebner, 2003), 
extern skuldbeläggning, låg ålder och psykopatiska drag (Shine, 1997), tillbakahållen ilska 
och extern skuldbeläggning (Wood & Newton, 2003), medan Wilson (1968) har kommit fram 
till att personalen som dagligen lever nära och arbetar tillsammans med de intagna, påverkar 
dennes pro-sociala attityder, varvid våldet minskar och stämningen alla emellan blir bättre.  
  
Vad är då grogrunden till detta våldsamma och antisociala klimat? Hochstetler och DeLisi 
(2005) har presenterat två modeller: The Importation Model betyder att det den klandervärda 
miljön inne på anstalt främst beror på fångarnas dåliga karaktär och temperament; att ”det 
dåliga” ligger inom dem och att de ”för in” detta på anstalten. The Deprivation Model står för 
att den osunda och omänskliga fängelsemiljön per se är roten till det onda.  
 
Yvonne Jewkes (2005) menar i den etnografiska studien Men Behind Bars att den (om)kon-
struktion av ”självet” som sker i den helt och hållet manligt dominerade världen innanför 
murarna utvecklar en extrem ”hypermanlighet”, vilken bland annat syns i övertydliga hierar-
kier och behovet av makt, av att dominera andra svagare. Jewkes studie, vilken har tydliga 
drag av mansforskning per se, genomskiner hur ett brödrastyre, en fratriarki, i praktiken ser 
ut. I förlängningen, hur vårt samhälle kan se ut om kvinnan blev osynliggjord och maktlös. 
 
Utifrån studerandet av svenska fångar och förhållandena i svenska fängelser bör Ulla 
Bondessons mycket kritiska Fången i fångsamhället (1974) nämnas, där hon i en över 600 
sidor tjock avhandling beskriver det mesta om ur fångsamhället såg ut under brytpunkten 
1960-70 talet. Även Nilsson (2000, 2002) är mycket kritisk till svensk kriminalvård. Hans 
slutsats är att fängelsets funktion verkar kontraproduktivt på fångens mentala status och 
(åter)anpassning, på så vis att han ytterligare marginaliseras och stigmatiseras. Odd Lindberg 
(2005) redovisar i Kvinnorna på Hinseberg hur fångsamhället fungerar i Sveriges högst säk-
erhetsklassade kvinnofängelse, och, förutom arbetets höga kvalitet, fungerar det i samman-
hanget utmärkt då det ger ett genusperspektiv på denna studie. Här bör även Gustav Holmers 
(1909) och Alfred Sterns (1917) beskrivningar av hur fångsamhället såg ut för snart hundra år 
sedan nämnas, då dessa arbeten ger ett historiskt perspektiv på denna studie.  
 
 
Svensk penologiforskning av intagna på anstalt 
 
Författaren till detta arbete är inte ensam om att vara både universitetsstuderande och lång-
tidsdömd och därmed, till skillnad från alla de ovan nämnda, verkligen forskar ”inifrån” en 
real-life situation. Nilsson (2003, 2004a, 2004b) har studerat de hierarkiska förhållandena 
intagna emellan, det kulturella kapitalets inverkan på det dagliga livet på avdelningen, och 
korrelationen mellan beröringsundvikande, hierarkier och kränkningar, bland de intagna. 
Johansson (2004) har undersökt hur ett antal livstidsdömdas anpassningsstrategier till straffet 
och livet innanför murarna ser ut. Granlund (2007) har undersökt vilka faktorer som spelar in 
då svårmotiverade fångar finner motivation att ändra sin livssituation, medan Jonasson (2005) 
i en intervjustudie har studerat och beskrivit hur begreppen uppfostransstil, etnicitet/ ackultu-
ration och självkänsla är relevanta för tio stycken långtidsdömda med olika etnicitet.  
 
Det perspektiv vi studerande/forskande intagna kan erbjuda är, om inte unikt, så i alla fall 
relativt ovanligt och viktigt så till vida att vi, med våra givna förutsättningar, kan ha en 
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förmåga att under tid se, tolka och med tiden omtolka sådant som forskare ”utifrån” av 
naturliga skäl kan ha svårare att uppfatta. 
 
I denna studie kommer jag att i första hand att använda mig av terminologin ifrån Erving 
Goffmans dramaturgiska perspektiv på sociologin. Utifrån den nyss nämnda forskningen 
kommer begrepp som Foucaults disciplinering, Goffmans institutionalisering och Clemmers 
prisonisering att användas flitigt. Men det fratriarkala perspektivet samt betydelsen av coping  
och hur hierarkierna påverkar oss intagna, behandlas arbetet igenom.  
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4. KRIMINALVÅRDEN SOM INSTITUTION 
 
Straffrättspolitik och brottsprevention 

 
Staten har monopol på att straffa medborgarna. De som inte följer lagarna som samhället har 
bestämt ”måste” i värsta fall låsas in. Straffets funktion är att tydliggöra maktförhållandet 
mellan stat och medborgare; upprätthålla den kollektiva moralen; påvisa ett emotionellt stäl-
lningstagande – tydliggöra sin och samhällets syn på kriminalitet och vad som är god moral; 
vara en symbol för rådande kultur och livshållning samt av preventiva och samhällsekonom-
iska skäl. De preventiva effekterna delas in i de allmänpreventiva och de individualpreven-
tiva, där allmänpreventionen syftar mot att förebygga brott hos allmänheten, genom att de 
känner till vad som händer då de gör ett brott, blir avskräckta; att själva straffet som en 
individ döms till, egentligen inte bara riktas mot denne, utan även indirekt har norm- och 
moralbildande effekter på allmänheten, på dem som kanske tänker göra brott. Individua-
lpreventionen syftar istället mot att förändra lagöverträdaren; genom:  

 
1) Individuell avskräckning ska brottslingen, i och med straffets obehag, inte återfalla i brott.  
2) Inkapacitering ska brottslingen ”oskadliggöras”. Om han är inlåst kan han inte begå brott, 

och därmed ej skada samhället. Kollektiv inkapacitering är det generella oskadliggörandet 
som blir följden av att brottslingar döms till fängelse – ju fler som låses in, ju färre kan 
begå brott, vilket kräver stora resurser i form av en väl utbyggd kriminalvård.13 Selektiv 
inkapacitering innebär att de som bedöms ha en större återfallsrisk döms till längre straff 
med hårdare restriktioner i förhållande till de med en gynnsammare prognos.14  

3) Vård/behandling ska hindra individens fortsätta brottslighet. Vården syftar till att förändra 
honom så att han i framtiden blir en laglydig medborgare (Sarnecki, 2003, s 353-388). 

 

Trots att fängelset som institution har en viktig preventiv uppgift att fylla, att vård och be-
handling är en viktig del av straffet, samt att inget bättre alternativ ännu har uppfunnits, är 
kritiken mot fängelse som straff ändock stor. Fängelsestraffet ses som inhumant, även som 
ineffektivt, närmast kontraproduktivt, då såväl prisonisering, stigmatisering, passivisering 
som exkludering är väldokumenterade effekter (Mathiesen, 1990; Sarnecki, 2003, s 356).         

 
 
Kriminalvårdens mål och uppdrag 
      
”Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhäll-
et.” (KVS, 2006a, s 2), står det på den första raden i den allmänna informationsfolder som 
Kriminalvården har givit ut. Uppgiften förtydligas med att ”…kriminalvården ska skydda 
samhället från brottslingarna och rehabilitera klienterna, så att de har bättre förutsättningar att 
leva ett liv utan brott efter frigivningen. [och att] …färre ska återfalla i brott” (Ibid.) Vidare 
beskrivs svensk kriminalvård som en av de mest humana i världen. De visioner och etiska 
regler för verksamheten som kriminalvården har att iaktta betyder att ett positivt förhållnings-
sätt gentemot de intagna ska beaktas, vilket i praktiken innebär att personalen litar på att den 

                                                
13 Den kriminalvårdspolitik som förs i USA är ett bra exempel på detta. USA hade 1999 ca 700 av 100 000 
invånare i fängelse, medan år Sverige år 2000 hade 58 fångar per 100 000 invånare (Sarnecki, 2003, s 410).  
14 Ett bra exempel på detta är modellen Three Strikes and Out som anammas i USA, och som innebär att när en 
lagbrytare för tredje gången döms för liknande brottslighet, så kan han dömas till lagens hårdaste straff.  
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intagne har förmågan att utvecklas och förbättras, att han alltid ska bemötas med ärlighet och 
respekt, att han ska stöttas och uppmuntras till att visa en ökad respekt gentemot andra männi-
skor, till en bättre livsföring, samt att personalen alltid ska föregå med gott exempel. Denna 
vision sammanfattar kriminalvården i sin slogan: ”Bättre ut”. 
 
 
Verkställighetens initialskede 
 
För att vården ska fungera effektivast möjligt, gör myndigheten direkt efter förflyttningen från 
häktet en kartläggning av den intagnes status avseende bakgrundsfaktorer som tidigare domar, 
kriminellt umgänge och värderingar, familjeförhållanden, eventuell tidigare misskötsamhet 
inom kriminalvården, missbruksproblematik, tidigare kontakter med psykiatrin eller social-
tjänsten, dokumentation från polis, domstolar, personutredningar samt psykolog- och läkarut-
låtanden. Bedömningshjälpmedel i form av intervjuinstrument, som används avseende grova 
våldsbrottslingar, är ASI (Addiction Severity Index), som kartlägger de ovan nämnda livsom-
rådena; HCR-20 (History Clinical Risk), som förutsäger risk för fortsatt våld; samt PCL-R 
(Psychopaty Checklist Revised). Allt detta sker för att fastställa den säkerhetsnivå avseende 
avvikanderisk, risk för fortsatt brottslighet på anstalt, eventuell hotbild, motivation och mot-
taglighet för vård, typ av habilitering som krävs, eventuella permissioner, i vilken anstalt som 
vederbörande ska placeras och hur dennes verksamhetsplan ska utformas. Varje intagen får 
sedermera sina individuella villkor, vilka följer honom genom hela verkställigheten, men som 
under denna kan förändras till det bättre om den intagne har visat god skötsamhet; eller till det 
sämre, initierat av myndigheten om han misskött sig. För män som döms till strafftider på mer 
än fyra år görs alltid denna risk- och behovsprofil på den så kallade riksmottagningen (i dag-
ligt tal; ”riksen”) på Anstalten Kumla, där den intagne tillbringar de första 4-8 veckorna innan 
han vidareslussas till den anstalt/avdelning där han slutligen placeras (Andershed et al, s 4; 
KVS, 2006a, s 9-11; Ekbom, Engström & Göransson, 1999).    
 
 
Verksamhetens ram och innehåll 
 
Kriminalvårdens officiella mål är att ”Kriminalvård på anstalt ska utformas så att den främjar 
den intagnes anpassning till samhället, samtidigt som den motverkar skadliga följder av fri-
hetsberövandet” (KVS, 2006a, s 12), vilket är en ”svår uppgift”, då ”…isoleringen från sam-
hället och umgänget med andra kriminella kan bidra till att öka risken för återfall i brott.” 
(Ibid.). Fångarna i kriminalvården är uppdelade på olika anstalter och avdelningar beroende 
på typ av brott, säkerhetsaspekt, missbruksproblematik, samt fysisk och mental status. De 
allra flesta placeras på en så kallad normalavdelning, vilken i praktiken utgörs av intagna utan 
dokumenterad drogproblematik, eller av intagna med dokumenterad kriminalitet/drogprob-
lematik, men som inte ”vill” behandlas. På normalavdelningarna anses ”fängelseklimatet” 
vara hårdast. Utöver detta finns det högriskavdelningar, så kallade ”bunkeravdelningar”; 
motivations- och behandlingsavdelningar; psykavdelningar; skyddsavdelningar för intagna 
med en hotbild över sig; och isoleringsavdelningar där intagna kan hamna ”frivilligt”, till 
exempel då de upplever sig hotade (kallas för P 18), eller då han blivit tvångsplacerad där 
utav anstalten för utredning, tillnyktring eller då han utgör en säkerhetsrisk för personal eller 
andra intagna (P 20). Därtill finns det sedan mars 2001 en avdelning med förhöjd säkerhet för 
lång- och livstidsdömda på Anstalten Kumla.   
 
Programverksamhet kallas all strukturerad sysselsättning som anstalten erbjuder. Alla intagna 
har sysselsättningsplikt och erhåller ersättning på cirka 10 kr/tim, varav 10% måste sparas till 
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permissioner och frigivning. Arbete/arbetsträning, oftast i form av enklare förpackning eller 
lättare montering, är den vanligaste sysselsättningen i fängelse (KVS, 2006a, s 15). Möjlighet 
till utbildning, ifrån grundskole- till högskolenivå erbjuds också. Som sysselsättning räknas 
även så kallad social färdighetsträning inom den interna servicen, såsom städning, trädgårds-
skötsel, tvättning och matlagning, liksom all brotts- och missbruksrelaterad informations-, 
motivations- och behandlingsinriktad programverksamhet. Vägran att delta i programverk-
samheten medför i regel någon form av disciplinär bestraffning. 
 
”Att skapa en meningsfull fritid är ett viktigt alternativ till missbruk och kriminalitet. Krim-
inalvården försöker därför väcka de intagnas intresse för olika former av fritidsaktiviteter.” 
(KVS, 2006a, s 16). För detta ändamål besöker kristna grupper oss under ordnade kaféaftnar. 
För upprätthållandet av kontakter med anhöriga kan vi ansöka om besöks- och telefontill-
stånd; vilket inte medges till personer som riskerar säkerheten på anstalten, och detta baseras 
på eventuella tidigare domar och/eller misstanke om fortsatt allvarlig brottslig verksamhet. 
”Permissionssystemet är avsett för att minska de skadliga verkningarna av frihetsberövandet 
och underlätta en successiv utslussning till samhället” (Ibid., s 17), och en individuell riskbe-
dömning avgör hur permissionerna ska se ut.15 Särskilda permissioner beviljas på grund av 
synnerliga skäl, såsom begravningar eller sjukhusbesök. De så kallade lufthålspermissionerna 
används för intagna som ej beviljas normalpermission, på grund av att de är dömda till utvis-
ning efter avtjänad dom, har en lång kvalifikationstid fram till normalpermission (exempelvis 
vid livstidsstraff), eller då risken för fortsatt brottslighet eller missbruk anses alltför hög. 
Lufthålspermissionen, som är max fyra timmar, sker under bevakning av minst tre vakter, 
utan förvarning och på ort som anstalten utser. Denna beviljas tidigast två år efter häktning.16 
 
Kriminalvårdens säkerhets- och kontrolluppgifter – operativa mål – är att öka tryggheten i 
samhället och att erbjuda största möjliga trygghet för såväl klienter som anställda. Uppdraget 
kan delas in i förebyggande verksamhet och skydd. Det handlar om att förhindra rymningar, 
undanröja risken för våld, försvåra möjligheten att begå brott och förhindra insmuggling och 
nyttjande av droger. Väl inövade rutiner samt ett positivt förhållningssätt, respekt och för-
troende [sic!] mellan klienter och personal, innebär att personalen lättare kan uppmärksamma 
signaler som föregår tillbud av olika slag (Ekbom et al, 1999; KVS, 2006a; Petersson, 2003).   
 
 
Fängelset som organisation17 
 
Varje anstalt har sin speciella organisation, vilken styrs av kriminalvårdsstyrelsen som leds av 
generaldirektören. Anstalten Kumla leds av en kriminalvårdschef som även har ett nära sam-
arbete med säkerhetschefen. Under sig har de ett antal kriminalvårdsinspektörer (i dagligt tal; 
”kvinspar”), en för varje avdelning. Det är kvinspen som leder och styr den dagliga verksam-
heten. Till sin hjälp har kvinspen en handläggare, vilken kan sägas vara den ”administrativa 
handen”. Det är handläggaren som vi intagna möter då det är frågan om allt ifrån rapport om 
misskötsamhet, permissioner, anstaltsbyte eller en förändring av de individuella villkoren. På 
avdelningen arbetar ett antal vakter/vårdare18 som ansvarar för den dagliga ruljansen; att låsa 

                                                
15 Vid livstids fängelse, är praxis att den intagne ska ha avtjänat minst fyra och ett halvt år av verkställigheten 
innan normalpermissioner kan komma i fråga (Byström Möller & Höög, 2002, s 15). 
16 Från 1995 till 2004 har antalet permissioner minskat från 62 541 till 40 299 stycken (KVS, 2006a, s 18), vilket 
torde bero på att Kriminalvården värderar säkerhetsaspekten högre än vådaspekten avseende en god 
kriminalvård. 
17 Under denna rubrik är det i första hand Anstalten Kumla som avses, och i synnerhet avdelningen E-huset. 
18 På s 44 reds ”begreppen” vakt, vårdare och plit ut.  



 14 

och låsa upp – och just vakta. Därutöver har intagna även kontakt med annan personal såsom 
skolansvarig, verkstadsansvarig, sjuksköterska, psykolog och präst/pastor. På Anstalten 
Kumla arbetar även en mångtalig och inflytelserik grupp av ”anstaltspoliser” som benämns 
kontrollgruppen. Det är dem som avlyssnar, läser och kontrollerar de intagnas telefonsamtal, 
brev och eventuella presenter, samt utför alla urinprov, all visitation i cellerna, på de intagna, 
deras besökare och på den övriga personalen.19 Det är kontrollgruppen som kommer spring-
ande vid larm på anstaltsområdet, och det är de som ska sköta de fysiska handgemängen då 
sådana blir nödvändiga. Till sin hjälp är kontrollgruppen utrustad med en narkotikahund, 
allehanda teknisk utrustning, plus förstås batonger, säkerhetsvästar, hjälmar och sköldar.  
I Sverige fanns 2006, 42 st slutna anstalter för män (KVS, 2006a), varav Kumla och Hall 
klassificeras som A-anstalter ”Anstalter med mycket starkt skal- och perimeterskydd. Skall 
kunna motstå fritagnings- samt kvalificerade direktrymningsförsök. Mycket hög förmåga att 
hantera svårhanterligt klientel.” (Ibid., s 1/3). Klass-B anstalterna Tidaholm och Norrtälje har 
inte samma möjligheter att stå emot fritagningsförsök. Anstalter av typ C- och D-modell, till 
exempel Österåker och Hällby, ska stå emot rymningsförsök, medan typ-E anstalterna har ett 
än lägre skal- och perimeterskydd. Klass-F innebär öppna anstalter.  
 
 
Fängelsekulturen 
 
Klimatet bland intagna på ett fängelse är förhållandevis ”hårt”, men med stora skillnader olika 
avdelningar emellan. Generellt kontrollerar intagna på avdelningen den nykomnes dom och 
bakgrund för att ta reda på om denne är ”juste” eller ej; om han tidigare har angivit någon 
eller om hans brott är oacceptabelt. Tidigare skedde detta genom att den nyintagne tvingades 
visa upp sina domstolspapper, bevisande att han faktiskt är dömd för det han påstår. Men då 
dessa papper inte längre tillåts på avdelningarna, sker numer förfarandet genom telefon och 
hjälp från utsidan. Om den nykomne vägrar delge sitt domsnummer eller anses oacceptabel 
får han stryk och/eller tvingas begära ”frivillig” isolering (Nilsson, 2003, s 27).  
 
Ricard Nilssons (2003) intervjustudie av intagna på anstalterna Kumla och Hall om den 
hierarkiska statusen beroende på typ av brott den intagne är dömd för, visar att längst ner på 
hackordningen hamnar:  
 

…inbrottstjuvar som stjäl från vanliga ’Svenssonfamiljer’, åldringsbrottslighet, våldtäktsmän, 
angivare och i den absoluta botten återfinns de som är dömda för brott mot barn, såväl pedofiler 
som mördare” (Ibid., s 27-28).  

 
Högst värderas mord, grov narkotikabrottslighet och grova rån. Nilsson fortsätter vidare:  
 

Ett mönster jag tycker mig se är att de svaga ska man undvika att ge sig på, det vill säga den vanlige 
oskyddade familjen, pensionärer, kvinnor och barn. Detta är i regel inte acceptabelt även om 
undantag finns, det skulle till exempel kunna vara en professionell torped som ’utövar sitt yrke’. En 
torped eller en ’hitman’ skulle hamna högt upp i hierarkin.” (Ibid. s 28). 

 
Å andra sidan beror inte den intagnes hierarkiska position på avdelningen endast på dennes 
brott, utan också på det kontaktnät av andra kriminella han har, om någon inflytelserik ”går i 
god” för honom, om han är (ö)känd genom media och hur lång tid han suttit. Men,  
 

                                                
19 Numer blir all personal visiterad innan de påbörjar arbetsdagen. Detta då personal – antingen på grund av hot 
eller för att de fått betalt – smugglat in allehanda kontraband (d v s otillåtet innehav, oftast droger) till intagna. 
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Det som framhävs av majoriteten av respondenterna är att den sociala kompetensen spelar en väs-
entlig och ofta avgörande roll. Att umgås är ofta det bästa sättet att visa att man som intagen är att 
lita på /…/ Att umgås är även ett sätt att skaffa vänner som står bakom och ’backar upp’ en i händ-
else av problem. /…/ [eller som en av informanterna uttryckte det:] Har man rätt vänner bråkar 
ingen med en” (Ibid., s 28-29).  

 
För att ”överleva” och bli väl behandlad utav medfångarna, så bör den intagne sköta sig själv, 
visa respekt, vara lojal och inte ljuga. Han bör agera korrekt om han gör affärer, visa pondus 
utan att vara stöddig och absolut inte prata mer med vakterna än vad som är nödvändigt.  
 
Beträffande de intagnas individuella kulturella och sociala kapital, som speglar miljön och 
kulturen på en avdelning, innebär det symboliska/kulturella kapitalet de resurser, tillgångar 
och värden, i form av idéer, kunskap, vanor och språk som den intagne besitter; vilka legiti-
merar skillnader i makt, status och möjligheter inom fängelsesamhället (Brante, Andersen & 
Korsnes, 2001, s 170). Betydelsefullt kulturellt kapital är det brott vederbörande sitter för och 
det eventuella rykte han bär med sig. Traditionella ”gangsterattribut” som stora muskler, 
kampsportskunskap, tatueringar, guldkedjor och kunskap i den jargong och det slangspråk 
som används i fängelset och inom olika subkulturer i samhället värderas högt. Likaså värderas 
även traditionella kulturella symboler som hög intelligens, matlagningskunskaper och ett ev-
entuellt idrottsintresse. I slutändan är det ändå, liksom i de flesta typer av samhällen, det reella 
kulturella kapitalet; den intagnes sociala kompetens i form av allt ifrån världs- och människo-
syn, stämningsläge, karaktär och temperament, till om den intagne kan lyssna, umgås och helt 
enkelt vara en bra kompis, som räknas. Och detta blir extra viktigt i ett så förtätat och mono-
tont samhälle som en fängelseavdelning trots allt är, där män av alla åldrar, olika etnisk bak-
grund, personlighet och personliga problem, tvingas att leva tillsammans på en mycket liten 
yta, fast de egentligen inte alls vill vara där (bl a utifrån Nilsson, 2004a).  
 
Det sociala kapitalet inkluderar de ackumulerade – faktiska eller potentiella – resurser som 
individen har till sitt förfogande. Det inkluderar, förutom vederbörandes sociala nätverk, även 
hans kulturella och ekonomiska kapital likväl som det ekonomiska kapitalet i sig också, i alla 
fall på sikt, kan möjliggöra ett starkare socialt sådant (Brante et al, 2001). I fängelset utgör 
den intagnes vänner och/eller det eventuella gäng eller klick som han tillhör, det viktigaste 
sociala kapitalet. Men detta kan också fungera omvänt; om det är ”fel” gäng eller vänner som 
har dåligt rykte hos de som ”styr” avdelningen. Bland intagna som inte har en kriminell iden-
titet, så värderas både det sociala och det kulturella kapitalet på ett sätt som inte nämnvärt 
skiljer sig från hur det värderas på andra håll i det svenska samhället.   
 
De officiella reglerna är först och främst desamma som gäller samhället i övrigt. Därutöver är 
de viktigaste reglerna att den intagne inte får rymma, inte arbetsvägra, inte berusa sig, inte 
vägra lämna urinprov, inte handha vassa/farliga vapen, mobiltelefon, Internet, bandspelare 
med inspelningsmöjligheter och att inte varken handha eller se på porrfilm. Allt detta är 
reglerat i Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) och i kriminalvårdens författningssamling.  
 
De inofficiella regler som fångkollektivet har satt upp bör alla rätta sig efter. Detta interna 
oskrivna ”regelverk” kan ses som betydligt viktigare i så motto att konsekvenserna av ett re-
gelbrott kan bli mycket värre i jämförelse med brott mot de officiella reglerna. Huvudregeln 
är: Skvallra (”gola”, enligt fångterminologin) aldrig om någonting! Vad det än är, hur situa-
tionen än ser ut, till exempel om du själv får stryk eller ser någon annan svagare misshandlas, 
så kan en intagen aldrig gå bakom ryggen på fångkollektivet och visa illojalitet mot dem, och 
därmed lojalitet mot de som vaktar dem, trots att det i vissa fall kanske skulle hjälpa den ut-
satte. Det är på grund av denna ”regel” som en intagen även ska vara mycket försiktig med att 
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prata ”i onödan” med personalen. Dels för att misstanken om att han ”golar” kan uppkomma, 
men även för att han kan avslöja känslig information utan att han egentligen vet att han gör 
det, då vakterna genom att prata med många individer, kanske kan ”lägga ihop två och två” 
och därmed få möjlighet att lista ut någonting. Det inofficiella regelverket skiljer sig dock 
markant mellan anstalter och avdelningar, på så vis att motivations- och behandlingsavdel-
ningar ej är så strikta, medan normalavdelningarna på Sveriges tyngsta anstalter20 strävar mot 
den hårdaste linjen.  
 
 
Livstidsstraffet 
 
Den allra mest ingripande påföljden i brottsbalken är fängelsedomen. Man kan idag dömas till 
ett tidsbegränsat straff – sällan längre än tio år – eller till lagens strängaste straff; fängelse på 
livstid. Det innebär att den dömde inte vet när/om han ska komma ut igen, då han endast kan 
bli frigiven om hans livstidsstraff omvandlas till ett tidsbestämt sådant.21 Av oss som idag 
sitter på livstid har nästan alla dömts för mord, några för anstiftan, medhjälp eller försök 
därtill. 2004 utgjorde vi livstidsdömda 2,2% och resterande dömda med >10 år 5,5% av 
Sveriges intagna (KVS, 2004, s 55).  
 
Av 101 st livstidsdömda vid 2002 års inventering (Byström Möller & Höög, 2002) var 39 st 
dömda för mord som ”främjat annan kriminell verksamhet” (Berger & Jansson, 2003, s 21). 
29 st satt dömda för brott där gärningsmannen stått i nära relation till offret, oftast hustru/ 
flickvän eller ex-hustru/-flickvän. 14 st för ett alkoholrelaterat brott. 8 st för brott där motiv 
saknas eller brottet/offret tycks slumpartat. 5 st för sexualmord. 4 st för mord där domsbe-
slutsunderlaget är oklart, och 2 st för mord i samband med terroristbrott. Den första oktober 
2005 hade antalet livstidsdömda ökat med nästan 50% till 146 st (Gustavsson, 2007, s 16).  
 
Avseende livstidsdomarnas omvandling till tidsbestämda straff, var praxis från och med 1960-
talet till och med 1980-talets slut att domen kom att bli cirka 14-15 år, varav, på grund av 
halvtidsfrigivningen, hälften avtjänades på anstalt. I praktiken medförde det att den dömde 
satt fängslad i drygt sju år (Amilon & Edstedt, 1998, s 52). ”De tidsbestämningar som [under 
senare år] beviljats av regeringen har legat mellan 18 och 25 år.” (KVS, 2006a, s 4), varav 
man ”enligt dagens praxis” avtjänar två tredjedelar innan man blir villkorligt frigiven (Ibid., s 
4), vilket man är under den resterande tiden utav den utdömda strafftiden.  
 
Den 1 november 2006 trädde en ny lag i kraft som innebar att den livstidsdömde som har 
avtjänat minst tio år av verkställigheten ska få sitt livstidsstraff omprövat, och eventuellt 
tidsbestämt, i domstol. Detta syftar mot ”…att förbättra förutsebarheten i verkställigheten…” 
(KVS, 2006c, s 2) och rättsäkerheten samt att domstolen kommer att redovisa de skäl som 
funnits för den bedömning de gör, vilket inte regeringen tidigare har gjort (Ibid., s 6). Vid en 
tidsbestämningsansökan ska ett yttrande från Kriminalvården medfölja, som innehåller 
”…utdrag ur…personakt såsom behandlingsjournal…samt genomförda riskbedömningar” 
(Nielsen, 2006, s 3). Domstolens bedömning kommer att göras av den intagnes: 
  
1) Verkställighetsplan, och dess utfall  
2) Omfattning, och utfall av den sökandes eventuella permissioner  
                                                
20 Sveriges tyngsta anstalter kan sägas vara Kumla, Hall utanför Södertälje, Tidaholm, Norrtälje, Österåker, 
Hällby utanför Eskilstuna, Mariefred och Kirseberg i Malmö. 
21 I dagligt tal; att han fått nåd. Under hösten 2006 omfördelades benådandet från regeringen till en rättslig pröv-
ning i Örebro tingsrätt, där den dömde, efter att ha avtjänat tio år av domen, kan få sitt fall prövat igen. 
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3) Det eventuella deltagandet i brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet  
4) Frigivningsplanering22  
5) Utveckling under fängelsevistelsen, samt  
6) Risken för återfall i brott och/eller missbruk, ”…samt genomförda och planerade åtgärder 

för att minska risken.” (Ibid.). 
 7) Omständigheterna vid tidpunkten för brottet och hur allvarlig brottsligheten är.” (Ibid. s 4). 
 
Om den sökande får bifall av domstolen, innebär detta att strafftiden tidsbestäms. Om ansökan 
avslås, innebär det att en ny ansökan om straffomvandling får inlämnas efter tidigast ett år.23 
 
Av 101 stycken livstidsdömda 2002, har 26 st rapporterats för sådan allvarlig misskötsamhet 
under verkställigheten som kan tänkas inverka på hans eventuella villkorliga frigivning.24 21 
st har rapporter av misskötsamhet av mindre allvarlig karaktär,25 medan 54 st inte har någon 
som helst misskötsamhet (Byström Möller & Höög, 2002, s 17). Av de livstidsdömda som 
visat upp en god skötsamhet, är följande prediktorer starkast: 77% av hade ett stadigvarande 
arbete för domen. 73% var ej missbrukare. 72% hade ingen tidigare kriminalvårdserfarenhet, 
och 71% var dömda för relationsbrott (Gustavsson, 2007, s 29). 
 
I praktiken innebär livstidsdomen en situation för livstidsfången som skiljer sig markant ifrån 
den intagne med ett tidsbestämt straff. Nämligen att den livstidsdömde hela tiden får leva med 
en ”piska” över sig; att han måste ”sköta sig”; att han så att säga måste kvalificera sig ut, för; 
ju sämre skötsamhet, ju sämre bedömningsyttrande från kriminalvården, ju längre tid till per-
missioner och därefter till en eventuell villkorlig frigivning – ständig misskötsamhet genererar 
i regel dessutom ett dåligt psykologiskt utlåtande avseende hans störningar och farlighet. Och 
när den livstidsdömde lever och verkar tillsammans med intagna med ett tidsbestämt straff, 
som i stora drag vet när de ska släppas ut – oavsett hur de beter sig i fängelset – så sätts den 
livstidsdömde under press: dels från sina medintagna och dels utifrån de förutsättningar som 
livstidsstraffets omvandlande innebär. Även den långa verkställigheten per se, accepterandet 
av den rådande situationen, undvikandet av institutionalisering, samt kampen för att behålla 
kontakten med omvärlden och oron för framtiden, kännetecknar generellt sett den livstids-
dömds situation. ”Skillnader i förhållande till övriga intagnas faser [av verkställigheten] är att 
processen blir långsammare och att faserna i större utsträckning kommer att inriktas på att ge 
tiden i anstalt ett värde i sig.” (Berger & Jansson, 2003, s 49). Därför menar utredarna och 
författarna till rapportet Långtidsdömdas verkställighet, som bland annat innehåller förbät-
tringsförslag från Kriminalvårdsstyrelsen, att exempelvis studier och andra för den intagne 
meningsfulla aktiviteter, har det egenvärdet att det håller den intagne i mentalt/intellektuellt 
gott skick under den långa verkställigheten.   
 
Livet på avdelningen för livs- och långtidsdömda, där den ovan nämnda ”piskan” hela tiden 
medvetandegörs, diskuteras och därmed alltid ”viner”, är alla, såväl intagna som personal, 
alltid medvetna om att för att den livstidsdömde i framtiden förhoppningsvis skall benådas, så 
krävs det av honom att han ”blivit en bättre människa”; ej fortsätter med droger och kriminal-
itet och ej längre utgör något hot mot samhället – lite onyanserat, krasst beskrivet. Och då alla 

                                                
22 Frigivningsplanering innebär hur vederbörandes situation avseende bostad, sysselsättning/arbete och hur hans 
interpersonella (stödjande) nätverk ser ut. 
23 Detta förfarande sker alltså i Örebro tingsrätt. Och eftersom det är ett tvåparts domstolsförfarande har båda 
parter rätt att överklaga besluten till Göta hovrätt och till sista instans; Högsta domstolen.  
24 Exempelvis våld eller hot mot andra intagna eller personal, upplopp eller narkotikahantering. 
25 Exempelvis arbetsvägran, vägran att lämna urinprov, lämnande av ett narkotikapositivt urinprov, lätt 
misskötsamhet av eller för sen ankomst vid permission. 
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på avdelningen är inbegripna i detta, så skapar det en något olustig stämning av duperande 
illusionistiskt skådespel – från bägge ”lägren”; där en del, utifrån författarens erfarenhet, 
spelar väl, där en del spelar över, ytterligare en del inte behöver spela alls, medan vissa liksom 
bara ger upp och säger sig inte bry sig om framtiden. I övrigt, se Bilaga 1.   
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5. TEORETISKA PERSPEKTIV 1: MED FOKUS PÅ DEN PERSONLIGA 
PROBLEMATIK SOM INTAGNA INFÖRLIVAR I FÅNGSAMHÄLLET 
 

Då författarens huvudsyfte som bekant är att beskriva och skapa en teoretiskt orienterad 
förståelse för hur detta fängelsesamhälle fungerar, och endast i andra hand försöka förklara 
varför vissa individer eller klickar agerar som de gör, är det av största vikt för läsaren att sätta 
sig in i individen och dennes personliga problematik, då dessa som bekant tillsammans utgör 
gruppen – inga individer, ingen grupp. För att förstå sociologin bör man förstå den bakom-
liggande psykologin, annars kan sociologin bli ytlig och tom; med vilket jag menar att då 
vissa specifika händelser eller hela sociala processer beskrivs, är det högst behjälpligt att ha 
kännedom om individerna som ligger bakom och ingår i dessa, för att begripa varför dessa 
uppkommer. I inledningen av kapitel 6 påtalas att en av den symboliska interaktionalismens 
grundläggande principer bygger på att vi har ”kontakt med vårt inre själv”. För när vi gör våra 
val, när vi ”är” ”sociala varelser” som interagerar i grupp, i samhällen, är det förstås av stor 
betydelse att vi också är förhållandevis friska och sunda varelser. Men om ett litet slutet sam-
hälle består av en majoritet individer som är avvikande och/eller anti-sociala, hur ”socialt” 
blir detta samhälle då, kan man kanske fråga sig. Om samma samhälle dessutom inkluderar en 
hög andel individer med både missbruksproblematik och annan psykiatrisk problematik, ja då 
menar jag att det är nödvändigt med en viss förförståelse av denna problematik – och detta i 
första hand för att läsaren själv, såsom medtolkare, ska kunna tänka sig in i varför de i result-
atkapitlet nämnda situationerna och förhållandena har uppkommit.  

 
 

Självkänsla 
 

Det som i dagligt tal kallas för lycka eller sinnesfrid, kan i en akademisk kontext benämnas 
med det övergripande konceptet global självkänsla (Judge, Erez, Bono & Thoresen, 2002), 
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vilket är individens emotionella och kognitiva bedömning av hur han uppfattar sig själv, 
vilken också är central för den sociala anpassningsförmågan (Nesdale & Mak, 2003, s 26). 
Branden (2001) framhåller två delkomponenter av självkänslan; självdugligheten är tilliten till 
ens egen förmåga att tänka, inlära, ta de rätta besluten och bemästra livets utmaningar. Själv-
respekten innebär förtröstan i rätten att vara glad och må bra, i det att ”jag” känner att ”jag” 
förtjänar kärlek och respekt ifrån andra och mig själv. Maarit Johnson (2001, 2003) ser ytter-
ligare en aspekt; den prestationsbaserade självkänslan, som innefattar en ständig strävan mot 
att känna sig uppskattad, av andra och av sig själv, yttrandes i en traktan av framgång och 
upplevd kompetens. Författaren upplever det som relativt vanligt att intagna balanserar upp 
sin låga globala självkänsla genom kompensera med en hög prestationsbaserad självkänsla. 
En negativ självkänsla innebär att vederbörande har låga tankar om sig själv som person; att 
han känner sig sämre än de generella andra då han skattar sina prestationer, sitt värde som 
människa och vad han förtjänar och tror sig kunna få ut av livet. Han har svårt att acceptera 
sig själv som han är, och ser helt enkelt ner på sig själv och på sin förmåga att bemästra livet, 
särskilt då svårigheter uppstår. 
 
Beroende på graden av kärlek och trygghet i uppfostran/uppväxten kommer graden av själv-
känsla att påverkas som vuxen (Dehart, Pelham & Tennen, 2006, s 1; Swenson & Prelow, 
2005, s 465), vilket sedermera påverkar individens temperament och personlighet 
(Keltikangas-Järvinen, Kivimäki & Keskivaara, 2003, s 432), självbedräglighet (Jordan, 
Spencer, Zanna, Hoshino-Browne & Correll, 2003, s 975), oro och blygsel (Schlette et al, 
1998, s 661), samt graden av våld, antisocialitet och brottslighet (Donellan, Trzeniewski, 
Robins, Moffit & Caspi, 2005, s 328). Castellano och Soderstrom (1997) har också påvisat att 
den uppmätta självkänslan hos 805 stycken slumpvis utvalda intagna från 14 olika fängelser i 
Illinois, USA, visade att medeltalet av de intagnas självkänsla var dryga 25% lägre jämfört 
med medeltalet hos en normalpopulation ”The data reveal these inmates to be a very 
depressed and anxious group with little self-esteem.” (Ibid., s 1/18).  

 
 

Kriminalitet  
  

Gunnar Bergström (2004), mångårig handledare och metodutvecklare inom kriminalvården, 
socialvården med behandlingsarbete, definierar den livsstilskriminelles karaktärsdrag med en 
allmän njutningslystnad, ansvarslöshet, en kränkande hållning gentemot andra, samt med 
upprepade brott mot allmänna lagar, normer och moral (Ibid., s 70). Bergström ser den livs-
stilskriminelles ”karriär” över fyra stadier: 
  
1) För-kriminalitet innebär att han begår brott i ungdomligt oförstånd.  
2) Tidig kriminalitet innebär en fördjupning av denna kriminalitet.  
3) Vid den avancerade kriminaliteten, då han är 25-40 år, slår han vakt om sin kriminalitet, 

lever farligt och tillbringar tid på anstalt. Har vid det här laget svårt att bryta med livs-
stilen, trots att han med jämna mellanrum har sådana funderingar.  

4) Den utbända, sena fasen: Nu är han över 40 år och börjar känna sig sliten. Han frågar sig 
själv vad livet givit honom, börjar bli desillusionerad och brottsligheten minskar nu i både 
styrka och frekvens (Ibid., s 163-169). 
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Den avancerade kriminaliteten och den utbrända fasen är mest relevanta i denna studie. 
Vidare pendlar många mellan dessa kategorier; dels på grund av åldern, men även på grund av 
livssituationen; då de som konsekvens av kriminaliteten dömts till ett långt fängelsestraff.   
 
 
Psykiatriska störningar och sjukdomar 
 
Som intagen lär man sig snart att känna igen följande störningar och sjukdomar. Diagnoserna 
är både relevanta och frekventa på den undersökta avdelningen. Vi som lever där blir helt en-
kelt tvungna att lära oss att acceptera och så smidigt som möjligt anpassa oss efter varandras 
mer eller mindre friska mentala status. Med koppling till den så kallade nischsökningspro-
cessen (se s 30), så ingår det i steg fyra; systematiseringen, att lära sig ”förstå” detta. Uttryck 
såsom exempelvis ”ett psyko”, ”en dampare”, eller ”en sönderknarkad” hör till vardagen. 
Författaren själv är tacksam att inte ha någon av dessa ”diagnoser”. 
 
 
Personlighetsstörningar 
 
En individs personlighet uttrycks i sättet att vara, uppleva och reagera vid olika situationer; 
likaså med sättet att älska, med svartsjuka, behov, livsföring och hur ideal och värderingar ser 
ut; hur de grundläggs och vad som görs för att uppfylla dem. Till skillnad från de flesta psyk-
iatriska symptom, som har en debut, ett förlopp och förhoppningsvis ett tillfrisknande, är pers-
onligheten en bestående grundstruktur. Den är förhållandevis stabil; kan härledas till barndo-
men och kommer att prägla det fortsatta livet – den upplevs som en del av ”jaget” (Ottosson, 
2004, s 488).26 En personlighetsstörning kan inte ”botas” i ordets rätta bemärkelse, men 
genom bland annat psykoterapi kan vederbörande ges insikt i sin problematik, vilket däri-
genom mildra dess uttryck. Dessutom anses personlighetsstörningar vanligtvis mildras med 
åldern (Magnavita, 2004). När rättspsykiatrikern Henrik Belfrag (1995, s 38) resonerar kring 
brottslighet, samhälle och psykiatri, skriver han att ”…det tycks…som om andelen psykiskt 
störda på våra fängelser ökar i samma takt som mentalsjukhusen läggs ned”; medan Hare 
(1997, s 88) menar att ”Mer än 50 procent av de allvarliga brotten utförs av psykopater”. 
Riksmottagningen på Anstalten Kumla har diagnostiserat 566 st intagna dömda för mord, dråp 
och grova våldsbrott mellan 1997 och 2003; cirka 30% bedömdes vara psykopater 
(Göransson, 2004, s 2). 
 
Antisocial personlighetsstörning är en diagnos som 40-60 % av de intagna har (Ericsson, 
2003, s 4), och som jag vet att en övervägande majoritet av populationen på E-huset har fått.27 
Till skillnad från psykopati, som i högre grad är genetiskt betingad (Lykken, 1998), är denna 
diagnos i högre grad socialt betingad, med vilket menas att enkom livsstilen vederbörande 
har, är orsak nog för diagnos. Enligt Belfrag (1995, s 115) är den antisocialt personlighets-
störde ”…oerhört brottsbenägen och också ’multikriminell’”.   

                                                
26 Det viktigt att förklara att gränsen mellan en diagnostiserad personlighetsstörning och en ”frisk” personlighet 
är komplex och diffus, och kan se olika ut beroende av vem som gör bedömningen, i vilket sammanhang bedöm-
ningen görs och om den avgörande normen bygger på en idealbild av människan, på statistik eller på sociala krit-
erier (Ottosson, 2004, s 489). Enligt den bedömningsmanual som används inom Kriminalvården, DSM-IV-TR 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (APA, 2002), så är en, i detta sammanhang viktig, kon-
sekvens av en personlighetsstörning ”att det leder till en försämrad funktion och/eller lidande för honom själv 
och andra i viktiga avseenden.” (Ottosson, 2004, s 215). Det bör även nämnas att cirka 10% av den allmänna 
befolkningen i västvärlden lider av en personlighetsstörning (Grann & Sturidsson, 2000, s 12). 
27 Både personal och vissa av de intagna själva som diagnosen berör har vid flera tillfällen berättat detta för mig. 
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Alla psykopater är inte kriminella, men de har lika fullt ett omoraliskt tankemönster/livsför-
ing. Psykopati utgör i själva verket ”…ett sammelsurium av distinkt olika undergrupper, var 
och en med sin specifika genes…och kliniska profil…” (Näslund, 2004, s 14), skriver psyko-
log Martin Grann i förordet till Lär känna psykopaten. Två typexempel på psykopati är dels 
den principlöse psykopaten, som har en stark narcissistisk läggning, är ambitiös och charmig, 
men samvetslös och utnyttjar andra för egen vinning, utan skuldkänslor (Ibid., s 80) – men 
dessa typer återfinns nog oftare inom företagsvärden än inom kriminalvården (Sjöström, 
2004, s 107-108; Petersson, 2004). Psykologen och läkaren Görel Kristina Näslund (2004, s 
85) beskriver att den risktagande-, den explosive- och den grymme psykopaten 

 
…misstror andra och förväntar sig att bli sviken…har sadistiska och/eller paranoida drag och är 
redo att slå ned på vem som helst som han kan använda som måltavla för sina aggressiva impulser 
… Många av de psykopater som mördar ingår i den här gruppen. Om de möter motstånd eller ett 
misslyckande kan deras känslor av frustration eller bitterhet stiga till en okontrollerad nivå, till rå 
brutalitet. De vet med sitt förstånd vad som är rätt och fel men de kan inte känna det inom sig... 

 
 
Hyperkinetiska störningar 
 
Författaren har intervjuat psykologen på Hällbyanstalten Tomas Danilsons, som har arbetat 
som psykolog på svenska fängelser sedan 1980-talet; samt sjuksköterskan och kriminal-
vårdaren Lena Olsson, som har arbetat på Kumlaanstalten sedan 1970-talet. Vid frågan om 
vad de, utifrån sin erfarenhet, ansåg vara den vanligaste orsaksfaktorn till att män begår brott 
och blir intagna på anstalt, så svarade de, båda lika bestämt som entydigt, att det bör vara 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) problematiken28 – i relation med individens 
psykosociala uppväxtsituation. En inventering av intagna inom kriminalvården i Sverige 
(Beckman, s 19-27; Ottosson, 2004, s 542) såväl som USA (Ericsson, 2003, s 3) visar också 
att cirka en fjärdedel uppfyllde kriterierna för ADHD. 
 
Betingelserna för kriminalitet och asocialitet inom dagens forskning anses i hög grad vara in-
dividbaserade (Lagerberg & Sundelin, 2003). Förklaringar söks främst i individens genetiska 
(Hill, 2001; Lichtenstein, 2002; Simonoff, 2001) och neuropsykologiska förutsättningar (af 
Klinteberg, 2002; Gillberg, 2002; Herbert & Martinez, 2001; Lynam & Henry, 2001). Orsaks-
faktorn visar att det genetiska arvet tycks stå för hela 65-90 % av förklaringsgraden beträffan-
de ADHD, där dock arv och miljö samverkar.29 ADHD-symptomen består i hyperaktivitet, 
impulsivitet och ouppmärksamhet, vilket i praktiken visar sig genom ständiga misslyckanden 
att utföra vissa uppgifter – och därmed ofta resulterande i en låg självkänsla – en låg distrakt-
ionsgrad, pratighet och rastlöshet; ett störande av ordning och det allmänna lugnet. ADHD i 
barn- och ungdomsåren kan utveckla ett livsmönster, där vissa av dem vid vuxen ålder 
kommer  
 

                                                
28 En närliggande diagnos är DAMP (Deficit in Attention, Motor control/Perception), vilket idag definieras som 
en kombination av ADHD och motoriska och/eller perceptuella svårigheter (Gillberg & Hellberg, 2002). Men i 
dagligt tal förväxlas och/eller jämställs ofta dessa båda störningar. DAMP används huvudsakligen i Skandinav-
ien, medan den övriga världen använder diagnosen ADHD – med eller utan uppmärksamhets- och motoriska 
störningar (Beckman, 2000, s 48;Kadesjö, 2001).  
29 Prevalensen är ca 5-7 % (Kadesjö, 2001). Pojkarnas andel är cirka 85 % (Hägglöf, 2004); komorbiditeten är 
cirka 75 % och vanliga komorbida diagnoser är trotssyndrom i barndomen (ca 60 %), beteendestörning, 
inlärningsproblem, depression och missbruk i ungdomen (Ibid.).  
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…att uppfylla kriterierna för antisocial personlighetsstörning och andra utvecklar cannabismiss-
bruk30, möjligen som en effekt av urspårad egenvård… Till detta kommer brist på självförtroende, 
känsla av att vara otillräcklig, annorlunda och utanför gemenskapen som är följden av att mötas av 
irritation, avståndstagande och mobbing.” (Ottosson, 2004, s 542).  

 
 
Drogrelaterade syndrom 
 
Missbrukets generella drogbieffekter kan sägas vara abstinensen, beroendet och drogens ska-
deverkningar. Det långvariga missbrukets sociala konsekvens innebär med tiden en slags 
identitetsförändring hos individen, där denne allt mer börjar se sig som och utveckla en miss-
brukaridentitet, och ofta kriminalitet, med allt vad detta innebär i form av självbild, dålig 
självkänsla, upplevt utanförskap och asocialitet. Den personliga och sociala mognaden stag-
nerar, liksom den sociala kompetensen, när individen alltför intensivt och länge lever i, och 
med drogkulturen (Ottosson, 2004, s 151-152; Andersson, 1999). 
 

I detta sammanhang är det främst de intagnas positiva som negativa drogupplevelser, identitet 
och vanemässiga flykttendenser från allt som inte ger en omedelbar behovstillfredsställelse 
och positiva kickar, som det handlar om. Detta gör sig påmint i vår vardagstillvaro då miss-
brukarens minnen, anekdoter, humor, attityder, samtalsämnen, samhällssyn, framtidsdrömmar 
och handlingsmönster återspeglar ett liv med drogen i ständigt fokus. I vissa fall försiktigt och 
ganska dolt, medan det i andra fall basuneras ut med full tydlighet.   
 
 
 
 
6. TEORETISKA PERSPEKTIV 2: SOCIOLOGISK A OCH SOCIALPSYKOLOG-
ISKA ASPEKTER OCH EFFEKTER AV FÄNGELSELIVET 
 
Den symboliska interaktionismens grundläggande principer (Mead, 1976) innebär att männis-
kan kan tänka; att detta tänkande är format av vår sociala interaktion, där vi också lär oss de 
symboler och uttryck som tillåter ett mänskligt tankemönster, vilket i sin tur leder till distinkt 
mänskliga handlingar och interaktionsmönster. Vidare har mänskan möjligheten att modifiera 
nämnda uttryck, symboler och handlingar, beroende på tolkningen av den specifika situation-
en. Dessa skiftningar och växlingar kan utföras då han har ”kontakt med sitt inre själv”, vilket 
tillåter en prövning av för- och nackdelar med olika handlingsalternativ, för att därefter göra 
ett val. Slutligen gör detta invävda mönster av tankar, handlingar och interaktioner individer-
na till ”sociala varelser” som bildar grupper och samhällen där alla, individuellt och tillsamm-
ans verkar (Ritzer, 2000, s 357).  
 
Men hur dessa sociala varelsers socialpsykologiska status är disponerad, kommer således i 
hög grad att påverka hur den, här ovan nyss nämnda symboliska interaktionismens grundlägg-
ande principer, ska förhålla sig till den synergiska interaktionen i gruppen – i detta fall på en 
lång- och livstidsavdelning. Likväl, för att läsaren ska få en nödvändig förförståelse för den 
gruppdynamik och de processer som sker på en fängelseavdelning, är det av vikt att denne 
förstår de processer som orsakas av kris, stress och anpassningssvårigheter hos dessa – mer 
eller mindre – ”pro-” eller ”antisociala” varelser. Lika viktigt är det att förstå manlighetens 
                                                
30 Detta gäller även amfetaminmissbruk, då dessa individer ofta självmedicinerar och blir lugnare av 
amfetaminet istället för speedade som ”friska” människor blir. Något som flera av mina medfångar med ADHD 
och missbruksproblem beskrivit för mig. 
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specifika uttrycksformer (se Connell, 1996), att försöka tänka sig in i hur vi manliga varelser 
faktiskt beter oss; dels enskilt, men särskilt i grupp, med tanke på mannens starka och svaga 
sidor. Det också av vikt att tänka sig in i det slutna rummets dynamik, med tanke på att det 
undersökta samhället ifråga de facto är ett mycket tillslutet sådant. Dessutom vill vi ut. 
 
 
Jaget och maskerna; Goffmans dramaturgiska perspektiv 
 
I Jaget och maskerna skriver sociologen och antropologen Erving Goffman (1974, s 9) att:  

 
[Min] avsikt med…rapporten [är] att den ska kunna fungera som en slags handbok som utförligt 
redogör för ett sociologiskt perspektiv ur vilket det sociala livet kan studeras, framför allt det soc-
iala liv som är organiserat inom en byggnads eller en industris fysiska gränser. Jag kommer att be-
skriva en rad olika företeelser som tillsammans bildar en ram som kan användas till varje konkret 
social inrättning, vare sig det är en industriell, kommersiell eller familjebaserad inrättning.”   

 
Eller som i detta fall; en total institution, vilken kan  

 
…definieras som en plats att bo och arbeta på, där ett stort antal människor i en liknande situation 
lever ett instängt och ett formellt administrerat liv tillsammans under en längre tid, avskurna från 
samhället utanför. Ett typiskt exempel är fängelser… (Goffman, 1961, s 9 i Totala 
institutioner). 

 
Mycket av terminologin i detta arbete bygger på Goffmans empiriskt baserade dramaturgiska 
synsätt som kännetecknas av en sensitiv, närmast komisk-cynisk-ironisk iakttagelseförmåga 
av människors samspel. Nämnas bör, att när man tänker sig att en individ själv upprättar, 
underhandlar och definierar sin självbild, menar Goffman istället, på ett närmast strukturalist-
iskt vis, att samhället, eller den specifika situationen omkring individen, närmast tvingar ved-
erbörande till ett dramaturgiskt uppträdande, in och ut ur ett ramverk av olika redan färdig-
komponerade  roller, där ”världen” (E-huset) är en scen och alla (intagna och personal) är 
skådespelare (se även Ritzer, 2000; Harste & Mortensen). 
Sammanfattande begreppsförklaringar  

 
En roll är beteckningen för den funktion en person har i en grupp eller det beteende som är 
utmärkande för en person med en viss funktion i en grupp. En tilldelad roll är den roll man 
förväntas spela i ett socialt sammanhang, medan en rutin kan ses som arbetsgången rollerna 
medverkar till. Aktören är ”mannen bakom masken”, den ena grundläggande beståndsdelen i 
det reciproka spelet, medan publiken är den andra, de som just då är observatörer. Tilläggas 
bör att publik och aktör blixtsnabbt kan byta plats under en interaktion (Goffman, 1974, s 23). 
Dekorum benämns de anständighetsnormer som aktören visar publiken då han är inom hörsel- 
och synhåll, utan att för den skull just då agera inför dem (Ibid., s 97-102). 
   
Ett framträdande är kontinuiteten av aktiviteter som en individ under iakttagelse av närvaran-
de observatörer, visar upp – och som har ett inflytande på dessa iakttagare. En social roll är 
det rutinmässigt fastställda handlingsmönster som skapas efter flertalet framträdanden under 
tid, vilket medför att det krävs en viss typ av aktionspraxis – oavsett var och av vem som 
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rollen spelas. Fasad betecknar den del av individen som syns regelbundet och därmed 
uttrycksöverför ett fastställt definitionssätt till dem som observerar. Fasaden kan också 
frammana en kollektiv representation; de stereotypiserade förväntningar som uppstår då en 
social fasad blivit institutionaliserad, då den i sig själv antar ett stabilt och meningsgivande 
uttryck, oberoende av tillfälliga omständigheter. (Ibid., s 33; Ritzer, 2000, s 83-84).  
 
Inramning kallas den platsbundna rekvisita och det sceneri som de inblandade inramas av. 
Den personliga fasaden utgör aktörernas egna individuella detaljer och expressiva utrustning 
som följer och intimt förknippas med denne, vilket i sin tur kan delas in i uppträdande, de 
stimuli vilka förmedlar individens sociala status för ögonblicket, och manér, som refererar till 
de stimuli som överför besked om den roll individen ”spelar” i situationen (Ibid., s 29-30).  
Förvrängning (Ibid., s 57) är den duperingsakt som framkallar en förvrängd bild av de ager-
ande och deras akt; exempelvis idealisering, där målet är att ge intryck av ett idealiskt anpass-
ande till de normer som samhället, där genomförandet sker, står för. Uttrycksöverföring (Ibid., 
s 69-70) är däremot hela det sammanhängande komplexa uttrycket som ges till publiken, helt 
enkelt ”spelandet av rollen på rätt sätt”. Mystifikation kallas den ”fantasiprodukt” som uppstår 
hos publiken när restriktionerna medför en social distans, vilken skapar grogrund för en 
idealiserad piedestalupphöjd mystik kring de agerande (Ibid., s 64).  
 
Ett team refererar till en samling individer som samarbetar i en rutinframställning, medan en 
klick är beteckningen på den samling individer på en viss statusnivå, som, till skillnad från 
teamet som kanske tvingas till samarbete, istället drivs samman, umgås och samarbetar på 
grund av att de vill urskiljas och avidentifieras ifrån gruppen (Ibid., s 75, 79). 
 
En region kan definieras som ”…vilket ställe som helst som till en viss grad är avgränsat av 
perceptions- och varseblivningsbarriärer” (Ibid., s 97). Den främre regionen är den plats där 
själva uppträdandet äger rum och den bakre regionen är ett ställe, med anknytning till upp-
trädandet, där aktörerna tar en andhämtningspaus och eventuellt kan bestrida det ”scenin-
tryck” de skapar i den främre regionen – ”bakom kulisserna” kan de vara sig själva.  
 
 

Processer, klasser och idealtyper utifrån penologin 
 
Innan den intagne togs in på en total institution, uppträdde han förmodligen med flera olika 
roller som kunde skilja sig markant ifrån varandra beroende på plats och situation – till ex-
empel då hans roll ”var” chefen på jobbet eller då han ”var” polaren som tog en öl på puben 
kompisarna. Ofta var dessa roller mycket diskrepanta. På en total institution däremot, där livet 
inte alls är så ”uppdelat”, där allt sker på samma ställe och tillsammans med samma människ-
or, kommer denna breda rollrepertoar att förloras. Och i värsta fall, efter en lång tid på en slut-
en total institution, har den intagna närmast ”blivit ett” med en roll, i så motto att hans dagliga 
agerande stöpts av hans ständiga bärande av samma mask, tillsammans med samma männ-
iskor, alltid i liknande rutinartade situationer. Hela hans liv har blivit så enformigt att han inte 
längre behöver de övriga maskerna, och hans ”internmask” därför ”vuxit fast” i hans person 
och blivit hans enda repertoar – han har då förlorat en stor del av sitt sociala kapital. Hur 
denna mask ska utformas och se ut, beror i hög grad på yttre omständigheter – på hur kontakt-
nätet ser ut – men även på hans personlighet och anpassningsförmåga. Utifrån dessa förutsätt-
ningar, menar Goffman (1961) att följande strategiska adaptionsmönster (masker) kan sägas 
utvecklas på en total institution; där den intagne:  
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1. Drar sig undan, regredierar lätt, avskärmar sig och håller sig för det mesta i cellen.  
2. Blir omedgörlig, utmanar institutionen/systemet och vägrar samarbete.  
3. Koloniseras, anpassar sig till situationen och regelverket genom att maximalt tillgodogöra 
      sig alla positiva delar institutionsvistelsen kan ge, och därmed trivs med sin tillvaro.  

4. Omvänds; övertar personalens regler och normer och ser sig som bättre än övriga intagna.  
5. Dynamiskt anpassar sig genom att opportunistiskt umgås med sina medintagna på 
      intagnas vis och med personalen på det vis som efterfrågas av dem (Ibid., s 50-53). 

 

Utifrån mina observationer är dessa kategorier högst relevanta. Det är främst i kategori 2 och 
3 som man finner de intagna på E-huset. Inom kategori 1 finns ofta de nydömda, varefter de 
successivt ”glider in” in kategori 2 eller 3. Intagna av kategori 4 är relativt ovanliga, i alla fall 
utifrån vad som explicit visas upp. Jag kan dock tänka mig att vissa intagna känner sig hemma 
där implicit, fast de ej vågar uttrycka det på grund av repressalier från andra intagna (se s 13 
ff., fängelsekulturen). Gällande kategori 5, hävdar jag att kategori-3 fången till viss del också, 
utifrån situationen, ibland behöver agera som en 5:a. Författaren är en definitiv 3:a.  

 

Clemmer (1940) noterade tidigt ett informellt, men tydligt hierarkiskt uppbyggt, socialt 
klassindelningssystem bland de intagna, där kriterier som den intagnes rykte, brott och hans 
beteende mot andra intagna och personal, avgjorde i vilken klass han skulle komma att ingå. I: 
 

1) Elitklassen ingår de med en stark kriminell identitet och en lång erfarenhet av fängelse- 
       Kulturen. De har ofta en avog inställning till vakterna och ”systemet”.  

2) Medelklassen, som är en svårdefinierad och heterogen grupp, kan styrkan i individernas 
       kriminella identitet variera avsevärt sinsemellan. Ofta vet de själva att de är medel 

       klass, då de inte identifierar sig med eliten, men absolut inte heller med underklassen.  

3) Underklassen återfinns de som begått oacceptabla brott, som är angivare eller som är 
      socialt eller psykiskt undermåliga jämfört med de andra. 

 

I förhållande till Goffmans adaptionsmönster, här ovan, erfar jag att intagna ur elitklassen 
oftast blir omedgörliga eller koloniseras; att intagna ur medelklassen i princip kan nyttja vilket 
som av de beskrivna mönstren; medan individer ur underklassen oftast drar sig undan. Men de 
kan även nyttja de andra strategierna, förutom att koloniseras. En relevant klassindelning. E-
husets klientel består ungefär av lika delar elit- och medelklass. Där brukar även placeras ett 
par intagna från underklassen, då dessa ses som svårplacerade, då de ofta blir föremål för 
allehanda trakasserier. Jag tillhör medelklassen. 
 

Freudianska och grupp-psykologiska teorier 
 
Utifrån en mötespunkt mellan vetenskaperna psykologi och sociologi skapas teorier kring 
relationen mellan den individuella personligheten och det sociala systemet. Är gruppens själ 
summan av de individer som ingår i den, eller finns det en gruppsjäl? En synergiskt 



 27 

fusionerad kollektivsjäl som är något helt annat, något mer, något utöver summan av dess 
individsjälar, en slags flockinstinkt, är ett spörsmål som är aktuell i sammanhanget. 

  
Det märkligaste med den psykologiska massan är att de individer som ingår i den – oberoende av 
vilka de är, hur olika eller lika deras levnadssätt, sysselsättning, karaktär eller intelligens än är – 
enbart genom sin omvandling från massa till massa får en kollektivsjäl och i kraft av den känner, 
tänker och handlar helt annorlunda än var och en för sig skulle göra /…/ Vidare stiger människan 
genom sin blotta tillhörighet till en organiserad massa flera steg nedåt på civilisationens stege. 
Betraktad som individ var han kanske en kultiverad person, men i massan är han en barbar, en 
driftsvarelse.” ( Le Bon i Freud, 1995. Citerat ur Svedberg, 2003, s 25-26).  

 
Gruppsynergin är en process, ett fenomen och en kollektiv kraft, vilken Durkheim benämnde 
som det kollektiva medvetandet, och som innebär att samvete, moral och värderingar delas ge-
mensamt, och därmed kontrollerar och ledsagar gruppen – samt är förutsättningen för social 
solidaritet (Ibid.). Detta menar författaren kan ge läsaren ett visst perspektiv på den ”flockinst-
inkt” som syns så starkt på berörda fängelseavdelning. En förklaring till detta kan den så kall-
ade normeringen vara: Det alldagliga småprat och de normer som utvecklas, bibehålls och 
förstärks genom den intima fraternisering som den slutna sociala scenen påbjuder – och från 
normer till handling kan steget vara kort. Hur dessa normer ska se ut, kommer i första hand an 
på de auktoritära ledargestalternas karaktär. 

 
Det omedvetna är ”…otillgängligt för medvetandet [och] innehåller bortträngda, ofta ångest-
laddade minnen och önskningar.” (Egidius, 2002, s 177). Enligt Freud (ur Svedberg, 2003, s 
55) är gruppens dynamik att likna vid det omedvetnas teater, där medlemmarna, särskilt i svå-
ra situationer, i sökandet efter trygghet, tenderar att dras till och underordna sig starka auktori-
teter. Freud kallar människan för ett ”politiskt djur”, då drifter som makt, beroenden och rela-
tioner är så pass viktiga. Dessa urdrifter kommer i högsta grad att gestaltas och utageras i irra-
tionella grupprocesser där människans arkaiska längtan efter styrka och ideal tar överhanden.   

 
[En]…sänkning av den intellektuella nivån, ohämmad känsloutlevelse, måttlöshet och oförmåga att 
uthärda uppskov, benägenhet att överskrida alla gränser i sina känsloyttringar och att söka full 
utlösning av dem i handlingar (Freud, 1995, s 135 ur Svedberg, 2003, s 55),  

 

menar Freud karaktäriserar gruppmentaliteten. Både starka auktoriteter (liksom jag-svaga 
följare), men framförallt måttlöshet, är fenomen som kommer att diskuteras i resultatkapitlen.  

 

Utifrån den psykoanalytiska teoribildningen hävdas vidare att den mänskliga relationen består 
av tre storheter: ett ”jag”, ett ”du” och det så eftersträvansvärda ”vi-et” – som tillsammans är 
både du och jag. Genom att människan går in i detta ”vi”, denna grupprelation (en klick eller 
ett gäng), så förenas han i processer som spaltar in omvärlden i ”svart eller vitt”. Vid projek-
tion överför människan (ofta omedvetna) inre psykiska behov, känslor och attityder på pers-
oner och föremål i omgivningen – ofta ifrån fånge visavi vakt eller gentemot den svagare 
fången. Vid introjektion införlivar den jag-svagare fången värderingar, attityder och normer 
från omgivningen (från de auktoritära fångarna). Tillsammans sätter detta ramarna för hur den 
kollektiva synen på omgivningen kommer att se ut. Tre basala gemensamma manifestationer 
av grupp-processen är beroendet, kampen/flykten och parbildningen (Svedberg, 2003, s 59).  
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Med den slående titeln: When You and I Are ”We”, You Are Not Threatening: The Role of 
Self-Expansion in Social Comparison påvisar Gardner, Gabriel och Hochschild (2002) att det 
är en vanlig och för självkänslan adekvat copingsstrategi att försöka bli en del av gruppen. 
Vidare påvisar Hall (1966) att fenomenet också gäller den kriminella gruppen, medan Crocker 
och Major (1989) ser detsamma avseende den stigmatiserade gruppen, och detta till synes irr-
ationella förfarande syns särskilt adaptivt då miljön är okänd och/eller hotfull. Chen och 
Bargh (1997) samt Greenwald och Banaji (1995) understryker dock risken med denna coping-
strategi, då normeringsprocessen får individen att (ofta omedvetet) aktivera och agera utifrån 
gruppens stereotypa föreställningar; i detta fall i form av prisoniseringsprocessen. 

 
 

Kris-, stress- och anpassningsp roblematik 
 

Vi vet sedan gammalt att det finns ett nära samband mellan psykiskt lidande och brottslighet…Vi 
vet också sedan gammalt att de kriminellas tillvaro, såväl ute i samhället som bakom lås och bom, 
rymmer en mängd påfrestningar som i sig framkallar och förstärker psykiskt lidande.  

 
skriver psykoanalytikern och psykiatern Svein Haugsgjerd (1999, s 286). Han fortsätter:  

 
[Vi]…måste beakta den extrema otryggheten och den starka affektiva laddning som finns i fängel-
sesituationen och som är ett resultat inte bara av den störning som varje intagen individ själv upp-
visar, utan också av den speciella sociala scen som själva fängelset utgör…och som kanske driver 
interner till sammanbrott eller allvarliga former av patologi…Tre faktorer [vilka i huvudsak fram-
kallar/förstärker störningen] framträder omedelbart: övervakningen, bristen på dialog och frihets-
berövandet som sådant…Att hela tiden vara bevakad och inte ha något privat…förstärker natur-
ligtvis alla paranoida tendenser hos varje människa som hamnar i fängelse…” (Ibid., s 300-301),  

 

och om/när den intagne överreagerar och, på sitt sätt, ”säger ifrån” så förstärks bara, den av 
honom så förnedrande kontrollen och övervakningen. 

  
Inom krisens bredaste psykologiska spektrum ingår förstås den situation som en nydömd 
fånge just sätts i då hela hans tillvaro och framtid så totalt förändras. Man kan säga att tiden i 
häkte och den första tiden i fängelset i första hand utgörs av en exceptionell stressreaktion, 
och att denna med tiden, i vissa fall, flyter över i en anpassningsstörning (Ottosson, 2004, s 
370). Ottosson menar vidare att vi människor varierar avsevärt avseende hur vi reagerar vid 
ett trauma, men att huvudtyperna av ångest, till exempel vid ett frihetsberövande, är fruktan, 
frustration, separationsångest, skuldkänslor och sorg. Psykiatern Johan Cullberg (2003) be-
skriver intagning på en total institution som ”individens sociala döende” (s 126), och ”Intag-
ning på fängelse…[som] den mest tydliga av alla autonomikränkningar. Den extrema situa-
tionen förstärks då av den sociala skammen och utstötthetsupplevelsen.” (Ibid., s 128), vilket 
kan ge vederbörande upplevelsen av att vara förkastad, övergiven och i ett själsligt kaos.  

 
Nämnda processer och reaktioner, menar författaren, är ett ständigt ”varande sår” som på-
verkar livet på en fängelseavdelning. Alla intagna är påverkade, och alla reagerar på olika vis, 
en del explicit och andra mer implicit. Under denna studie, menar jag att nämnda krisreaktion-
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er inte alltid kan iakttagas och därmed återges i detta arbete. Detta beror på att de flesta intag-
na försöker dölja sin ångest, och det enda ”tillåtna” explicita ångestyttrandet är frustration.  

 

Den traumatiska krisens fyra förlopp, inklusive tillhörande symptom, börjar i en första: 
  

1) Chockfas, vilken högst varar i några dygn. Denna fas övergår snart över i:  
2) Reaktionsfasen. Den period då individen börjar ”förstå”, varpå stark ångest, hans (mer 

eller mindre konstruktiva) copingstrategier, plus de klassiska försvarsmekanismerna börjar 
sätta in, såsom regrediering, förnekelse, projicering av skuldkänslorna på andra, rationali-
sering, känsloisolering, ett undertryckande av känslorna eller ett totalt bortträngande av 
hela skeendet. I denna akuta fas är vanliga sorgereaktioner gråt, tomhet, minskad matlust, 
självdestruktivitet, depression, sömnstörningar, missbruk, suicid och aggressivitetsyttring-
ar. Vid adekvat traumabearbetning pågår dessa faser cirka ett halvt till ett år efter traumat.  

3) Under bearbetningsfasen börjar individen åter igen att ”se framåt”, varpå de psykologiska 
försvaren och sorgesymptomen avtar – i bästa fall. För, och detta är mycket relevant i 
sammanhanget: ”Om denna övergång…inte skett inom rimlig tid är det ett ganska säkert 
tecken på att vederbörande behöver sakkunnig hjälp. Perioden är sålunda kritisk…för att 
individen nu skall kunna komma vidare.” (Cullberg, 2003, s 155).  

4) Under nyorienteringsfasen har vederbörande lärt sig leva med det som hänt, men denna 
fas inträder endast om individen bearbetat de tidigare faserna. (Ibid., s 143-158). 

 

Ottosson (2003) hävdar att för att krisen inte ska övergå i anpassningsstörningar eller andra 
patologiska tillstånd är det viktigt att den drabbade får ett gott och adekvat bemötande från sin 
omgivning, vilket i denna kontext är häktet och fängelset! – Vilket förstås blir oerhört svårt, 
då intagna och personal enligt gängse fängelsekultur/inofficiella regelverk (se s 14) ej bör 
umgås. Och om/när den maladaptiva stressreaktionen ändå är ett faktum, motiveras åtgärder 
som primärt är riktade mot situationen – inte mot reaktionen, vilket i fallet med en livstids-
dömd innebär en reell omöjlighet. 
 

Utifrån min tolkning har majoriteten av E-husets intagna fastnat i reaktionsfasen. Den främsta 
anledning till denna deprivation, anser jag prisoniserings- och institutionaliseringseffekterna 
vara, vilka per definition motverkar den adekvata krisbearbetningen. Ytterligare en faktor är 
bristen på psykologisk hjälp. Dels på grund av resursbrist hos kriminalvården31, men främst 
på grund av den starka fångkulturen och hypermanligheten som där utvecklas. Legendariskt 
ses det som ett svaghetstecken då en intagne ”behöver” psykoterapi. I praktiken syns detta vid 
självömkandet, då smärtan liksom hålls kvar för att den ger någon form av tillfredställelse, 
och då vederbörande går in i ett beroende av antidepressiv farmaka. Å andra sidan har också 
relativt många gått in i bearbetningsfasen. En viktig faktor i sammanhanget är att författaren 
själv inte kan vara helt objektiv; också jag lider i högsta grad, och därmed påverkar mitt eget 
öde vad jag uppfattar hos andra. Jag har dock befunnit sig i bearbetningsfasen under flera år 
nu, och detta har jag framförallt mina barn, min religion och mina studier att tacka för. 32  

 
                                                
31 Under de år jag var på Kumla hade vi endast tillgång till en halv psykologtjänst som arbetade med psykoterapi. 
Anstaltens resterande psykologer arbetade med utvärderingar på Riksmottagningen. 
32 Redan i häktet läste jag min första bok om buddhism. Alltsedan dess har jag studerat och praktiserat buddhis-
men. Förutom sociologin, har mina studier i psykologi och barn- och ungdomspsykiatri givit mig en god 
förståelse för, och bra verktyg till att bearbeta min situation. 
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Coping 
 
Vid stress skapas en kognitiv process i vilken individen per automatik värderar det hela och 
kopplar in sin psykologiska respons, vilken leder till någon form av copingstrategi, vilken ska 
lotsa individen igenom det hela, och slutligen till ett bemästrande av situationen. När man tal-
ar om coping, varför vissa individer tycks stå pall för allt medan andra tycks gå under för till 
synes ingenting, kommer man in på de så kallade sårbarhets- och skyddsfaktorerna. En männ-
iskas sårbarhetsfaktorer kan vara avsaknaden av det betydelsefulla sociala skyddsnätet, dåliga 
erfarenheter av tidigare copingförsök, pessimism, eller att vederbörande från barnaåren aldrig 
lärt sig hur man ska hantera motgångar konstruktivt. De protektiva faktorerna är nära vänner 
eller släktingar som ställer upp, att våga be om hjälp, att äga en inre styrka som karaktäriseras 
av förpliktelse, engagemang och personlig kontroll; en tendens att se svårigheter som en 
utmaning, en hög prestationsförmåga, optimism, intelligens samt en religiös/andlig livssyn 
(Hägglöf, 2003; Werner & Smith, 2003, s 25-27, 268-269). Den problemfokuserade coping-
strategin innebär att aktivt försöka respondera rationellt på de krav som situationen ställer, 
medan den känslofokuserade strategin inriktas på att minska den känslomässiga stressen. 
Generellt sett hävdas att den problemfokuserade copingstrategin, vilken innefattar att man 
även söker social support, är relaterad till bättre anpassning jämfört med den känslofokus-
erade strategin (Passer & Smith, 2001, s 433-449). Social support kan man mest frekvent få 
utav de medintagna (se s 60); men det är även möjligt telefonledes av anhöriga (se s 61). 
Därutöver är det psykolog, diakon och pastorer som kan ge stöd, men betydligt mer sällan.   
 

En copingstrategi verkar mot sökandet efter meningsfullhet, därifrån vi kan orka vidare; en 
nisch utifrån vilken vi, å den ena sidan, kan skapa oss en så pass meningsfull tillvaro, att livet 
här inne, trots att de flesta avtjänar ett livstidsstraff, upplevs som värt att leva. Eller, å den 
andra sidan, ska få en att orka igenom denna långa (kanske oändliga) verkställighet, för att 
efter avtjänat straff återigen börja ”leva”. Initialt sett är det vanligt att nydömda ser verkställ-
igheten som en ”lång svart tunnel”, som en transportsträcka som man måste ta sig igenom, 
innan man därefter får livet tillbaka. Vartefter vi acklimatiserar oss, ”landat”, som man säger 
här inne, vilket rör sig om ungefär två år, börjar de flesta av oss inse att ett liv som livstids-
dömd också är ett liv.  
 
Vissa intagna kommer med tiden alltmer att leva i nuet, vilket medför att både gårdagen och 
framtiden kommer att förstås ur ett något overkligt perspektiv. Och då framtiden som en fri 
man ligger så långt bort, syns även den likt ett drömskt töcken i horisonten. Den negativa asp-
ekten av detta levandet i nuet, är att det kan frammana ”död tid”, en stagnation i nuet som för 
vissa medför att  de inte tar något ansvar för sin framtid, vilket i praktiken kan skönjas i ett 
ständigt missbruk/självmedicinerande och TV- eller dataspelande. En ”strategi” som är rela-
tivt vanligt förekommande – Tom tid. 
 
En viktig, kanske den viktigaste, komponenten i att skapa en meningsfull vardag som livstids-
fånge, torde vara att börja förstå sig själv, sitt liv, sin situation sitt brott ur ett vidare perspek-
tiv; att man skaffar sig en känsla av sammanhang33 i sin livshistoria – en ynnest som få kan 
tillgodogöra sig fullt ut, men som är en ”helande kraft”, även om man bara lär sig förstå en del 
                                                
33 KASAM är förkortning av Känsla Av SAMmanhang och en översättning från engelskans Sense Of Coherence 
(SOC), vilket står för ”…en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som hjälper människor att 
uthärda livets påfrestningar.” (Egidius, 2002, s 119-120). Se vidare i Antonovsky, 1991. 
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av hur och varför ens liv gestaltat sig som det gjort. Tyvärr brukar den depraverande fängelse-
ideologin (se s 70, prisonisering; s 72, institutionalisering) bittert predika att ”allt är tråkigt” 
och meningslöst, och att straffet går ut på att ”döda tid”, vilket leder till mortifiering att man 
blir inaktiv och successivt tappar initiativlusten – även till sådana aktiviteter som tidigare upp-
fattades som givande. I praktiken medför detta att nämnda inställning kommer att anammas 
av de relativt många ontologiskt osäkra intagna som söker en ledare och en gruppgemenskap 
som primär copingstrategi.  
 
 

 
 
De rådande förutsättningarna den nyintagne ställs inför34  
 
Fängelsesamhället består av mer eller mindre konfliktfyllda individer, som liksom alla män-
niskor, men ändock mer, brottas med sina positiva livsbejakande och kontaktsökande psyko-
ekonomiska krafter gentemot de självsaboterande och självbegränsande krafterna. Det psy-
kosocialt märkbara resultatet av denna inre kamp, i sin negativa form, består av våld, depress-
ion eller droganvändning, vilket ageras ut på avdelningen. Denna process av ständiga ”flöd-
en” av negativa energier blir till ”det psykiska lidandets struktur”. Ett utsnitt ur en process 
som har stagnerat och låst sig genom diverse kollektiva attityder (antisocialiteten och krimi-
naliteten ”på utsidan”, samt prisonisering och institutionalisering ”på insidan”) och karaktärs-
drag (psykiatriska symptom) – i större eller mindre omfattning hos alla intagna (se s 25, kri-
sens fyra förlopp). På en generell och övergripande nivå måste allt psykiskt lidande först ska-
pas, sedan ackumuleras, men även regenereras, exempelvis genom kommunikationsgemen-
skapen på anstalten – normeringen. Ingen annanstans blir denna kommunikationsvärld så 
komprimerad, isolerad och tydlig som på en sluten institution. Och att fängelsets kommunika-
tionsvärld är närmast övertydlig kunde redan Clemmer (1940) (se s 8) konstatera. Hur de 
olika individerna sedermera antingen transformerar eller transporterar denna oundvikliga psy-
kiska smärta, skiljer sig betydligt åt beroende på bakgrund och copingstrategi. Vissa transfor-
merar, omskapar ångesten och kanaliserar bort den, genom sublimering, till någon form av 
kreativ verksamhet, vilket oftast handlar om intagna i den nedan beskrivna ”anpassade grup-
pen” (vilket även kan kallas problemfokuserad coping). Andra, ofta intagna ur den ”aggres-
siva gruppen”, agerar/transporterar mer direkt ut sin inneboende ångest gentemot omgiv-
ningen (känslofokuserad coping). Ofta genom att de projicerar hela sin otillräcklighet och 
självfördömande på andra – i regel gentemot personalen och/eller de ”svaga” med låg status.  
 
Det är av största vikt att förstå att dessa transformationer eller direkta transporter av psykisk 
smärta aldrig är isolerade processer. Alla individuella förlopp samverkar systematiskt och sys-
temteoretiskt, på så vis att varje intagens egen ”kränkningshistoria” skapar den process som 
sedan står i ett funktionellt och strukturellt förhållande till kollektivets process. Summan av 
varje intagens del bildar så den helhet som oundvikligen kommer att påverka avdelningen, 
och därefter, som ringar på vattnet, sprider sig till hela huset, anstalten, till den övriga krimi-
nalvården och vidare ut i samhället. Detta sociala system av samlade individuella processer 
får ständigt påfyllning av ångest, hat, sorg, konflikthantering och påbörjade konfliktfyllda lä-
keprocesser, då nydömda med jämna mellanrum anländer. Liksom också de positiva, repara-
tiva strömningarna av livslust (genom lyckade exempel på coping) kommer att fusioneras 
med de negativa intrycken till ett synergiskt sammelsurium av, ofta motstridiga känslor. Detta 
mischmasch av 31 stycken, mer eller mindre starka psykologiska och sociala individuella kän-
                                                
34 Stöd och inspiration till följande är hämtat ur Psykiskt Lidande av Svein Haugsgjerd (1999, s 362-370). 
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slouttryck, vilka fusioneras – och ibland exploderar – på E-husets slutna 400 kvm, anar jag 
utgör en mycket speciell skådeplats, ur ett samhällsteoretiskt perspektiv – en krutdurk.    
 

Det är också av betydelse att känna till att i ett slutet samhälle som E-huset –  ja, i fängelse-
kulturen i stort – präglas den inre individuella kampen till stor del av två diametralt olika ten-
denser; hedonism/utagerande (se s 30, Livskvalitet) och självkontroll – vilket blir än markant-
are i en fängelsemiljö där över hälften ständigt lever med ”livstidspiskan vinande över rygg-
en” (se s 15). Denna psykologiska kamp innebär alltid en viss otrygghet och oförutsägbarhet, 
så gemenskapen på huset, situationerna, ja vårt kollektiva och individuella medvetande 
kommer följaktligen att påverkas.  
 

Bland annat utifrån nämnda diametralproblematik i form av svart-vitt, ont-gott och bra-dåligt, 
men även ur ett legendariskt, kulturellt och ideologiskt perspektiv, karaktäriseras fängelsege-
menskapen av ett närmast kompulsivt engagemang i frågan om heder, ”kontrakt” och ”reg-
ler”. Utifrån den intagnes problematik, den kontrollmakt fängelset utgör (där Kriminalvården 
alltid nyttjar villiga angivares tjänster) och utifrån den ovan nämnda dualismen, tenderar de 
generella misstankarna (se s 8) kretsande kring risken för svek alltid vara stora. Därför kom-
mer den här kulturen att, kanske än starkare än vad som är sunt, att eftersträva manlighet i ett 
av ordets goda bemärkelser – att vara hedervärd och ”hålla sitt ord”. Men vad denna tradition 
också verkar till, vilket egentligen inte är tanken, är att den befäster institutionskulturen än 
hårdare och därmed ”håller fången på sin plats”, på så vis att den intagne tydligare och mer 
enkelriktat kriminaliseras, stävar mot sin subkulturs kärna, och asocialiseras ifrån det övriga 
samhället (prisoniseras). Utifrån varje enskild intagens livshistoria, ofta innehållande olika 
former av tidiga kränkningar, samt det raseri, den misstro och oförstående som fängelsemiljön 
i sig ackumulerar, kommer våra privatliv att kännas transparenta. Den ”förstärkning” av de 
individuellt skapade känslorna som grupprocesserna (prisoniseringen och institutionalisering-
en, samt bristen på en sund dialog rörande dessa processer) medför, gör att varje intagen, sär-
skilt den livstidsdömde, skapar en ”osynlig anonym vakt” inom sig. Detta fenomen är vad 
Michel Foucault (1975) (se s 7) kallar för den hierarkiska maktens disciplinära effekt. En dis-
ciplineringsprocess som genereras genom övervakad botgöring under översynens, den norm-
aliserande sanktionens, alltid vakande öga. Ett slags ”över-överjag”, pseudo-panoptikon, som 
egentligen inte existerar, som vi själva (beroende hur ”frisk” man är) också vet är en illusion, 
men som ändå finns där, och som driver, framförallt det kollektiva medvetandet, men också 
individens mentala vaksamhet, mot, i bästa fall återhållsamhet, och i värsta fall paranoida ten-
denser. Vid olyckliga omständigheter kan den här processen yttra sig i psykotiska reaktioner 
(med tydliga paranoida tendenser), där den intagne, utifrån alla de upplevda kränkningar han 
känner sig utsatt för, alltmer börjar ”se” ett slags överliggande mönster i detta. All denna 
”verklighet” har alltså vi fångar att förhålla oss till när vi anammar copingstrategi.     
 
Legendariskt (se bl a Pualhus & Paulhus, 1992; Shine, 1997; Toch, 2006, s 183-217), samt 
utifrån observatörens egen erfarenhet kan man särskilja tre basalt olika övergipande coping-
strateger; den anpassade, den aggressiva och den inåtvända strategin: Den aggressiva stilen 
tillåter de intagna att kontinuerligt ”spy ut” (direkttransportera) sitt hat och sin ångest. Som 
om det ständiga grubblandet, ”spyendet”, och ackumulerandet av nya ”spyor” – vilka följ-
aktligen återigen behöver ”spys ut” – håller dem ifrån att bli alltför tokiga – liksom blir den 
katharsisrutin (avreagering) som med tiden blir ett mönster. Ett mönster som också deras 
närmaste kompisar använder eller kommer att använda. Ett levnadsmönster som till slut blir 
till trygghet – till en kultur. Den andra stora gruppen av intagna är vi som i högre grad anam-
mar den välanpassade copingstrategin. I en adekvat anpassad copingstrategi ingår att nyttja 
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anstaltspsykologen eller diakonen till sin hjälp. Kategorin som använder den inåtvända 
strategin är inte så många. Inåtvända intagna tenderar att isolera sig och bli depressiva.  
 
 
Nischskapande 

 
”People in serious trouble choose not a way of life but a way to live.”, hävdar penologiforsk-
aren Hans Toch (2006, s 235), och menar därvidlag att fången, för att på bästa vis ”överleva” 
verkställigheten med den psykiska hälsan i behåll, faktiskt tvingas att anpassa sig till situatio-
nen och finna en strategi, en nisch, för att dagarna ska bli uthärdliga. Toch konstaterar hur den 
intagna söker och finner, eller kreerar sin egen nisch, däri, han kanske inte finner lyckan, men 
ändock skaffar sig ett nödvändigt ”andningshål”. En nisch utgör en positiv inramning som 
medför tillgång till önskade objekt, ytor, resurser eller personer. En nisch ses alltid som ett 
förbättrande potentiellt instrument för att ge individen en identitet, stimulera dennes kreativi-
tet och uppnå en affektiv andningspaus. Nischer såsom arbete, en kristen gemenskap eller id-
rottande, är formellt tillhandahållna av kriminalvården, medan universitetsstudier35, övrig 
religiös verksamhet36, konst eller det kriminella nätverket, initieras av de intagna. En mycket 
populär nisch hos de intagna på E-huset, som kriminalvården tillhandahåller, är den rikliga 
tillgången på råvaror och uppmuntrandet av bakning och matlagning.  

 
Vissa intagna är i större behov utav en nisch än andra. Den väletablerade kriminelle känner 
förmodligen inte samma akuta behov, då han ju i fängelset redan ”är” i sin nisch. Den mer 
sårbara, kanske rädda och orutinerade nyintagne däremot, är i betydligt större behov av ett 
stressreducerande ”andningshål” för att undkomma osäkerheten och oförutsägbarheten, för 
att, om bara för en stund, känna en viss trygghet och autonomi. Vissa intagna finner relativt 
snabbt sin nisch, medan somliga aldrig finner den.  

  
 
Livskvalitet 
 
Vad är livskvalitet? Eller, om man omformar frågan: Vad gör livet värt att leva? Eller, än mer 
”spetsat”: Kan en livstidsdömd fånge må bra och känna att det liv han lever är värdefullt? 
Finns det någon livskvalitet innanför murarna – på en högsäkerhetsavdelning?37 Enligt 
filosofen Brülde (2003) finns det tre huvudteorier om vad värdetermen livskvalitet innebär: 
  

                                                
35 Universitetsstudier över distans inleddes på E-huset helt och hållet på de intagnas egna initiativ. Till en början 
var åsikterna kring distansstudier blandade bland personalen. De negativa såg en etisk problematik, på så vis att 
en fånge inte ska kunna friges från ett långt fängelsestraff med en eller flera akademiska examina, men ingen stu-
dieskuld; medan de själva och deras barn varit tvungna att ta studielån. En annan oro gällde den bristande kont-
roll anstalten i och med detta fick över den intagnes studier. Den personal som var positiv såg i första hand stud-
ierna som en källa till ökad självkänsla, som ett positivt nischskapande och som frihetsförberedande.  
36 Alla religiösa kontaktpersoner som arbetar på anstalten är kristna. Vill den intagne tala med en muslimsk 
imam kan detta ordnas utav anstaltens präster. Om den intagne har andra religiösa preferenser, så ska anstalten 
utifrån religionsfrihetslagstiftningen bidra med sådan hjälp. Av egen erfarenhet vet jag att detta sällan fungerar i 
praktiken. Dels på grund av att få av Sveriges intagna har någon annan religion än just Kristendom och Islam, 
och då sådana kanaler därför ej öppnats. Och dels på grund av att prästerna och pastorerna ogärna tycks vilja 
bidra till att en intagen väljer en annan religionsuppfattning än just den kristna.  
37 Man kan ju även fundera på om det är meningen, ur en straffrättsfilosofisk synpunkt, att det ska finnas någon 
livskvalitet på ett fängelse, och hur pass hög grad av livskvalitet som i så fall bör ”tillåtas”. 
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1) Utifrån Hedonismen är livskvaliteten helt och hållet beroende av den subjektiva känslan 
hur man mår. Hur de mer objektiva yttre förutsättningarna ser ut spelar ingen roll. ”Att en 
behaglig upplevelse är baserad på falska föreställningar, orsakad av droger eller sadistisk 
karaktär innebär inte på något sätt att denna upplevelse skulle sakna värde för subjektet.” 
(Ibid., s 33). I enlighet med:  

2) Önskeuppfyllelseteorin finns det ett enda kriterium för vad livskvalitet är, ”…nämligen i 
vilken utsträckning han/hon har det liv hon själv vill ha” (ibid., s 26.  

3) Enligt den objektivistiska pluralismen finns det saker som är ”bra för oss” oavsett vad vi 
själva tycker, exempelvis känslan av produktivitet, kreativitet, trivsel i den dagliga verk-
samheten och den personliga utvecklingen (Ibid, s 105-107 

 
Alla människor vill vara lyckliga – också livstidsdömda fångar. Det ligger i kriminalvårdens 
uppgift att, om inte göra de intagna lyckliga, så i all fall att bidra med så pass mycket stödjan-
de verksamhet att de intagna inte blir alltför olyckliga, för då uppstår det problem på anstalter-
na – dessutom är ju som bekant kriminalvårdens nya slogan ”Bättre ut” (se s 10). Av ovanstå-
ende teorier ska det i resultatdelen påvisas att många av de intagna tycks sträva mot ett bejak-
ande av hedonismen, medan kriminalvården istället tycks mena att utvalda delar enligt den 
objektivistiska pluralismen är den bästa kriminalvården.   
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7. METOD 
 
Material 
 
E-huset – den infrastrukturella kontexten 
 
E-huset hyser 31 st intagna, uppdelade på fyra sektioner med åtta man i tre av sektionerna och 
sju i en fjärde. Dessa sektioner benämns hädanefter 1-V, 1-H, 2-V och 2-H, vilket står för; 
första och andra våningen; vänster respektive höger sida.    
 
Husets två våningar, plus källare, är byggt i L-form med en under dagtid alltid öppen inner-
gård, med den uppskattade arean 15x20 m, i ”L:et”, där det finns en stenplattesatt promenad-
gång runtikring, en trädgårdsodling, gräsmatta, trädgårdsmöblemang och växthus i mitten. I 
L:ets vinkel på bägge våningarna finns vaktrummen, medan L:ets ”ben” utgörs av avdelning-
arna. I var avdelning möts man av ett allrum med soffa, bokhylla och TV. Till höger finns kök 
med spis, kyl/frys och åtta matplatser. Vid allrummets bortre ände börjar korridoren med fyra 
celler på var sida och rum för dusch och toaletter. Korridoren utmynnar därefter i ett stort 
träningsrum med städskrubb, pingisbord och styrketräningsattiraljer i.  
 
Själva cellen är sex kvadratmeter stor och utgörs av en väggfast säng, ett väggfast skrivbord, 
en garderob, två bokhyllor och handfat. (Pansarglas)fönstret är gallerförsett och försett med 
två små öppningsbara luckor inunder för ventilation. 
 
Vaktkuren är utformad så att intagna kan gå in där en liten bit för att prata med vakterna, där-
efter är det stopp – personalens territorium allena, vilket tydliggörs av svart-gul varningstejp 
på golvet. Vill den intagne ej gå in, finns det en lucka i pansarglasväggen som vetter mot varje 
avdelning, varigenom samtal kan föras och post delas ut. I källaren finns tvättstuga, bastu, sol-
arium och ännu ett styrketräningsrum. Andra utrymmen/ytor inom anstalten som vi vistas i är 
skollokalerna, verkstaden, idrottshallen, fängelsekiosken, besöksrummen, besökslägenheten 
och den stora promenadgården, vilken, på enskilt vis, delas mellan paviljongerna C, D och E. 
 
 
E-huset – den psykosociala kontexten 
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Alla de män som ingår i denna studie har en särskilt förenande ”ingångspunkt”. Allas våra liv 
har gått i stöpet, utifrån vårt samhällsideal sett. Det är alltså, på så sätt, en grupp ”losers” som 
jag ingår i och studerar, sådana vars livsplaner ej gått i lås – för vissa på grund av en långvarig 
öppen kriminalitet, drogproblem och så vidare. För andra kom det som en chock.  
 
Den psykosociala miljön i ett slutet mikrosamhälle som detta blir mycket speciell jämfört med 
andra miljöer, i det att 31 män, år ut och år in, på endast cirka 400 kvm gemensamt utrymme 
och varsin 6 kvm cell, i vilken de är inlåsta från 20.00 till 08.00, lever så tätt tillsammans utan 
mycket mer yttre inverkan än TV, telefon, enstaka besök och personalen. Det faktum att alla 
sitter i ungefär samma båt tycks ha en generell sammansvetsande effekt. Klimatet färgas av ett 
lugn och av en mentalitet som kan liknas vid ett ”hem” eller någon annan form av sluten insti-
tution som finns på ”utsidan”, än vad det liknar andra vanliga, lite ”råare” fängelseenheter i 
Sverige (detta bygger på hörsägen). Klimatet beror i hög grad på att majoriteten är dömda till 
livstids fängelse och att många är förstagångsdömda ”Svenssonfångar”. Detta medför att 
klientelet kommer ner i varv, utåt sett tycks lugnare, jämfört med interner på övriga enheter. 
 
Klientelet 
 
Klientelet utgörs enkom av lång- och livstidsdömda. Med långtidsdömda avses, i detta fall, en 
verkställighet på minst tio års fängelse. Dock händer det att intagna med kortare strafftid för-
läggs dit om de ses som mycket farliga, rymningsbenägna, eller på annat vis har svårt att fun-
gera på vanliga avdelningar, då E-huset klassas med högsta möjliga säkerhetsgrad. Kriminal-
vården titulerar E-huset som en normalavdelning, men en del intagna placerade där sitter för 
brott som inte är acceptabla på alla normalavdelningar, till exempelvis vissa brott mot kvinn-
or. Dock tolereras inte de som är dömda för våldtäckt, brott mot barn, angivare etcetera. Även 
intagna mot vilka det finns en viss hotbild kan återfinnas i E-huset (Nilsson, 2004a, s 13).  
 
Av de 31 st intagna som satt på E-huset i juli 2005 var 20 st (64 %) livstidsdömda, 7 st dömda 
till minst 14 års fängelse38 och resterande till 12 år eller kortare straff. 17 st har invandrarbak-
grund39 och ungefär hälften har en dokumenterad missbruksproblematik i någon form. Dessa 
data varierar givetvis beroende på konstellationen av intagna, men håller sig ändå alltid kring 
nämnda värden. 
 
 
Observatören 
 
För snart åtta år sedan begick jag ett allvarligt brott och dömdes till livstids fängelse. Det var 
inte något som jag haft med i beräkningarna. Jag levde inte ett kriminellt liv och umgicks ej 
heller med sådana som gjorde det. Min erfarenhet av fängelser utgjordes enkom av intryck 
ifrån våldsamma amerikanska filmer och vad våra nyhetsmedier spridit, bland annat rörande 
den ständigt pågående debatten avseende hur illa kriminalvården fungerar. Med andra ord var 
fängelset både otrampad och skrämmande mark. 
 
Jag är 43 år, har två barn och har utåt sett haft en ganska normal, lite småborgerlig uppväxt, 
vilket satt sina spår. Med det menas att jag förmodligen ser på livet, samhället och på krim-
inalitet i stort, som vilken annan medborgare som helst. Jag har avtjänat fem år på E-huset. 
                                                
38 Av dessa ingår flera som är dömda och fängslade utomlands – till exempel i Thailand, Holland och Portugal, 
men sedan hemflyttade till Sverige för att avtjäna resterande tid. Det inkluderar även sådana som under pågående 
verkställighet dömts på nytt. Dessa båda domar har därmed givit en sammanlagd strafftid på 14 år eller mer. 
39 Med invandrarbakgrund avser jag definitionen i fotnot 6 på s 3 i detta arbete. 
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Uppskattningsvis har jag under denna tid mött 70-90 stycken andra intagna. När detta skrivs 
har jag flyttat från E-huset och fått behandling för min alkoholproblematik på behandlings-
avdelningen på Hällbyanstalten. Efter dryga två år på Hällby har jag numer flyttat till en 
Anstalten Skänninge, ett fängelse med än lägre säkerhet.   
 
 
Fallstudien 
 
En fallstudie är ”…en intensiv och holistisk beskrivning och analys av ett begränsat fenomen” 
(Merriam, 1994, s 11); en detaljerad studie av ett enskilt fall. Material till en fallstudie kan 
finnas var som helst, beroende på studiens riktning och forskarens fantasi. Fallstudien som 
metod är utmärkt då förståelse, en ökning av kunskapsbasen inom ett visst fenomen krävs, för 
att därefter, om möjligt, sätta in åtgärder eller endast göra en analys av fenomenet ifråga.     
Målet med fallstudien är att belysa fallet ifråga på ett så djupt och karaktäristiskt vis som 
möjligt. ”Fallstudier är att föredra då man ska undersöka aktuella eller nutida skeenden men 
då det inte går att manipulera relevanta variabler” (Ibid., s 23), skriver Merriam. En fallstudie 
innefattar oftast direkta deltagande observationer och/eller systematiska intervjuer. 
 
 
Den deltagande observationen 
 
Till denna fallstudie används den deltagande observationen som datainsamlingsmetod, och: 
  

…där skall kunskap vara ett resultat av social praxis, av forskarens deltagande i den sociala 
världen, inte av abstrakt och oengagerad teknologi. Hypoteser om den sociala verkligheten bör 
följaktligen utvecklas ur ett etnografiskt forskningsarbete, där autentiska beskrivningar av det 
sociala livet grundas på forskarens direkta erfarenheter.” (Henriksson & Månsson, 1996, s 11).  

 
Observatören är alltså det tolkande subjektet i fråga – där all meningsbärande ”neutral” input 
mottages, sållas, bearbetas, färgas (och därmed ej längre förblir neutralt/objektivt) och ound-
vikligen blir betingat av observatörens bakgrund och synsätt. Vidare beskrivs att hängivna 
interaktionistiska forskare ibland brukar framställa detta kunskapsinhämtande likt en ständigt 
pågående, också växelverkande definitionsprocess, mer som en livsstil än en metod (Ibid.). 
Den amerikanske sociologen D L Jorgensen går till och med så långt att han menar att: 
 

Metoden deltagande observation är för mig en varaktig sysselsättning – för att inte säga ett sätt att 
leva – och en betydelsefull del av hela min identitet.” (Ibid., s 12).  

 
Något som (tyvärr) även jag, helt och fullt, måste instämma i.  
 
Målet är att delta i den undersökta gruppens aktiviteter, att upptäcka, avtäcka, analysera, vär-
dera och vidare delge den ofta hudnära vetskap som participanten insupit. Detta görs genom 
förmågan att se verkligheten såsom de som studeras ser den, vilket förstås ställer krav på for-
skarens hela perceptionsapparat; på dennes sinneskänslighet, kreativitet och självkännedom 
(Kvale, s 218), då ”det personliga [ska] förvandlas till det sociologiska” (Tärnlund, s 289). 
 
Uttalandena i resultatredovisningen är, trots att de är inom citat, inte ordagranna. Det handlar 
istället om retrospektivt återupplevda medhöranden eller samtal, såväl vardagliga sådana som 
djupa livshistoriediskussioner med andra intagna och personal, vilka nu återaktualiseras, 
sammanfattas och återges.  
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Språkdräkten bör i de delar av resultatbeskrivningen som är deskriptiv, i möjligaste mån vara 
autentisk med det språkbruk som gäller där studien gjorts, vilken därmed kan skilja sig från 
det vedertaget korrekta vetenskapliga språkbruket. I de mer analytiska och reflekterande del-
arna av resultatbeskrivningen, är min avsikt att språkbruket ska vara vetenskapligt stringent. 
 
Då en analys eller reflektion i resultatkapitlen kan refereras till begrepp, teorier, teorem eller 
processer som beskrivits i tidigare kapitel, kommer sidhänvisningen till detta avsnitt att sättas 
inom parantes, så att läsaren enkelt kan gå tillbaka i texten för att inhämta teoretiskt underlag.  
 
En etisk risk med det beskrivna förfarandet är att uppsatsen blir väldigt personlig. Något som 
till viss del är acceptabelt, men som ändå kan kännas olustigt då uppsatsen är en offentlig 
handling med mitt namn på. Istället för att skriva utifrån jag-form där ”jag är jag”, skriver jag 
utifrån tredje person, utifrån ett jag-berättarperspektiv där detta jag, liksom en ”osynlig ande”, 
beskriver samhället och alla dess aktörer och där även ”mitt autentiska jag-själv” – den intag-
ne Peter Jonasson, innefattas som en av aktörerna utan att jag behöver skriva att det är just jag 
som det syftas på i en viss situation. Då blir mitt eget specifika handlande och tänkande ano-
nymt för läsaren. Jag blir då bara ett studerat subjekt utav flera. 
  
 
Generaliserbarhet och validitet – uppsatsens metodologiska styrka och svagheter 
 
Beträffande den naturalistiska generaliserbarheten (Kvale, 1997, s 210), som vilar på person-
liga erfarenheter, menar jag att denna studie ganska väl speglar ”typer” och underliggande 
karaktäristika på flera avdelningar, framförallt sådana som inhyser många livstidsdömda; 
främst på grund av tre orsaker: Mord- och dråphandlingar har ofta andra bakomliggande 
orsakskedjor än övrig brottslighet (Nordborg & Bern, 2002). Min erfarenhet säger att andelen 
”Svenssons” bland denna grupp är relativt hög, samt tidsaspekten på verkställigheten.  
 
Angående Koherenskriteriet ”…utsagans motsägelsefrihet och inre logik.” (Kvale, 1997, s 
215), som ses som särskilt viktig inom just hermeneutiken (Ibid., 216), menar jag att den är 
god. Den relevans som utgörs av det faktum att jag använt mig av ett korrekt tillvägagång-
ssätt, samt en för ändamålet lämpad metod, är fullt erkänd och legitim inom ramen för pro-
blemformuleringen och uppsatsens avsikt. Likaså att den röda tråden är tydlig och kan skönjas 
arbetet igenom. Den rimliga styrkemarkören, det underlag slutsatsen är grundad på, textens 
konsistens inom sina egna ramar, varför denna uppsats är ”att lita på”, beror förstås på att den 
inte utger sig för att vara en allomfattande sanning, utan istället endast är ”min egen sanning”, 
hur jag utifrån mina ”…personliga känslor, upplevelser och hållningar” (Reinecker & Stray 
Jörgensen, 2002, s 178) uppfattar, tyder och besvarar det som efterlyses i inledningen. Ur det 
bredaste valideringsperspektiv kan resultatet i ett subjektivt forskningsfall som detta endast 
ses som ett ”steg”, ett indicium, vilket i sig själv ej säger så mycket mer än att det kan vara 
giltigt för just detta fall, och att det kan peka i en viss riktning. Men tillsammans med andra, 
likriktade valida indicier – i detta fall, fallstudier på liknande fängelseavdelningar – bildar det 
en indiciekedja av fall, vilken då, när alla fallen är räknade tillsammans, kan valideras högt 
och ges ett starkt vetenskapligt belägg. 
 
Den interna validiteten avser ifall studien verkligen fått fram rätt och tillräcklig information 
för att svara på problemställningen. Alltså det förbehåll jag har för uppsatsens relevanta 
giltighet avseende korrespondenskriteriet; ”…kunskapsutsagans överensstämmelse med den 
objektiva världen.” (Kvale, 1997, s 215). I det ser jag främst tre risker: 
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För det första: Min egen relativa okunskap och orutin som observatör och författare; då hela 
studien bygger på hur jag som person, intern och deltagande observerande student faktiskt ser, 
varseblir, tolkar, analyserar och beskriver vad jag upplever på observeringsplatsen, vilket ju är 
avgörande för hur resultatet ska se ut. För det andra: Osäkerheten avseende databearbetnings-
processen. Från författarens upplevelse av någonting, min kognitiva bearbetning (utav dessa 
”data”), till att det skrivs ner i detta arbete, har det i vissa fall gått över sju år. Under dessa år 
har jag, det tolkande subjektet, i vars medvetande data regelbundet bearbetas, tolkas och med 
tiden omtolkas, såsom alla andra människor förändrats en hel del. På grund av nya kunskaper 
och livserfarenheter tänker och tycker jag kanske inte detsamma ”idag” som jag gjorde ”igår”, 
vilket i praktiken medför att de händelser jag för tre år sedan skulle uppleva och tolka si, idag 
mycket väl kan tolkas som så. Vad jag vill ha sagt, är att de observationer som här och nu 
skrivits ner, är frukten av den tolknings-/databearbetningsram exakt såsom den är idag. Jag 
menar alltså att de ”sanningar” jag återger här, förutom att de är subjektiva, även är relativa i 
så måtto att de till viss del är tidsbundna. För det tredje: Risken med ”hemmablindheten”, för-
mågan att hålla distansen till studieobjektet – en bedömning som är svår att göra på egen 
hand. Jag anar dock att de fem åren på avdelningen medfört en viss ”skada”, trots att författ-
aren kontinuerligt diskuterat detta med andra interner/studenter för upptäcka tecken på bris-
tande förmåga till att inta ett neutralt ”helikopterperspektiv” på denna tillvaro, när denna 
synvinkel önskas eller efterfrågas. Men det är svårt – det ska erkännas. 
 
 
Etiska aspekter 
 
I sammanhanget handlar etik om moral, att inte skada någon annan genom hur jag skriver och 
att jag förmedlar denna text. Gällande mina medintagna, har jag följt Vetenskapliga rådets re-
kommendationer i möjligaste mån, men med det oetiska undantaget att jag inte kunnat infor-
mera deltagarna och fått deras samtycke till att de faktiskt studeras, då jag då inte visste att jag 
de facto utförde en femårig deltagande observation. Så, att somliga intagnas handlingar och 
uttalanden skulle komma att nyttjas här, det visst ingen. Likaså kan ej konfidentialitetskravet 
uppfyllas, då mitt färdiga arbete, på grund av ”kulturen” härinne, ger alla ”rätt” att läsa det, 
vilket medför att spekulationer gällande ”vem som är vem” eller ”vem som sa vad” och så 
vidare, kommer att föras. Och då nästan ”alla känner alla” inom kriminalvårdssystemet, så är 
det i vissa fall inte så svårt att räkna ut vissa saker. Därutöver kan fängelsets säkerhetsper-
sonal när som helst läsa vad jag skrivit och därifrån dra slutsatser. Sammantaget medför detta 
att ingen kan vara riktigt anonym. 
 
Å andra sidan tycker jag mig ha en relativ hållning; vilken ”…förespråkar rätten att studera 
vad man vill, även med hjälp av dolda observationer…” (Henriksson & Månsson, 1996, s 34), 
då agendan för forskningen helt och hållet utgår från den egna biografin. Därmed är det mitt 
eget samvete/moraliska hållning som dikterar de etiska ramarna. Då ”alla” vet att jag studerar 
på högskola, då jag ofta har utfört diverse empiriska tester på mina medfångar, och då jag är 
helt öppen med vad jag skriver, och som vidare beskrivs nedan, så berättar jag inte om något 
känsligt som kan härledas till en särskild individ, om detta kan kränka dennes integritet. 
Givetvis kommer jag inte att kalla någon för sitt rätta namn. Gällande berörd personal väljer 
jag att skriva ut deras riktiga namn vid sakligt besvarade frågesvar, men ej när jag beskriver 
situationer där någon vakt uppträder på ett särskilt negativt sätt.  
 
En ytterligare etisk aspekt gäller mig själv som intagen i det samhälle som jag studerar. Jag är 
ju inte en vanlig deltagande observatör som kan rymma fältet när det blir obehagligt. Genom 
att jag också är en intern, och därmed tvunget involverad i detta samhälle, i vilket jag varken 
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vill eller vågar svika, baktala eller gå bakom ryggen på någon, medför detta att min situation 
är både begränsad och speciell. Jag menar alltså att om jag här nedtecknar observationer som 
jag gjort, som kan få någon intagens identitet att bli uppenbar, så att denne då skäms, känner 
sig det minsta förnärmad, eller ännu värre, kan bli misstänkt för någon olaglighet, så har jag 
begått ett grovt etiskt klavertramp gentemot denne, och därmed även mot gruppen som helhet, 
vilket kan slå tillbaka på mig själv. Något som aldrig kan komma på fråga. 
 
Över huvud taget kommer den etiska hänsynen, mot mig själv och mot kollektivet, att hindra 
mig från att beskriva vissa saker. Principen att som fånge inte dryfta något till någon annan 
om när, var eller hur något olagligt sker, kommer att följas. Trots att vissa händelser är 
överspelade och/eller ej kan härledas till någon, eller att berörd personal med största säkerhet 
redan vet detta, och situationen sedan länge är uppenbar, så är min princip att aldrig beröra 
något sådant. 
 
 
 
8. DEN SOCIOSTRUKTUALITET VI INTAGNA HAR ATT FÖRHÅLLA OSS TILL  
  
Författarens positionering i det följande bygger genomgående på att jag ser och framställer 
mig själv som den välanpassade (se s 29), koloniserade (s 23), medelklass (s 23) ”Svensson-
fånge” jag är. Läsaren ska således uppfatta berättarjaget ur detta perspektiv. Gör läsaren det, 
torde det inte råda några tveksamheter avseende ”glidningarna” mellan de person-formerna.  
 
I framställning kommer jag genomgående att använda mig av ”vi” eller ”oss” då situationen 
rör gruppen intagna – på E-huset eller som helhet. Jag kommer likaså att använda ”vi” eller 
”oss” om det gäller oss intagna som bor på sektion 1-V, när så behövs för att särskilja oss från 
intagna på de andra sektionerna, vilka då kommer att benämnas ”de” eller ”dem”. Med hän-
visning till denna positionering används ”vi-formen” när jag refererar till och jämför oss låg-
prisoniserade (se s 8, 70), förstagångsdömda och/eller så kallade ”Svensson-intagna” (se fot-
not 1, s 3) med de mer högprisoniserade avancerat kriminella (s 18), vilka då benämns ”de” 
eller ”dem”. Syftar jag däremot mot män/människor i allmänhet, används formerna ”männi-
skor”, ”individer” eller ”man”. Vid situationsbeskrivningar benämner jag enskilda intagna 
som ”han” eller ”den intagne”. Formerna ”jag” eller ”författaren” kommer att användas då 
jag, såsom berättarperson, beskriver eller analyserar en viss process eller situation. För att 
minimera upprepningarna och ge texten ett mer tilltalande språk, används ibland även det 
neutrala pronomenet ”man”, vilket är en generell syftning av ”vi”. Vakterna på avdelningen 
kallas alltid för just ”vakter” eller ”personal”. Gäller det personal av annan kategori, typ 
diakon eller kvinsp, kommer detta att anges. 
 
 
Den interpersonella miljön utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv  
 
Framträdanden 
 
Gällande vad som i uppsatsens ”Bakgrundsavsnitt” nämndes om rollspel, så är detta klart 
observerbart – med en tydlig skillnad. Jag upplever det som att vissa intagna är mycket 
medvetna om den rutin de som aktörer framför, att de på ett till synes, cyniskt vis ”spelar 
med” i E-husets kollektiva representation/”kåkteater”, medan andra, till fullo, på ett till synes 
stört vis, går in i sin självduperade roll med en äkthet som både skrämmer och förvånar mig.  
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Jag erfar vidare att många vakter inleder karriären med höga ideal och ambitioner gällande 
”vården” de ska bereda oss. Men hur aktören inom kort känner ambivalens, en inre dissonans 
mellan sin tilldelade och gestaltade roll; hur den sociala rollen vårdare endast blev till rollge-
stalten ”plit” – någon som ej har en stödjande funktion, utan genom traditionen och negativa 
upplevelser av individuell och kollektiv karaktär, hamnar i motsatsställning gentemot fång-
kollektivet, vilket reciprokt skapar än mer distans, misstro, konflikter och hat. Inte alls det fil-
antropiskt inriktade yrke som önskats. Jag tolkar det som att vissa vakter snart börjar vantrivas 
och därför slutar, medan andra assimilerar den erforderliga personliga fasad, som de flesta 
andra vakter också bär, för att därigenom inlemmas i teamet och dess känsla av samhörighet.  
 
Varför blir det då på detta viset? En faktor är den kollektiva representationen (Durkheim i 
Ritzer, 2000, s 83-84) – inom båda grupperna. Intagna med en trygg självkänsla och en stark 
autonomi kan förhållandevis autentiskt klara av att ej falla in i mönstret av prisoniseringsbet-
ingade manér, medan de ontologiskt otryggare40 intagna med en mer heteronom moral41, snart 
faller för grupptrycket. Eller som jag tycker mig skådat; att dessa redan i häktet, ur framgent 
hänseende i sina fantasier byggt upp en bild av idealiserade förvrängningar rörande den egna 
personens roll i det kommande teamet av intagna, och hur denna uttrycksöverföring i form av 
grupp-, raskaraktäristika eller talmönster som spelas upp för andra intagna och personal, tycks 
hämtad från de stereotypa framträdanden interner spelar i amerikanska fängelsefilmer, och ej 
alltid överensstämmer med individen ifrågas övriga framtonade sociala status, vilket ger en 
suspekt – ibland komisk – icke-sammanhängande fasad.  
 
Gällande utbildning, ideal och motiv under verkställigheten, menar Goffman (1974, s 47-48):  
 

…att de agerande ofta söker ge ett intryck av att de haft ideella motiv för att åta sig den roll de 
uppträder i…delvis för att förmedla ett intryck av att den…[studerande] har förvandlats till en ny 
människa genom sina utbildningserfarenheter och nu skiljer sig från andra människor.  

 
Och jag noterar mycket riktigt att vi studenter ofta kommer i behov av att försvara, bevara och 
idealisera de intryck som vi genom vår ”seriösa hållning” skapat. Exempelvis noteras att en 
anpassad (se s 23) medfånge bär på ett ständigt dilemma avseende sin strategiska adaption 
där han inför vakterna är den ”gode människan”, medan han inför vissa andra interner känner 
sig tvungen att försvara denna rättrådiga personliga fasad – inklusive studierna, sitt välvård-
ade yttre, med mera, och därmed spela upp en mer kriminell attityd i form av en idealiserande 
förvrängning (läs; överdrifter och lögner) av sin bakgrund som avancerat kriminell. Denne 
aktör tycks inte bekväm i sin rutin. Utifrån Goffmans (1961) adaptionsmönster är han i allra 
högsta grad anpassad, men är i en rollkonflikt då han spelar sina två tilldelade roller på ett 
osammanhängande vis, vilket ger hans samlade uttrycksöverföring ett heterogent och icke-
autentiskt uttryck. 
 
Apropå det skådespel, ”vita lögner”, över- och underdrifter, jag som nykomling reagerade på, 
observerade jag tydligt hur flera intagna på ett närmast naivt och överdrivet vis byggde upp 
idealiserade önskebilder av sig själva genom att i tur och ordning, för oss i publiken, berätta 
fantasifulla historier om vad de ägde och vad de ägnade sig åt på utsidan – innan de fängelses. 
Vilka de kände och umgicks med, vad de åt, hur de klädde sig och så vidare. Detta för att i 
nutid skaffa sig en statusposition byggd på (en viss) förvrängning av dåtid. Det gick så långt 
att några av dessa fantasifulla retrospektiva rollframställningar tedde sig närmast komiska. 

                                                
40 Bristande trygghet i det egna jaget eller självet och därav följande störda relationer till omvärlden. (Egidius, 
2002, s. 178). 
41 Moral vars föreskrifter har sitt ursprung utanför den enskildes egen övertygelse. (Egidius, 2002., s. 91). 
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Men, ju mer jag satt med och lyssnade, ju mer kändes det också som att vissa av dem, liksom 
visste att alla for med liknande lögner och halvsanningar, att detta ljugarbänksförfarande, 
strategiska fasadbygge komponerat genom mystifiering, mer eller mindre var legitim kutym. I 
rollen som nydömd ”Svensson” varken kunde eller förväntades jag inte ifrågasätta något. 
Istället satt jag förstummad och ”imponerad”. Goffman (1974, s 68, 71) skriver att:  
 

…så gott som vem som helst kan lära sig en skriven roll tillräckligt bra för att ge en överseende 
publik en viss verklighetssuggestion i det illusionsspel som de bjuds på. /…/ För att vara en viss 
individ räcker det alltså inte med att man besitter de erforderliga attributen utan man måste också 
upprätthålla de normer för uppförande och uppträdande som ens sociala grupp förbinder med dem.  

 
 
Team 
 
Ur det vidare perspektivet, finns det alltid två olika team på ett fängelse; personalen och de in-
tagna. Personalen lämnar jag tillsvidare därhän och koncentrerar mig på teamet av fångar. Ur 
en snävare synvinkel består detta fångteam av fyra delteam, vilka utgörs av den specifika sek-
tionens intagna. E-huset har alltså fyra olika fång-team, vilka var för sig skapar en känsla av 
samhörighet. I perioder har kraftig rivalitet funnits mellan två sektioner, men detta berodde 
egentligen inte på teamrivalitet i den mening jag här beskriver, utan istället på olika fängelse-
baserade gängkonstellationers ”krig”, eller på gammal missämja olika intagna emellan. 
 
Under de flesta av observationsåren, är sektion 2-V den sektion där de med den starkaste och 
tydligaste personliga, såväl som kollektiva, traditionellt kriminella identiteten, tillika fasaden 
sitter. Inom detta homogena team tycks det råda en stark intimitet och förtrolighet, medan de 
flesta, utåt sett, överför den klassiska omedgörliga (se s 23) fångstereotypen, medelst expres-
siva attribut som rakade skallar, tatueringar, svällande muskler, tjocka guldkedjor plus en rå-
are jargong än de övriga teamen – på  2-V trivs vissa som fisken i vattnet medan andra absolut 
inte kan tänkas vistas där. På 2-H hamnar de nyinkomna, vilket beror på att när någon flyttar 
från E och hans cell blir tom, är det alltid kö att ”fly” 2-H för den tomma cellen, på vilken 
annan sektion det än månde vara, vilket följaktligen placerar den nykomne i den nu tomma 
cellen i det ”oorganiserade nykomlingsteamet”. 2-H har ett mycket heterogent klientel bestå-
ende av intagna ur alla klasser, idealtyper, adaptionsmönster och kriminella identiteter. På 
sektionerna 1-V och 1-H är det betydligt lugnare. Där sitter de anpassade och koloniserade 
studerande, de lite äldre utbrända (se s 33) kriminella och de förstagångsdömda ”Svensson-
fångarna”. Informella klickar uppstår då vissa intagna känner samhörighet och därför söker 
kontakt med varandra. Jag vill påstå att klickar sammansatta över team-/sektionsgränserna är 
relativt ovanliga, då gelikar med tiden flyttar till och bildar klickar inom samma team.  
 
En viktig brasklapp i sammanhanget är att dessa karaktärsskillnader sektionerna emellan inte 
är givna; att de beror på klientelet som för tillfället bor där, men att en kultur ändå kan vara 
svår att bryta då den med tiden, allt mer kommer att ”sitta i väggarna”. När jag kom till E-
huset 2001, hade inte de olika sektionerna, med de tydliga karaktärer som jag nyss beskrivit 
ännu stabiliserats. Huset var då nyöppnat, och under det första halvåret rådde mycket makt-
kamp och turbulens, varvid det förelåg en stor omsättning av intagna. Det slutade emellertid 
med att en stark klick förflyttades och huset började stabiliseras – så, från och med början av 
2002 till och med slutet av 2005 menar jag att nämnda beskrivning gäller. För under 2005 
skedde två viktiga förändringar: Dels att ledningen beslöt att vi inte längre på egna initiativ 
kunde flytta mellan sektionerna, och därmed själva avgöra hur sektionsteamen skulle komp-
oneras. Istället avgjorde personalen detta, vilket i praktiken medförde en större heterogenitet 
inom teamen – både på gott och ont, då de turbulentare sektionerna nu blev lugnare, medan de 
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lugnare fick in högprisoniserade och kriminella element. Det blev mer ”spring” mellan sekt-
ionerna. Den ytterligare bidragande faktorn till denna förändring var att några som suttit flera 
år på 2-H blev förflyttade, varvid trevnaden där ökade markant och sektionen ökade i popular-
itet. Under 2005 uppluckrades alltså ”sektionstraditionerna” varvid en slags metamorfos in-
trädde där olika team valde att umgås på olika avdelningar från gång till gång. Detta tycktes 
visserligen fungera i praktiken, men min känsla var att E-huset inte var lika tryggt och stabilt 
som under åren av tydliga teamsektionerna.42  
 
En anledning till att jag gör denna utförliga beskrivning är den betydelsefulla faktorn att den 
roll den nyintagna fången ska komma att ikläda sig, i hög grad härrör utifrån den kollektiva 
rollrepresentation som gäller för den sektion vilken han initialt placeras på – den synergi som 
är rådande i det team han, per automatik kan bli tvungen att antingen inlemmas i eller ta 
avstånd ifrån. Och då E-husets fyra sektioners karaktär var ganska olika varandra, kan den 
nyintagnes personliga fasad initialt komma att se helt annorlunda ut beroende på det team 
han, genom sin sektionssplacering, mer eller mindre tvingas in i. När det gäller inlemningen i 
ett team, denna för många allra första kontakt med ett fängelse, har jag erfarit nyintagna in-
tagna som farit mycket illa, då personalen utan hänsyn till dennes karaktär och orutin ”lämnat 
honom åt sitt öde” i händerna på team/klickar där denne, ofta rädde och osäkre, man tvingats 
att antingen acceptera ”sitt” avdelningsteam, dess kutym och att andra team/klickar kanske är 
”ovänner” – eller inte, och därmed skaffa sig ovänner inom ”sitt” team. Jag vet att dessa val 
kan spela en betydande roll för hur resten av verkställigheten ska gestaltas.  
 
Jag har även stött på intagna som ”velat” mellan teamen. Intagna som ofta har ett långt krimi-
nellt förflutet, men som innerst inne tycks vilja byta stil (se s 18, den livsstilskriminelles karr-
iär), som på E-huset inspirerats av de studerande skötsamma teamen och fått en önskan om att 
själva börja om. Jag noterar ambivalensen, hans invanda rutiner, hans så djupt präglade pers-
onliga fasad, hur han känner sig lite osäker och obekväm hos oss skötsamma, och hur hans 
vanemönster närmast omedvetet drar honom mot sin gamla inramning. Splittringen syns ofta 
väldigt tydligt, vilket gör det extra sorgligt att se att denna splittrade intagne nästan alltid stab-
iliserar sitt velande och etablerar sig inom den ny-gamla gruppen av härdade kriminella, där 
han känner sig mest trygg och hemtam. Jag ser det som pinsamt ur kriminalvårdens hänseende 
att vakternas så fast inpräntade kollektivt representerade bild av internen svårligen låter sig 
rubbas. Hur konfunderade och osäkra vakterna tycks känna sig då de ser denne ambivalente 
fånges inre kamp – hur de misstror honom och hur lite de gör för att hjälpa.  
 
Frustration och missmod kan uppstå då en auktoritär intagen eller klick tar rollen att styra hela 
sektionens kollektiva fasad, som om det bara är han/de som tillåts bestämma den kollektiva 
rutinen. Min tolkning är att dessa diktaturfasoner utgör ett starkt hot mot alla löst uppbyggda 
en- och tvåmansteam, vilka oftast består av intagna ur medel- eller underklassen (se s 24), 
vars främsta mål med verkställigheten är att ”klara sig” och inte hamna i några konflikter – 
vilket gör dem till ett ”lätt mål”. Det finns även exempel på bra auktoriteter. I sådana fall har 
ledartypen dragit med sig övriga teammedlemmar i positiv riktning, mot olika former av mål 
dessa ”svagare” intagna annars inte klarat av att initiera på egen hand (oftast att börja studera 
eller motionera). De skilda karaktärerna ”(ut)nyttjar” då så att säga varandra – ledartypen får 
sitt behov av beundran och ”dyrkan” uppfyllt, och följet får sitt behov/motmedel mot depra-
vation (av kärlek, ”tillsyn” och intellektuell stimulans) tillgodosett. En anledning till att det 
                                                
42 Under hösten 2006 fick jag information om att ”kaos” rådde på E-huset, att närmare en tredjedel av de intagna 
antingen gått på P18 (isolering på begäran av den intagne) eller P20 (isolering på begäran av myndigheten), att 
husets olika sektioner är stängda mot varandra, att skola, verkstad och idrottshall är stängda och att varje sektion 
endast får en timmes enskild promenad per dag. Allt detta på grund av hot och bråk intagna emellan.     
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nyss nämnda kaos uppstod (se fotnot 41 och s 38) var att en stark auktoritet/positiv ledare 
lämnade E-huset. (En ytterligare anledning förs fram på s 65.)    
 
När det handlar om kontrollen över inramningen ses stora skillnader. Tidigare fanns det en 
klick som hade hög status på huset, men som när de hamnade inom fel inramning, då de del-
tog i lagsporter på fotbollsplan eller i sporthallen förlorade i självsäkerhet, vilket visade sig i 
hela deras uppträdande – helt och hållet på grund av att dess medlemmar/aktörer var relativt 
dåliga på bollsport, vilket ”smittade av sig” på hela uttrycksöverföringen. De slutade därför 
konsekvent att delta.  
 
 
Regioner och regionbeteenden  
 
Vakterna uppträder i två stycken främre regioner. Dels i vaktkuren – både när den är tom på 
intagna och när intagna är där, beroende på om publiken utgörs av andra vakter eller av intag-
na – och dels när de är inne på en sektion, där de verkligen är iakttagna. Vakternas bakre reg-
ion är dels, just nämnda vaktkur när vi inte är där och dels de rum där vi ej får vara. Vi intag-
na har en bakre och främre region ”i två steg”, beroende på om vi är på ”hemmaplan” och 
agerar inför varandra, eller på samma hemmaplan och tar igen oss efter någon interaktion på 
”bortaplan”, vilket kan röra sig om en annan sektion, skolan eller sporthallen. När vi har med 
personalen att göra, vilket vanligtvis sker i anslutning till deras kur, så är vi på bortaplan, och 
när vi framför en rutin där, blir vi aktörer och de publik, i en inramning som är helt och hållet 
deras. Det händer också relativt ofta att personalen i kuren, nästan utmanande, nonchalerar 
eller hånar den intagne som där vill ”be” om något. Jag uppfattar att för vissa vakter kommer 
detta regionbeteende närmast omedvetet att ”sitta i ryggmärgen”, då detta manér är mycket 
vanligare bland erfarna vakter än yngre – dock med vissa undantag, då vissa lär sig snabbt.  
 
Å andra sidan, när vakterna har ärenden på någon sektion, ses den ”tysta bespottningen” på 
omvänt sätt, dock avsevärt öppnare och råare, då vissa omedgörliga intagna är betydligt 
mindre finkänsliga än personalen. Noteras bör att en del ny personal gärna kommer in på 
sektionerna för att prata och vara sociala, men hur de då, av viss annan personal får mottaga 
beska kommentarer – liksom också den intagne, som vakten för en diskussion med, drabbas 
av detsamma ifrån sitt team. Självklart medför detta att intresserade vakter tappar intresset, 
håller sig i kuren, och därmed normeras alltmer i den kollektiva representation som gäller, 
samt att vi, genom hot, spott och spä betingas att inte socialisera med ”plitjävlarna”.  
 
Vår egen kollektiva scen och främre region, utgörs i huvudsak av respektive allrum och 
kök43. Där är vi omväxlande publik och aktörer. För en del nya intagna, direkt komna från 
häktet eller från en långvarig isolering, kan denna estrad vara mycket påfrestande, då de ej är 
vana vid att hela tiden vara och känna sig observerade. De går känslomässigt ”på tå” för att ej 
rubba dekorum, och känner därför ett starkt behov av att dra sig tillbaka till den egna cellen, 
sin bakre region, för att där slappna av. Det är relativt vanligt att en del nykomna, även status-
tyngda och rutinerade sådana, längtar tillbaka till den lugna ensamheten, och därför väljer 
självvald isolering (P 18) på grund av all press de känner från den upplevda publiken.  
 
 
Regler 
  

                                                
43 På samma sätt kan den egna cellen ses som den personliga scenen. 



 45 

Det officiella regelverket 
 
Utöver det som tidigare nämnts avseende vad som är olagligt på anstalt, har alla fängelseav-
delningar sysselsättningsplikt, och om den intagne väljer att inte delta, får han, förutom löne-
avdraget rapport om misskötsamhet44, och om det upprepas, förmodligen förflyttning till disc-
iplinavdelning eller ”knall-kåk”.45 Detsamma gäller om han vägrar lämna urinprov. På E-hus-
et efterlevs inte sysselsättningsplikten i alltför strikt mening, och vi blir heller inte förflyttade 
på grund av att konsekvent vägra lämna urinprov. Intagna på Anstalten får heller inte prata 
med andra intagna på andra avdelningar. Den enda kontakt som intagna på olika avdelningar 
får ha, är medelst internposten, som personalen genomläser. Muskeluppbyggande proteinpul-
ver tillåtas inte heller, vilket föranleder ”proteinjakt” på annat håll (se s 47). Vidare är allt spel 
om pengar förbjudet, förutom på AB Svenska Spel; kamera och kontanter får ej innehas; mat 
vid besök får inte medtas in av besökaren; dessutom är ”Matning av fåglar är ej tillåtet…” 
(KVA Kumla, 2005a, s 4/6). Förbudet av matningen av fåglarna har väckt opposition och 
känslor hos några. På anstaltsområdet finns det alltid massor av fiskmåsar. Särskilt på somm-
aren uppfattas de som ett problem, då de föder upp sina ungar på paviljongstaken. Därutöver 
väsnas de, förorenar och attackerar intagna som klipper gräsmattorna. Jag kan påminna mig 
minst två intagna som så att säga tagit måsarna i sitt beskydd, som ständigt matar dem och 
intresserar sig för hur måsungarna har det – om de växer bra, när de flyger för första gången, 
och så vidare. Med beaktandet av att dessa intagna är djurvänner, tolkar jag det som om 
måsarnas utsatta situation får representera myndighetens förtryck av oss intagna, och att de 
intagna därför – förmodligen omedvetet – förskjuter 46 sin egen ångest till måsarna.47 
 
I cellen får ”Bilder och planscher…endast anslås på anslagstavlan…allt innehav skall rymmas 
i befintliga bokhyllor och lådhurtsar48… Golvytor skall vara rena från personliga tillhörigheter 
…Blomkrukor på rummet är ett gränsfall…CD-skivor 25 st…[och vad smycken en intagen 
får bära]…gäller klocka, ring och en mindre halskedja” (KVA Kumla, 2005b, s 1/1). 
 
 
Det inofficiella regelverket 
 
Varje intagen bör skriva på de namninsamlingslistor som med jämna mellanrum är aktuella, 
då vi som grupp vill påtala något av vikt. Har man tagit droger ska man ej gå med på urin-
prov.49 Man ska inte gå in i någon annans cell om denne inte är där eller om man inte känner 
honom mycket bra. Om man ändå behöver gå in, bör man varsko någon kompis till cellinne-
havaren. Efter inlåsning ska man inte ”flagga på”, alltså inte genom celltelefonen kalla natt-
vakten till sektionen för att bli utsläppt ur cellen för att gå på toaletten. Man urinerar i hand-
fatet, medan akut bajsnödighet klaras av genom att man bajsar i papperskorgen, som dessför-
innan fodrats med ett antal plastpåsar, vilka efter uträttat behov knyts igen och kastas i sopor-

                                                
44 En intagens rapporter om misskötsamhet tas i ett negativt beaktande då den intagne söker förbättrade villkor, 
permissioner och/eller anstaltsförflyttning. För oss livstidare; även när vi söker ett tidsbestämt straff. 
45 ”Knall-kåk” är slang för anstalter dit besvärligt klientel omplaceras på myndighetens begäran.  
46 Förskjutning är en psykologisk försvarsmekanism, ett omriktat beteende som innebär en överföring av en 
känsla från ett föremål/person till ett annat föremål/person, som ett försvar mot sin ångest (Egidius, 2002, s 77). 
47 Det sägs att anledningen till att så många måsar söker sig till Kumlaanstalten, trots att den inte ligger nära 
någon sjö, är att måsarna förväxlar fängelsets mursystem med de typer av klippor som de vanligtvis häckar i. 
48 På varje cell finns det tre stycken smala lådor, en garderob a 150 gånger 70 cm samt två stycken öppna 
bokhyllor där topp-planet är vinklat så att ingenting kan placeras ovanpå utan att glida av.  
49 Denna vägran görs för att myndigheten inte ska få ”svart på vitt” att det finns droger på huset. Det är på grund 
av detta som flera intagna väljer att aldrig ge urin, då drogsituationen vid positiva prov skulle bli uppenbar, 
ofrånkomligt leda till omfattande visitationer, och därmed drabba alla – inte bara han som var positiv. 
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na nästkommande morgon. Denna regel finns för att inte locka dit personal på natten, vilka då 
kan få andra intagna att tro att det är visitation och därmed utlösa ”falskt alarm” så att någon 
sköljer ned eventuella droger i handfatet. På E-huset följs regeln om ”påflaggning” oftast inte. 
Min erfarenhet är att om någon måste bajsa, så flaggar han faktiskt på. Men detta skapar ändå 
reaktioner, då alla trots allt reagerar, sänker volymen på TV:n och lyssnar när en celldörr öpp-
nas. Och morgonen därpå, brukar det undras eller frågas vem det egentligen var som ”flagg-
ade på” – och varför. Ordningen har störts. Mig veterligen, använder ingen på 1-V droger. 
Men trots detta har nämnda inofficiella fängelseregel/kultur satt en onödigt stark prägel även 
där. Vissa normerade intagna bajsar alltid i plastpåse – och tycks nästan lite stolta över det.   
 
 
 
 
 
 
 
Värderingar av olika kapital inom fängelsekulturen  
 
Det sociala kapitalet  
 
Praktiska manifestationer av den intagnes sociala kapital (Bourdieu, 1984; Bourdieu & 
Wacquant, 1992) återspeglas i allt vi gör. Att få mycket post, särskilt många brev från andra 
intagna, påvisar och stärker det sociala kapitalet. Likaså att diskutera med en intagen från ett 
annat hus med hög status i det socialt uppbyggda hierarkiska klassystemet. Man visar då att 
man inte är helt utlämnad, att man har ett visst kontaktnät. Vid brevskrivande intagna emellan, 
är det mycket viktigt att hälsa till rätt killar och inte till ”fel” killar.  
 
Men det uppvisande av sociala kapital som i författarens ögon tycks mest anmärkningsvärt, är 
att så pass många intagna – lite beroende på kulturen på respektive sektion – vill framträda 
och prata i telefonen i allrummet, så att alla andra kan höra vad han pratar om. Min tolkning 
är att det framförallt är av stor vikt att gruppen kan höra att han faktiskt pratar, att han ”min-
sann har vänner kvar…vänner på utsidan” Det är väl ingen som bryr sig om vad och med vem 
han talar, dessutom stör det ju dem som till exempel tittar på TV, men trots det är detta 
beteende vanligt. Ett typiskt förfarande är att den nyintagne pratar i cellen med stängd dörr, att 
han efter en period börjar tala med celldörren öppen, och att han därefter, ju mer han börjar 
acklimatisera sig, allt oftare bär med sig telefonen och samtalar i de allmänna utrymmena. På 
1-V och 1-H påbjuder den ”tysta regeln” att man bör hålla sig i cellen när man telefonerar.  
 
 
Det kulturella kapitalet 
 
Avseende manifestationer av intagnas respektive kulturella kapital, bortsett från de tradition-
ellt kriminellt symboliska kapitalen, värderas världsvanhet positivt. Likaså allmänbildning 
och ett korrekt språk. Och då klientelet på E består av en relativt hög andel ”Svenssons”, då 
medelåldern är förhållandevis hög, och då flera av de avancerat kriminella verkat i den krimi-
nella toppen och levt ett ”rikt” liv, har det medfört att den sociala och kulturella ”nivån” fakt-
iskt är förhållandevis hög – på nedervåningen. Utifrån personalens och, som jag anar, många 
av de intagnas perspektiv, var det på nedervåningen som det var lugnt och ”pro-socialt”, me-
dan övervåningen betraktades som mer ”asocial”. Det hände ofta att intagna från övervåning-
en kom ner för att ta en kopp kaffe, för att det tycktes vara skönt att komma bort från stöket en 
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stund. Medan samma intagna i en annan stund kunde vräka ur sig att ”Här är det ju tyst som i 
kyrkan…fy fan vad trist ni har det…”. Jag hävdar att denna differentiering och koncentration 
av olika sorters socialt och kulturellt kapital på olika sektioner i praktiken fungerade utomor-
dentligt. 1-H kallades under en period för ”Gazaremsan”, då de som var lite äldre och som 
härstammade från Mellanöstern sökte sig dit, medan 1-V alltid setts som studieavdelningen. 
 
Att vara duktig på språk är ett värdefullt kulturellt kapital inom fängelsevärlden. Särskilt 
engelska, då vissa intagna ej talar svenska (är accenten sedan amerikansk, samt innehållande 
mycket gatu-slang, imponerar detta än mer, särskilt på de yngre). Då intagna från Mellan-
östern tycks känna gemenskap, men ofta måste samtala på ett ”neutralt” språk, är även 
arabiska, som kanske inte är någons första språk, oumbärligt för att förstå varandra. 
 
 
 
 
 
Det ekonomiska kapitalet 
 
Den intagnes ekonomiska kapital betingar i hög grad även hans sociala dito, då ”pengar är 
makt”. Har man pengar så har man större möjlighet att vara generös mot sina medfångar.  
 
Timersättningen är på nästan tio kr, vilket gör en veckoersättning, när det obligatoriska 
permissionssparandet på 10% är draget, på cirka 350 kr. Detta ska räcka till telefonkort50, 
frimärken, lektyr, godis, mat och hygienartiklar. Därutöver kan de som har möjlighet få sitt 
disponibla konto påfyllt med max 330 kr i veckan, vilket gör det möjligt att spendera drygt 
700 kr i veckan, i kiosken – vilket medför att en tydlig ekonomisk statusskillnad intagna 
emellan uppstår. Att få pengar inskickade innebär också att den intagne inte är lika beroende 
av att uppfylla sysselsättningsplikten för att klara sina utgifter. Alla ekonomiska transaktioner 
sker medelst det (konto)kort som den intagne får av anstalten.  
 
Hur kan man då se de ekonomiska statusskillnaderna i det dagliga livet? Enligt min erfarenhet 
syns de tydligast beträffande matlagningen. Många intagna med en god ekonomi handlar ofta 
egen mat istället för att äta anstaltsmaten. ”Hur kan ni äta den där skiten!”, hör man ofta. Men 
man hör lika ofta: ”Kom och sätt dig, så får du lite kyckling istället”– och det är inte ovanligt 
att det med jämna mellanrum köps in dyra och fina råvaror, till exempel oxfilé eller parma-
skinka, och skapas en festmåltid. Måltider som vissa bara kan kasta avundsjuka blickar på, för 
att sedan själva äta sin raggmunk (vilken serveras utan fläsk på Kumla). Å andra sidan händer 
det också relativt ofta att dessa välbeställda intagna uppträder generöst mot de ”fattigare” 
medfångar som de gillar – vilket uppfattas som juste. Men det medför även en viss (outtalad) 
tacksamhetsskuld, och att de sociala statusskillnaderna markeras än tydligare. Ett gott ekon-
omiskt kapital medför även att den intagne lättare kan öka på sitt kulturella kapital, genom att 
kontinuerligt köpa in de nyaste och dyraste gymnastikskorna – och det är inte ovanligt att de 
då ger sina avlagda, men fortfarande hela och rena skor, till en fattigare kompis. Jag har sett 
hur en intagen inte gillat sina nya skor, att han blev besviken på dem då de inte var som de 
uppfattades i katalogen, och direkt gett bort dem till en tacksam vän.  

                                                
50 Alla får lov att köpa telefonkort i kiosken. Detta har en kod, vilken knappas in tillsammans med den intagnes 
individuella intagningsnummer, då man ringer ut. Detta sker genom INTIK (INtagnas Telefoni Inom Kriminal-
vården)-systemet, till de av anstalten kontrollerade och godkända abonnemangen. Ett telefonkort har 20 eller 100 
markeringar och kostar lika mycket i kronor. Fram till 2005 ringde man inom Sverige för två minuter per mark-
ering, därefter för tre minuter. Utrikessamtal är betydligt dyrare. Mobilsamtal tillåts ej.  
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Det är dock inte alla som har det ekonomiskt gott ställt på utsidan som väljer att få pengar 
inskickade, då vissa av dem väljer att spendera sparsamt. Det är också så att de ovan beskriv-
na kulinariska utsvävningarna och generositeten gentemot andra, inte enkom görs av ”rika” 
intagna. Det är likväl vanligt att ”fattiga” spenderar frikostigt – eller vårdslöst. Det beror i 
första hand på vederbörandes personliga läggning och inställning till sin egen ekonomi. 
 
 
Hierarkiska förhållanden mellan intagna 
 
Författaren hävdar att de hierarkiska förhållandena genomsyrar hela detta samhälle, oavsett 
om man explicit har det hierarkiska i åtanke eller ej. Jag erfar att det mesta som sker kommer 
att påverkas av de inblandades hierarkiska status. Så är det i de flesta samhällen, men än tyd-
ligare innanför murarna. Jag vill jämföra fängelsesamhället med en vargflock, där det ständigt 
”svansas runt” och ”kryps” för alfa-hanen eller -hanarna. Alla kryper dock inte; många beter 
sig artigt och korrekt, är självständiga och bär huvudet högt, dock underställda, tillika medvet-
na om sin hierarkiska position. Men vissa osäkra typer kryper och agerar som om de inte vill 
vara autonoma varelser, som om de vore beroende av någon att följa, se upp till och beundra 
(”Vargflocken beskrivs vidare på s 76-78).  
 
För de hierarkiska grundförutsättningarna spelar den intagnes ålder en viss roll, då det krävs 
mer för att en äldre man ska behandlas illa jämfört med en yngre. Å andra sidan är åldern al-
ltid underställd brottets art. Avtjänad tid på anstalt har också betydelse, då en som suttit länge, 
på något vis får lite respekt för detta: för att han så att säga klarar påfrestningarna av att sitta i 
fängelse – och ”tar voltan51 som en man” – men också av empatiska skäl. Men det beror nog 
minst lika mycket på att denne, nu så rutinerade intagne, har lärt sig att uppträda så att han 
accepteras av alla. Angående den utdömda strafftiden, torde en livstidare hamna något högre 
på hierarkistegen. Även etniciteten kan spela roll, för om en intagen ur överklassen har 
samma etniska bakgrund, eller om det redan finns en stor grupp av samma etnicitet på pavil-
jongen, kommer detta initialt att avspegla sig på den nykomnes rang – sedan kan han både 
stiga eller sjunka i hackordnigen beroende på de andra beskrivna faktorerna. 
 
Enligt fängelsekulturen så ska alltid en intagen stå högre i rang än en ”plit”; det är det som 
hela det antagonistiska synsättet, utifrån de intagnas perspektiv bygger på. Avseende de hier-
arkiska förhållandena vakterna emellan, sett ur intagnas synvinkel, erfar jag dels att det är en 
tydlig skillnad mellan kvinspen och de vanliga vakterna, på så vis att all makt tycks ligga hos 
kvinspen, medan de vanliga vakterna tycks ha ytterst liten beslutanderätt: ”Jag vet inte, måste 
fråga Nilsbert [kvinspens namn]”, är det svar man som intagen ofta får. Dessutom syns vakt-
erna liksom sjunka ihop och blir ”huvudet lägre” än kvinspen, då de är tillsammans – som om 
”vargflocksmentaliteten” är lika påtaglig inom vakthierarkin. Vi intagna beter oss också olika 
mot vaktindividerna, beroende på deras integritet och pondus samt hur vi uppfattar deras hier-
arkiska status inom vaktkåren. Som intagen kan man uppträda betydligt mer störande gente-
mot en vakt som står lågt i kurs bland de andra vakterna, då man känner att denne vakt komm-
er att få mindre respons hos vaktkollektivet då han eller hon ska rapportera detta – som om 
även hans/hennes kollegor ”vet” att denne ”svaga” vakt, genom sitt sätt att vara, lätt drar på 
sig spydigheter. Det finns även vakter som vi faktiskt känner en viss respekt för, ofta de som 
jobbat länge på stället och/eller är hjälpsamma och respektfulla, och som vi vet kan ge nega-
tiva konsekvenser att ”attackera”. Dessa vakter brukas det istället munhuggas och skojas med 

                                                
51 En ”volta” är slang för en verkställighet. Har man suttit i fängelse fem gånger, så har man ”gjort fem voltor”. 
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– och var gränsen går känner både vakten och den intagne till. Då det börjar nya vakter, noter-
ar vi hur de äldre vakterna då visar dem på plats. Ett exempel är morgonupplåsningen: En in-
tagen blir alltid arg då han blir väckt; han vägrar konsekvent att säga ”gomorron” – till någon 
över huvud taget. Hans cellgrannes pneumatiskt låsbara dörr är trasig, så till vida att den smä-
ller högt om vakten inte fått lära sig att stänga den på rätt sätt, medförande att de andra killar-
na på avdelningen väcks, alternativt störs – särskilt då killen med morgonhumöret. Jag har 
aldrig någonsin märkt att de erfarna vakterna instruerat de nya om detta. Istället upplever jag 
hur de liksom myser när den första killen gormar och blir förbannad för att vakten i dörren tja-
tar om ett ”gomorron” tillbaka, och hur vakten därefter, när han ska stänga dörren som smäll-
er, får massor av upprörda hatiska vrål från cellerna omkring, och hur (den stackars) vakten 
sedan, högröd i ansiktet, möter sina kollegor, som då uttrycker något i stil med att ”sådär är 
dom…det gäller att vara på alerten här…det är inga snälla killar vi har att göra med …”  
Pennalismen inom vaktkåren syns så tydlig.  
 
Å andra sidan, när vakterna får att göra med psykologen, diakonen eller prästen, upplevs det 
som att de ”krymper en smula”. Jag tolkar det som att de känner att nämnda yrkesutövare får 
respekt från såväl intagna som ledning, liksom att deras uppgift faktiskt är att ge oss någon 
form av vård. Till skillnad från dem själva, som, trots att deras officiella benämning ju är 
”vårdare” i praktiken endast vaktar, låser och hämtar posten. Att vara vakt måste vara ett 
otacksamt arbete. Beträffande såväl pennalism som övertydliga hierarkiska förhållanden inom 
gruppen, menar jag att vaktkårens och fångkollektivets sociala praktiker och struktur har 
många likheter sinsemellan – att dess kollektiva överföring genom tiderna torde ha påverkats 
en del av varandra.  
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9. DET DAGLIGA LIVET SOM INTAGEN PÅ E-HUSET 
 
Vardagen – sysselsättning och matvanor 
 
Morgonen – från uppvaknande till kl 09.00 
 
Vardagen börjar på olika tider för oss som lever på E-huset, vilket beror på när vederbörande 
vaknar. Förhållandevis många vaknar innan personalen låser upp kl 08.0052. De är då ivriga 
att komma ut och äta frukost, ta en promenad eller ringa ”hem”. Men det finns också relativt 
många som somnar sent och därmed vill sova ut på förmiddagen. Detta beror förstås på flera 
faktorer, men vid sidan av oros- och ångesttankar  medför enformigheten en skev dygnsrytm. 
En förminskad social scen, ett förminskat medvetandefält och ett liv utan varken förpliktelser 
eller struktur, kan ge känslan av att det egentligen inte spelar någon större roll när på dygnet 
man egentligen sover. För vissa; att ingenting längre spelar någon roll – mortifikation och 
apati. Efter år av ensamhet i en sex kvadratmeter cell, så kan den stunden, det ”livet”, så att 
säga bli det normala. Skillnaderna i sömnvanor tycks förhållandevis lika fördelade oberoende 
av klass, idealtyp, hierarkisk eller kriminell status. 
 
Vartefter vi vaknar och utifrån vad vi vill äta, gör vi vår egen frukost. Anstalten erbjuder 
limpa, fullkorn, franska, knäckebröd, yoghurt, filmjölk och mjölk. Det finns även havre, 
müsli, cornflakes, ost, kaviar, leverpastej – alltid utav samma fabrikat, vilket betyder att det 
alltid är yoghurt naturell, Axas basmüsli, Winborgs kaviar och Billinges färdigskivade hus-
hållsost i 2-pack. Detta utbud är förstås tillräckligt, och när en nydömd anländer syns han 
också äta med god aptit. Men då månaderna går, framförallt då åren går, då menyn aldrig för-
ändras ett dyft, börjar man tappa aptiten. Det är inte ovanligt att vissa då börjar experimentera 
med olika kombinationer av kryddor och blandningar – bara för att få en smakupplevelse. 
Men vartefter tiden går, kommer dessa att anpassa sig, institutionaliseras och utveckla en fru-
kosttradition som kan tolkas som mekanisk, då de istället för att experimentera, blir mycket ri-
gida och bestämda i sitt val av frukost, där den minsta avvikelse kan skapa en väldig irritation.  
 
På 1-V är morgonstämningen alltid trevlig.  Det är emellertid noga med manéren; att säga 
”gomorron” till varandra, och om någon, någon gång glömt detta, är det vanligt att den ena 

                                                
52 Upplåsning klockan 08.00 infördes under slutet av 2005 av ekonomiska skäl. Dessförinnan skedde det 07.00. 
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sedan frågat den andre varför han inte sa ”gomorron”, om han är sur över något. Vad jag med 
detta vill förmedla, är att dekorum är oerhört viktig, att detta berör alla på sektionen, och att så 
gott som alla därför startar dagens socialisation med ett leende, ett skämt och något vänligt 
uttryck. Om någon ändå är osmidig avseende något speciellt särdrag eller dålig självkontroll, 
brukar tiden, samt de medintagnas kommentarer, medföra att han successivt socialiseras. Men 
jag har även sett exempel på envetna och starka intagna, särskilt då denne kommer i lag med 
en likasinnad, som ej vill anpassa sig, som istället vill styra alla andra efter eget tycke. Och 
utifrån min erfarenhet är det genom allehanda hot ganska lätt att skrämma oss orutinerade 
”Svenssonintagna” till underkastelse. Sådana situationer har lyckligtvis varit relativt ovanliga. 
 
 
Förmiddagen – från kl 09.00 till 11.45 
 
Klockan 09.00 är det avmarsch till skola och arbete53. Då kontrollräknas alla utpasserande. 
Under marschen i kulverten passerar vi en vaktkur där ytterligare en vakt räknar oss. När vi 
väl anlänt till skolan/verkstaden (sträckan är cirka 150 meter) räknas vi återigen. Verkstaden 
har jag ingen erfarenhet av, men i skolan arbetar två vakter och lärare från Komvux54. Under 
mina första år på E-huset läste majoriteten av studenterna på gymnasiet, men ju fler år som 
gick, desto större blev andelen högskolestudenter, och när jag sommaren 2006 lämnade E-
huset, var vi åtta till tio stycken som bedrev distansstudier på olika universitet och högskolor. 
Den huvudsakliga platsen för högskolestudier är dock inte skolan. Vi går egentligen dit för att 
vi måste – ”För statistikens skull”, säger personalen. Studierna sköts istället ifrån våra celler, 
där vi har våra böcker och bärbara datorer.  
 
Klockan 11.45 är det tillbakamarsch. Då passerar vi en metalldetektorbåge, liknande de som 
används vid flyplatserna, som piper för allt ifrån pennor, smycken och glasögon till bälten, 
vilket i praktiken medför att många av oss, vid varje passering, måste plocka av oss diverse 
attiraljer för att kunna komma igenom. Ofta står där även vakter, som går igenom vår pack-
ning med block och böcker; allt för att förhindra att skolan/verkstaden används som ”smugg-
elcentral” för diverse kontraband – först och främst stickvapen och narkotika.  
 
 
Från 11.45 till 15.00 
 
När vi återigen kommit tillbaka till avdelningen räknas vi igen, varpå lunchen körs ut från 
centralköket55. Tiden från att vi anlänt från vår sysselsättning fram till att vakten rullar in mat-
vagnen är rätt så orolig. Det är en slags ”död tid” där många vankar av och an, gnäller och 
svär över att ”de jävla plitarna inte jobbar tillräckligt”, ”fan vad jag är hungrig” eller ”hörrö-
dudu, det ska bli gott med lite kallopps nu” (se s 24, oförmåga att uthärda uppskov; ohämmad 
känsloutlevelse). Vid den här tiden återupprepas ungefär samma mönster varje dag.56 Någon 
passar nu på att läsa dagens DN, någon annan kontrollerar nyheterna på textteven, medan en 
tredje helt enkelt inte kan vara still (se s 19, hyperkinetiska störningar). När maten väl komm-
er så lyfts det på locken till kantinerna, varvid ett vanligt utrop är ”Fy-fan”, eller om det ser 
någorlunda gott ut ”Va-fan kan de aldrig skicka tillräckligt med mat för”, varvid alla åtta tar 
varsin tallrik ur köksskåpet och tar för sig. Vem som tar vad och hur mycket han ska få, beror 

                                                
53 De första åren av min tid på E, var det skoldag varje dag, och flera gick till verkstaden. Men vartefter åren 
gick, reducerades skolnärvaroplikten till tre halvdagar i veckan, och allt färre valde att arbeta i verkstaden.  
54 Sedan 2008 har utbildningen genom Komvux avslutats, till förmån för utbildning genom Lärcentrum. 
55 Matleveranserna från centralköket upphörde under våren 2006 då E-huset fick självhushåll (se s 67). 
56 Jag vill understryka att de beskrivna scenarierna främst härrör från erfarenheterna vid E 1-V.    
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på vad som serveras. I grova drag kan man säga att om det är ”medel-okey” mat, såsom pann-
biff och potatis, så tar all sin del, äter med normal aptit, varefter alla blir nöjda. Är det till ex-
empel isterband, så finns det alltid någon som älskar detta och en majoritet som inte gillar det, 
varvid han som älskar det får de andras isterband, som han sedan sparar i kylen. De som inte 
gillar isterband äter istället mat från dagen innan, nygrillad kyckling som de för egna pengar 
handlat i kiosken, smörgås eller filmjölk och flingor. På torsdagar är det alltid ärtsoppa och 
pannkaka; då kan noteras att de flesta gillar detta, men att nästan alla, då vi vecka ut och 
vecka in får just detta, ändå väljer att två utav tre gånger stå över. För att ändå variera sig, vet 
jag en intagen som dränker sin ärtsoppa i cayennepeppar och en annan som alltid tömmer i en 
burk tonfisk i sin soppa! Till fredag lunch är det alltid något ”finare” som serveras. Då brukar 
det vara spagetti och köttfärssås eller kallopps. Alla känner till matsedeln och bygger därför 
upp sin hunger extra mycket, varvid man kan notera en extra hetsighet då vagnen rullar in. Då 
är det inte ovanligt att en eller två blir utan, men utan i så motto att det är underförstått att de 
inte blir utan på grund av egoism och rofferi från medfångarna, utan för att köket har fyllt 
kantinerna för snålt. De sist komna får då genast gå ut till vaktkuren, påpeka ”kökets miss-
tag”, varvid vakterna återigen går till köket och hämta mer mat, så att alla blir nöjda.  
Efter lunchen drar sig många tillbaka till cellen för att vila middag. Ganska många väljer att 
gå ”tokrundan”, medan somliga kastar sig direkt på studierna. Klockan ett är det återigen 
utmarsch till arbete och skola, vilken sker medelst samma procedur som på morgonen. 
 
 
Eftermiddag – från kl 15.00 till 18.00  
 
Klockan 15.00 är den officiella arbetsdagen slut, och 15.45 serveras middagen. Anstaltens 
middag brukar endast bestå av något lättare, till exempel crepes, soppa eller ostkaka. Den 
sparsmakade middagen medför att majoriteten måste tillaga något ytterligare, varvid platsen 
vid spisen oftast är upptagen från 15.00 till 19.30. Det är relativt många, särskilt bland de som 
styrketränar och/eller de som tillhör elitklassen, som så gott som varje dag välja bort att äta 
anstaltens middagsmat, vilket i praktiken medför att de ger bort sin del till sina medintagna. 
På eftermiddagarna tillbringar invandrare från samma länder ofta mycket tid tillsammans, la-
gar och äter ”sin egen” mat. Generellt sett spenderar de mycket pengar på mat, och genom 
matlagningen och ätandet skapa de sig trevnad och samvaro. Muskelbyggarna, vilka prioriter-
ar och bygger sina liv kring fysisk träning och en nyttig kosthållning – vilkas andel av hela 
populationen brukar ligga på cirka en av fyra – jagar nu proteiner. Och den absolut vanligaste 
eftermiddagsrätten är grillad kyckling, då det är relativt billigt, nyttigt, proteinrikt och fett-
snålt. Kycklingdieten varieras med tonfisk på burk. Därutöver är proteindrinken den vanlig-
aste proteinkällan. Den mixas med en stavmixer och består av sex till åtta råa äggvitor, banan, 
isbitar, ibland kakao, mjölk och ofta lättkesella, vilket ger dryga litern proteinstinn sörja – 
som ändå smakar ganska gott. Svettiga, alternativt nyduschade, män med bara överkroppar 
hållande i varsin tillbringare proteinsörja, är en mycket vanlig syn på E-huset. Vi ”Svensson-
fångar” däremot, accepterar i högre grad det som bjuds, och drygar vid behov ut den snåla 
middagen med anstaltens smörgåsar eller flingor vid sjutiden innan inlåsningen.  
 
Förutom matlagning, består eftermiddags- och kvällsbestyren av att telefonera och att styrke-
träna – och då får de övriga stå ut med att lyssna till skrik, stön och högpumpande musik 
(oftast techno) ifrån varje sektions träningsrum, vilket överröstar avdelningsteven. Den abso-
lut vanligaste sysselsättningen är dock kortspelet ”Mulle” (se s 71), vilket också genererar 
massor av glädjeskrik, rop och svordomar då spelets lycka vänder.  
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Mellan 16.00 och 17.00 har vi ”stor promenad”. Då blir vi utsläppta på den så kallade ”ban-
an”, vilket utgörs av en stor yta med gräsmattor, fotbollsplan, skivstänger och vikter och en 
upptrampad 600-meters promenad-/joggingslinga utefter stängslet/muren. 57 På somrarna spe-
las fotboll, men det brukar inte bli så många matcher då många är relativt gamla och flera inte 
vill delta på grund av allt bråk som uppstår då adrenalinnivåerna är i topp – då många av oss 
tyvärr inte klarar av att bemästra den starka affektiva laddning som kontinuerligt genereras av 
den psykiska stress vi utsätts för, med en ohämmad känsloutlevelse som följd därav. De van-
ligaste aktiviteterna på ”banan” är att promenera slingan runt – de flesta väljer att gå i par eller 
tre-fyra stycken, medan andra föredrar att alltid promenera ensamma, oftast med musik i hör-
lurarna – eller att styrketräna. Noterbart är att styrketräningen är igång hela vintern (vilket ty-
värr togs bort hösten 2005, mer om det på s 66), och synen av tio män, påbylsade i mörkgröna 
täckjackor, gråa mössor, halsdukar och fingervantar som lyfter ”skrot” medan snön yr kring 
dem, torde vara en mycket ovanligt syn inom något annat socialt sammanhang. Efter att själv 
ha tränat i snön måste jag tillstå att det har en ”enorm friskhet och charm” jämfört med den 
vanliga inneträningen. I ur och skur står alltid två vakter mitt på banan och bevakar det hela. 
Kväll – från 18.00 till inlåsning 19.45  
 
Från klockan sex är telefonerna alltid upptagna och många börjar nu tillbringa tid i soffan; 
antingen för att se på TV, återigen bläddra igenom DN eller för att vänta på sin telefon-tur. 
Jag uppfattar den här tiden som ganska harmonisk; vi börjar nu tänka på och förbereda oss för 
inlåsningen. Vi talar om vad som ska ses på TV:n i kväll, om något som hänt där hemma, om 
studieproblem, maträtter som ska lagas och så vidare.  
 
På varje sektion finns det en dusch, så något problem med duschtider har vi inte. Klockan 
19.30 stängs telefonerna av, och ibland – dock ej så ofta – kan det bli konflikt om flera vill 
ringa samtidigt, men det vanliga är, att när samma personer bott ihop tillräckligt länge, förut-
satt att ingen är allt för dominant och egoistisk, så brukar det ganska snabbt frammejslas ett 
mönster, där alla underförstått  ”vet” vem som ska ringa och när så ska ske. Min erfarenhet är 
att vi anpassar oss efter var och ens dagliga humör och behov av telefonen på ett flexibelt vis. 
Vissa intagnas själviskhet kan dock ibland gå för långt, då en del har svårt att empatiskt känna 
in sina medmänniskors önskningar och behov, eller helt enkelt inte bryr sig om dessa (se s 18-
19, personlighetstörningar). Men på 1-V har detta problem alltid löst sig genom att vi disku-
terar detta med vederbörande. Jag vet dock att telefondemokratin på andra sektioner inte alltid 
har varit så god. Tiden före inlåsning består oftast av ett rumsterande i köket, då många fyller 
sina termosar, gör smörgåsar, poppar popcorn och så vidare. Då brukar det skojas rätt friskt, 
och det är mycket viktigt att säga ”gonatt” åt varandra. 
 
Precis före inlåsningen är det återigen dags för ett regelbundet framträdande där inramningen 
är den lilla korridor som öppnar sig för fyra celler på var sida. En vakt kommer då in, medan 
vi står i våra cellöppningar och har ett sista snack innan vakterna låser. Nu är det vissa som 
kväll efter kväll, ja år efter år, drar ungefär samma skämt för oss andra och den låsande vakt-
en. Skämten brukar vid det här laget vara så välkända och urvattnade att alla bara borde sucka 
tungt åt dem, men så blir det nästan aldrig. Istället kompisskrattas det ordentligt, varvid vakt-
en låser dörrarna och på ett utstuderat vänligt sätt säger ”God natt, sov så gott, vi syns i mor-
gon.” ”Gonatt”, säger alla tillbaka – utom han som inte heller säger ”gomorron”. Han vägrar 
konsekvent likväl att säga ”gonatt”. ”Det finns inga goda mornar eller nätter på kåken”, häv-
dar han… Jag vill påstå att det finns mycket värme oss emellan vid den här tiden.  
 
                                                
57 Den så kallade ”banan” innebär paviljongerna; E, D och C, som tillsammans ligger innanför samma murområ-
de, vilka delar samma stora promenadområde. Banan är själva stommen av avdelningar på ett fängelse. 



 54 

I sammanhanget är det viktigt att nämna att nästan alla ser fram emot inlåsningen. Då tar 
liksom dagen slut, då är spelet över och masken åker av. I cellens ensamhet upplever många 
sig ”fria”; fria från det tryck som många upplever att invånarna i detta samhälle – såväl vakter 
som medintagna – sätter på oss.  

  
 
Det offentliga livet 
 
Avdelningsstädning och verkstadsarbete 
 
Varje sektion har en egen städare. Städaren får full betalning och fyller därför sysselsättnings-
plikten. I anslutning till E-huset finns det också en verkstad,58 men till den har aldrig många 
gått. Om jag ska generalisera grovt, tolkar jag det som att verkstaden, bland elitklassen upp-
fattas som ett ”skitjobb”, som en ”loser-grej”, som vissa av dem, som inte vill eller kan stud-
era, ändå har fått lov att gå till. Att ta städarsysslan kan då ses som ett nödvändigt ont, för att 
erhålla betalning och slippa tjat från personalen. Bland oss studenter uppfattas nämnda sysslor 
mer som bortkastad tid; då man faktiskt kan göra något vettigare under sin verkställighet.  
 
 
Studier som verksamhet 
 
Mellan 2001 och 2003, innan universitetsstudier per distans blev lättillgängligt, köpte an-
stalten in så kallade uppdragsutbildningar i sociologi och teologi från Örebro universitet och 
Örebro missionsskola, varvid lärarna kom till anstalten och förläste ett antal gånger för varje 
fempoängskurs. I skollokalerna finns kopieringsmaskin och sedan 2004 Internet, som vi stu-
derande får använda för studierelaterad informationssökning, på så vis att en vakt – då någon 
har tid – sköter datorn och den intagne får sitta bredvid, peka och tala om vad han vill ha ut-
rättat. Ju fler som läser på högskolenivå, ju längre blir kön, väntetiden, att nyttja Internet. 
 
Komvuxlärarna fyller den viktiga sociala funktionen, förutom att just lära ut, att de fungerar 
som viktig medmänsklig input för de intagna som suttit länge och som inte kommer i kontakt 
med så många andra än just vakterna och andra intagna. Lärarna är ju civilanställda, alltså 
”icke-plitar”, vilket gör det ”tillåtet” enligt gängse inofficiella regelverk att samtala med, samt 
till och med att tycka om dem. Med tiden kommer lärarna att bli viktiga för flera av oss; som 
vän, samtalspartner och någon att skoja och diskutera med. På så vis menar jag att lärarnas 
status liknar fängelseprästernas och pastorernas.  
 
 
Religion och andlig vägledning 
 
Kristendomen har en särskilt dominerande roll inom fängelsesystemet. På Kumla arbetar tre 
frikyrkopastorer, en diakon från statskyrkan och sedan 2005, en katolsk präst. Ibland kommer 
det även en imam och en ortodox präst då sådana efterfrågas.59 I övrigt är min erfarenhet att 
kyrkans representanter ej önskar konkurrens inom den andliga vården, liksom att de mer eller 
mindre uttalat försöker omvända intagna med en annan religion.  

                                                
58 Verkstaden stängdes våren 2006, då endast en eller ett par intagna gick dit. Dessa krävde bevakning av ”en 
hel” personal, vilket ur ekonomisk synpunkt var ohållbart.  
59 Hur andelen muslimer och ortodoxt kristna intagna ser ut i förhållande till andelen imamer och ortodoxa 
präster inom svensk kriminalvård torde vara ett intressant tema för vidare studier. Detta problem diskuteras 
vidare utifrån diskursanalysens metodologi i avslutningskapitlet på s 94. 
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Pastorerna kan när som helst dyka upp på huset för att fika och småprata, och för vissa intag-
na syns detta som mycket givande. Men pastorerna får ofta fungera som ”spypåse”, då samtal-
en oftast rör fängelset, hur illa allt fungerar och hur dåligt behandlad man blivit. Pastorerna 
har även enskilda samtal med de som så önskar. Två pastorer är kvinnor, och jag vet att deras 
kvinnliga närvaro per se ofta är uppskattad. För när de lär känna någon av oss, då vi inleder en 
förtrolig, eller bara lätt ytlig men vänskaplig relation, är det vanligt att det hälsas med en kram 
och att hon, helt vänskapligt, kan lägga sin hand på en arm, eller rufsa till håret på skoj, under 
samtalet. För den långtidsdömde fången som inte haft kvinnlig kontakt på många år, vet jag 
att det kan det gå ilningar genom kroppen vid dessa små ”handpåläggningar”. Då talar jag inte 
om ilningar till könet, utan till hjärtat allena, då det mänskliga behovet av närhet och kärlek 
hos oss depraverade och ensamma fångar kan vara så ofantligt stort.  
 
Kumlaanstaltens så kallade besöksgrupp består av 10-15 stycken frireligiösa män och kvinnor 
i alla åldrar tillhörande någon frikyrka i Örebro. Till oss kommer de varannan onsdag mellan 
17.00 och 19.00, för att tillsammans med de intagna som så önskar, ha en så kallad kafékväll. 
Sommartid brukar den hållas i trädgården på E-husets innergård, annars i kafé- och kyrklokal-
erna på anstalten. Där finns små kafébord och stolar varvid de intagna och besöksgruppsdel-
tagarna ”blandar upp sig” kring borden för att tillsammans fika på det som besökarna haft 
med sig; därefter är det en halvtimmes mässa i det angränsade kapellet. Flera av besökarna är 
söta tjejer mellan 20 och 30 år. Till dessa evenemang brukar cirka en tredjedel av E-husets 
intagna komma, och för vissa är dessa möten viktiga och givande, medan andra ser det hela 
som ett slags bondfångeri. Några går på dessa kvällar enkom för fikabrödet (det är i alla falla 
vad de säger), men en intagen, vilken aldrig har besök samt är utvisad ur Sverige efter avtjän-
ad dom, går varje gång, för att alltid sitta ned med samma flicka och prata. Det syntes tydligt 
hur han ”levde upp” och gladdes över dessa små möten med en ung vacker kvinna. 
 
 
Urinprovstagning  
 
Kriminalvården har när de vill rätt att anmoda urinprov för drogtest. Det är kontrollgruppen 
(alltså aldrig husets vanliga vakter) som utför dessa. Vilka de väljer ut av oss beror på individ-
ens eventuella drogproblematik, vilket betyder att vissa (oftast från 2-V och 2-H) anmodas 
lämna urin varje eller varannan vecka, medan andra lämnar ett par gånger per år. Förfarandet 
går till så att kontrollgruppspersonalen kommer till huset mellan 08.00 och 09.00 varvid de 
knackar, öppnar och väcker den intagne om han sover. De släpper inte hans person med blick-
en medan han klär på sig. Därefter tas han med ner i kulverten och in i urinprovsrummet, som 
är inrett med särskild utrustning och en pissoar med speglar runtikring. Han måste klä av sig 
allt, medan vakterna visiterar varje klädesplagg och lägger dessa på ett bord. När han är naken 
ska han urinera i en plastmugg medan två vakter granskar så att ”allt går rätt till”. Lyckas det 
säger vakterna ”Tack” varvid han släpps för att återgå till det vardagliga. Men det händer ofta 
att det alls inte går så smidigt, då personalen anländer till avdelningen när den intagne redan 
vaknat, gått upp, och gjort sin morgontoalett, och då inte kan urinera på beställning. Detta 
leder då till att han får stå i urinprovsrummet och trycka utan resultat, resulterande i att kon-
trollgruppen tar med honom till sina kvarter där han låses in i en liten cell, tillsammans med 
en mugg vatten, för att invänta kissnödigheten. Han får fram till 11.00 på sig. Lyckas han inte 
klämma fram en cm urin i muggen så skrivs det rapport för urinprovsvägran, vilket kan resul-
tera i indragna besökstillstånd. Jag vet att en del alltid har svårt att öppet urinera när andra 
människor granskar dem, vilket vid varje tillfälle leder till oro och konflikt. Denna förödmjuk-
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ande behandling är ett tydligt exempel på vad Foucault (1961, 1975) menar utgör disciplin-
eringsprocessen och Goffman (1961) bildar mortifikationsprocessen (se s 7).   
 
 
Friskvård och formellt tillhandahållna fritidsaktiviteter 
 
Tre gånger i veckan får vi nyttja anstaltens stora idrottshall, där vi kan styrketräna; spela 
badminton, volleyboll, innefotboll, eller som oftast, innebandy. Längs den ena långsidan 
ligger vaktkuren inbyggd. Färre än hälften av E-husets intagna brukar nyttja sporthallen.  
 
För vissa tycks dessa stunder högt värderade. Jag uppfattar dock att tävlandet kan ta alltför 
stora proportioner, vilket kan noteras då vi testosteron-, stresshormon- och adrenalinstinna 
män, allt som oftast, syns ligga på gränsen mellan det sunda kämpandet och den urspårade 
aggressionen. Min tolkning är att fängelsesituationen per se, plus varje intagens egen prob-
lematik, genererar mängder av lagrad negativ energi som vid dessa tillfällen ges möjlighet att 
kanaliseras ut – och då kan det gå hett till. Det är sällan som det blir slagsmål, men relativt 
ofta skriks det och blir grinigt – vilket går över när vederbörande kommit upp på avdelningen, 
duschat och lugnat ner sig. Jag har noterat att intagna som i det vardagliga livet syns lugna 
och skötsamma, mer eller mindre förändras vid dessa tillfällen. Hur adrenalintopparna med-
fört att den uppdämda frustrationen inte längre kan hållas inne, hur de då ändrat karaktär och 
blivit som överspända stridstuppar, med bråk som resultat. I några fall vet jag att detta resul-
terat i att de slutat delta, då de inser faran med dessa okontrollerade aggressionsyttringar.  
 
Anstalten delar regelbundet ut priser bestående av Kosa-kläder, godis och hygienprodukter till 
varje fängelseavdelning, varpå den fritidsansvarige intagne anordnar tävlingar så att priserna 
kan fördelas. Den vanligaste tävlingen är bingo, varvid de dryga hälften som brukar vara med 
samlas, och den fritidsansvarige agerar utropare och sköter tombolan. Denna tradition skapar 
alltid skämt och otålighet; från intagna som alltid ska skoja då de samlas i grupp, och från de 
som då inte hör vad utroparen säger, hörs ”Va?”, ”Prata högre”, diverse svordomar och ”Håll 
käften”. Likaså bråkas det alltid om reglerna, trots att de är och alltid varit desamma. Andra 
tävlingar som anordnas är tipspromenad, backgammon, bordtennis, ”Mulle” och schack.  
 
Jag tolkar att de flesta gillar tävlingarna, ser dem som trevliga avbrott i vardagen och en chans 
att vinna något. Andra ogillar dem, då vi känner oss förnedrade av detta skådespel för scham-
poflaskor och godispåsar – trots att jag vet att syftet från anstaltens sida är gott, då tävlingarna 
ska motverka mortifieringen och deprivationen samt stärka gruppkänslan. Jag tolkar det ändå 
så att dessa tävlingar, särskilt bingon, institutionaliserar och driver oss såsom kollektiv mot en 
slags småskolenivå, eller likväl, med tanke på vår ålder, mot en form av mentalsjukhusnivå. 
Det är inte för inte som vissa intagna med jämna mellanrum för filmen ”Gökboet” på tal. 
 
 
Helgsysselsättning 
 
Ledningen på E-huset ger oss gratis ingredienser för bakning och helgmatlagning, och detta 
för att de ser detta som god terapi och en stämningshöjare. Varje vecka får varje sektion alle-
handa ingredienser, såsom blockchoklad, ägg, socker, mjöl, kokosflingor, mandel till vecko-
bakningen; och 200 + 200 g kött eller fisk, 1 liter vispgrädde, grönsaker, ris, pasta till de två 
helgluncherna. På varje sektion sker helgluncherna på skilda vis, beroende på klientelet. Där 
det bor någon etnisk homogen grupp, brukar dessa ingå ett eget matlag och dryga ut ingredi-
enserna med eget inköpta ”delikatesser”. En annan förekommande ordning är att det är 
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samma individ/individer som alltid lagar maten till sin sektion, då de kan det bäst. På en 
annan sektion lagas maten medelst ett rullande schema. På 1-V lagade två latinamerikaner sin 
egna mat, tre andra gick ihop och lagade sin, vilken nästan alltid bestod av spagetti och kött-
färssås eller ugnsgrillad kyckling. Resterande tre stycken ville individuellt sköta sin egen mat-
lagning, varav någon lade ner stor möda på gourmeträtter medan en annan bara stekte upp 
sina fläskkarréskivor, och sen fick det vara bra med det.  
 
I övrigt uppfattar jag att det råder en annan stämning bland oss under helgerna, då mycket kre-
tsar kring att många sover fram till lunch, matlagningen samt kring besök från nära och kära. 
Men, jag vill ändå påstå att vardagar och helgdagar liknar varandra mer jämfört med andra 
avdelningar, där de intagna går till verkstaden varje vardag, eller jämfört med ”utsidan”, där 
skillnaden mellan arbetsdag och helgdag torde vara än större. 
 
 
Ekonomi och kiosk 
 
Hur varje intagen handhar sin veckoersättning skiljer sig mycket åt. Några sparar eller skänk-
er den till sina barn, medan andra spenderar allt. En intagen spenderar det mesta på aktier, en 
annan köper CD:n, medan vissa spelar bort det mesta på diverse tips. De som styrketränar 
spenderar en stor del av sina pengar på tonfiskbrukar, ägg och kyckling. Men den allra största 
kioskutgiften, generellt sett, torde vara telefonkort och frimärken. På onsdagar handlar vi 
medelst beställning och på fredagar handlar vi direkt genom kioskluckan.  
 
För ungefär tre fjärdedelar av oss är dessa kiosk-fredagar oerhört viktiga och efterlängtade. 
Dels för varorna i sig, men även för det ”roliga” med att handla och få dividera med kvinnor-
na som arbetar i kiosken. Jag noterar att många liksom inte kan slita sig från luckan, att de 
tycks må så bra av att stå där – och just handla. Att de, trots att tiden går och kön bakom dem 
är lång, ändå måste vända och vrida på varenda krona och på varenda äpple. Är det månne 
själva lusten att måttlöst spendera och konsumera som lockar?, funderar jag. Som om det 
finns något fundamentalt mänskligt/manligt över detta. Som om konsumerandet per se ger 
någon form av värdighet och ökat kulturellt kapital (se Jewkes, 2005, för en intressant disk-
ussion kring manlighet/fängelse/konsumtion). Vidare förvånas jag över att över hälften av oss 
väljer att köpa sina hygienartiklar, trots att anstalten håller med gratis tandborste, tandkräm, 
raklödder, hyvlar och flytande tvål. ”Jag använder inte den där jävla kåk-skiten”, uttrycker de.  
 
För många är matlagning ett stort intresse. En vanlig syn på torsdagskvällarna är intagna som 
sitter med diverse listor, adderar och subtraherar och förhandlar om vem som ska köpa det ena 
eller det andra, som varje gång upprörs över de höga priserna, och som ska få allt att gå ihop. 
Avseende detta uppfattar jag att de högst prisoniserade och intagna ur elitklassen handlar mer 
än vi övriga. Likaså tycks det som om de som vuxit upp i medelklassmiljö inte söker samma 
behovstillfredsställelse genom mat- och kioskvaror jämfört med intagna med en socioeko-
nomiskt torftigare uppväxt. Det tycks också som om det är de ”medelklassintagna” som gnäl-
ler minst på, uppskattar och äter mest av den mat som anstaltsköket serverar. Det tycks som 
om att de högkonsumerande tycks vilja få ut största möjliga (gastronomiska) njutning för 
varje krona. Som om ”verkställighetsstrategin” går ut på att maximera den subjektiva njut-
ningen, vilken därigenom ska neutralisera plågan av att sitta i fängelse. Som om de egna be-
hoven, och tillfredställandet av dessa behov, vore det mänskliga vardandets essens – med 
andra ord; ren och skär hedonism. (se s 30).  
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Officiella besök på avdelningen  
 
Ungefär varannan vecka guidas det officiella besök/visningar av grupper av poliser, politiker, 
jurister, annan kriminalvårdspersonal eller frivårdare på E-huset. De förevisas kök, dagrum, 
någons cell och oss intagna. Vi förväntas då antingen låsa in oss (gömma oss) i cellen eller 
fortgå med våra vanliga sysslor, för att artigt hälsa och svara på frågor, om sådana ställs. Vid 
dessa besök noteras att några intagna alltid blir arga, känner sig förnärmade, muttrar klagande 
och försvinner iväg, medan några gör tvärtom, liksom drar sig mot folkhopen för att de vill 
synas, vill märkas. De allra flesta av oss verkar ändå – i alla fall explicit – bry sig rätt lite, och 
fortsätter som vanligt med aktiviteterna. ”Visningarna” görs nästan alltid på nedervåningen. 
 
 
Kollegium 
 
Varje kvartal hålls ett behandlingskollegium för varje intagen, då man tillsammans med sin 
kontaktman och handläggaren går igenom verkställighetsplanen. Personalen sitter då runt ett 
konferensbord i det särskilda kollegierummet, dit man kallas, går in och säger ”Hej”, varvid 
man tar plats vid ena kortändan. Kontaktmannen föredrar sedan vad man har gjort sedan sist, 
varvid man kan yttra sig. Om någon speciell händelse är förestående inom det närmaste kvar-
talet diskuteras detta, annars är mötet slut. De mest prisoniserade intagna brukar konsekvent 
vägra att delta i dessa kollegier. För oss andra (oftast livstidarna, se s 15-16) blir detta det 
forum där vi får kvitto på vår idealiserande uttrycksöverföring, vår goda skötsamhet, på att 
kriminalvården uppfattar oss som re-socialiserade och ej längre en ”risk för samhället”. 
 
  
Det dolda livet 1 – det ”förbjudna” 
 
Den inre marknaden 
 
Den dolda inre marknad som blir följden av den ständigt höga efterfrågan på droger berör in-
förseln av drogen på anstalten, transportsystemet mellan paviljongerna, gömställen, betalning 
och själva nyttjandet av drogen. Om droghantering vet jag väldigt lite – vilket har varit avsikt-
ligt och genomtänkt från min sida. Redan från början av min verkställighet var mitt förhåll-
ningssätt; ”ju mindre man vet, mindre problem får man”. Jag förstår dock att den drogrelater-
ade processen utgör en stor del av de drogberoende intagnas tankar och leverne. Min erfaren-
het är att vi som ej drogar eller håller på med annat kriminellt, tillåts att sköta vårt, och att vi 
ej heller lägger oss i eventuella olagligheter. Dock figurerar det alltid rykten om att den eller 
den ”inte är att lita på”, att han eller han ”springer till plitarna” – men hur sanna sådana rykten 
är vet jag ej. Avseende en stark generell misstänksamhet, konstaterar Bond och Lee (2005) att 
detta kan relateras till antisocialitet (se s 8). Jag anar ändå att toleransnivån hos missbrukarna 
och de avancerat kriminella är högre på E-huset jämfört med andra avdelningar när det 
kommer till att misshandla eller skicka bort någon misstänkt angivare från avdelningen, då de 
flesta starkt kriminella, redan innan kommer till E, känt till och accepterat att kulturen är 
”mjukare” där jämfört med normalavdelningarna (se s 13-14, fängelsekulturen). 
 
De mediciner intagna får utskrivna skapar också en marknad. Medicinen ska sväljas i med-
icinrummet, men knepen att undgå detta är många. Personalen granskar inte varje intagens 
munhåla, kropp och kläder tillräckligt noga vid varje medicintillfälle, varvid medicinen kan 
tas med ut ur medicinrummet. Mediciner med en lugnande effekt är populärast.  
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Den inre marknaden består även av handel med diverse lagliga eller ”halvt olagliga” saker. 
Guldaffärer är vanligt förekommande, då det i fängelsekulturen uppfattas som oerhört pres-
tigefyllt att bära (mycket!) guld. Det handlas även med eltandborstar och andra typer av el-
ektriska apparater som är efterfrågade så till vida att de kan byggas om till tatueringsmaskin-
er. Det handlas även med själva utförandet av tatueringen. Tatuerande är ej tillåtet på anstalt, 
varvid smygandet och ritualerna kring detta måste utföras i smyg, utan vakternas vetskap. 
Dock ser ju vakterna det färdiga resultatet, vilket endast resulterar i en kommentar i den 
intagnes verkställighetsakt. Under årens lopp hann flera intagna smycka sina kroppar med 
allehanda grå-svarta konstverk; ibland egendesigna sådana, ibland kopierade ur diverse 
tatueringsmagasin och utförda av en konstnärlig medfånge. 
 
Många intagna har tidigare tränat kampsport, vilket de vill fortsätta med under verkställighet-
en. Ett aber är dock att detta är förbjudet, då ledningen inte ser detta ligga i linje med en av-
kriminalisering och ett liv i frihet utan våld. Givetvis accepteras inte detta. Istället tillverkas 
olika sorters ”kuddar”, som det tränas slag och sparkar på. Dessa kuddar beslagstags sedan 
vid de kontinuerliga visitationerna, varvid nya tillverkas, och så vidare.  
  
Andra former av egentillverkade hjälpmedel som underlättar livet som intagen, som anstalten 
inte vill erbjuda, är exempelvis torklinor till cellen, att användas för svettiga träningskläder; 
eller extra hyllor till cellen, för förvaring. Som torklinor brukar sammanbundna skosnören 
fungera. Skruvar, spikar och krokar värderas också högt, då de underlättar utrymmeseffektiv-
eringen i cellen. ”Justa intagna” gör inte affärer med dessa hjälpmedel, men det förkommer 
ändå relativt ofta att dessa attiraljer figurerar vid diverse byteshandel.    
 
En ytterligare, ej dold, dock olaglig företeelse är dobbleriet, vilket rör sig om kortspel och 
vadslagning om sportresultat. Vissa ägnar sig mycket åt detta, då det ger ”krydda i tillvaron”. 
Betalningsmedel är telefonkort och 33 cl läskedrycksburkar.60 Självklart känner ledningen till 
detta, men gör ingenting åt saken. Min erfarenhet är att de spelande liksom ”har koll” på 
varandra, så att inte skulderna blir alltför höga, återbetalningen för svår och gäldenären känner 
sig tvungen att kräva in skulden medelst hot eller våld. De flesta är kloka nog att inte bråka.  
 
Ytterligare verksamheter, som inte är dolda, men som heller inte sanktioneras av anstalten, är 
det inofficiella arbete som vissa intagna utför åt andra. På E-huset finns det en intagen som ut-
för frisörsysslor. För en klippning tar han 20 kronor (medan fängelsefrisörskan tar 120), plus 
att han ackumulerar sitt sociala kapital då han genom denna syssla gör sig populär. Vanligt 
förekommande på alla fängelser, i alla länder (se Thomas, 1993, s 48-51), är den juridiskt 
skicklige fången som fungerar som ”advokat” åt sina medfångar, varvid han inte alltid önskar 
konkret betalning, men som ändå medför att de som får hans hjälp hamnar i någon form av 
(tacksamhets)skuld till honom. Min erfarenhet av en sådan ”advokat” är inte att han primärt 
gör detta för pengarna, utan att det är hans sätt att ge ökad mening med tillvaron, då han gillar 
att ”slåss” (och vinna) mot det system som håller honom inspärrad; att öka det sociala kapi-
talet samt att han känner sig ”nyttig”, då han kan bidra till att göra systemet rättvisare.  
 
 
Hot och våld 
 
Jag aldrig sett något utövat våld med egna ögon, dock har det under mina fem år förekommit 
tre eller fyra knivslagsmål – varav ett par riktigt allvarliga – samt ett antal utdelade käftsmäll-
                                                
60 Det bör noteras att Coca-Cola burkarna är 1:- billigare än övrig läsk, vilket alltid föranleder diskussioner och 
tvistemål rörande den ekonomiska balansen vid betalandet av skulden. 
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ar. Det mest förvånande är, då ett ”skarpt läge” uppkommit, att den aggressive då oftast inte 
talat om att slå någon, utan att hoten direkt att förts upp på den högre nivån, som att ”hugga 
den jäveln” eller ”mula” (döda) honom. Då våldet ska tala, ska det vara riktigt grovt våld – 
inga mellanlägen. Med tanke på att dryga 60% av populationen sitter för just mord, kan det ju 
tänkas att det inte rör sig om tomma hot.  
 
Jag tolkar det som att de flesta känner till detta synsätt, vilket medför att vi håller en strikt, 
god och korrekt ton gentemot varandra; att det är mycket sällsynt att någon går över gränsen 
och utmanar någon, då en sådan tuppfäktning kan tänkas bli så mycket värre en ett ”vanligt” 
knytnävsslagsmål. Jag anar att denna kutym bidrar till ett slags lugn på huset. Ett spänt lugn, 
dock ett lugn, då konsekvenserna av att ”sköta sig illa” kan bli alltför stora – ungefär såsom 
effekten blev av kärnvapenkapprustningen mellan väst och öst under det kalla kriget. 61 
Otillåten kontakt med andra intagna 
 
Ett vanligt dolt förehavande är pratet med intagna på andra avdelningar på Kumlas ”bana”. De 
intagna som har störst behov av denna ”olagliga” kommunikation kommer ur elitklassen – de 
avancerat kriminella och/eller de prisoniserade. Vi andra skapar aldrig detta behov – eller, 
reflekterar jag, är så pass koloniserade och (lätt)disciplinerade att vi varken vågar eller vill 
bryta mot några regler.  
 
Fram till 2004 var E-husets lilla promenadgård öppen hela dagarna, samtidigt som C- och D-
husen62 hade sin stora promenad, och varje dag kom intagna från främst D-huset fram till vårt 
stängsel för att diskutera med intagna som de känner. Här måste det tilläggas att under de sol-
iga sommarmånaderna låg vi och solade i vår trädgård, medan C och D endast hade ett par 
timmars utevistelse per dag, då de under de övriga timmarna antingen arbetade eller var inlås-
ta på sina varma avdelningar – det var stor skillnad på hur vi tillbringade dagarna, och vi vis-
ste mycket väl hur bra vi hade det jämfört med de andra. Vi visste också att ledningen, när de 
så önskade, kunde stänga vår lilla promenad och endast tillåta oss den lagstadgade dagliga 
timmen av utevistelse, vilket de också hotade med då de ständigt kom på intagna från E med 
att prata genom stängslet. Det rörde sig om ett fåtal killar, alltid desamma. I praktiken kom 
detta överliggande hot att innebära att de flesta av oss kom att oroa oss för att mista dessa skö-
na soldagar; att vissa därav kom att ”bevaka” detta stängsel, såtillvida att de började säga åt 
dem som pratade att sluta, för annars skulle de förstöra för oss alla. I praktiken hade vakterna 
därmed lyckats att ”göra oss till kollegor”, då vi nu kommit att överta deras bevakningsupp-
drag. Något som självklart inte är önskvärt – ja, rent förkastligt – utifrån den traditionella 
fängelsekulturen. Något fysiskt våld inträffade aldrig, men mycket irritation kom ändå att 
uppstå. De högst prisoniserade intagna ansåg att ”intagna inte ska spela vakter”, medan vi 
andra ur medelklassen (då intagna ur medelklassen har få kontakter bland fångarna på D-
huset. Underklassen vågar inte yttra sig), menade att några få inte ska tillåtas förstöra 
sommaren för majoriteten, genom sina egoistiska handlingar. En fungerande kompromiss 

                                                
61 En brasklapp avseende våldet är att beskrivningen är högst subjektiv och att jag själv aldrig har varit inblandad 
i något dylikt. Detta är viktigt att påpeka, då jag hört vissa intagna beskriva hur jobbig den ständiga ”maktkamp-
en” och de dolda hoten verkligen är. Hur vissa verkligen pustar ut vid kvällsinlåsningen, då ”faran” är över och 
de kan slappna av. Förmodligen lever vissa grupperingar, företrädesvis på övervåningen, alltid med ”garden 
uppe”, då det där är viktigt att aldrig uppfattas som svag, som ett byte, men att heller inte uppfattas som stöddig, 
som ett hot mot någon annan. Helt enkelt att man skaffar sig, försvarar och bär upp en integritet som gör att man 
respekteras i den klass (se s 23) av intagna där man är med och spelar.  
62 D-huset är en så kallad normalavdelning, medan C-huset enkom består av intagna som ska utvisas ur landet 
efter avtjänat straff. Till ytan är dessa hus exakt lika stora som E-huset, men medan E hyser åtta intagna per sekt-
ion, hyser C och D 16 man. Förutom skillnaden i trängsel per se gentemot E-huset, torde denna täta beläggning i 
högsta grad betinga det psykosociala klimatet på dessa paviljonger. 
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kom sedan till stånd, varvid konsensus grupperingarna emellan uppstod, då de som ville prata 
kunde fortsatta, men skötte det betydligt ”snyggare” genom att prata tystare och nyttja oss 
andra som ”vakter”, på så vis att vi nu vaktade på de riktiga vakterna istället och varnade de 
pratande intagna när vakterna var på ingång. På så vis menar jag att detta dilemma kom att få 
en lösning som var godtagbar för alla intagna. 
 
 
Det dolda livet 2 – livet i cellen 
 
I vår bakre region samlar vi kraft och lägger grund till det samlade intryck vi ger efter mor-
gonupplåsningen. Där formar vi den individuella inramning som stärker vår personliga fasad. 
Känslan av att genom utsmyckning göra cellen personlig, så att andra därigenom får intryck 
av den boendes ”riktiga jag”, syns ofta mycket viktig. De flesta brukar ändå mena att utsmy-
ckningen bara är till för dem själva, att de genom att göra cellen fin, känner sig gladare och 
mindre ”som fångar”; som om cellens individuella inramning kan skymma det faktum att 
detta ändå bara är en intagen, utav 31 stycken på en livstidsavdelning.  
Pornografiska bilder är ovanligare än vad man kan tro, och på 1-V har inte någon dylika bil-
der på väggen. Varför? Å den ena sidan tolkar jag det som att detta kan tyda på en viss social 
mognad, men å den andra sidan att kan det tyda på att vederbörande, inför medfångarna, men 
kanske framförallt inför ledningen, strategiskt adaptivt vill idealisera och utge sig för att vara 
socialt korrekt. Den vanligaste uppsättningen på våra anslagstavlor är bilder på våra kära, på 
vänner på andra fängelser (för att stärka det sociala kapitalet), religiösa motiv och vykort. På 
1-V finns det tre till fyra celler som mer liknar studiekammare än egentliga fängelseceller, då 
de var och en innehåller dator plus 100-tals böcker. 
 
De flesta har en CD-spelare, och majoriteten lyssnar på den med lagom volym eller med stä-
ngd celldörr, medan andra tycks ha behov av att spela för alla andra. Utifrån Goffmans drama-
turgiska perspektiv avseende uttrycksöverföring och idealisering är min tolkning av denna 
rutin att det tycks viktigare att publiken hör vad de spelar än att de själva lyssnar, då vissa ofta 
sätter på hög musik och sedan lämnar avdelningen. De hoppas således att musikens uttryck 
ska återspeglas och idealisera deras sociala roll framför att vara ett auditivt njutningsmedel. 
 
 
Tristess och ångest  
 
Hur ser då de 12 timmarna av cellinlåsning ut? Det är såklart olika från man till man, men jag 
ska ge exempel utifrån de samtal jag haft med mina medfångar under årens lopp. En (kär) 
sysselsättning som ”alla” (?) (inlåsta) män, i olika omfattning, beroende på ålder och medicin-
ering – ångestdämpande mediciner ger ofta en minskad sexlust – ägnar oss åt är onani. I flera 
fall har jag förstått att man nästan kan ställa klockan utifrån vederbörandes onanivanor, men 
den vanligaste tiden tycks vara direkt efter inlåsningen – någon har skrattande berättat att han 
alltid måste bli klar till klockan åtta, för då börjar alltid något bra på TV:n. Jag vet att det är 
vanligt att liksom ”rastlöshets-onanera”, att ägna sig åt onani fast man egentligen inte är kåt, 
helt enkelt bara för att man inte har någonting att göra. Kanske inte precis maniskt, men ändå 
med en viss tvångsmässighet – en form av institutionsbetingat sexmissbruk. I så gott som 
varje cell finns det herrtidningar, i de flesta fall öppet, men i vissa fall mer undanskymt. En 
vanlig kvällsprocedur är bytlånandet av tidningar sinsemellan. 
 
TV-tittandet är ändå den vanligaste kvällssysselsättning. Men ofta tittar inte vederbörande 
enkom på TV:n, utan gör även något annat, med TV:n på som sällskap – med eller utan ljud. 
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Många, minst hälften av de intagna, blir så beroende av detta enda sällskap att de är tvungna 
att sova med TV:n på – annars blir det så tyst att ångesten kommer över honom. För honom 
gäller det att hela tiden hålla sinnet igång, att vara kognitivt upptagen, för annars, om det yttre 
såväl som det ”inre bruset” tystnar, så ”hör” han sina inre tankar och grubblerier, vilka han ej 
står ut med. Då är TV:n ett bra avledande hjälpmedel med dövande effekt.  
 
 
Cellkutym 
 
Det är lyhört cellerna emellan, då skjutdörrarna ej sluter tätt till karmen, vilket medför att vi 
hör ”varandras ljud” relativt väl efter inlåsning. Vi hör när grannen pratar i sömnen, vilket 
föranleder skratt. Vi hör även djupa ångestvrål, då någon drömmer mardrömmar. Min erfar-
enhet av att dagen efter fråga dessa ”skrikare” hur han egentligen mår, är att det föranleder 
skam och en avsnäsande ilska från dennes sida. Som om det vore ”fult” att må psykiskt dåligt 
och tappa masken – och därmed störa den samlade uttrycksöverföringen – när man sover.63  
 
Vi hör också när grannarna fiser, när de använder handfatet och när någon skrattar åt något 
roligt på TV:n, vilket föranleder en utropad fråga om vilken kanal han då tittar på, varvid 
många inte kan låta bli att zappa dit för att kolla. En oskriven regel är att man får spela hög 
musik fram till 21.00, och föra normalt väsen fram till 23.00, därefter bör tystnad råda. Under 
tiden fram till denna tystnad brukar det alltid finnas någon som liksom gillar att höras, som till 
exempel spelar musik så att alla hör och/eller som skrattar onaturligt högt och ofta åt TV:n. 
Någon kan också ha en förkärlek att prata med cellgrannen, till exempel kommentera TV:n 
eller liknande. Men den övervägande majoriteten vill ändå ha det tyst efter att vi blivit inlåsta.  
 
En personlig reflektion kring detta är att många då har ”avslutat dagen”, då är skönast att vara 
ensam med sina tankar, och det upplevs som ett störningsmoment att då lyssna till sin granne. 
Efter klockan åtta vill man inte bli påmind om ”världen utanför cellen”. Som dessa tolv timm-
ar av inlåsthet också ska vara tolv timmar av avbrott från fängelsekulturen.  
 
 
Cellen som frizon 
 
Inför de medintagna fyller cellen funktionen av frizon, då man inte springer i varandras celler 
om man inte står varandra mycket nära. Ifrån cellen kan man dessutom prata med nära och kä-
ra över telefon utan att bli störd, vilket ändå ger en god känsla av privathet som medför att det 
fungerar bra att bli intim med och upprätthålla en djup kontakt med fru/flickvän och barn.64  
 
Men inför myndigheten är cellen absolut inte någon frizon, då kontrollgruppen ett par gånger i 
månaden stormar in på sektionen, beordrar den tom på intagna, och visiterar cellerna och 
allmänutrymmena. Då går de igenom våra privata fotografier, läser papperna i våra pärmar, 
granskar mjukvaran på datorn, vänder ut-och-in på sängkläderna, letar igenom papperskorgen, 
smutstvätten och så vidare, vilket känns som ett övergrepp på den personliga integriteten. 
Vissa blir alltid förnärmade och arga vid dessa visitationer, medan andra i större utsträckning 
accepterar detta som en kränkande, dock nödvändig del utav säkerhetssystemet. 

                                                
63 En stor skillnad mellan E-huset och de avdelningar jag vistats på efter min flytt därifrån, är att det i högre grad 
är tillåtet att visa sig svag (inom vissa gränser) på dessa avdelningar. Att de flesta kan diskutera sin problematik 
förhållandevis öppet. På E-huset skulle alla synas ”perfekta”. 
64 E-huset var en av de första avdelningar som tillät trådlösa telefoner. Tidigare var intagna hänvisade till telefon-
automaten i korridoren eller till ett telefonrum i anslutning till vaktkuren.  
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För vissa intagna blir cellen ”en del av dem själva”. Metaforsikt sett övergår den från att vara 
ett bostadsrum till att spegla hans mentala hälsa, i form av ett ”psykosoma i stål och cement”. 
Påtagligast är då den intagne känner brist på kontroll över sin livssituation (som förstås är nat-
urligt), vilket får konsekvensen att han materialiserar och förlägger sinnet utanför hjärnan, till 
cellen, där han handfastare kan ta kontrollen över situationen. Böcker, pennor och schampo-
flaskor uppradas då efter storlek på millimetern när – och ”fan ta den” som rubbar ordningen. 
Jag vet en intagen som under perioder, till synes ”tvångsmässigt” dammsuger cellen, som 
några minuter före inlåsning kan ses jäktandes efter dammsugaren, för en sista rengörning av 
golvet innan inlåsningen. Jag vet också killar som mår lite dåligt då de förvarar någon annans 
saker i sin cell över natten, eller alltför länge. Som om detta så att säga kommer att störa hans 
”ordning”, som om sakerna – vilket kan vara alltifrån en CD:n till en böcker – på något sätt 
kommer att ”brännas” och tillföra lite av ”kaos” i hans så överkontrollerade bakre region. 
De pneumatiskt styrda celldörrarna medför att vi kan låsa in oss i cellen utan att någon annan, 
förutom personalen, kan komma in. I praktiken medför det att cellen, även på dagen, fungerar 
som en territoriell frizon. Detta medför, att när den intagne önskar vara ensam, kan ingen ann-
an fånge klampa in utan att knacka och invänta att den inlåste öppnar. Denna säkerhetskänsla 
för med sig att ett visst lugn ändå infinner sig då vederbörande till exempel ska sova middag. I 
vanliga fall låser man inte celldörren när man är i gymnastiksalen eller i skolan. Dock händer 
det att vissa (ofta nykomna) vill ha sin dörr låst, varvid ”sneda blicka” och ironiska kommen-
tarer ”kastas efter honom”, varvidlag misstänkliggörande skvaller sprids: ”Han verkar ju lite 
suspekt!”, ”Är han golare?”, ”Vad döljer han där inne?”, och så vidare.  
 
 
”Kulturen” 
 
Argot eller ”tjuvspråket” kallas det speciella slangspråk som genom tiderna har talats på 
världens fängelser, Det är en blandning av storstadsslang, tattarspråk och romani (Lamroth, 
1990, s 56-61; Rudstedt, 1994, s 50-51). Språket på E är också fyllt med argot-glosor, men, 
och detta är viktigt, jag tror att detta kulturspråk håller på att försvinna, eller i alla fall för-
ändras, då det mestadels är de äldre svenskarna som kryddar sitt språk med argot, medan de 
medelålders och yngre svenskarna alltmer tycks ta över ”Rinkeby-svenskans” glosor och stil. 
En anledning till detta torde det ökade antalet invandrare i svenska fängelser vara (se s 3-4).  
 
Våra samtalsämnen är ej så många. De som suttit länge pratar oftast om gångna tider och 
gemensamma medintagna; medan alla intagna, oavsett ålder och institutionaliseringsgrad, all-
tid pratar om hur illa kriminalvården fungerar, vad som är fel och hur enkelt det skulle kunna 
rättas till. Det pratas även om personalen, om hur ointelligenta de är, hur illa de förmodligen 
har det på utsidan, hur de egentligen är för dumma för att få något annat jobb, och att vi aldrig 
skulle vilja byta vår situation med dem. Därutöver är diskuterandet av den egna verkställig-
heten oerhört vanlig, där den egna domen, de egna villkoren, vilket fängelse man senare vill 
flytta till, om det är bättre där eller här, stöts och blöts in absurdum. Ömsom skrattar, ömsom 
svär och gnäller man, medan man jämför och värderar varandras öden – och detta, gång på 
gång, med samma djupa inlevelse. Att diskutera andra livstidsdömdas domar och öden; som 
är ökända genom media och kanske aldrig kommer ut igen, görs regelbundet för att (omed-
vetet) jämföra sitt eget öde och därmed, ur ett komparativt perspektiv, hamna i bättre dager. 
Detta jämförande kallas på kåkslang ”att ha någon i säcken” (se vidare på s 70).  
 
Utseendet (fasaden) är en viktig del av kulturen, och ett särskilt uttryck är att klippa i, sy om 
och förändra de kläder kriminalvården tvingar oss att bära. Att ”smuggla in” kläder, som kan-
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ske har samma färg och liknar kriminalvårdskläderna genom besöken, är också vanligt. Dessa 
plagg bärs då med stolthet. Min tolkning är att vederbörande upplever sig ha ”lurat systemet” 
då han bär en äkta Nike t-shirt, vilket bara syns om man tittar nära. Detta förfarande ökar det 
kulturella kapitalet inom vissa kretsar. 
 
En bärande del av fängelsekulturen är institutionstidningen ”Kåkbladet”; en skrift som författ-
as och distribueras av intagna. Däri diskuteras och debatteras kriminalvården, och de sista sid-
orna fylls av inskickade hälsningar, där intagna hälsar till varandra, och där intagnas flick-
vänner – som antingen är fria eller sitter på kvinnofängelser – hälsar till sina män. Jag erfar att 
vissa upplever sig öka sitt sociala kapital en hel del genom att utmärkas på dessa sidor.  
Enligt min erfarenhet värderas läsk och gymnastikskor av kända märken oproportionellt högt. 
Som om drickandet av läsk utgör den högsta grad av njutning. Vid sidan av guld och tatuer-
ingar uppfattar jag att ”rätt” gymnastikskor är den allra bästa kulturkapitalhöjande ”prydnad-
en” på en hög-prisoniserad intagens fasad. Å den andra sidan höjer många och tjocka veten-
skapliga böcker, med titlar på avancerade engelska, oss studerande intagnas kulturella kapital.  
 
 
Ömsinthet bland intagna  
 
Jag upplever att ”tonen” oss intagna emellan ofta är mycket kärvänlig, nästan ”över-trevlig”, 
som om alla leenden (manér) kan uppfattas som konstlade, men en ”konst” som ändå medför 
trevnad. Jag noterade tidigt det vanliga uppträdandet då några möttes i korridoren, hur man då 
ofta, nästan alltid faktiskt, log, hälsade, sa varandras namn och skojade lite.  
 
Ett vanligt uttryck inom vissa klickar är att kramas ”gonatt”, att omfamna sina närmaste vän-
ner och ge dem en riktig ”grabb-kram”. Något jag uppfattar som relativt vanligt bland över-
klassen, medan jag aldrig sett något liknande bland medel- och underklassen, med undantag 
av vissa etniska grupper. Liknande kärleksfulla uttryck noterar jag förekomma i de brev som 
skickas mellan oss intagna. I dessa är tonen ofta mycket vänlig, innehållande massor av expli-
cit respekt- och ”kärleksgivande”. Som om, reflekterar jag, dessa förenande uttryck utgår från 
en genuin vilja gentemot, och behov av, att ge varandra hopp, styrka och flockkänsla.   
 
Jag noterar att nästan hälften av oss med tiden tycks få behov av kroppskontakt, vilket syns 
tydligast då den intagne uppnått en viss självsäkerhet, och då han kommit att känna sin plats i 
kollektivet eller klicken (se vidare i Nilsson, 2004b). Detta fenomen yttrar sig i ett småbråkan-
de där kroppskontakten tycks vara det primära. Vi intagna utövar helt enkelt behovet av när-
het genom att busa eller låtsas-brottas, vilket tycks ge alla inblandade känslan av (flock)ge-
menskap och värme. Likaså är det vanligt att den ene ställer sig bakom sin vän och masserar 
hans skuldror och nacke för en stund medan de pratar, och till synes sker detta både ogenerat 
och naturligt, utan några som helst homosexuella tendenser.  
 
En annan del av institutionskulturen, som utåt syns så tydlig, är det faktum att en del intagna 
finner varandras vänskap så pass stark och trygg att de närmast blir ”ett par”. Absolut inte ett 
homosexuellt förhållande, utan en vänskaplig dyad, där de gör nästan allting, som att äta, pro-
menera och diskutera tillsammans (se s 24, parbildning). För den oinvigde kan detta vara lite 
knepigt att förstå, men det tycks finnas något grundläggande allmänmänskligt – oberoende 
könsbarriärerna – i denna dragning åt parförhållanden. Det brukar vara 1-2 par per sektion.   
 
Ett beteende som jag uteslutande har noterat bland oss studenter, är att tonen oss emellan ofta 
kom att bli väldigt lekfull, närmast barnslig. Som om flera av oss med tiden blev allt fnittrig-
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are, som om vår humor regredierade till en barnnivå. Jag tolkar detta flamsande som en psyk-
ologisk ”säkerhetsventil”, vilken vi nyttjar då vi med tiden allt mer kommer att lära känna och 
bli trygga i varandras sällskap. I första hand som ett reaktivt kanaliserande utlopp, då vi ann-
ars blir ”sprängfulla” av all så kallad respekt och allvarlighet som fångkollektivet, anstaltsled-
ningen, de djupa teoretiska studierna, samt livstidsstraffet pressar på oss. 
 
 
Rasism  
 
Då drygt hälften av E-husets intagna har invandrarbakgrund kommer kulturen att bli en fusion 
av svenskt, etniskt, fängelse- och förortskultur. Men trots – eller tackvare – detta hopkok, er-
far jag kulturen som tolerant. Lite torde detta bero på ”kalla-kriget-teorin” (se s 54), men även 
på det faktum att vi alla ”sitter i samma båt”. För när vi kommer tätt inpå varandra, och de 
kulturella barriärerna har överbryggats och människan bakom det etniskt färgade skalet blivit 
synlig, upplever jag att ömsesidig respekt, snarare än rädsla och hat, kommer att utvecklas. 
Jag menar att den explicita rasistiska problematiken så gott som aldrig förekommer – Trots att 
de med en gemensam etnisk bakgrund ändå väljer att bilda klickar, att det även bildas svenska 
klickar, men att detta aldrig har verkat marginaliserande. Tvärtom tycks vi hämta styrka, 
självsäkerhet och trygghet i dessa klickar. Något som sedan uttrycks när de integrerar över de 
etniska gränserna, exempelvis vid gemensamt idrottsutövande och under de fika- eller mid-
dagsbjudningar som är så vanliga på huset. Har jag då aldrig mött rasister? Jodå, visst uttryck-
er många ett rasistiskt gnäll, när berörda individer ej är med (inte bara från svenskarna, även 
invandrare uttrycker negativa stereotypa föreställningar, främst om andra invandrargrupper, 
men också om oss svenskar), men detta har alltid stannat vid gnäll.  
 
 
Kontakten med utsidan 
 
Kontakten med anhöriga skiljer sig mycket åt, då en del intagna har tät kontakt med sin fam-
ilj, medan andra inte har någon kontakt alls. Generellt sett kan man säga, att ju längre man 
suttit, desto sparsammare kontakt med utsidan har man. Dock brukar kontakten med föräldrar 
och eventuella barn finnas. Jag vet att vissa, direkt efter att de fått sin dom, väljer att helt 
stänga av kontakten med utsidan, beroende på att det är jobbigt och att möten och samtal med 
dem som de älskar skapar längtan och olustkänslor hos dem. De säger att livet härinne går 
betydligt smidigare om de ”slipper” att tänka på livet där ute. Detta är exempel på en känslo-
fokuserad försvarsåtgärd som kan tyckas primitiv, men som ofta går hand i hand upplevda 
skuld- och skamkänslor, samt med individens tidigare erfarenheter av liknande affektfyllda 
situationer och därutav valda copingsstrategier (se s 27, 29).  
 
Kontakten med barnen skiljer sig mycket åt, och detta beror lika mycket på barnens mammas 
inställning, som på den intagne. Vissa ringer sina barn varje dag och får kontinuerliga besök 
av dem, medan andra inte tillåts ha någon kontakt alls. En del pappor reagerar med att ändå 
försöka, då de skriver brev och gör vad de kan utifrån situationen, men många väljer till slut 
att acceptera läget, på så vis att de inför sig själv och andra uttrycker att ”detta ändå är bäst för 
barnen”, att de ”faktiskt inte vill att barnen ska komma till anstalten”, och så vidare. Detta är 
ett psykologiskt försvar (rationalisering) vars funktion skyddar vederbörande från psykisk 
smärta. Att barn skulle fara illa av att besöka sina fäder i dagens fängelsemiljö är en myt. Far 
barnen illa, beror det i så fall på fädernas person, på att mödrarna/andra anhöriga projicerar 
sin egen rädsla på barnet, ej på fängelsemiljön per se. Tvärtom är det generellt sett av godo för 
barnet att träffa fadern (BR2004:1; Kriminalvården/Socialstyrelsen, 1998; Melin, 1998) – det 
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barnet inte får erfara, bygger det istället upp oanade fantasier ikring, av såväl mystifierande 
som demoniserande karaktär. Av egen erfarenhet vet jag att denna myt/rädsla/okunskap 
fortfarande är stark hos många mödrar, och tyvärr även inom socialtjänsten.65    
 
Jag vet att några intagna har tät kontakt med sin mor, medan andra inte har kontakt alls, oftast 
beroende på att kontakten aldrig någonsin har varit god, men även beroende på att vissas för-
äldrar tagit avstånd efter att sonen åkt i fängelse. Utav oss livstidsdömda, av vilka en del suttit 
inne en bit över tio år, har förvånansvärt många ändå ett förhållande med en kvinna. Ofta med 
samma kvinna som de hade när de dömdes, men nästan lika ofta med en kvinna som de träffat 
under verkställigheten.66 Dessa förhållanden kommer till största delen att bygga på långa dag-
liga telefonsamtal, men också på besök i besöksrummet, vilket man kan ha en dag i veckan 
mellan 09.00 och 15.00; eller i besökslägenheten, där man får vistas tillsammans i maximalt 
48 timmar, men som i första hand är till för de intagna som har ett umgänge med sina barn. 
Från ledningens håll är det sagt, beroende på efterfrågan, att pappor ska få vistas i besöksläg-
enheten med sina barn vid högst ett tillfälle per månad, medan intagna som vill träffa sin 
flickvän/fru (utan närvarande barn), ska kunna göra detta vid maximalt ett tillfälle per kvartal. 
 
Intagna som använder sig av besökslägenheten värderar dessa tillfällen oerhört högt, då de un-
der tiden där, så gott det går i alla fall, rår om varandra såsom en ”riktig” familj. När den in-
tagne kommer tillbaka från lägenheten, så brukar han initialt vara glad och uppspelt, men 
vartefter timmarna går, brukar han dra sig tillbaka, synas alltmer melankolisk och gärna vistas 
för sig själv – för att sedan återigen planera för och se fram emot nästa besök. Det ca tio kvm 
stora besöksrummen, utrustat med dusch, säng och en stol, nyttjas då lägenheten är upptagen.    
 
Kontakten med utsidan upprätthålls även medelst TV:n, vilket förvisso utgör en ensidig input, 
men som ändå betyder mycket för hur vi med tiden utvecklar vår världsbild. En personlig ref-
lektion över TV på anstalt är att den, har en positiv effekt ur ett återanpassnings- och mentalt 
hälsoperspektiv, då vi numer kan hänga med i samhällsutvecklingen på så vis att vi tillgodo-
gör oss trender, nyheter, språk och hur detta utvecklas, vilket ej kunde göras före TV:ns tid.  
 
Även tidningar fungerar likväl som ensidig kontakt med utsidan. Förutom nischade motor- 
och porrtidningar, är ”grabbtidningar” a la Slitz och Café vanliga. I varje sektions bokhylla 
ligger det alltid staplar av sådana.  
 
Utifrån den jargong jag erfarit kring denna lektyr anser jag att dessa tidningar förmedlar en 
form av attityd- och livsstilsperspektiv som tycks ouppnålig, ytlig, kvinnoförnedrande och 
baserad på (lyx)prylar, pengar, och på att skapa ha-begär hos läsaren – särskilt hos oss, som ju 
är fråntagna allt sådant, och som har så mycket tid till att längta och trängta. Min tolkning är 
att den livsstil dessa tidningar förmedlar är utav ondo för de intagna som redan är lättpåverk-
ade, som ofta har en dålig självkänsla, och som utifrån dessa tidningar skapar sig orealistiska 

                                                
65 1998 hade minst 8 000 barn i Sverige en frihetsberövad förälder (Kriminalvårdsstyrelsen/ Socialstyrelsen, 
1998, s 7), vilka idag torde vara fler, då fler och längre straff numer utdöms (KVS, 2004, s 44). Jag anser att det i 
sammanhanget är oerhört viktigt att påpeka att eventuella träffar med den fängslade föräldern alltid ska ske uti-
från barnets behov, inte utifrån förälderns. Vidare menar jag att det är av stor vikt att belysa det faktum att de 
barn som får uppleva hur deras förälder grips och kastas i fängelse, inte regelmässigt får professionell hjälp att 
bearbeta detta trauma och därmed mildra de psykologiska skadeverkningarna (Ibid., s 15). När en förälder döms 
till fängelse, får detta ofta konsekvenser för hans/hennes barn; skadeverkningar som kan vara både kraftigare och 
mer djupverkande än för föräldern själv, som ju är vuxen och förstår konsekvensen av sitt brott och sin dom, 
vilket inte alltid barnen gör. Fångarnas barn är i många fall en bortglömd och missförstådd social grupp.    
66 För en god översikt över fenomenet kvinnor som dras till fängslade män, se Women Who Love Men Who Kill 
av Sheila Isenberg (1991). 
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drömmar och ideal, vilket försvagar självkänslan ytterligare. Särskilt känsligt är detta då 
många redan har en problematik som karaktäriseras av en dragning gentemot en njutningslyst-
nad utöver det vanliga, och sökandet gentemot omåttlighet och den omedelbara behovstill-
fredsställelsen, framför insikten om planering och uppskjutandet av ”behoven” till senare till-
fällen. Vi bygger med tiden upp en idealiserad bild om ”utsidan”, som alltmer kommer att 
bygga på de drömmar och förhoppningar som vi med tiden utvecklar, istället för att baseras på 
verkliga fakta och stäva mot realistiskt uppnåbara mål. Medial input plus egna och andras 
minnen kommer med tiden att fusioners till en bild av ”utsidan” och tiden efter verkställig-
heten som bygger på fantasier. Många ägnar också mycket tid åt att tillsammans ”drömma” 
om hur de ska tillbringa tiden efter frigivning. Att de sedan varken har pengar, kontakter eller 
de nödvändiga talanger och kunskaper som erfordras, suddas med tiden ut.  
 
Ett ytterligare, dock verkligare, möte med utsidan, får vi då vi efter två års verkställighet får 
gå ut på en fyratimmars så kallad lufthålspermission. De flesta är ganska nervösa inför detta 
möte med omvärlden; en del finner det jobbigt att vistas bland folk, men nästan alla får ändå 
ut något positivt det. Men när den intagne kommer tillbaka är han oftast mycket trött. Jag har 
hört att några somnat redan i bilen tillbaka till anstalten, då alla nya intryck, plus den anspänn-
ing de genererat och som då urladdas, medfört att de blivit helt utmattade. Vanliga kommentar 
är då att: ”det var ju ingenting…det kändes som förr…helt naturligt. Fan, plitarna som var 
med var ju superjusta, det gick ju att prata med dem, inte alls som här…men Gud vad trött jag 
är…”.  Applicerat på Goffmans terminologi utgör följande empiri ett gott exempel på disso-
nans mellan social roll och inramning: En intagen och tre vakter vistades på lufthålspermis-
sion, och den intagne upplevde då hur en vakt på ett tydligt vis tappade sin uttrycksöverföring 
när hans sociala roll som vakt ej längre utfördes på det vis, och inom den inramning, som han 
var van vid. Hur svårt vakten, genom sin röst, minspel och kroppsspråk uttryckte situationen 
vara, då han, när de umgicks i affärer och restaurang, skulle uppträda tillsammans med fången 
såsom någorlunda likvärdiga individer – och ej allena som vakt och fånge.  
 
 
Helgdagen/särskilda dagar och händelser 
 
I detta sammanhang vill jag inledningsvis nämna de speciella händelser som kioskdagen, be-
söken från den kyrkliga besöksgruppen och från biblioteket är. Mina reflektioner kring detta 
är att för de flesta av oss betyder dessa händelser att vi då kan nyttja dessa förmåner för vad 
de är; handla, utveckla en ny roll med nya manér på en ny scen/arena inför en ny publik jäm-
fört med vårt vanliga liv, och låna böcker. Men för vissa, oftast de mest institutionaliserade, 
betyder de här händelserna någonting annat än dess egentliga syften. De tycks mer gå till 
kiosken för att umgås och bryta det vardagliga mönstret. De tycks hellre träffa bibliotekarier-
na för att prata strunt än för att låna böcker, och, att när de träffar besöksgruppen, mal de på 
om precis samma saker som de mal på om när de sitter tillsammans med oss andra på huset.  
 
En ytterligare viktig händelse inträffar då en intagen flyttar och en ny anländer. För oss 
”Svenssons” betyder dessa omflyttningar inte mer än att man kanske mister en god vän – och 
får en ny. ”Är han OK?”, ”Kommer han att skapa oro?”, är trots allt frågor som alla ställer sig. 
För de kriminella/prisoniserade brukar det däremot uppstå en allmän oro. Då uppkommer 
frågor som: ”Vilka kontakter har han?”, ”Vilken status har han?”, ”Är han ett hot?” Min tolk-
ning är att denna oro i första hand ej beror på fruktan för hot eller våld, utan på att den fasad 
och uttrycksöverföring den intagne nu ger och alltid har gett på E-huset, kanske strider mot 
den dito han gett på tidigare avdelningar där han suttit. Därutöver finns det förstås intagna 
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som har en viss hotbild hängande över sig; på grund av det brott de gjort; tidigare (gäng)kon-
stellationer, på utsidan eller på andra anstalter, vilkas oro därför är mer konkret.  
 
Särskilda händelser innefattar även de sjukdomsepidemier som ett par gånger per år drabbar 
oss. I ett litet och slutet samhälle som en fängelseavdelning, innefattande intagna som under 
år har avskiljts från samhället i övrigt, brukar förkylningar och influensor slå till med stor 
kraft. När väl en har fått influensan, så syns det tydligt hur den sedan sprider sig till resten av 
killarna på sektionen, och till den övriga avdelningen. Vi brukar ibland kunna spåra viruset 
ifråga till någon vakt som gått hem sjuk, eller, än vanligare, till någon intagen som nyss 
kommit tillbaka från besökslägenheten där han umgåtts med sina små barn.  
 
 
 
Födelsedagar 
 
När en intagen fyller år är det vanligt att han köper eller bakar tårta eller smörgåstårta, vanlig-
en bjudande hela huset, men ibland bara intagna på den sektion där han bor. Oftast har födel-
sebarnet svårt att ”komma undan” med detta, då kollektivet, om de på förhand känner till föd-
elsedagen, kommer att tjata om ett ”kalas” – därför förekommer det relativt ofta att man inte 
berättar när man fyller år. Vid ett kalas för hela huset, meddelar den som fyller år de andra 
vilken tid de är välkomna till hans sektion. Det är vanligt att de låter bli att välkomna intagna 
ur underklassen, som om födelsebarnet, genom att bjuda in dem, därmed skulle sänka sin 
egen status. Intagna med låg status känner dessutom ofta själva till att de inte förväntas delta. 
Men det finns även födelsedagsbarn som har kurage nog att trotsa den annars så explicita, 
hierarkiskt betingade hackordningen, som bjuder in alla, och om inte underklassfångarna eller 
ensamvargarna ”vågar” komma, går han runt till dem alla med varsin tallrik tårta.   
 
Under födelsedagsfesterna dukas det upp (lång)bord med papptallrikar, tårta, saft och kaffe. 
När alla (ur elitklassen) infunnit sig inleds festen med en ”ja-må-han-leva” sång, då den som 
fyller år brukar rodna lätt, varvid detta påtalas och hans rodnad djupnar. Något som, med 
tanke på att vissa av dessa män utpekats i media som okänsliga ”råa monster”, kan tyckas, om 
inte motsägelsefullt, så i alla fall lite komiskt. Det ger hur som helst ett mänskligt drag åt 
denne, som annars i vardagen kanske ger ett burdust intryck. I lägen såsom dessa, blir ”den 
osäkre lilla pojken bakom muskelmasken” mycket tydlig, vilket fyller betraktaren med 
empati, men även med ett visst hopp inför framtiden – i alla fall utifrån min horisont.   
 
 
Julhelgen  
 
Vid juletid serverar köket betydligt bättre mat. Då får vi sill och kallskuret – vilket räcker 
under alla mellandagarna – samt två 33 cl julmust var. Varje sektion får varsin plastgran, be-
lysning, och pynt. Om jag ska generalisera, brukar cirka en fjärdedel av oss uttrycka att julen 
är mycket viktig och att julmaten är ”såååå goood”. Det är också dessa killar som pyntar, 
försöker samordna matlagandet samt ordna en gemensam julaftonsmiddag. En annan fjärdedel 
brukar reagera tvärtom, då de uttrycker hur de inte gillar en jul ”på kåken”. Sedan har vi de 
resterande två fjärdedelar som inte alls bryr sig – bara deras anhöriga har det bra. De flesta in-
tagna får flera julkort och julklappar inskickade,67 men så finns också de med ett litet socialt 

                                                
67 Julklapparna måste förstås först passerar kontrollgruppen, vilka öppnar och går igenom paketen innan de 
därefter lämnas ut till den intagne. 
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kapital, som inte får något, som möjligtvis får något alls. Denna ojämlikhet blir ganska påtag-
lig i denna slutna miljö, varvid känslor av avundsjuka eller empati kan uppkomma. 
 
 
Sommarsemester 
 
I juli har alla två veckors semester, och då köper anstalten in diverse evenemang. Under de 
fem somrar jag var på Kumla har det anordnats islandshästridning, där ungefär en tredjedel av 
oss rider, och ungefär lika många verkar tycka att det är trevligare att prata med hästskötar-
tjejerna. Än mer omtyckt är go-cart körningen på (grus)fotbollsplanen, då  det ryker om gruset 
när vi skrattande far fram. Varje år så uppstår det alltid konflikt mellan ”go-cart vakterna” och 
oss, då ”tävlingsinriktningen” hos en del av oss ofta blir alltför ivrig, och vakterna hotar med 
att stoppa körningen om vi inte slutar att preja varandra, då bilarna inte håller för detta. Men 
trots att körningen blir vildare och vildare, så har aldrig någon gång ”leken” stoppats. Under 
de senare åren har det tagits in en klättervägg och en mekanisk tjur. Därutöver brukar det även 
ges ett antal konserter – lika ofta rockkonserter som kyrkligt inriktade sådana. 
 
Dessa engagemang anordnas av myndigheten för att stärka vår gruppkänsla, för att avdelning-
en ska koloniseras, och för att det på sikt verkar mot en bättre stämning mellan de intagna 
själva som mellan intagna och personal – alltså en form av disciplinering. Men, baksidan av 
detta, anser jag, är att det även ådagalägger vår roll som fånge/klient, samt manifesterar varje 
individs plats i fångkollektivet, vilket kan vara dåligt med tanke på den intagnes identitet, 
självkänsla och självbild, och därmed vanskligt ur kriminalvårdssynpunkt.   
 
 
De stora förändringarna 
 
Flera omfattande strukturella förändringar har under årens lopp påverkat oss som lever på E-
huset. Följande förändringar har haft störst inverkan på vårt dagliga leverne. En del av dessa 
tycks också omfattande i allmänhetens ögon, medan andra tycks ringa. Men för oss, för hur 
vår vardag förändras, lite beroende på institutionaliseringsgrad, kan ringa förändringar ur 
samhällets perspektiv betyda väldigt mycket, vilket visar hur ”liten” våran värld egentligen är.  
 
Som nyintagen häpnade jag över den ”iver” många intagna visade över att veckohandla i 
fängelsekiosken. Jag kunde inte förstå varför vuxna män samlades framför ståldörren där E-
huset utmynnar i den 150 meter långa kulvertgång som spikrakt leder till kiosken. Med häp-
nad och ett tragikomiskt smil, såg jag hur dessa män – uppskattningsvis hälften av oss, inklu-
derat intagna ur alla klasser och adaptionsmönster (se s 23) – trängdes i klunga och väntade på 
att vakten skulle öppnar dörren. ”Klick”, dörren öppnas, och män i alla åldrar och med olika 
bakgrund sätter av nedför gången, skrikandes, skrattandes och knuffandes med kiosken i sikte, 
varefter vi andra släntrade efter lite senare, vilket medförde att vi hamnade sist i kön. Under 
den dryga en och en halv timme som det tog för alla att handla, hördes ett väldigt liv då alla 
var uppspelta; pratade och stimmade tills den siste mannen handlat klart. Några av oss reager-
ade sedermera inför detta, och försökte antingen att enkom handla allt medelst framburen be-
ställning, eller gå till kiosken precis innan den siste mannen hade handlat, för att därmed und-
gå uppståndelsen – för att undgå trängseln per se, men också för att slippa den ”hordkänsla” 
som man kan sammankoppla med en lågstadieklass. På uppmaning från oss intagna, infördes 
sedan ett rullande kioskschema utifrån vilken varje sektion släppte ut sina åtta man och lät 
dem handla, för att när dessa var klara, släppa nästa sektion, och så vidare.  
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År 2001 röktes det i alla dagrum. Men efter något år började detta förändras, då personalen 
gjorde allt hårdare påtryckningar om att rökning endast fick ske i rökrum, celler och utomhus. 
Den successiva övergången från rökning till rökfritt i allmänutrymmena var en process som 
gick förhållandevis smidigt – med tiden slutade alltfler att röka.68  
 
Under 2003 förbjöds överföring av pengar intagna emellan över anstaltskontona. Anstalten 
menade att många icke önskvärda ”affärer” genomfördes inför deras ögon – och med deras 
hjälp. Då många ändå köper och säljer allehanda varor – lagliga som olagliga – måste penga-
transaktionerna numer göras medelst telefonkort, om summan inte är alltför hög, eller med 
hjälp av anhöriga på utsidan som transfererar summorna mellan berörda bankkonton.    
 
Hösten 2005 fick den kvinsp som startade upp E-huset en hjärnblödning och blev långvarigt 
sjukskriven. Istället tillsattes en ung tjej som säkerligen var lika kompetent och välvillig (jag 
menar att båda kvinsparna har ”ett stort hjärta”) som den äldre manliga kvinspen, men som 
var ny i gamet, vilket medförde att vissa intagna inte hade samma respekt för henne som för 
den tidigare, att de ”kände sig tvungna” att testa var gränserna nu gick. Den nya tjejen var för-
hållandevis populär hos både intagna och vakter, men ändå påbörjades i och med detta en per-
iod av osäkerhet och turbulens. Allting urartade sedermera, och under hösten 2006 hamnade 
ungefär en tredjedel av alla intagna på isoleringsavdelningen – de flesta på grund av hot från 
andra intagna, medan vissa placerats där på anstaltens initiativ (jfr s 38 och 39).  
 
 
Psykosocial status och sociala dynamik beroende på årstiderna  
 
Enligt min erfarenhet ter sig såväl vår sociala som mentala status väldigt olika beroende på 
årstiderna. Vintern påverkar vårt ”kollektiva psyke” på så vis att vi hamnar i ”mental dvala”. 
Många säger också att tiden går fortare på vintern, att det är ”den bästa tiden att sitta på kåk-
en”. Jag tror att det kan bero på mörkret, att längtan ut då inte är lika stor, och att vi ”går ner i 
varv” och blir lugnare, mer mortifierade jämfört med sommarmånaderna. Men detta lugn, som 
kan tolkas som positivt, innebär även en negativ aspekt, då graden av tristess, av deprivation 
är högre på vintern. I korta ordalag kan man ändå säga att vi, under de kalla årstiderna, känner 
det som att vi inte går miste om lika mycket av ”det goda livet” på utsidan, som vi annars gör.  
 
På sommaren, å andra sidan, lever ”samhället” upp, då ”vaknar” vi till på precis samma vis 
som alla individer på utsidan väcks till liv av värmen och solen, vilket ger oss ny energi, ökad 
vitalitet och livslust. Då knoppas det i rabatterna, då tas trädgårdsmöblerna fram och då ses vi 
sitta med bar överkropp längs med väggen, i lä och under takdropp, lapande sol, drickande 
kaffe och pratande i glada ordalag. Vartefter det blir varmare åker filtarna fram, likaså gör 
kubb-, bocciaspelen (under ett par år fick vi ha ett volleybollnät uppspänt på innergården, men 
då bollen alltför ofta krossade rutorna i växthuset, förbjöds detta) samt musikmaskinerna som 
pumpar ljuva toner (mestadels reggae, vilket är en musikstil som alla tycks acceptera, obero-
ende ålder och etnicitet) så att alla kan höra. Under de soliga och varma sommarveckorna lik-
nar livet på E-huset något helt annat än gemene man kanske tror att en högsäkerhetsavdelning 
(bör?) ser ut. Visst längtar vi ut än mer under denna period. Dessutom blir det olidligt hett i 
våra små celler, särskilt på övervåningen som ligger direkt under det mattsvarta tjärpapps-
taket. Men, jag vill ändå påstå att den här tiden är god, att dessa månader av värme ger kollek-
tivet livskraft, skapar harmoni och sammanhållning alla emellan – på ett mer naturligt sätt än 
de av anstalten arrangerade spel- (se s 51) och sommarevenemangen (se s 63-64).  
                                                
68 När detta skrivs, hösten 2008, råder det totalt rökförbud inomhus på alla Sveriges anstalter. För personalen 
gäller rökförbud inom hela fängelseområdet. 
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På kvällskvisten plockas det örter ur köksträdgården till middagarna, och många, särskilt de 
äldre, gillar att sitta tillsammans mellan 18.30 och 19.00, innan promenaden stängs, för att 
känna kvällssolen. Den vanligaste kommentaren under dessa, dagens sista sammankomster, 
torde vara något i stil med: ”Nu skulle man ha en kall öl du!”, ”Ja-a, fy fan vad fint det skulle 
sitta”, varvid alla liksom blir blanka i ögonen och stämmer in. En annan vanlig, mycket sar-
kastisk, ironisk kommentar, men ändå med en ”gnutta sanning” i, torde vara: ”Hördödu, så 
här bra har du väl aldrig haft det!?”, ”Visste du att det var så här bra på kåken, hade du väl sett 
till att torska betydligt tidigare!?”. Detta föranleder alltid hjärtliga skratt, och ibland ett visst 
djupare analyserande, då man spekulerar i varandras bakgrund och öden.  
 
 
 
Anstalten tar bort alla fria vikter för styrketräning 
 
Under våren 2005 avlägsnade anstaltsledningen alla hantlar och skivstänger, vilket inkluder-
ade hela styrketräningsanläggningen på den stora promenaden. Anstaltsledningen lät dock 
kombinationsmaskinerna på varje sektion med ett fast viktpaket på max 50 kg vara kvar. För 
de intagna som tränar stenhårt, för de högprisoniserade som är ”i behov” av en muskulös fa-
sad, för dem som bygger upp det dagliga livet och sin identitet kring muskelkulturen, togs 
därmed en mycket viktig del av förutsättningarna bort. Jag vill även påstå att en viktig del av 
den stora promenadkulturen avlägsnades, då styrketräningsanläggningen i navet, kring vilket 
promenadstråket gick, liksom hade varit det centrum som alltid lät av musik, stön och skratt, 
och dit de promenerandes blickar vilade då de gick runt-runt. Den stora promenaden ”levde” 
på ett annat vis jämfört med efter förändringen, då de promenerande därefter bara gick runt en 
tom innerplan, som om deras flackande blickar letar efter objekt att vila ögonen på – eller 
rättare sagt, vila sinnet på. Det är i alla fall min reflektion av det hela.  
 
För dem vars huvudsakliga identitets- och meningsskapande utrustning togs bort, sattes upp-
finningsförmågan nu på prov – de hade självklart inga tankar på att sluta träna. De började 
istället experimentera och utveckla den utrustning som lämnades kvar, vilket de lyckades 
någorlunda tillfredställande med. I praktiken kunde kulturen fortleva, men med den skillnaden 
att träningen blev både sämre och tråkigare, plus det faktum att dessa intagnas inställning till 
kriminalvården blev än mer negativ.69  
 
 
Anstalten stoppar försäljningen av märkeskläder  
 
Majoriteten av E-husets intagna trivs bättre med att köpa märkeskläder utav märket KOSA, 
som Anstalten Kumla själva säljer vid sidan av kriminalvårdens egen uppsättning, som är 
gratis. Vissa lättnormerade intagna bär KOSA för att andra gör det och för att ”det ska vara 
så”. För andra tycks det mer genomtänkt, som om de då de bär KOSA:s eller egeninsmugg-
lade kläder, känner sig mindre konforma och styrda av kriminalvården – vilket de sällan 

                                                
69 På Hällbyanstalten togs alla vikter bort under 2004. Men inte har styrketräningen slutat för det. Nu, 2008, så 
tränar flera killar fortfarande så hårt de kan; det lyfts parkbänkar, påsar med tidningar och hinkar med vatten, 
samt att stänger av olika slag göms på olika ställen, för att viss tränig ska kunna utföras när ingen vakt ser på. 
Fortfarande fyra år efter att vikterna avlägsnades, talas det dagligen om hur dumt detta var, vilka anstalter som 
fortfarande tillåter vikter, samt hur bra det vore om de kunde tillåtas här. Enligt min erfarenhet har de intagna – 
varken på Kumla eller Hällby – aldrig fattat varför vikterna togs bort, istället är de oförstående, arga, besvikna 
och känner denna inskränkning enkom som en slags trakasseri eller hämnd från kriminalvårdens sida.  
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uttrycker själva, då anledning istället sägs vara att KOSA är skönare eller snyggare. Vi som 
aldrig bär KOSA brukar ha ”Svenssonbakgrund”. Ofta får vi också höra kommentarer som 
”Hur fan kan du använda det där?”, ”Fy fan, har du kåk-kallingar på dig!”, eller också ser 
dom oss som snåla, som alltför ”dumma” för att förstå att man måste klä sig ”rätt”. En full-
ständig KOSA-uppsättning består av ett svart linne, svart t-shirt, svarta kalsonger och strum-
por samt smurf-blå joggingbyxor och collagetröja. Under senhösten 2005 förbjöds dessa 
plagg. Därefter blev alla tvungna att enkom bära kriminalvårdens kläder – även underkläder.  
 
 
Självhushåll – vi får laga vår mat själva   
 
Den populäraste förändringen av våra livsvillkor inleddes i februari 2006, då så kallat själv-
hushåll infördes på E-huset. Detta innebar att varje sektion själva fick ta ansvar för planering, 
budget, inköp, förvaring, tillagning och servering av alla dygnets måltider. För varje intagen 
budgeterades 34 kr/dygn, en summa som skulle visa sig räcka gott och väl för att vi alla skulle 
bli mätta och nöjda. En bidragande anledning var att priserna hos grossisten Cervera var rela-
tivt låga, då allt såldes i storpack, och då vi handlade momsfritt. 
 
Varje avdelning fick nu en extra uppsättning frys-, kyl- och svalskåp, ny stek- och kokutrust-
ning, medan en eller två man på varje sektion tog huvudansvaret för planering och inköp. På 
1-V infördes en matlagnings- och disklista, där alla någon gång under veckan var tvungna att 
laga någon måltid, men där de som tyckte bäst om att laga mat fick möjligheten att laga fler 
måltider. Jag vet att alla intagna var mycket nöjda med detta. Det skapade en viss mening och 
ansvar för vissa som kanske inte känt något sådant tidigare. Det medförde även en familjär 
känsla, då de gemensamma måltiderna på varje sektion kom att utgöra trevliga sammankom-
ster där det konverserades och berömdes för den goda maten – vi anlade nya belevade manér. 
På tre av de fyra avdelningarna flyttades matborden ut från köket in till ett angränsande stud-
ie- och samtalsrum, vilken nu blev den nya matsalen, dit maten kördes in medelst rullvagn 
upplagd på fat, tillsammans med tillbringare med juice och vatten. Det bästa av allt var ändå 
att dessa 34 kr per man och dygn var så väl tilltagna (dock exakt samma summa som kostnad-
en per man beräknats ligga på då anstaltsköket ansvarade för maten, då mycket utav det som 
då serverades utgjordes av dyra halvfabrikat) att det även räckte till hemmagjord glass flera 
kvällar i veckan, till exotiska kryddor och såser vi aldrig tidigare fått, samt till att minst en, 
ofta två, luncher eller middagar under helgen kom att bestå av lammfilé, biff eller räkmackor.  
 
Det kunde noteras att vakterna hade lite svårt att acceptera denna förändring; att de såg lite 
fundersamma ut när de klev in på sektionen, tittade in i den nya, mysigt upplysta matsalen, 
och beskådade ”spektaklet”. Vid flera tillfällen märkte jag hur de liksom ursäktade sig att 
behöva störa oss, hur de blev osäkra då inramningen inte längre var på den ”låga nivå” som 
de var vana vid, då vi nu faktiskt syntes leva och uppträda som ”riktiga människor” och inte 
som djur/interner. 
   
För vissa intagna, mer än för andra, betydde denna förändring även en hel del för deras identi-
tet och självkänsla: Jag menar; för de som redan kände sig säkra och trygga i sin roll, spelade 
inte denna nya inramning så stor roll, mer än att maten blev betydligt bättre. Men för andra, 
för dem som lade stor vikt vid fasaden, så kom denna förändring att medföra att de lade sig 
till med en viss värdighet. Det var också dessa intagna som gjorde sina röster hörda avseende 
att spara en summa varje vecka för att köpa in finare bestick, glas och porslin – något som 
relativt snabbt också gjordes, till varje avdelning utom 1-H. 
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10. PSYKOSOCIALA EFFEKTER AV ETT LÅNGT FÄNGELSESTRAFF 
 
Manifesta uttryck av anammad copingstrategi 
 
På E-huset hänger sig majoriteten av individerna förhållandevis ensidigt åt en copingstrategi. 
Likaså tenderar flertalet dras åt antingen den ena eller den andra av två huvudsakliga tendens-
er; utagerande eller självkontroll, medan vissa tydligt pendlar mellan motpolerna. Mest upp-
enbart syns det hos de som styrketränar och har en missbrukarbakgrund, som ena dagen tränar 
hårt, äter nyttigt och ”tänker” hälsa med stort H, medan de dagen efter drogar ner sig – för att 
när de återhämtat sig, återigen rysa och fnysa inför lite smör och grädde i såsen. Nedan följer 
observerade uppenbara uttryck av coping utifrån anammad strategi:  
 
Intagna som anammar den aggressiva strategin brukar utveckla en generell misstänksamhet 
(se s 8), där samtalen ofta kommer att röra sig kring (van)föreställningar och konspirations-
teorier. Alltifrån att reglerna i fängelset egentligen är till för att jävlas med oss intagna, till att 
hela makrosamhället, från världspolitiken till det svenska rättsväsendet, polisen och kriminal-
vården, är uppbyggt kring att ”vi” ska jagas och fängslas, för att samhället som helhet ska 
generera arbetstillfällen och ”systemet ska rulla”. ”Vi” intagna gör alltså oss själva till offer i 
detta förtryck. Även mikrosociala föreställningar om att kriminalvårdens representanter 
plockar undan och kastar bort vår post – bara för att jävlas – får ständigt påfyllning, då någon 
postförsändelse inte nått sin adressat. Jag vet, avseende just ut- och ingående post, att man 
med tiden kan bli känslig för minsta krångel, och att man då ”liksom känner” att kontrollgrup-
pen kanske kastat bort försändelsen, bara för att jävlas, eller, att någon på posten gjort likaled-
es för att de ser att adressen går till/från ett fängelse, och att det då ”blir tillåtet” att stjäla pak-
etet, då fången ju betraktas som paria, som samhällets allra ”smutsigaste avskrap” – paranoia.  
 
En personlig reflektion över detta säger mig att i all denna aggressivitet tycker jag mig ändå, 
ibland, uppfatta någon form av cynisk självdistans – i alla fall hos de äldre och de ”friskaste” 
utav dessa individer. En slags (själv)ironi, som de är medvetna om att de ”lever utifrån”, fast 
de vet att denna copingstrategi inte är speciellt produktiv. Som om de har självinsikten att se 
att de, grovt uttryckt ”är lite tokiga”, men att de ändå måste föra kampen mot systemet – och 
sin egen överlevnad – på detta vis. Som om kampen blir viktigare än det eventuella resultatet. 
Sedan finns förstås också de – vilka trots allt ändå är fler – som saknar den ”friska cynismen”, 
för vilka kampen är fullt ut verklig och mycket viktig. 
 
Den grupp intagna som i högre grad anammar den välanpassade copingstrategin – vilka är i 
majoritet på E-huset, tittar ofta lite nedlåtande på den förstnämnda gruppen (men inte så ned-
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låtande som flera av de ”militantaste” ur den aggressiva gruppen sneglar på vissa av oss) ser 
dem som störande, och dessutom kontraproduktiva. Som om vi insett att denna vi-mot-dom 
kamp tyvärr är gängse modell i fängelserna; en dålig kultur, men med en lång tradition, vilken 
vi inte är kapabla att bryta – om vi över huvud taget är intresserade av att försöka bryta den, 
då välanpassade individer tenderar att ”sköta sig själva”, till den grad att vi slutar bry oss om 
hur de andra gör sina straff – så länge det inte i allt för hög grad går ut över oss själva.  
 
Vi anpassade ser förstås också fel och brister i systemet, och vi ”spyr” också, men, med den 
skillnaden att vi inte gör så offentligt, då vi ju inte vill komma på kant med personalen. Istället 
”spyr” vi på ett mer civiliserat sätt, då vi, oftast dagligen, sinsemellan diskuterar, klagar, vän-
der och vrider på allt mellan himmel och jord, för att på detta vis lätta på vårt inre tryck. Då 
ventilerar vi den frustration som mer eller mindre ständigt skapas i alla som sitter i fängelse. 
Tyvärr, vill jag säga, leder denna situation till att många av oss kan bli/tyckas självgoda.  
I samband med detta, är det också på sin plats att nämna något om all offentlig och juridisk 
klagan, då flera – ur båda av de ovan nämnda kategorierna – kommer att lägga sig an med en 
copingstrategi som innebär att de klagar, överklagar och anmäler myndigheten för fel de be-
går och/eller inte ger upp sitt rättsfall, i så mening att de anser sig oskyldigt dömda.70 De fort-
sätter många år efter att domen vunnit laga kraft att kontakta myndigheter, advokater och 
media för att processa och få upprättelse. 
 
I en adekvat anpassad copingstrategi kan det ingå att nyttja anstaltspsykologen eller diakonen 
till sin hjälp. Under mina år på E har jag noterat en positiv utveckling från att år 2001 nästan 
inte någon förde kontinuerliga samtal med psykologen (medan det alltid varit ”tillåtet” att pra-
ta med diakonen/prästen), till att år 2006 över hälften nu får stöd av honom. Detta beror på att 
den traditionella anstaltskulturen såg det som ett svaghetstecken, men även som en risk att ve-
derbörande kunde ”gola”, när han diskuterade med dessa terapeuter, som trots att de har tyst-
nadsplikt, ändock är anställda av kriminalvården – ”och därför ej att lita på”. Den kollektiva 
inställning som senare började råda, springer ur att vissa intagna med en relativt hög status 
valt denna hjälp, och följaktligen har en stor andel av medelklassen gjort så. En orsak till detta 
kan vara den alltmer utbredda förståelsen för att om en livstidsdömd i framtiden ska få sin 
livstidsdom omvandlad till ett tidsbestämt straff, så bör vederbörande ha fått behandling för 
den problematik som legat till grund för hans asocialitet/brott. I praktiken medför det att den 
som har tagit steget att söka psykologhjälp, kan ”rädda sitt ansikte” genom att säga att de inte 
alls är ”svaga” eller ”tokiga”, att de endast gör detta för att det ”ska se bra ut i pappren” och 
för att det därför ställer dem i bättre dager då Kriminalvårdsstyrelsen gör sina bedömningar.   
 
Kategorin intagna som använder den inåtvända strategin är inte så många. En anledning till 
detta är att nästan alla med tiden blir rätt så säkra i sin roll och som person på E-huset. På 1-V 
sa vi då en ny intagen var på ingång: ”Hellre att det kommer en udda kuf som är oförarglig 
(som hör till underklassen), än att det kommer en omedgörlig avancerat kriminell med priso-
niseringsproblem, som skapar oro och spänningar på avdelningen.”  
 
Att de inåtvända eller de udda typerna skulle dra sig undan gruppen på grund av att de är räd-
da, och för att de inte passar in, håller jag för osannolikt. På E-huset får enligt min erfarenhet 
”alla plats”, där tillåts varje individ (våldtäcktsmän och pedofiler undantagna) – i alla fall efter 
att kollektivet vant sig vid honom, vilket ibland kan ta flera månader, om han är ”svår” – att 
skapa sig den sfär därifrån han relativt  tryggt kan växa och söka kontakter närhelst han är 
mogen. Det finns så pass många ”udda gubbar” på E, att kulturen av särlingar och original 
                                                
70 Många kanske också är oskyldiga. Dock är de ändå fällda och dömda i tre instanser, vilket ju de facto är ”det 
som räknas”. Om de ändock är oskyldigt dömda, vet bara (Gud och) de själva.  
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liksom blivit accepterad, och med tiden en del av E-huset. ”Vi vet inte om det, men E-huset är 
faktiskt Säters sjukhus utlokaliserade paviljong. Vi tror bara att det är en fängelseavdelning. 
Se dig omkring bara…”, är ett stående skämt på 1-V. 
 
 
Copingmekanismer – copingstrategierna i praktiken 
 
I första hand fungerar högre studier och fysisk träning som meningsskapande copingmekan-
ismer. Studierna anpassar sig mer till vad systemet (enligt objekivistiska pluralismens syn på 
livskvalitet, s 31) önskar oss, medan träningen i högre grad är anpassad till vad fångkollek-
tivet (enligt önskeuppfyllningsteorin) ser som meningsbärande. En annan vanlig copingmek-
anism är den kraftiga medicineringen, flykten ”in i dimman”, som vissa, oftast narkotika- eller 
alkoholmissbrukarna, använder för att lindra sin akuta psykiska smärta (en slags hedonism).  
En flyktigare form av coping sker då vi livstidsdömda diskuterar varandras brott, straff och 
tidsperspektiv på verkställigheten, för att därigenom, utifrån The Social Comparison Theory 
(Taylor & Lobel, 1989; Crocker, Thompson, McGraw & Ingerman, 1987; Wood, Giordano-
Beech, Taylor, Michela & Gaus, 1994) och The Downward Evaluation Theory (Buunk & 
Mussweiler, 2001; Kemmelmeier & Oyserman, 2001), se sin egen verkställighetsprognos i ett 
bättre ljus, genom att ställa den emot de sämre lottade intagnas prognos (se s 58). En mycket 
mer konkret form av coping torde förnekelsen vara, då relativt många aldrig erkänner brottet 
de är dömda för, vilket förstås dels kan bero på att de facto är oskyldiga, att de av juridiska 
skäl ej anser det klokt att erkänna eller att de helt enkelt har förträngt det hela.  
 
Det existerar även en rå burlesk humor oss emellan, där det skämtas om vissa individers spe-
cifika brott. Och under de skrattsalvor som kan följa efter dessa skämt, så syns också vissa 
rodna samtidigt som de nervöst kacklar, medan andra skrattar rått, till synes utan ett uns av 
skam. För den ovana kan sådan humor förstås tyckas ”sjuk” eller okänslig med tanke att vi 
skämtar om mycket grova brott. Men jag tror sådan humor ”behövs”, att den fungerar ångest-
avledande, då jobbiga skam- och skuldtyngda känslor genom humorns och skämtandets väg, 
kan hitta en väg ut ur de djupare vrårna av sinnet. När jag var ny på E-huset och hörde dessa 
skämt, tänkte jag; ”Fy faan, vilka okänsliga…”, men efter hand som också jag fick göra lite 
tid, bli en del av detta samhälle, så omvandlades mycket av den fördömande hållningen till en 
slags förståelse och igenkännande – Jag kom sedermera på mig själv att skratta precis lika 
högt som alla andra, och dessa skratt kändes oerhört befriande. Också detta är en slags coping.  
 
En copingmekanism som kan beskyllas för ytlig och fåfänglig, men som fungerar på ett djup-
are existentiellt plan, är det ständiga strävandet mot att hålla kroppen ung och fräsch. I vissa 
celler hittar man också exklusiva antirynkkrämer. Visst, resonerar jag, kan det finnas hel del 
(o)sund narcissism i detta, men också en ”kamp mot klockan”, då tiden hela tiden tickar, och 
då många känner att de så tydligt kan ”läsa” tiden utifrån hur kroppen antingen åldras och 
förfaller eller syns föryngrad, sund och stark. Därför blir denna kroppskultur en slags värde-
mätare på vilken skada, eller i bästa fall ”vinst”, vederbörande tagit av straffet – I det stora 
hela fungerar studierna på ett liknande vis, fast där har ”kroppen bytts ut mot hjärnan”.  
 
Vidare har jag noterat en utbredd bakterieskräck; hur relativt många är ”alltför rädda” för då-
ligt diskat porslin, för förkylningsbakterier, för andras svett och/eller för att någon annan, vid 
något tillfälle, har burit det klädesplagg som vederbörande nu har i sin ägo. Men om denna 
bakterieskräck är en del av den ovan nämnda rädslan för det egna fysiska förfallet vet jag ej. 
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Prisonisering 
 
Jag kommer här även in på vad som definierar institutionaliseringsprocessen, som beskrivs i 
nästa avsnitt. Det ska dock sägas att prisonisering och institutionalisering har många förbin-
delsepunkter och likheter, liksom att copingstrategierna tydligt påverkas av dessa.  
 
Prisoniseringsprocessen innebär utvecklandet av tankemönster och livsstil som medför att den 
intagne accepterar den traditionella fängelsekulturen och utvecklar en kriminallitet. Prisoni-
sering innebär dussutom en dragning åt konsumtion av ting, upplevelser och av andra männ-
iskor (bl a Clemmer, 1940). Visst fanns det många prisoniserade intagna på E, men dessa var, 
utan undantag, samma individer som levde ett kriminellt liv innan de åkte in. Jag upplevde 
ändock att ett fåtal individer, trots att de inte haft en kriminell livsstil på utsidan, alltmer börj-
ade prisoniseras, då de i sin närmiljö umgicks med (hög)prisoniserade subjekt. Men, jag såg 
inte att någon av dessa började utveckla ett kriminellt tankesätt. De som möjligtvis börjar 
tänka och agera mer kriminellt, är de som redan levde ett ”halv-kriminellt” liv innan de åkte i 
fängelse, men, som eskalerat i fängelset. Men att någon ”Svenssonintagen” skulle placeras på 
E-huset, för att där, helt och hållet indoktrineras och ”bli” kriminell, har jag aldrig upplevt.  
 
Då den prisoniserade intagne lägger sig till med en omåttlig konsumtion, tycks konsumtionen 
fungera som en slags flykt från den spartanska verklighet han egentligen lever i. När jag talar 
om konsumtion, menar jag inte bara inköpen i fängelsekiosken; genom prisoniseringens ver-
kan börjar den intagne att ”konsumera allt”. För då han börjar reducera livet till nuet, inleder 
han också en bana där nuet hela tiden behöver tillfredställas, och då nuet inte är tillfredställt, 
när han inte är igång med någon form av ”upplevelse”, är allt trist och innehållslöst. Denna 
ständiga behovstillfredsställelse (se s 24) innebär att karaktären allt uttryckligare glider in mot 
en än tydligare självcentrering, där hans medvetandefält förminskas, för att till slut bara inne-
hålla honom själv. I praktiken innebär den starka behovstillfredsställelsen att han hela tiden 
brottas med sin egen egoism, kontra generositeten mot de andra som han lever ihop med. 
Fungerar då detta? Enligt min erfarenhet – ja. Främst, resonerar jag, för att kollektivet är så 
pass viktigt för alla som under flera år bor och lever på E-huset, men också för att kollektivet 
på något vis också ”vaktar på” dess medlemmar, och med vaktar menar jag ”ser om”, ”upp-
fostrar” och ”har ett visst tålamod med”.   
 
Då, som jag reflekterar, nämnda självcentrering ger en dragning åt konsumtion av upplevel-
ser, kan detta innebära att individen successivt förlorar omdömet rörande sina egentliga be-
hov. Jag menar, alla människor, i alla samhällen, vill ju i viss mån bli tillfredställda, ja än 
hellre, njuta. Men här inne, på E-huset, känns det som att alla de egentliga basala behoven 
redan från början blir tillfredsställda av anstalten, och att den intagne därvidlag hamnar i ett 
slags vakuum, där dåtid och framtid blir allt svårare att relatera till, där nuet är det enda som 
tycks verkligt, och där han kontinuerligt ”skapar” nya lustar – inte behov – för att fylla detta 
nu och driva honom, som han ser det, framåt, men där han egentligen hela tiden står still – en 
konstlad självduperande meningsfullhet. Tydliga exempel på detta torde vara TV-spelandet 
(vilka en del, i perioder, ägnar nästan alla dygnets timmar åt) och kortspelet ”Mulle”. Två 
”flykttekniker” som verkligen placerar spelarna i nuet. ”Mulle” är ett kortspel som nästan 
uteslutande spelas på Sveriges fängelser. Det är det absolut vanligaste spelet här inne. Mulle 
spelas med dubbla kortlekar, antingen en-mot-en eller två-mot-två. Det går ut på att samla 
poäng genom att ”ta” vissa kort som ger olika poäng. Jag har själv aldrig lärt mig spelet.  
 
Muskler, tatueringar och guldkedjor syns viktigt för den prisoniserades fasadbygge. På E syns 
detta så gott som uteslutande på övervåningen. Jag vet intagna som anlänt som vanliga 
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”Svenssons”, men som med tiden lagt sig an med en personlig fasad som för en utomstående 
kan betraktas som skrämmande. För mig som har levt tillsammans med dessa under flera år, 
sitter denna form av prisonisering endast på ytan; då dessa intagna, enligt mig, absolut inte har 
blivit prisoniserade i den meningen att de ”blivit kriminella”; trots att stora delar av deras 
kroppar är fyllda av gråsvarta hemmagjorda tatueringar. Jag uppfattar dessa intagna som icke-
prisoniserade såväl som icke-parasiterande. Deras fasadmodifiering handlar snarare om frukt-
an för det oförutsägbara i fängelset, om att de behöver känna tillhörighet och därigenom en 
viss trygghet, då de inte tycks ha behovet av att fullt ut stå på egna ben, utan föredrar att kliva 
in i ”flockens” intimitet, vilket i detta fall är fängelsekulturen som ger dem trygghet och 
meningsfullhet.  
 
 
 
Institutionalisering 
 
Att institutionaliseras, eller som vi säger; att bli ”kåk-skadad”, är ett fenomen som mycket 
tydligt kan konstateras här inne. Det är också en process, som det talas mycket om bland oss 
intagna. Majoriteten ser detta som en oundviklig följd av en lång verkställighet, medan andra, 
redan på ett tidigt stadium av verkställigheten noterar denna skada hos vissa medfångar, och 
därför, medvetet försöker göra allt för att inte ta alltför mycket skada av institutionslivet.  
 
En följd av att under en mycket lång tid bli ”omhändertagen”; servad, kontrollerad och styrd 
av en övermakt, som utifrån vår underordnade position närmast syns allsmäktig, medför pass-
ivisering. Med tiden smalnar medvetandeperspektivet av, och tillvaron, som tidigare (kanske) 
var mångfacetterad, blir med åren ensidigare, då världen där ute, i våra ögon, allt mer kommer 
att te sig ”som en annan värld”, som ”de andras värld” som inte är ”lika verklig” som världen 
på insidan. Förstärkt av att omsättningen av intagna på E-huset är relativt liten, av att de flesta 
sitter fyra-fem år av verkställigheten där, kommer relativt snart detta E-husperspektiv att ”ta 
över” den intagnes uppfattning av vad som är viktigast, vad som berör och vad som prioriter-
as. Utsidans bleknande medför även att den med tiden också förvanskas; ”vanställs” såtillvida 
att den intagnes personliga intryck därav ej längre fylls på genom den egna aktiva första-
handsperceptionen. Det samlade intryck som numer fås av världen därute kommer istället att 
bli ett hopkok av egna och medintagnas minnen och åsikter, media och det man får sig för-
medlat genom besök och telefonkontakter. Sammantaget; låt säga efter ett verkställande av 
fyra år, känns yttervärlden alltmer osäker och diffus. Medan den objektivt sett lilla E-hus-
världen växer sig stor, central och betydelsefull. Så ter det sig i alla fall utifrån min horisont. 
 
 
Samband mellan telefonering och institutionaliseringen  
 
Intagna som har fru, flickvän, eller barn som det hålls en tät och kontinuerlig besöks- och 
telefonkontakt med, får närmast ”två liv”. Då talar jag inte om någon personlighetsklyvning, 
utan om att denne, då han år efter år dagligen sitter i telefon med sin fru/flickvän och eventu-
ella barn, kommer att bygga upp en mental bild av den verkligheten som hans familj lever i. 
En bild och ”en värld” som med tiden upplevs som en parallell verklighet. Han känner det 
som om han fortfarande ”har en fot med där ute” som genom telefonen lever ett familjeliv, ett 
liv som beroende på hans status i familjen han fortfarande kontrollerar mycket av. Oavsett 
vilket, medför alla dessa telefonsamtal, att han känner sig som ”en av dem” när de lever sina 
liv; när de vaknar, när de lagar mat, när de ser på TV eller får besök. Då han ringer ”go-
morron”, under dagen, och ”gonatt”, kan den världen kännas lika ”sann” som livet på avdel-
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ningen. På något vis syns inte ”hela” denne fånge inspärrad, då en av hans ”tentakler”, hans 
”psykologiska fot”, fortfarande lever – eller, snarare klamrar sig fast – där ute.71  
 
Ett exempel på en sådan ”telefonfånge” är den man som när han kom till E-huset, hela tiden 
agerade undergivet, som kom att tillhöra underklassen, men som när han talade med sin fru 
över telefon, använde han en helt annan röst, en auktoritär ton och en självsäkerhet som vi 
aldrig hört honom använda på avdelningen. Visserligen förstod vi inte språket han talade, men 
att han hade tagit sig två helt olika roller gentemot sin omvärld, det kunde vi alla erfara.  
 
Ett annat exempel är den man som under fyra-fem år hade ett kärleksförhållande med en 
kvinna. Relationen tycktes ge dem båda övervägande positiva erfarenheter, men framförallt 
gav den denne i övrigt ensamme man, ett ytterligare perspektiv på livet. En bredare synvinkel 
som på ett positivt sätt skilde sig från det annars så smala fängelse-perspektivet. Genom den 
”friska” in-put hon kontinuerligt delgav honom, syntes detta oerhört positivt på hans vitalitet, 
vilket också torde reducera de eventuella institutionaliseringseffekterna.  
 
Ytterligare ett exempel är den man som hade ett kvardröjande femårigt förhållande med fru 
och barn. En fru som ofta bråkade med honom under samtalen, och vilken han uttryckte sig 
aldrig ha älskat; eller som han sa: ”Hade jag inte åkt in, så hade vi ändå skilt oss.” Men deras 
förhållande, vilket på ytan tedde sig destruktivt, kom att baseras på att de båda, i och med 
hans inlåsning, blev ensamma och kom att söka trygghet hos varandra. Utifrån mitt perspektiv 
var deras förhållande produktivt, såtillvida att hon med tiden ”växte som människa”, blev 
självsäkrare och självständigare, medan han fick möjlighet att ha henne kvar på utsidan, samt 
skapa ett utifrån omständigheterna utomordentligt förhållande till sina barn. Dock, som så ofta 
sker, befriade sig till slut kvinnan från honom och skaffade sig en ny man.  
 
Han säger sig förstå henne och att det ändå aldrig var riktig kärlek – de är fortfarande goda 
vänner. Men då den ”utpost” han haft i ”den riktiga världen” blev tvungen att avbrytas, kom 
denna förlust som en mindre chock för honom. Han sa sig inte känna någon värre svartsjuka, 
men han blev å den andra sidan mycket ledsen för att bli, som han uttryckte det, ”lämnad en-
sam här inne”. Denna kvinna skulle inte längre vara hans ”förmedlare” till omvärlden. Och 
då, först efter fem års inlåsning, syntes det på honom som om ”luften gick ur honom”. Jag vill 
inte påstå att han gick in i en reaktiv depression på grund av objektförlusten som sådan. Han 
har fortfarande en utomordentlig kontakt med både henne och barnen. Men ”hans ögon har 
tappat lystern” och han tycks inte önska något hellre än att finna en ny hoppgivande 
kontaktpunkt därur han kan ”suga livskraft”; kärlek och hopp.  
 
Det som hände med den nyss beskrivne mannen är precis vad många erfarna fångar varnar de 
nyintagna för. Jag vet flera som under sin verkställighet haft kärleksförhållanden, men som på 
grund av stark svartsjuka inte klarat av att upprätthålla detta, och som därefter reagerat med 
att helt och hållet stänga av den biten. Vissa kapar alla band med utsidan; med kompisar, med 
föräldrarna och med barnen; de svarar inte på brev, tar inte emot samtal och har inga påminn-
ande foton på sin anslagstavla. På kort sikt fungerar kanhända denna känslofokuserade cop-
ingstrategi, men på lång sikt är det dessa individer som tenderar att bli de mest institutionali-
serade – ofta också prisoniserade, då ”flocken”, fraterniteten, istället blir ”familjen”.  
 
 
Klientifiering och självcentrering 

                                                
71 Hur detta upplevs av hans fru/flickvän och övriga familj på utsidan torde utgöra ett intressant forskningstema. 
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En ytterligare aspekt av institutionaliseringen är klientifieringen, att den intagne alltmer mor-
tifieras och avsäger sig initiativet och förmågan till handling och att ”kåk-skadans” effekter i 
form av förvärrade symptom och ett förminskat medvetandefält liksom drar hans fokus in mot 
honom själv. Tillsammans med ångest och prisonisering skapar detta en aggressiv och själv-
centrerad intagen. En som alltmer förlorat förtroendet, känner sig slö och likgiltig, upplever 
sig vara förtryckt och förnedrad av systemet, och med tiden skapar en personlighet som tycks 
sträva mot förflackning och förgrovning. Förflackningen syns som ett ”nollställande” av 
känslorna, yttrande ur försvaret mot plågan att vara fängslad. Förgrovningen kommer i första 
hand ur prisoniseringsfenomenet, ur hypermanligheten och den synergiska regressionseffekt 
vi män tycks ha på varandra, då vi under tid vistas i grupp (i flock) utan kvinnlig medverkan. 
 
Vi intagna reagerar mycket olika avseende klientifieringen. Jag har två koloniserade vänner på 
1-V som båda kan karaktäriseras som självmedvetna och framåtsträvande, men som agerar 
diametralt olika inför institutionaliseringsproblematiken. Den ene vill absolut bära egna 
kläder, tvätta dessa och laga sin mat själv, i den mån det går – ”Jag vill sköta mig själv…inte 
bli beroende av dem”, säger han. Medan den andre inte alls tycks bry sig om dessa, som han 
uttrycker ”trivialiteter”, då ”…det bästa med kåken ju är att jag får maten lagad och framkörd, 
tvätten tvättad och vikt, samt att jag inte behöver bry mig om varken mode eller klädkostnad-
er.” Detta uttrycker han visserligen med en gnutta humor, men också med en portion allvar.  
 
En annan sida utav självcentreringen och förflackningen, särskilt hos dem som redan suttit  
mycket länge, är att det nästan är omöjligt att föra en dialog med många av dem. Att den dia-
log som påbörjas, redan efter någon minut medför att han ”tar tag i” det ämne vi diskuterar 
och omvandlar detta till sitt favoritämne, vilket han egentligen hela tiden velat diskutera. Och 
när han väl satt igång, övergår dialogen i en malande monolog, där han hur länge som helst 
pratar på utan att förstå att ”samtalspartnern” inte alls är med, att denne bara agerar publik.  
 
Självcentreringen kan likaså noteras i förhållandet till de anhöriga på utsidan. Den intagnes 
förminskade medvetandefält kommer med tiden att karaktäriseras så att den intagne blir allt 
mer egocenrisk och krävande, där hans eventuella symptom (alltifrån en diagnostiserad psy-
kisk sjukdom, personlighetsstörning, till den ångest och de depressionstendenser som ådragits 
under verkställigheten) alltmer kommer att förvärras och ageras ut. Ett exempel på denna av-
skärmnings- och självcentreringsprocess, är då vi ber någon anhörig att utföra någon form av 
tjänst åt oss. Jag har ofta överhört telefonsamtal med utsidan, då en i övrigt trevlig och behär-
skad intagen kan bli upprörd och känna sig mycket sviken då hans anhöriga kanske inte kan 
hjälpa honom med det han vill, direkt, eller exakt på det vis som han önskar. Hans bristande 
kontakt med utsidan medför att verklighetsuppfattningen därom försvagas, och i samklang 
med klientifieringen (att förvänta sig att andra ska göra allt, och man själv ska bli servad), 
skapar ofta ett ”Nej” eller ett ”senare” en impuls av svek och ilska, vilken går ut över den an-
höriga. Det är trots allt vanligt att när den ”svikne” intagne efter en stund kommit till sans, då 
den anhöriga fått förklara att den intagne inte är medelpunkten och att de också ”har ett liv att 
leva”, så brukar han förstå…för att återigen, vid nästa tillfälle, reagera på precis samma vis.  
 
Samma fenomen uppträder när vi har med personalen att göra, då deras serviceplikt kräver att 
de ska hjälpa oss med de sysslor vilka vi, utifrån säkerhetssynpunkt inte kan utföra själva, ex-
empelvis att bistå med post- och telefonservice eller att skaffa fram något ur förråden. Vi för-
väntar oss då en särledes snabb och god service, då de ju har betalt för detta. I och med att pri-
soniseringsprocessen också medfört att vi (”per automatik”) ”hatar dem”, så behövs det inte 
mycket för att vi ska bli förbannade. Och då den rutinerade vakten förmodligen lärt sig att 
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”göra så lite som möjligt” (och kanske förakta oss), så brukar den intagne, då han någon gång 
måste be om något, redan innan han träder in i vaktkuren, ha byggt upp en negativ förväntan 
och en aggression som inte sällan medför att han snäser ut sin begäran till vakten, som 
(givetvis) reagerar likadant tillbaka – och det ”onda ekorrhjulet” är i rullning. 
 
 
Förgrovning av uttryckssätten 
 
En del av förgrovningen syns genom vårt språk och våra manér. Förutom svordomar och 
könsord, kommer attityder gentemot allt; från samhället i stort, till kvinnor, politiker, poliser, 
homosexuella och judar att förråas. ”Vi” lägger oss lätt an med en samhälls- och människosyn 
som är ”hyper-manliga”, övermänniskoidealiserade och auktoritära, på så vis att ”vi” gärna 
projicerar vår ångest på dem som vi anser svagare, mindre värda och skyldiga till vår och an-
dras olycka. Detta blir med tiden ett mönster som med åren kommer att ristas in allt djupare.     
 
Också ljudnivån tenderar att höjas, då vissa med tiden spelar allt högre på sin stereo, fordra en 
allt högre volym på TV:n, och följaktligen tala allt högre. Och när alla följer samma mönster 
förstärks till slut hela sektionens ljudbild, så att – förvisso något överdrivet – var mans stereo 
står på hög volym, avdelningsteven är uppskruvad, och de som spelar ”Mulle” skriker i mun 
på varandra. En dagligt återkommande belysande situation, är då en intagen från övervån-
ingen har ett ärende till någon hos oss på 1-V. Det vanliga förloppet är att han endast hunnit 
nedför trappan, alltså ej ännu hunnit in på vår avdelning, och redan där, ca 15-20 meter från 
den cell han ska besöka, börjar ropa: ”Jerry, Jerry, var är du?” ”JERRY, JERRY, vad gör du?” 
Ofta brukar vi fråga: ”Men varför skriker du så?”, och då svarar han kanske: ”Ojdå, tänkte 
inte på det” eller bara ”Vadå???”. Det intressantaste med detta, till synes udda ”annonserande 
av sin ankomst” är kanske inte uttrycket per se, utan att det är så pass vanligt förekommande.  
 
Att ständigt hålla ögonen öppna efter saker som kan komma till pass, modifierade eller som 
de är, och som kan vara nyttiga, är en tydlig institutionsskada. ”Vi” blir med tiden ”som hök-
ar”, och när vi får tillgång till något utrymme i vilket vi inte brukar vara, arbetar våra ögon 
och hjärnor för högtryck, när vi till synes automatisk ”scannar av” rummet efter nyttiga före-
mål som vi kan lägga beslag på. I många fall rör detta intagna som i sina tidigare liv absolut 
inte varit tjuvaktiga, men som efter en tid av opersonlig institutionering, alltmer tycks lägga 
sig an detta beteende. Till detta bör tilläggas att många med tiden inte ser det som att stjäla, 
när de lägger beslag på något som finns inom anstaltens övriga allmänna utrymmen. Detta 
fenomen bör, resonerar jag, också förstås i sken av den spartanska livsmiljö – fysiostrukturellt 
såväl som mentalt – som alla intagna lever i. Och att vi då önskar skapa oss en personligt färg-
ad miljö, torde nog tolkas som ganska normalt – som en reaktion på den deprivation och kon-
troll vi utsätts för, och mot ett förhållandevis sunt strävande mot ”frihet” och individualism. 
Men sett ur personalens synvinkel, kommer detta tyvärr att medföra att deras förakt för oss 
intagna, för ”tjuvjävlarna”, utifrån den kollektiva representationen, ytterligare späds på. En 
annan förklaring på nämnda fenomen kan vara att institutionerings- effekterna förstärker 
redan befintliga tillstånd och uttryck av manisk karaktär, särskilt samlandet. Jag har hört flera 
vakter säga: ”Om du bara visste vad vi hittar i en del celler…du kan aldrig tänka dig…”. 
 
 
”Tokrundan”72   

                                                
72 Ingen på E-huset kalla promenadstråket för ”tokrundan”. Uttrycket tog jag istället från Odd Lindbergs studie 
från kvinnofängelset Hinseberg, däri en intagen benämnde deras promenadstråk för just tokrundan. Jag tyckte att 
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”Tokrundan” var ett fenomen som jag redan samma dag som jag kom till E-huset kunde kon-
statera. Jag kom ihåg ”tokrundorna” från filmen ”Midnight Express”, liksom att jag mindes 
hur någon på häktet berättat för mig hur män, till synes helt avtrubbade, på fängelser hade för 
vana att gå sådana rundor – vilket skrämde mig. Till dags datum har jag ännu ej gått många 
varav på denna runda, trots att flera goda vänner brukar fråga mig om jag vill gå med. För mig 
har ”tokrundan” (plus ”Mulle-spelandet”) blivit sinnesbilden av institutionaliseringen. 
  
På den lilla tokrundan på E-husets innergård promenerar vissa runt, runt, varv efter varv, flera 
timmar om dagen, ibland ensamma, ofta två och två, och någon gång i grupp. De som blivit 
beroende av denna promenad brukar vanligtvis säga att de gör den för motionens skull (vilket 
förvisso torde stämma), att de behöver den friska luften och att det är ohälsosamt att inte ”byta 
syre i blodet varje dag”. Någon kan uttrycka att han tänker när han går, och att promenaden 
som sådan egentligen inte är avsedd att ge några yttre intryck. Jag tolkar att denna ”tänke-
promenad” istället bygger på mekaniska upprepningar av rörelser och synintryck, en selektiv 
deprivationsmetod (bl a Geels & Wikström, 1999) som underlättar den promenerande att sätta 
sig själv i ett slags meditativt tillstånd, att ”fly in” i drömmarnas och fantasiernas värld.  
 
En intressant avvikelse under rundorna är att någon eller några då och då väljer att gå i mot-
satt riktning jämfört med de andra. Varför de gör så vet jag inte, har aldrig frågat. Jag har 
heller aldrig noterat att någon har kommenterat detta, men jag tycker mig ha anat hur vissas 
kroppsspråk signalerar irritation över detta. 
 
 
Energier och flockbeteenden 
 
Följande avsnitt kan för den oinvigda tyckas esoteriskt, vilket enligt mitt tycke gör det än vik-
tigare, då det försöker beskriva den kollektiva sinnesstämning som alltid fluktuerar på huset. 
Då man lever i ett slutet socialt system som detta, menar jag vidare att den intagne – i alla fall 
om han är någorlunda receptiv – med tiden lär sig att ”känna” de ”energier”, det ”tysta kän-
slospel” som alltid rör sig inom gruppen, såväl på grupp- som individuell nivå. I det följande 
ämnar jag använda vargflocken som allegorisk jämförelse, då likheterna mellan en sektions 
eller hela husets intagnas sociala spel påminner om en vargflocks tysta ordning (se även s 43). 
  
Direkt efter upplåsningen påbörjas ”inkännandet” av varandras energier, vilka har påverkats 
och kanske förändrats under de tolv timmar av enskild inlåsning som vi alla gått igenom. Min 
erfarenhet är att man på en åtta-mans sektion förhållandevis autentiskt lär sig hur var och en 
mår efter denna påtvingade enskildhet. Jag vet en intagen som under sin enskildhet laddade 
sig med aggression, vilken, som det tycktes, klev ur cellen som ett åskmoln var dag, och för 
vilken det tycktes krävas en rejäl dos självbehärskning var morgon för att, så att säga, återigen 
hamna ”i fas”, för att inte hamna i bråk med oss andra. Desto fler intagna tycks fungera tvärt-
om, för då man råkar dem på morgonen, utstrålar de tillmötesgående glädje och vänskap, som 
om de under tiden av inlåsning, längtat till att möta flocken och vara sociala. Min känsla är att 
när dessa intagna säger ”gomorron”, så sker ändå detta med en känsla som jag vill jämföra 
med någon form av ”kärlek” eller kamratskap, trots – och detta är det essentiella – att man 
egentligen kanske inte tycker så värst mycket om varandra. Till slut lär vi oss att vi ”måste” 
göra det, eller åtminstånde försöka. För om inte, så ”smittas” de övriga. Då går missämjan ut 
över hela gruppen, inte bara över hur den enskilde mår.  
                                                                                                                                                   
uttrycket var så passande att jag lånade det. När jag nämnde detta självironiska uttryck för intagna på E, tycktes 
inte någon uppfatta det som varken träffande eller roligt. Tvärtom såg de stötta och irriterade ut. 
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Liksom vargflocken kommer vår sektion att utgöra vår flock, och om det någonstans i flocken 
florerar starka negativa energier, så kommer dessa att sprida sig till de resterande. De kommer 
kanske inte att direkt känna och förstå exakt varifrån negativiteten kommer, men den kommer 
likväl att ladda varje enskild individ. Jag tror heller inte att någon, i alla fall inte under de 
första åren på fängelset, innan man blivit så pass rutinerade att man lärt sig ”känna” dessa 
flockstämningar, på ett explicit plan kan redogöra för detta, ibland motvilliga accepterande 
utav varandra, utan att det är själva ”flockdynamiken” som på ett närmast osynligt vis ”drar i 
våra trådar” – för flocksynergins bästa. Följande brasklapp bör dock noteras: För att nämnda 
flockdynamik skall fungera, får inte någon på avdelningen vara alltför störd. Om så är fallet, 
känner han inte av, eller bryr sig om, några som helst stämningar, vilket gör att hans dysfunk-
tionella sinne hela tiden påverkar gruppen så att någon ”god rytm” får svårt att uppkomma. I 
bästa fall, tar det lång tid för gruppen att ”hitta rytmen”, då vi alla måste lära oss att ”begripa”, 
och sedan vara följsamma gentemot nämnda medlem. Att å den andra sidan, helt och hållet 
försöka att fysiskt och mentalt, avskärma honom, brukar inte fungera, då denna strategi alltid 
skapar disharmoni i resten av gruppen – flocken kan inte förtränga en medlem. Vad jag egent-
ligen vill ha sagt, är att man inom en så här pass liten fängelseavdelning, med tiden, faktiskt 
lär sig att förstå och acceptera varandra – inte för att vi på ett gott och medvetet plan absolut 
vill gilla varandra, utan för att ”flockbeteendet” driver oss därhän.  
 
Men också på grund av att man bär med sig negativa känslor in i cellen efter inlåsningen, som 
där kommer att ältas och plåga oss. Det intressant med detta, är att det krävs ytterst lite ”miss-
ämja” – kanske bara ett litet missförstånd mellan två goda vänner – för att ältandet och grubb-
landet ska komma över en i cellens tysta ensamhet. Under dagtid, då vi är tillsammans, tend-
erar alla att förmå ”tysta ner” sina inre tankar, sitt grubblande. Men när vi blir ensamma i vår 
cell, på grund av vårt förminskade medvetandefält, så vet jag att små, små ”smulor av oro kan 
växa sig stora som nygräddade ångestlimpor”. Limpor som kan ”ta över” våra tankar och få 
inlåsningen att bli ett enda aggressivt eller depressivt funderande. I cellen förstoras allt, sär-
skilt oros- och ångesttankar. Men om den intagne har lärt sig att handskas med sin emotional-
itet, tillsammans med den rutin han fått av åren i cell han tillgodogjort sig, är min erfarenhet 
att han (i bästa fall), utifrån sin självbevarelsedrift, ”lär” sig att inte bråka med andra, då de 
negativareaktiva energierna slår tillbaka på honom själv. På övervåningen, där ”tuppfäktning-
en” är betydligt explicitare, har jag hört intagna berätta hur dåligt de mår av detta ständiga 
ackumulerande, transformerande och överreagerande av små konflikter, som gör att de aldrig 
kan slappna av, och som till slut tär på dem.  
 
Å andra sidan syns flockmentaliteten i sin positivaste dager då någon mår dåligt. Vid ett till-
fälle, trots att den drabbade kanske var minst populär av alla, trots att han var mycket antisoc-
ial, och trots att ofta hånades, så kom många till hans undsättning då han råkade illa ut. Då 
klev intagna från hans sektion, men även från de övriga tre sektionerna, in och stöttade honom 
på ett till synes varmt och tydligt vis. Enligt min hypotes gjorde de detta för att han var en i 
flocken – för att det är ett ”sunt flockbeteende” att stödja flockens för tillfället svaga länk – 
om ej, så drabbar hans negativa energier flocken som helhet. Alltså inte i första hand för att de 
kände empati, utan mer på grund av en (omedveten) ”grupp-självbevarelsedrift”.73 Som ett 
strävande mot ett stärkande av flocken fungerar nog även det så vanligt förekommande, till 
synes ”mekaniska” gruppskrattandet, då munnarna skrattar, men inte resten av kropparna. 
 
                                                
73 Nämnda ”flockdynamik” anar jag också är i funktion på andra ”hårdare” fängelseavdelningar. Där är det 
betydligt vanligare att svaga fångar ofta blir utjagade och tvingade att flytta från avdelningen och söka självvald 
isolering. I värsta fall får de stryk till synes utan anledning, då flockens svagaste länk ”måste” avlägsnas. 
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Med tiden kom husets fyra sektioner att hitta sin egen dynamik, och oavsett hur varje avdel-
nings dynamik såg ut (då tänker jag närmast på 2-H, vilken fungerade dåligt, men som ändå, 
vilket är det viktiga, fungerade utifrån ett givet och igenkännbart mönster), så kom de fyra 
”sektionsflockarna” att söka sig till varandra, gentemot en enhet, en enda stor flock. Dit jag 
vill komma är, att under mina fem år kom hela huset, särskilt under de senaste 2-3 åren, att 
upplevas som en enda stor flock, där den beskrivna positiva sektionsdynamiken kom att spri-
da sig, och till slut innefatta hela huset. Men med den skillnaden att ”husflocken” hela tiden 
fungerade med den implicita uppfattningen att varje ”ursprungsflock” har en egen autonomi.  
 
Ju längre vissa ”sunda” intagna med hög hierarkisk ställning kom att stanna på huset, och ju 
mindre omsättning på intagna, desto mer kom vi alla att lära känna varandra, lära oss förstå 
varandras personligheter, goda och dåliga sidor. Framförallt kom vi att få del av varandras 
livshistorier – direkt från vederbörande eller genom ryktesspridning – och få insikt i hur den 
medintagnes väg fram till brottet såg ut – varför det blev som det blev. Och dessa närmanden 
möjliggjorde uppfattningen av att många av oss faktiskt har en liknande livshistoria. Enligt 
min erfarenhet bidrog detta till öka det empatiska inkännandet och ”höja värmen” bland oss. 
Den harmoniska balansen berodde på att vi alla alltmer kom att förstå varandra, känna oss 
trygga med varandra, identifiera oss med varandra, och på så vis faktiskt tycka om varandra 
(vilket ju senare kom att förändras till det sämre, se s 39 och s 65).  
 
 
Det smärtsamma lidandet 
 
Plågas vissa fångar mer utav fängelsevistelsen jämfört med andra fångar? Ja, det är min be-
stämda uppfattning. Och skillnaden i fråga om plåga beror bland annat på om vi har barn eller 
ej; och om vi har barn, hur förhållandet ser ut oss emellan. För vissa intagna uppkommer ock-
så en stor plåga av att ständigt underkasta sig kriminalvårdens kontrollregim. För andra är den 
största plågan att de tvingas leva tillsammans med andra intagna och inordna sig i en kultur 
som de egentligen, mer eller mindre föraktar. Med andra ord; varifrån plågan kommer, och 
hur stark plågan är, skiljer sig mycket åt beroende på den intagnes bakgrund och personlighet.  
 
Det första året, eller åren, är alltid en plåga: När jag kom ny sa alla, personal som medfångar, 
att ”det tar ungefär två år innan du landar”, två år innan chockbearbetningsprocessen har 
bearbetats och acklimatiserandet in i denna miljö och kultur till fullo är gjord. ”Nå, har du 
landat än då?”, var en fråga många ställde under det första året. ”Ja”, sa jag alltid ”Det tror jag 
att jag har”, vilket det då kändes som att jag hade gjort. Men om jag nu, i efterhand, försöker 
tolka mitt acklimatiserande till och accepterande av detta ”nya liv”, vill jag hålla med om att 
det tar ungefär två år att fullt ut integrera med detta livsöde. 
 
 
Faserna i acklimatiseringsprocessen för nydömda  
 
Utifrån min egen och andra livs-/långtidares erfarenhet  – generellt sett och mycket skissartat 
– ser de olika faserna i acklimatiseringsprocessen ungefär ut som här följer. Processerna som 
beskrivs i detta avsnitt springer i första hand ur vederbörandes kris- och copingprocess, som 
beskrivs på s 25-26 och s 26-29. 
 
 
De första dagarna efter ankomsten 
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Då är den nydömde försiktig, underdånig och följsam, fast det är få som utåt sett visar rädsla. 
Jag erfar att majoriteten visar upp en sammanbiten fasad, ett uttryck som påvisar osäkerhet, 
men ändå en viss integritet. Helt enkelt en ”ödmjukhet” inför detta, för dem nya samhälle. 
Innerst inne är nog många rädda, men jag tror att de flesta under häktestiden har laddat psyket 
med en viss ”hårdhet”, då de vet att de inte kan undkomma sitt öde. Jag tror vidare att de 
flesta, i högsta grad på grund av demonisering utifrån media och fiktion, tror sig veta, att om 
de inledningsvis visar sig svaga och rädda, kommer medfångarna att ”äta upp dem”.  
 
Min erfarenhet är att så gott som alla blir relativt väl mottagna. Att de som visar sig dömda för 
ett ”godkänt” brott (se s 13), samt äger en viss social kompetens, alltid blir gott mottagna. Den 
vars brott däremot ses som ”tvivelaktigt”74 blir emottagen mer reserverat, och ibland hotfullt. 
Men det har endast skett i en handfull fall att en nykommen hotats med stryk, så att vakterna 
blivit tvungna att skydda och omedelbart omplacera honom. De som under de första dagarna 
blir behandlade med en viss reservation och kylighet, blir ändå inlemmade i kamratskapet, 
men med den skillnaden att det kanske tar lite längre tid jämfört med de direkt accepterade.  
 
 
De nästkommande 2-3 månaderna 
 
Efter den första veckans uppmärksamhet och nyfikna frågor, börjar den nyintagne att lämnas 
alltmer åt sig själv. Då är det relativt vanligt att han vistas mycket i sin bakre region, i sin cell 
och tittar på TV ensam, för att då och då framträda under ”små utflykter” på sektionen, för att 
hämta mat eller använda avdelningstelefonen, men också för att ”pröva sina vingar”. Nu lider 
han verkligen. Nu tänker han, grubblar och försöker känna in, acceptera och förställa sig själv 
som en del av detta samhälle. Nu funderar han över alla de medintagna som han hittills mött, 
och försöker ”känna av” stämningarna gentemot honom.  
 
För de som gillar att idrotta eller spela kort kan det gå fort att inlemmas i avdelningslivet, me-
dan andra successivt integreras. De mentala svackorna75, då ångesten över ödet och brottet gör 
sig gällande, kommer i denna fas över honom flera gånger dagligen. Han är mentalt trött, då 
alla nya intryck, liksom de kognitiva processer de medför, tar mycket energi. Om han har 
funnit en vän som han kan ty sig till, kan detta skynda på övergången till nästa fas. 
 
 
Det första året på anstalt 
 

                                                
74 Till exempel brott mot kvinnor och/eller brott där uppsåtet och/eller våldet varit udda eller ”sjukt”. I detta sam-
manhang spelar även medias bevakning och utmålande av brottet och gärningsmannen roll, då vi fångar också 
ser på TV och läser tidningar, och då vi generellt sett (vilket kan tyckas konstigt) faktiskt reagerar på våldsbrott-
en vi får del av genom media på ungefär samma vis som ni på utsidan; alltså, beroende på brottets karaktär, med 
alltifrån äckel, ilska och förakt, till en viss (subjektivt igenkännande) ”förståelse”, empati och en ”suckande 
känsla” av ”…fan vad onödigt”. Utifrån min erfarenhet ”dömer” vi ofta lika hårt som ”Svensson” på utsidan gör.  
75 Dessa så kallade ”svackor” är tydliga, och närmast oundvikliga. De inträffar cykliskt, med allt längre perioder 
av välmående/välbefinnande mellan skoven. Att lära sig att adekvat bearbeta (inte fly ifrån), förstå och acceptera 
dessa svackor som något ”normalt”, som en process i vilken vi behandlar det som hänt, är väldigt viktigt för be-
arbetningen av krisen, smärtan och för det successiva ”tillfrisknandet”. Alla som lever eller verkar inom fängel-
sesfären vet vad en svacka är för någonting, och tyvärr, enligt min mening, så är det mycket ovanligt att fången 
alls får någon professionell hjälp med denna bearbetning, och detta är högst beklagligt utifrån ett kriminalvårds-
perspektiv, då den intagne i detta läge lägger grunden för och skapar det mönster varifrån han i fortsättningen av 
verkställigheten kommer att hämta sina copingstrategier då han mår dåligt. Alternativt, vilket kanske är än van-
ligare, att han i denna fas av verkställigheten nyttjar redan inlärda negativa, mindre adekvata copingstrategier.  
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Nu har den ångesten lagt sig. Alltmer börjar vederbörande att ta för sig. Nu kan det komma 
hela dagar där han ej hamnar i svacka. Han har förmodligen även börjat känna en slags ”var-
dag” i sitt medvetande- och tidsperspektiv. Svackorna som ändå regelbundet inträffar, brukar 
göra så under helgerna, då stämningen på huset är en annan, men kanske främst på att han då 
tänker mycket på livet på utsidan; på sina anhöriga. Grovt generaliserat befinner sig den ny-
dömde i en reaktionsfas (se s 25-26) under hela det första året, där tiden i huvudsak går ut på 
att acceptera läget och erkänna sig själv och sina (eventuella) handlingar såsom verkliga. 
 
 
Det andra året på anstalt  
 
År två brukar de rutinerade intagna mena är än värre jämfört med det första, då den nydömde 
befunnit sig i en ”mental dimma”, där han kämpat med såväl sitt inre som med att assimileras 
till fängelsemiljön; där kämpande fungerat som en slags smärtlindring. Jämfört med det kom-
mer tristessen att vara den största fienden under år två. Då kommer vederbörande, som numer 
fullt ut blivit en del av detta fångsamhälle, att börjar inse vidden av sitt straff – främst tids-
perspektivet – och hur livet på utsidan går vidare utan honom. Förhållandevis ofta upplever 
han nu dagar som egentligen är mycket bra – dagar, kanske till och med en hel vecka, då han 
grubblar relativt lite. Framförallt att han inte längre ”gräver ner sig” i kontrafaktiska inre reso-
nemang, utan tar vara på dagarna och gemenskapen på ett vis som ändå ger en viss tillfred-
ställelse. Under det andra året börjar hans rollrepertoar och rutiner att präglas allt djupare, 
roller och rutiner som på gott och ont gör hans vardag, en vardag med alltmer livsglädje  
 
 
Åren därefter 
 
Den intagne har nu ”landat”, men hur han landat är egentligen det allra viktigaste, och det be-
ror på följande faktorer; den sektion han hamnat på, personligheten, chockbearbetningen, cop-
ingstrategin, det eventuella finnandet av en nisch, samt det brott han begått. Hädanefter kom-
mer livet att mer eller mindre bli rutin. Förvisso kommer han att påverkas, positivt eller nega-
tivt, utav händelser inne och på utsidan, och visst kommer fortfarande de depressiva svackor-
na att komma över honom, dock med än längre tid mellan skoven. Hädanefter kommer ändå 
den ständiga plågan att bli en del av honom själv, en del som blir så ”naturlig” att den nästan 
känns som om den alltid funnits där, och som därför heller inte längre, så ofta i alla fall, gör 
sig påmind. Likaså är det med skulden och skammen. Utifrån min tolkning skiljer sig egent-
ligen inte hans vardagliga sinnesstämning ifrån gemene mans – livet som fånge har normal-
iserats och blivit ”hans” liv, ett liv med upp- och nedgångar, ett liv som är värt att leva.76 
 
 
Fängelsemiljön per se som plåga 
 
Att tvingas leva med personer som man inte själv har valt, eller än värre, som man fruktar 
eller tycker illa om, är självfallet en plåga. Utifrån min erfarenhet vänjer sig de flesta, men 

                                                
76 Detta stycke har skrivits utifrån ett mycket subjektivt perspektiv, utifrån mig själv och utifrån de medintagna 
som jag dagligen umgåtts med. Därför bör en mycket tydlig brasklapp läggas till, vilken tydliggör att långtifrån 
alla går igenom ovannämnda faser och sinnesstämningar, i alla fall inte på det förhållandevis positiva sätt som 
här beskrivits. Likaså bör det påpekas och förtydligas att den jämförelsevis goda miljön på E-huset torde vara en 
mycket viktig förutsättning för nämnda beskrivning. Då jag genom hörsägen fått beskrivit för mig hur annorlun-
da andra avdelningar är, så blir min tolkning att nämnda scenarion förmodligen inte är representativa för livs- 
och långtidsdömda som börjar sin verkställighet på andra avdelningar. 
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inte alla. Jag tolkar att vissa intagna känner sig bättre och mer ”belevade” än sina medfångar, 
och dessa belevade intagna tycks ofta gnälla och klaga över ”de sämre” medfångarna, hur de 
hatar att behöva ha kontakt med dem, som om de hämtar kraft från detta jämförande, där de 
själva naturligtvis alltid hamnar i bättre dager (se s 70). På E-huset finns det givetvis också 
intagna som faktiskt är direkt farliga, och att leva med dem, även om man vänjer sig, utgör en 
psykisk stress och därmed en plåga. Och då man ju inte vill råka illa ut, får man därmed, mer 
eller mindre lov att vara följsam och rätta sig efter detta faktum – lära sig ”gå på tå”.  
 
De utlänningar som inte talar svenska, som kanske inte finner någon medfånge att prata ”sitt” 
språk med, kommer givetvis att plågas utifrån en ytterligare dimension jämfört med oss andra.  
 
Ytterligare en plåga är att vi måste underordna oss den förnedring det innebär att underkasta 
sig kontrollregimen på ett fängelse av högsta säkerhetsklass. Många av oss vänjer sig, ser 
detta som en del av att vara fånge, spelar vår roll väl och förstår att anstalten måste utföra 
detta. Även om vi inte gillar det, känner vi inte dessa övergrepp som personliga. Jag tror dock 
att vi är i minoritet. Istället uppfattar jag att de flesta aldrig ”lär sig” att underordna sig myn-
digheten. De bygger istället upp en allt värre ilska inför de vakter och det system som ständigt 
förnedrar dem. Att alltid känna detta hat, denna förödmjukelse, skapar så klart aggressioner, 
och påverkar därmed den intagne på ett mycket plågsamt vis. 
 
 
Lidandet i förhållande till de anhöriga 
 
Flera intagna brukar uttrycka: ”Vore det inte för ungarna skulle allt ändå vara okey. Då skulle 
jag kunna ta mitt straff utan problem.”77 För då den intagne väl har ”landat”, i synnerhet om 
han har landat väl och funnit livskvalitet (även) här inne, brukar det vara barnen som är den 
största kontinuerliga källan till plåga (men förstås också till glädje). Längtan; oron för att de 
ska glömma bort honom; det faktum att han i praktiken närmast gjort dem faderslösa; hur 
barnen ser på brottet och behandlas utav lekkamraterna på grund av deras pappas situation; 
samt den vanliga oron som en förälder känner, är en plåga som papporna på E-huset känner.78  
 
För de som har fru eller flickvän infinner sig en plåga som på många sätt liknar den nyss 
beskrivna. Beroende på olika faktorer så lever förmodligen den intagne med den ständiga 
oron över att hon förr eller senare skall lämna honom och/eller vara otrogen.  
 
Den skam som genom brottet och domen har påfört de anhöriga är plågsam. Många pratar om 
sina mödrar, och hur de plågas över att ha orsakat henne den smärta som det innebär att se sin 
son i denna situation. För de med föräldrarna i ett land långt ifrån Sverige, kan plågan vara än 
värre. Föräldrarna kan kanske inte komma på besök. De utrikes telefonsamtalen är betydligt 
dyrare. Jag vet att vissa utländska intagna väljer att aldrig berätta sanningen för sin mor, då de 
menar att ”hon inte skulle klara det”, men ibland vet dock någon annan anhörig sanningen. 
 
En del intagna har en tät kontakt med sina anhöriga, medan andra inte har någon kontakt alls 
– sedan finns förstås hela spektrat däremellan. För de som närmast är isolerade, kan det 
innebära en plåga att ständigt (ofta ofrånkomligt) få del av de medintagnas liv med sina nära 
och kära. Att se sin medfånge laga mat, skina av lycka och längtan, då han inom kort ska gå 
                                                
77 Uppskattningsvis brukar de intagna som också är fäder, uppgå till ungefär två tredjedelar utav alla på huset. 
78 Se gärna Boswell, 2002; Kriminalvårdsstyrelsen/Socialstyrelsen, 1998; Melin, 1998 och Murray & 
Farrington, 2005 för en god belysning av denna problematik.  
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till anstaltslägenheten för att under 48 timmar tillbringa tiden med sin kära fru/flickvän och 
barn, utgör säkerligen en plåga för den ensamme intagne, särskilt om han också har barn, men 
som modern till dessa/detta inte låter honom träffa – vilket är vanligt förekommande.  
 
 
Skuld, skam och existentiell ångest  
 
Att behöva sitta så länge i fängsligt förvar som vi ska göra, innebär att existentiella frågeställ-
ningar gör sig gällande. Grubblerier som berör allt ifrån den frustration det innebär att försöka 
förstå och finna meningen med livet, till mer individuella frågeställningar, såsom ”Varför har 
det här hänt mig?” Många dras också med en ständig existentiell skuld, kanske särskilt de som 
är dömda för någon form av relationsnära mord (se s 15), och funderar över ”Hur kunde jag 
göra detta?”, ”Varför!?” och ”Vem är jag egentligen?”, vilket kan medföra ångestupplevelser 
med risk för självdestruktivitet som följd. Det kan även leda till ett ”vakuum”, då livet kan 
kännas ”helt tomt”, totalt menings- och innehållslöst – apati.  
 
Om dessa tankar och känslor får pågå alltför länge kan det leda till olika grader av existentiell 
neuros, där ”viljan till mening” i livet påverkas negativt. Min erfarenhet är att få bryter ihop. 
Att så gott som alla (som väl kommit till E i alla fall, då det alls inte är ovanligt att livstids-
dömda förvaras på psykavdelningar) ”biter ihop”, tar och går igenom straffet ”som en man”  
(s 9, hypermanlighet). Men, och detta ser jag som viktigt, på bekostnad av att de ”stänger av” 
sitt känslospråk och med tiden blir kalla, cyniska och bittra. Denna copingstrategi får med 
tiden en ganska kraftig inverkan på hela personligheten – i alla fall den del som visas utåt – på 
så vis att många med tiden syns alltmer ”tomma”, som om inget längre tycks riktigt äkta, med 
undantag av den med jämna mellanrum uppblossade vreden.  
 
För oss som är dömda till livstid, utgör även den ständiga osäkerheten avseende om eller när 
man ska bli frisläppt en gnagande plåga. Detta är alla intagna på E-huset högst medvetna om, 
och en vanlig kommentar från någon långtidsdömd som sitter och gnäller över något, då en 
livstidare närmar sig, kan vara: ”Oj då, förlåt, jag ska väl inte klaga.” Jag har ju i alla fall ett 
slutdatum”. Men hur vi livstidsdömda hanterar denna osäkerhet skiljer sig mycket åt från den 
ena till den andra. Vissa är positiva och hoppfulla, medan andra inte visar något hopp alls. De 
säger ofta att de ”skiter i det”, att ”mej släpper de nog inte ut i alla fall.”  
 
För att i möjligaste mån lindra plågan av att sitta i fängelse, men kanske också för att försöka 
häva den psykiska problematik som funnits hos vederbörande långt innan han åkte in, så äter 
många medicin, vilket jag uppskattar till hälften av oss. Sömn- eller insomningspreparat och 
oros- och ångestdämpande mediciner är vanligast. En handfull intagna får tunga mediciner var 
dag, vilket oftast utgörs av mycket dämpande psykoshämmande neuroleptika.79 Det är intagna 
som intar neuroleptika som visar upp tydliga biverkningar i form av fetma eller uppblåst 
mage, släpande gångstil och ett i övrigt lojt och avtrubbat uttryck. Vidare vet jag att ett antal 
intagna tar så kallade ”lyckopiller", antidepressiva SSRI-preparat (Selective Serotonin 
Reuptake Inhibitors) vilka får vederbörande i en jämnare mental balans.  
 

                                                
79 Kriminalvården får ej dela ut benzodiazepiner (typ; Valium och Sobril), vilket många behöver/vill ha, då dessa 
preparat är beroendeframkallande samt narkotikaklassade av Kriminalvården. Som substitut skriver de istället ut 
neuroleptika; psykoshämmande psykofarmaka vars (bi)effekt är lugnande. ”…medel som används vid be-
handling av schizofreni…[t ex Hibernal eller Zyprexa vars effekter karaktäriseras av] nedsatt reaktion på yttre 
stimuli och nedsatt initiativ, allt utan nämnvärd sänkning av vakenheten.” (Ottosson, 2004, s 186).  
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En i vissa fall mycket synlig psykosomatisk effekt av den själsliga plågan, är den fetma må-
nga drar på sig under sin verkställighet på grund av sockersuget och tröstätandet. Det är van-
ligt att intagnas ätstörningar uppkommer av tristess. På grund av att allt känns så enahanda 
och trist, och att smakupplevelsen per se tycks vara den enda – och starkaste – upplevelsen 
som är möjlig, utan att vederbörande behöver använda någon större ansträngning.  
 
 
Finns det livskvalitet på E-huset?  
 
Jag ska här nedan, vilket kan tyckas absurt, beskriva aspekterna av att vara fånge, som faktiskt 
kan tolkas som positiva. För hur det än är, särskilt för en livstidfånge, gäller det att hitta ”ljus-
punkterna” i tillvaron. Verkställigheten kommer de facto att vara en mycket lång och ofrån-
komlig del av ens liv – ja, detta är numer livet, och det blir närmast ens ”skyldighet” (gente-
mot sig själv) att ändå försöka ta tillvara på det och skapa livskvalitet. 
Man skulle kunna tro att fängelsestraffet i sig är en plåga, att det per automatik måste vara 
plågsamt att sitta i fängelse – och att det så bör vara. Men så är inte fallet. Inte utifrån mina 
erfarenheter – i alla fall inte hela tiden. För, när – eller ska jag säga; om – den intagne väl 
”landat rätt” (se s 25-29, 78-80) i sin verkställighet, kan majoriteten av tiden han är vaken 
vara utav ett så pass positivt värde, att han faktiskt njuter också av detta (dessvärre inlåsta) liv. 
Dessutom; den cirka tredjedel av dygnet då vi alla sover, spelar det ju egentligen ändå inte så 
stor roll var vi befinner oss, ”fria” eller i en cell, för då är vi ju ändå i ”drömmarnas värld”. 
 
Avseende den intagnes vardagliga praktik, utifrån kriminalvårdens syfte, fungerar egentligen 
inte E-huset som något annat än en upptagningsplats för nydömda livstidare, där vi, under vår 
första fas av verkställigheten egentligen bara ska förvaras;80 inlemmas, disciplineras och lära 
oss acceptera vår situation som lång- eller livstidsdömd. All den – tid – vi som sitter i fängel-
se, till skillnad mot många av Er på utsidan, har till vårt – fria – förfogande, som vi kan spen-
dera på oss själva, kan, lite krasst uttryckt vara den allra största kvalitetsgivande faktorn i 
fängelsevistelsen. För hur många av er på utsidan får så mycket tid över till avkoppling som 
vi? Om inte den intagnes egna problematik verkar alltför hämmande, så bör den intagne, ur ett 
krasst perspektiv, kunna lära sig att ”gilla läget”, acceptera och se de positiva aspekter som 
avskärmingen ifrån det övriga samhället ändå kan ge. Det handlar om inställning, men också 
om förmågan till fantasi och kontinuerligt kunna förnya sig. Regelbundenheten i allt medför 
ändå tristess, en tristess som hela tiden måste bearbetas för att man inte ska ”tappa greppet” 
och glida in i apati. Det handlar om självbevarelsedrift. Njutningar som vi regelbundet kan 
hänge oss åt är att lyssna på musik, läsa, se på TV, fika, spela kort, umgås och att idrotta.  

 
För en del infinner sig som bekant starka känslor av existentiell karaktär. Detta, samt det fakt-
um att det arbetar många präster, pastorer och diakoner på anstalten, medför att alla dörrar in i 
religionens land kommer att stå vidöppna för alla ”sökande”. Jag vet att vi är relativt många 
som under perioder sökt oss till religionen för att undersöka om den kan ge oss den tröst, det 
hopp och den ”förklaring” vi så hett önskar oss.81 Enligt min erfarenhet är det endast ett fåtal 
som fullt ut har blivit ”frälsta”, emedan relativt många nog har blivit lite halvreligiösa. De 
                                                
80 ”Verksamheten där [på E-huset] skall syfta till att hjälpa den intagne att komma till insikt om att acceptera sin 
nya livssituation.”, skriver Berger och Jansson (2003, s 50-51) i Långtidsdömdas verkställighet. En rapport med 
förbättringsförslag från Kriminalvårdsstyrelsen. ”Initialtiden bör vara lugn, men meningsfull…Bostadsmiljöerna 
bör vara lugna, men små avbrott i vardagen som bryter rutinerna kan vara välgörande…professionellt samtals-
stöd ges, för att bearbeta skuldproblematik och depression samt för att ge verktyg att kunna hantera ett livstids-
straff.”, står det i den interna skriften Riktlinjer för livstidsdömdas verkställighet (Nilsson, 2006). 
81 Vercruysse och Chandlers (1992) studie om coping vid hemlängtan (och hem längtar vi verkligen) visade att 
religionssökande var en de vanligaste strategierna för att ta sig igenom plågan.  
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börjar gå på en eller annan gudstjänst, byter då och då några ord med kyrkans företrädare, 
kanske pryder någon del av sin cell eller sin kropp med en religiös symbol, utan att för den 
skull, på något djupare vis, anamma eller intressera sig för det religiösa innehållet. Religionen 
kommer istället att fungera som en slags ”god utpost”, eller ”livboj”, i denna ”onda och plåg-
samma värld”. Hur som helst vill jag påstå att det religionen, samt dess företrädare, ger oss 
intagna, är just ”strimmor av kärlek” och tröst…och därmed livskvalitet.82  
 
För mellan fem till tio stycken har universitets- och högskolestudier blivit den viktigaste 
källan till livskvalitet. Vanligast förekommande ämnen är psykologi, sociologi och teologi. 
Livskvalitetskänslan därigenom härrör främst ur de kunskaper om en själv och om världen i 
stort som studierna ger. Det får även dagarna att gå fort, och vardagen att kännas meningsfull, 
då fängelsetiden ändock kan upplevas som meningsskapande. Studierna ger oss även ett 
långsiktigt mål i form av ett ljusare framtidsperspektiv, liksom studietakten ger oss kontinuer-
liga kortsiktiga mål att uppfylla.83  
 
Avseende njutande av musik, beställer flera regelbundet musik per postorder. En intagen läg-
ger alla sina pengar på CD:n. ”Här inne har jag all tid i världen att njuta av och utforska mus-
ikens värld.”, säger han. Tiden till att läsa skönlitteratur utnyttjar en del. Men flera har sagt att 
de egentligen önskar läsa mer än de gör, men att oron medför att de aldrig klarar av det. Se på 
TV får vi också massor med tid till, och ingen behöver någonsin säga att han missat något 
program beroende på att han inte har tid. Å den andra sidan vet jag att många, efter år av ”TV-
missbruk” närmast börjar ”hata” TV:n. Ändå fastnar många kvar i detta, vilket ofta leder till 
rastlöshet och ett ständigt zappande mellan kanalerna, utan att egentligen se färdigt något 
program alls. ”Innan jag åkte in”, berättar en kille, ”så brukade jag ofta hyra film, djupa filmer 
…jag älskade att softa framför TV:n. Men nu får jag myror i kroppen efter inlåsning, klarar 
aldrig mer än fem minuter av en film. Jag vet inte vad som hänt med mig. Egentligen mår jag 
ju okey. Det måste vara någon skada som jag har fått under de år som jag suttit”, säger han.  
 
Vi som behöver ju egentligen inte, om vi inte så önskar, ta något som helst ansvar för någon-
ting. Maten kommer på vagn två gånger om dagen.84 Tvätten får vi tvättad och lönebidraget 
ger 350 kronor i veckan. I praktiken medför det att vi egentligen är väldigt ”fria” – Fria ifrån 
ansvar. Så, när den intagne väl har accepterat sitt öde, lärt sig leva i denna miljö, funnit den 
nisch som kan ge vardagen mening; då kan detta livet ändå ses som helt acceptabelt – 
framförallt stresslöst och bekymmersfritt.  
 
Vidare uppfattar jag att vissa intagna varit förhållandevis marginaliserade på utsidan. Med 
tanke på vad jag tidigare beskrivit rörande vår starka gemenskap, kan detta ge denne förut så 
utstötta mannen en känsla av, om inte kärlek, så i all fall gemenskap. Här inne kan han fakt-
iskt ”bli någon”. Någon som ”är med”, som har sina vänner inom ett antal meters omkrets och 
som aldrig, så länge han sitter i fängelse i alla fall, behöver längta efter tillhörighet och goda 

                                                
82 Jag själv har sedan häktestiden studerat och praktiserat buddhism. Utifrån insikterna om mig själv som person, 
människan som varelse, samt den livs- och världssyn som buddhismen har givit mig, menar jag att den har betytt 
lika mycket för min personliga mognad och utveckling som mina högre studier har betytt. Under åren på E-huset 
träffade jag aldrig någon annan buddhist. 
83 Fredrik Granlund (2007) har i sin C-uppsats i Sociologi, Början på något nytt! En studie om 
motivationsfaktorer på Kumlafängelset, kommit fram till att just högre studier är en stark faktor och katalysator 
för den livsstilskriminella att ändra livsstil och skaffa sig en ny identitet. En intressant aspekt i och med detta, är 
att högre studier på en ”hård” fängelseavdelning (D-huset) inte tycks utgöra något hot mot den kriminella kultur 
som i övrigt råder på avdelningen – en erfarenhet som jag även gjort på E-huset.  
84 OBS! Innan våren 2006, då vi fick självhushåll. 
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samtal. Om konstellationen av intagna är acceptabel, om individen ifråga känner sig säker i 
sin roll, tror jag faktiskt att vissa ändå har det ganska bra, kanske bättre än de hade det där ute. 
  
En del skaffar sig en hierarkisk position som de inte kan ha kvar på utsidan. Och då vännerna 
numer kanske bara utgörs av just andra intagna, plus att han själv vid det här laget normerats 
och lagt sig till med både ”kåk-jargong” och ”kåk-mentalitet” (är prisoniserad och institution-
aliserad), är det, beroende på ålder och mentalitet, förmodligen otroligt att han någonsin ska 
förmå att vända denna trend. I fängelset har han funnit sin identitet; där är han någon. Någon 
som respekteras; någon som assimilerats och lärt sig smälta in; någon som smälter in, som 
inte är så annorlunda jämfört med samhällets övriga individer. Nog är väl ändå detta en form 
av livskvalitet? Nog ger det väl honom självkänsla? Eller är det bara ”pseudointimitet genom 
en av samhället skapad surrogatverklighet”85, kan man fråga sig? 
 
11. AVSLUTNING 
 
Resultatdiskussion 
 
Besvarande av frågeställningarna 
 
1. Hur struktureras ett dagligt liv på en lång- och livstidsavdelning? 
 
Det dagliga livet följer tydliga strukturer. Jag uppfattar att det är strukturen per se som skapar 
förutsägbarhet och trygghet i ett annars oförutsägbart och otryggt samhälle. Vad som struktur-
eras spelar mindre roll, det viktiga är att det är en struktur som den intagne förlitar sig på.  
 
Den sociala aspekten av struktur fungerar genom att dagen blir inordnad i diverse tids-, plats- 
och göromålsspecifika faser, som de intagna låter sig styras av. Ju tydligare faser och rutiner, 
ju förutsägbarare struktur; och, ju mer av dagen som är strukturerad, ju mindre är risken att 
den ostrukturerade, ”tomma” tiden, ägnas åt negativa tankar och handlingar, såsom oro, ång-
est och depressivitet eller droghantering, annan kriminalitet, hot eller våld. En väl strukturerad 
dag uppfattas positivt av både personal och intagna, men med den viktiga skillnaden att vi 
intagna, i så liten mån som möjligt, vill tilldelas en struktur, en nisch, utan att vi själva, indi-
viduellt eller tillsammans, ges möjlighet att skapa och inordna oss i önskade nischer, och 
därigenom skapa den autonoma struktur som ligger i fas med respektive individs personliga 
fasad. Tyvärr finner inte alla intagna sin nisch eller sin sociala roll, och därför heller ej någon 
struktur. Vissa bär på så mycket personlig problematik att de varken vill eller klarar av en 
strukturerad tillvaro – och det är oftast dessa som kommer att utgöra husets störningselement.  
 
Rörande de psykologiska aspekterna av en strukturerad vardag, är det viktigt att förtydliga att 
vi intagna, som individer, tycks sträva mot rigiditet och struktur. Jag uppfattar att majoriteten 
av oss dras mot en omåttlig, närmast överstrukturerad tillvaro, att strukturerna genom sin en-
sidighet skapar en form av suggestibilitet som verkar mot en ”rytm” som vi kan förlita oss på. 
En rytm som kan vara beroendeframkallande och ibland upplevas som tvingande, men – och 
detta är det essentiella – tränger bort oönskad ”arytmik” i form av ångestgenererande tankar.  
 
I praktiken kan den dagliga tillvarons strukturella praktiker bäst observeras på det individuella 
planet, då var och en skapar sin personliga struktur. Denna individualism kan bäst skönjas på 
nedervåningen, där var och ens dagliga liv ser högst olika ut. Dock finns en gemensam grupp, 

                                                
85 Citerat ur Haugsgjerd, 1999, s 417. Med dessa ord hänvisar Haugsgjerd egentligen till ett helt annat ämne. 
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studenterna, som oftast ägnar hela dagarna åt studier, som genom denna struktur närmast iso-
lerar sig från det traditionella fängelselivet. Rörande den mer kollektiva kroppskulturen, är det 
betingande fenomenet detsamma, men praktiken en annan. Dessa båda uttryck syns både 
överstrukturella och tvångsmässiga, men de ger vardagen mening. En mening som kan tyckas 
konstgjord, men som vi, på grund av fängelsets depraverande effekter, är i behov av. Utöver 
studier och kroppskultur, fungerar matlagning bakning, kortspelet ”Mulle” och TV-spelande 
som de vanligaste sysselsättningarna.  
 
 
2. Hur identifierar sig den intagne med olika rollbeteenden under sin tid på avdelningen? 
 
Den roll som den nykomne med tiden ska komma att förlika sig med, kommer i huvudsak an 
på fyra faktorer: 
 
1) Rollkaraktären kommer till viss del redan att vara förutbestämd av hans brott, etnicitet/ 

nationalitet och de roller han haft på utsidan,  
2) Rollen kommer även att bero på vilken sektion, i vilket team, han placeras. 
3) Den kommer också an på eventuella tidigare verkställigheter, om hans subjektiva roll 

redan är etablerad, om han redan är känd innan han anländer till E-huset. 
 
Dessa tre faktorer är till store del förutbestämda, men därmed inte sagt att den intagnes 
sociala roll fullt ut är determinerad. Kausaliteten till nämnda rollbeteende kommer i lika hög 
grad an på aktörens personlighet och uttrycksöverföring 
 
4)   Beroende på autonomi, självkänsla och intentioner, kommer hans roll i stort sett att bli 

vad han vill att den ska bli. Avhängigt karaktär och viljestyrka kan han forma sin egen 
roll, eller uppgå i de redan färdiga kollektiva sociala roller som gemenskapen påbjuder. 

        
Författaren erfar att man kan kategorisera de intagnas rollbeteenden på flera olika vis; be-
roende av vederbörandes brott kategoriseras han som mördare, knarkhandlare eller rånare; 
och straff, är han livstidare eller icke-livstidare. 
 
Dessa kategoriindelningar determinerar förstås inte rollbeteendena, men kommer ändå, till 
viss del att påverka vederbörandes val av roll. Än mer kategoriserat, utifrån observatörens 
erfarenhet, kan följande mer eller mindre tydliga, ofta överlappande, roller skönjas: 
 
• Invandraren med en tydligt osvensk framtoning, som nästan uteslutande umgås med andra 
      invandrare. Hans kriminalitet har uppkommit tillsammans med landsmän.  
• Den psykiskt sjuke som, kan tyckas, egentligen borde vara intagen inom rättspsykiatrin.  
• Pundaren med tydlig missbrukarbakgrund som påverkar hans uttrycksöverföring. Han är 
      dömd för knarksmuggling (som kurir, ej som organisatör) eller mord i samband drogrus. 
• Svenssonmördaren är den ”vanlige” mannen som i fyllan och villan begått ett mord. Det  
      är även han som mördat fru, flickvän eller respektive ex-fru eller ex-flickvän, oftast i  
      samband med svartsjuka och/eller separation. 
• Yngre högkriminella intagna uttrycker en tydlig kriminell identitet. Deras kollektiva 
      representation och personliga fasad är behäftad med attribut som grova muskler, guld och  
      tatueringar. Dessa aktörer anammar sin sociala roll med stolthet.  
• De avancerade äldre högkriminella består ofta av knarkhandlare i droghanteringens övre  
      strata. Ofta äger dessa ett starkt kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital.  
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De tydligaste kollektiva rollkategorierna är student och kroppsbyggare. Att uppgå i den ena, 
båda eller den andra av dessa kategorier, betyder mer än att bara studera och träna. Med tiden 
kommer aktörens hela uttrycksöverföring att införliva de förväntade uppträdanden, de rutiner 
och manér som traditionellt är förknippade med respektive kollektiva representation.  
 
Med tanke på att rollrepertoaren på ett fängelse till stor del är förutbestämd, att rollerna är få, 
att vi bara umgås med varandra, att vi ganska snart kommer att spela en och samma roll, så 
kommer vi därmed att i mycket hög grad identifiera oss med just denna, ofta enda roll, vi med 
tiden införlivat.  
 
 
 
 
 
3. Vilka formella och informella regler har den intagne att följa? 
 
Formella regler, utöver de som även gäller i samhället i övrigt, är att rymning, arbetsvägran, 
urinprovsvägran, att handha knivar, mobiltelefon, Internet, alkohol, kamera, egna kläder, 
vapenkataloger, porrfilm och att samtala med intagna på andra avdelningar, är förbjudet.  
 
Kontentan av det informella regelverket är att den intagne ska veta sin plats som fånge, och att 
detta innebär ett kontrahent förhållande gentemot personalen. I praktiken innebär det att vi ska 
umgås så lite som möjligt med vakterna, och att vi aldrig någonsin får yppa något om några 
eventuella olagligheter. Framförallt får vi aldrig ange någon. Sker det oegentligheter på avdel-
ningen som man har problem att acceptera, tar man upp det med berörda eller med intagna i 
en ledarposition – aldrig med personalen. Utifrån hörsägen har jag dock fått mig förklarat att 
detta regelverk tolkas mindre hårt på E-huset jämfört med på normalavdelningar.  
 
 
4. Vilken kontakt har de intagna med samhället utanför? 
  
En mycket viktig, dock ensidig, input får vi från TV och tidningar. Därutöver består den in-
direkta kontakten med utsidan genom information från vakterna, lärarna, prästerna och kyrk-
ans besöksgrupp. Kontakter av mer privat karaktär sker genom telefonering med och besök av 
anhöriga. Då varje sektion delar på en trådlös telefon, vilken kan tas med in i cellen, är tele-
fonkontakterna den absolut betydelsefullaste kontakten med utsidan.  
 
Permissioner är förhållandevis sällsynta på E-huset jämfört med andra avdelningar. Då praxis 
avseende livstidsdömda är att vi tidigast efter avtjänade 4 ½ år (beroende på riskbedömning-
en) blir berättigade till normalpermissioner, så innebär detta att E-husets klientels direkta 
kontakt med utsidan enkom kommer att utgöras av de så kallade lufthålspermissionerna, som 
den intagne erhåller en var år, först efter de första två åren av verkställigheten.  
 
 
5. Hur upplever och påverkas de intagna av livssituationen i fängelset? 
  
Det beror på två faktorer; där den oberoende variabeln utgörs av den intagnes personlighet 
(karaktär och temperament) och den beroende variabeln av den copingstrategi han anammar 
för att anpassa sig till den långa verkställigheten. Jag erfar tre huvudsakliga copingstrategier; 
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den inåtvända (depressiva), den utåtriktade (aggressiva) (vilka båda brukar benämnas 
känslofokuserade) och den välanpassade (problemfokuserade) strategin. 
 
Beroende på om den nyintagne placeras på övervåningen eller undervåningen, på om han på 
eget initiativ kan byta sektion, upplever jag att prisoniseringen kommer att påverka vederbör-
ande olika – på övervåningen i hög grad och på undervåningen i låg grad. Av många intagna 
upplevs prisoniseringsprocessen som positiv, genom att de assimileras, anpassar sig, känner 
sig säkrare och får fler likasinnade vänner inom fångsamhället. Av andra intagna upplevs det-
samma som skrämmande och någonting att passa sig för. 
 
Institutionaliseringseffekten är svårare att undkomma. Med tiden är det vanligt att man som 
intagen blir bitter, självcentrerad och förgrovad i uttrycksöverföringen. Detta beror främst på 
två orsaker; dels faktumet att man är intagen, att all vård, övervakning och restriktioner med-
för att man tenderar att rikta fokus mot sig själv. Och dels på att man uteslutande umgås med 
män, för då män kommer samman uppstår en förråande kultur. Därigenom uppstår lidande; 
smärtan som även innefattar det stigma, den skam, skuld, ånger, hemlängtan, ensamhet, för-
nedring och de rädslor som det innebär att sitta i fängelse, med andra, ofta farliga män. Lid-
andet innebär även existentiella grubblerier, där hela ens tillvaro, såväl bakgrund, nutid, fram-
tid och person ifrågasätts. Detta är en omvälvande process som, beroende på det yttre stöd och 
den inre hårdhet vederbörande har, kan påverka på olika sätt; genom att psykologiska skydds-
mekanismer aktiveras och man undertrycker eller förnekar den obehagliga sanningen, 
alternativt att självinsikten ökar och man växer som person.  
 
Observatören kan även konstatera ett kollektivt fenomen som jag benämner flockbeteende, 
som i sin positiva uttrycksform till viss del neutraliserar eller kamouflerar de nämnda bi-
verkningarna av straffet. I flockbeteende ingår förutsägbarhet, vänskap och omhändertagande, 
vilket medför att livet som intagen, av majoriteten, beaktat omständigheterna av att vi de facto 
ska sitta i fängelse under en lång tid, ändå kommer att upplevas som ett bra liv.  
 
 
6. Hur upplevs anpassningsprocessen till livet som intagen? 
  
Den primära anpassningsprocessen för att acceptera livet som livs eller långtidsdömd och 
någorlunda trivas i miljön tar ofta flera år. Därefter avklingar den eller byter skepnad, be-
roende på person och situation. De avancerat kriminella och missbrukare som farit illa på 
utsidan, tycks anpassa sig snabbare, medan vissa aldrig tycks anpassa sig och acceptera sitt 
öde. Hur processen än gestaltar sig, brukar vi hålla lidandet för oss själva – gråta efter 
inlåsning – och visa upp en kontrollerad mask då vi umgås med varandra.  
 
Att dömas till ett långt fängelsestraff är givetvis ett chockartat dråpslag, oavsett bakgrund, och 
för att anpassa sig väl, bör man äga en nödtvungen kognitiv och affektiv förmåga att bearbeta, 
och förhoppningsvis läka, de känslomässiga sår som uppkommit. Men hur var och en hanterar 
detta skiljer sig åt beroende på skydds- och sårbarhetsfaktorer. Vissa får hjälp av en medin-
tagen, andra av sina anhöriga, och somliga av diakonerna eller psykologen. Andra har inte de 
möjligheterna; ofta kommer de att projicera sin frustration på Kriminalvården och/eller andra 
intagna; förvränga sin skuld och/eller hantera sin ångest genom medicinering eller missbruk.    
 
Utöver nämda psykologiska krishantering, är den sociala nischsökandeprocessen en viktig del 
av anpassningen. Denna process tar tid och innebär att den nydömde sakta men säkert börjar 
orientera sig i vardagen. Att han lär känna de intagna på avdelningen, söker efter likasinnade, 
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katalogiserar och lär sig vilka som är ”bra” och vilka som är ”dåliga”. Med tiden börjar den 
psykologiska hantering av krisen han fortfarande till viss del genomgår, att läka ihop med den 
sociala process det innebär att systematisera närmiljön och skaffa sig den identitet och sociala 
roll som med tiden ska manifesteras. När detta är gjort syns han alltmer hemtam och i mindre 
grad grubblande och ångestfull – livet som intagen har därmed blivit vardag.  
 
 
Slutsatser 
 
Den första slutsatsen är att det är stor skillnad på övervåningens och undervåningens kultur. 
Att det i stort sett endast finns två stycken etablerade nischer; och har den intagne inget in-
tresse för någondera, kommer det an på hans egen förmåga att försöka finna sin egen nisch. 
Att just högre studier är så populärt och frekvent, torde vara unikt för svensk kriminalvård. 
 
Den andra slutsatsen är att majoriteten utifrån de givna förutsättningarna ändå tycks trivas 
mycket bra på E-huset, vilket tycks bero på att antalet positiva ledare tillåts vara fler och 
starkare än de negativa ledarna. Dessa positiva ledare, tillsammans med ”Svenssonfångarna”, 
har skapat och vidmakthåller en kultur som inte låter sig påverkas av den traditionella fängel-
sekulturen i alltför hög grad. Atmosfären på E-huset är inte explicit rå och våldsam; dock 
råder ett spänt lugn, en medvetenhet om att det när som helst kan gå överstyr, att ett stort antal 
intagna dras med psykiatrisk problematik, att ”tonen” därför är viktig, och att man som intag-
en med tiden lär sig att ”gå på tå” för att inte rubba dekorum. Under ytan fluktuerar dock oer-
hörda frustrationer – vilket alla är medvetna om.  
 
Den tredje slutsatsen är hur uppenbart vi nykomna lämnas åt vårt öde beroende på vilken sekt-
ion vi initialt placerades, vilket är såväl anmärkningsvärt som oprofessionellt ur kriminalvård-
ens perspektiv. Under observationen har jag upplevt hur detta problem har åtgärdats genom 
att ledningen har tagit kontrollen över omflyttningarna mellan sektionsteamen, vilket medfört 
att en fungerande hus-dynamik (på bekostnad av att vissa intagna for mycket illa) kom att för-
ändras gentemot en homogenare kultur där alla avdelningar är mer lika. I praktiken rubbade 
denna åtgärd det system och den kultur som varit så signifikativ för E-huset.  
 
 
Metoddiskussion – Validitet och trovärdighet 
 
Att en valid slutledning ska vara riktigt härledd ur sina premisser, är alla överens om. Men 
frågan om vad som är en valid slutledning inbegriper frågan om vad som är sanning. Inom 
filosofin urskiljs korrespondensen, koherensen och pragmatiken som sanningskriterier (Kvale, 
1997, s 215). Koherenskriteriet diskuterades i metodkapitlet. Det pragmatiska kriteriet; ”om 
jag lyckats övertyga läsaren om att den gjorda analysen är trovärdig och att resultaten är an-
vändbara” (Svensson, 1996a, s 211), diskuteras nedan (s 92 ff). Beträffande korrespondens-
kriteriet däremot; springer validiteten ur till vilken grad jag lyckats spegla en ”sann” bild av 
E-huset, och hur pass ”färgad” denna bild är. I synnerhet då deskription och analys i hög grad 
betingas av observatörens selektiva perception, personlighet och särintressen, och att jag då 
har så pass god självinsikt och metodologisk kontroll att jag förmår genomskåda och upplysa 
läsaren om dessa subjektivistiska (sned)tolkningar. ”Vad vi ser är avhängigt hur…vi ser.” 
(Svenbro, 2005, s 28), och hur vi ser handlar ”…om vem, vad och hur man är, vill vara, samt 
vem, vad och hur andra vill att man ska vara.” (Falk, 2004, s 222).  ”Att validera är att kon-
trollera /.../, att ifrågasätta.” (Kvale, 1997, s 219), och blottlägga källorna till potentiell sned-
vridning. I detta fall på min förmåga att observera, analysera och förklara fängelselivet på E-
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huset utifrån ett sociologiskt perspektiv. Därför ska jag, såsom ”djävulens advokat”, härmed 
anlägga en kritisk syn på min egen, och därmed på resultatets trovärdighet.  
 
Jag hävdar att min perceptionsapparat i första hand har påverkats av två faktorer: Min person-
liga transformation och hur jag – som intagen, författare och person – vill bli betraktad av min 
omgivning. Avhängigt medvetenheten därom, och anpassningen därtill, påverkas slutresultatet 
och därmed det som kan kallas för forskarens hantverksskicklighet.  
    
 
 
 
 
Subjektivitetens begränsade tillgänglighet86 – Författaren och hans personliga transformation 
 
”Validitet är inte bara en fråga om vilka metoder som använts; forskarens person…[och] 
moraliska integritet…” är avgörande för kvaliteten på resultatet, menar Kvale (1997, s 218). I 
detta fall; vem som kommunicerar med vem? Det sistnämnda ”vem-et” problematiseras i nästa 
avsnitt, medan det förstnämnda ”vem-et” härrör till mig som observatör, uttolkare, författare 
och person. Med andra ord: Vem är jag? 
 
En relevant specifik aspekt av vem jag är – idag, utgörs av den livsomvälvande erfarenhet jag 
har gått igenom, vilket påverkat mig i så hög grad att jag idag är högst olik den person jag var 
igår – innan jag begick brottet. I sammanhanget är det även av yttersta vikt att förstå att denna 
subversiva personliga transformation har skett inom loppet av några år och att jag under den 
perioden endast har levt i fängelsemiljö, där min nydanade subjektiva roll oftast gått stick i 
stäv med de tilldelade traditionella sociala roller som majoriteten av mina medintagna har 
anammat. Den utveckling som mitt liv har tagit, har skett i så rask takt att kärnan i vad som är 
känslan av att vara ”jag”, ej ännu blivit ifrågasatt och problematiserad. Jag känner mig fort-
farande färsk och oprövad. Självtilliten och självkänslan upplevs ännu ogrundad och trevande. 
Min anpassade sociala roll bedöms alltid i relation till medintagna och till min historia. 
Vidare har den genomgående berömts, i första hand av Kriminalvårdens representanter, men 
även av medintagna och mina anhöriga – vilket utgör en risk för hybris.  
 
 
I biografins hjärta står tiden still87 – Svårigheten med att beforska sin egen verklighet. 
 
Svenbro (2005) talar om omvärldsmedvetenhet, om att de som står utanför har svårt att förstå 
hur vi tänker härinne, och att vi härinne, med tiden får allt svårare att förstå hur ni tänker där-
ute. Att vår ”omvärldsmedvetenhet blir präglad av närsynthet” (Ibid, s 88), senare av en ”slut-
enhet”, och till slut ”ett slags sömn” (Ibid., s 89), medan ni därute tenderar att mystifiera eller 
demonisera, alternativt glömma oss, härinne. Således innebär denna ”närsynthet, slutenhet 
och sömn” att jag som forskare riskerar att bli hemmablind. ”Forskaren är själv sitt viktigaste 
datainsamlingsinstrument [och]…detta kräver flexibilitet och öppenhet”, skriver Dahlgren 
(1996, s 93). Han menar vidare att inifrånperspektivet av fältforskning har två dimensioner, 
den distanserade och den distanslösa (Ibid., s 89). När jag var ny var min ”sociologiska 
blick” (Ibid., s 86) distanserad, öppen och oförstörd, medan den idag har blivit distanslös – på 
gott (se nästa avsnitt) och ont. Mitt perspektiv har liksom mikroskopet fokuserats så snävt och 
ensidigt att jag med tiden fått allt svårare att se E-huset ur annat än ur mitt perspektiv – för-
                                                
86 Citerat ur Tärnlund, 2004, s 289 
87 Citerat ur Svenbro, 2005, s 151. 
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visso mycket ingående och exakt. Det negativa med att fullständigt ha gone native är att min 
sociologiska blick har komprimerats ner till min – den studerande ”Svenssonfången” på sek-
tion 1-V:s – ensidiga blick, och därmed riskerar alla andra perspektiv fara om intet – om jag 
inte förmår ”lyfta blicken”. I praktiken medför detta att denna studie missar viktiga iakttag-
elser och analyser – Den metodologiska fördelen är även dess nackdel.      
 
Initialt var syftet med studien att producera en realistberättelse (Svensson, 1996b, s 231), ett 
strikt porträtt av samhället ifråga, där forskarens roll var tänkt att vara så ”objektivt osynlig” 
som möjligt. Men vartefter jag skriver, kommer jag allt oftare på mig med att skriva en bekän-
nelseberättelse (Ibid., s 232); en självbiografisk redogörelse där min selektiva perception, 
mina val av vad som berättas, inte kan undvikas – i alla fall inte om resultatet ska äga någon 
form av jordnära ”livsnerv”, så att läsaren, ur ett emotionellt perspektiv, kan ta till sig obser-
vatörens perspektiv och upplevelse, och därmed känna trovärdighet. Med nödvändighet blir 
jag därmed ”både historien och historikern, både producenten och produkten: en berättare som 
konstituerar sig själv via berättandet” (Öberg, 2002, s 16). Och då målet är att presentera de 
utstöttas88, ”de Andras hermeneutik” (Ajagán Lester, 2004, s 144); att för läsaren försöka syn-
liggöra sociala och psykosociala krafter och ”tranformera främlingar till vänner” (jfr. Öberg, 
2002, s 17), innebär detta att ”å ena sidan representerar… [biografin/ den impressionistiska 
berättelsen (Svensson, 1996b, s 232)] ett samhälleliggörande av det privata, å andra sidan 
representerar… [det] en individualisering av historien och samhällsstrukturen. (Ibid., s 19). 
Att skildra fångsamhället framstår, enligt Dahlgren (1996, s 87) som ”ett janusansikte av 
frestelser och farhågor” i och med de konflikter som kan uppkomma mellan de diskrepanta 
roller jag har i dessa sammanhang – medfånge (ur de intagnas perspektiv), intagen (ur Krim-
inalvårdens perspektiv), pappa (på utsidan) och student. Så när jag väljer vad som skrivs ned 
här, känner jag att dessa ”ögon granskar mig” – och denna sits kan vara svår att behärska.  
 
Beträffande ”blicken” från fångkollektivet, ligger de största farhågorna i den kritik och ofta 
cyniska ton jag anlägger gentemot den traditionella fängelsekulturen, medförande att jag däri-
genom distanserar mig från dem och hamnar i dålig dager. Försvaret gentemot detta är att jag 
uttryckligen tydliggör att jag är en ”Svenssonfånge” som aldrig någonsin haft för avsikt att 
assimilera mig till den traditionella fängelsekulturen; en intagen som avtjänar sin dom och 
därefter aldrig ämnar återvända.89  
 
Avseende Kriminalvårdens ”imaginära ögon” som alltid granskar, bedömer, och framgent ska 
”rapportera” till Örebro Tingsrätt, vilken förhoppningsvis ska tidsbestämma min dom till en 
så kort verkställighet som möjligt, så har denna ”blick” vid det här laget etsat sig så djupt i 
min märg att jag aldrig någonsin kan släppa den med tanken. Utifrån Foucaults (1975) term-
inologi kring övervakning och makt har min person i allra högsta grad genomgått en genom-
gripande disciplineringsprocess, i och med den övervakade och villkorliga botgöring som 

                                                
88 Metaforiskt sett: ”att göra revision av Stultifera Navis loggbok”. Foucault (1961) framför liknelsen Stultifera 
Navis, dårskeppet, som de speciella skepp de spetälska förvisades ombord på. När spetälskan sedermera försvann 
byttes de ut mot dårarna, de psykiskt sjuka. Idag upplever jag att Kriminalvården till viss del kan jämföras med 
ett dårskepp, och kanske särskilt E-huset, liksom de flesta fängelseavdelningar, rymmer så mycket mer eller 
mindre väl dold skam, skuld, psykiskt lidande, samt ett antal udda kufar. ”Stultifera Navis var…inte en plats för 
tillfrisknande och individuell utveckling utan en kränkande katastrofal uteslutning ur samhället.” (Svenbro, 2005, 
s 101) – ur en känslomässigt betingad synvinkel, vet jag att många intagna på E-huset, känner sig förvisade till 
Stultifera Navis.  
89 En forskningsmodell som R. Burgess, i Dahlgren (1996), kallar The nobless oblige model, där forskaren 
framstår ”som den välmående kusinen från staden som ambitiöst försöker sätta sig in i en kultur som inte är den 
egna och som han heller inte vill bli en del av. Han/hon umgås visserligen med folk på fältet, men på ett sätt som 
markerar gränser.” (s 87).  
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livstidsstraffets eventuella frigivande förutsätter. Därmed vågar jag påstå att den ”blicken” 
inte längre berör mig, då den blivit en del av mig, vilket därmed kan medföra att den tänkta 
läsaren omedvetet kan skifta från högskolans lärare till Kriminalvårdens kontrollanter.  
 
En allmän olustkänsla avseende uppsatsens offentlighet i samhället utanför fängelsevärlden, 
springer ur det faktum att den är högst personlig, att jag begått ett allvarligt brott och dömts 
till livstids fängelse. Jag känner följaktligen mycket skam och skuld inför min person – trots 
detta väljer jag denna form av undersökningsmetodik och uppsatsämne. Dilemmat detta inne-
bär förorsakar i praktiken, när jag gör de val som alla skribenter kontinuerligt gör under skriv-
processen, att jag hela tiden ställer följande fråga till mig själv: ”Hur tänker de som läser detta 
om mig?”, ”Kan det jag överväger att berätta påverka mig eller någon annan på ett negativt 
sätt?” Detta bryderi kan medföra att jag tenderar att indirekt beskriva mig själv (och vissa 
andra) ur en gynnsammare dager – avseende alla mina roller – än vad som är sant. 
 
”Utsidan” kan i detta fall särskiljas i följande delar: Dels den enda primära målgruppen, Hög-
skolan i Gävle. Men även, som stigmatiserad mördare, ”gast på Stultifera Navis” och ute-
stängd från ”utsidan” i snart åtta år, kommer jag ofta på mig med att tänka över vilka fler som 
kommer att läsa detta. Trots att huvudsyftet är en akademisk examen, känner jag även att jag 
vill ”visa något”, eller ”bevisa något”. Berätta ”för världen” att jag inte är en farlig psykopat, 
att långt ifrån alla mördare jag träffat på E-huset är farliga psykopater, att vi begått det värsta 
av brott; ja, men att vi inte är brottet, att vi är människor, precis som ni. Människor som äls-
kar, som vill väl och som drömmer om en bättre framtid – precis som ni. Med andra ord upp-
lever jag att ”utsidans blickar”, krav och förväntningar, genererar mycket känslor i mig. Kän-
slor som inte alltid kan undertryckas, känslor som därmed påverkar vad jag skriver och därför 
är i ständig konflikt med min professionalitet och hantverksskicklighet. 
 
 
Att andas in sin objektivitet och andas ut sin berättelse90 – Fördelarna med att beforska sin 
egen verklighet 
 
Problemet varje fältforskare; antropolog, etnolog eller sociolog måste överkomma, i alla fall 
om han/hon strävar efter ett kontextuellt djup, är att komma nära, eller än hellre, bli en del av 
fältet – utan att störa eller påverka detta. Ett annat problem forskaren utifrån har, är att tillägna 
sig, nyttja och verbalisera all ”tyst kunskap” (Dahlgren, 1996, s 83) som varje samhälle äger. 
Att lära sig förstå all den tysta kunskapen är dessutom tidskrävande. Fördelen med denna stu-
die är att jag uppfyller nämnda kriterier till fullo, så pass att ingen annan forskare, förutom an-
dra intagna, tillnärmelsevis har den möjligheten. Och därmed menar jag att den ekologiska 
validiteten, överensstämmelsen mellan de iakttagna objektens egenskaper och observatörens 
sinneliga intryck därifrån (Egidius, 2005, s 160), torde vara god. För om forskaren verkligen 
lär känna objekten, tillägna sig den tysta kunskapen, torde han även förmå hantera de av dem 
betingade sinneliga intrycken på ett realistiskt och effektivt vis. Enligt von Brunswik (Ibid.) 
får observationen ökad ekologisk validitet när den subjektiva uppfattningen av fenomenet 
med tiden visar sig kongruera med fenomenets verkliga egenskaper. I praktiken har denna dis-
tanslöshet inneburit att observatörens input varit oförvanskad och äkta, att jag med största 
säkerhet fått bättre tillgång till information än ”gäst-forskaren”, och att jag inte alls har stört 
det normala livet på forskningsfältet – Ingen visste ju att jag var en deltagande observatör, 
inte ens jag själv, innan jag bestämde mig för att göra denna studie årsskiftet 2005/2006.  
 

                                                
90 Citerat ur Svenbro, 2005, s 147 
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Förutsättningen för att distanslösheten ska vara positiv, är att läsaren medvetandegörs att åter-
givningen är skildrarens induktivt betingade berättelse, och att poängen med detta endast 
kommer till sin rätt om läsaren empatiskt tar till sig och förstår författarens situation, perspek-
tiv och minnesbild på fullaste allvar, inkluderat de subjektiva deformiteter varje fältforskare 
impregnerar sitt resultat med (Dahlgren, 1996, s 90-92). Har jag här presenterat mig själv, de 
förutsättningar jag och varje intagen har att rätta oss efter och resultatet av studien på ett full-
gott vis, torde läsaren ha fått alla förutsättningar att tillgodogöra sig slutresultatet, och utifrån 
detta, förhoppningsvis ha inbjudits till ytterligare tolkningar – inom eller utom detta forum.  
 
 
 
Studiens pragmatiska validitet91 
 
Kan denna studie få några som helst positiva effekter på den framgena kriminalvården? Och, 
redovisar studien någon egentlig ny kunskap?  
 
Utifrån kriminalvårdens samlade bedömning kan denna studie naturligtvis endast utgöra en 
ytterst ringa synpunkt att beakta, men ändå hoppas jag att det sammantaget kan vara till gagn 
för framtidens kriminalvård. Här följer perspektiv på två faktorer som redan idag påverkar 
kriminalvården, men som inom en snar framtid än tydligare ska påverka hur vården av lång-
tidsdömda män bör utövas. Förhoppningsvis kan kriminalvården ta viss lärdom och inspirat-
ion från E-huset och denna uppsats.   
 
Utifrån det multietniska perspektivet bör det framhållas att allt fler intagna på svenska fäng-
elser har en etnisk bakgrund som inte är traditionellt helsvensk. Ju grövre brott och längre 
straff, ju högre är andelen invandrare, och trenden att fängelsevärlden blir allt mer etniskt 
diversifierad, tycks tydlig (Andershed, 2004, s 8; Kantor, 2007; Martens & Holmberg, 2005, s 
8-9). Kriminalvården ställs då ”...inför dilemmat att behandla alla lika samtidigt som de 
identifierar behovet av en särskild ’kulturell kompetens’ för att möta de särskilda behov...” 
(Åberg, 2003, s 2) som många av invandrarna har.  
 
Genom diskursanalysens metodologi (Jörgensen & Phillips, 2000, s 28) är en av kriminal-
vårdspersonalens huvudsakliga uppgifter att verkligen förstå vad vi intagna egentligen menar 
när vi uttrycker något, liksom att verkligen begripa vad som faktiskt pågår på avdelningen, 
bakom diskursen. Då kommer det givetvis att vara svårare att komma ”bakom diskursen” 
avseende invandrarna. Utifrån socialkonstruktionismens grundpremisser (se Åberg, 2003, s 9) 
avseende diskursordningen92 på svenska fängelser, är det stora interdiskursiva93 problemet att 
den etniskt ”äktsvenska” diskursen äger total hegemoni94 över alla andra etniska diskurser – 
trots att invandrarna är i klar majoritet inom institutionen. Om den äktsvenska diskursen tot-
aldominerar de andra etniska diskurserna framkallar detta ofrånkomligt en dikotomi där 
svenskheten bestäms vara det normala och icke-svenskheten det avvikande, vilket torde för-
svaga invandrarens etniska identitet såväl som etniska självkänsla, och därmed bidra till en 
ineffektivare kriminalvård (bl a Donellan et al, 2005; Huebner, 2003; Nesale & Mak, 2003; 
Porter & Washington, 1993; Wissink et al, 2008). För att på bästa vis vårda/avkriminalisera 

                                                
91 Svensson, 1996a, s 211 
92 I detta fall hur Kriminalvården ser på och diskuterar de intagna och vården; vilken diskurs som styr över den 
andra (Åberg, 2003, s 10). 
93 Hur de olika diskurserna står i förhållande till varandra, förhåller sig till och influerar varandra (Ibid., s 11). 
94 Då den ena diskursen äger herravälde över de andra diskurserna, varigenom den hegemoniska diskursen 
uppnår objektivitet liksom påverkan över andra (Ibid., s 12). 
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den kriminella invandraren måste personalen förmå ”möta honom där han är”, inom hans 
diskurs, där han är trygg, för att därifrån gå vidare. På så vis menar jag att vad som här 
beskrivits av E-huset, särskilt med tanke på de olika sektionernas specifika kultur och 
autonomi, kan tjäna som inspiration för framtidens kriminalvård. 
 
Utifrån det psykiatriska perspektivet bör det framhållas att bland Sveriges fångar har en hög 
andel någon form av psykiatrisk störning95 (Andershed, 2004, s 22-23), och bland de livstids-
dömda är den siffran än högre (SOU 2002:26, s 78). Om regeringens proposition (Prop. 
2007/08:97) klubbas igenom i riksdagen, kommer den andelen att öka än mer inom den 
närmaste framtiden, då regeringen föreslår att så kallat tillräkningsrekvisit införs i lag-
stiftningen, vilket är ett snävare begrepp än allvarlig psykisk störning (PAP, 2004, s 7), 
varmed fler döms till fängelse och färre till rättspsykiatrisk vård. 
 
Kriminalvårdens forskningskommitté (ur Grann & Strulidsson, 2000) menar att den ökade an-
delen psykiskt störda intagna – ett ”gråzonsklientel” (PAP, 2004, s 10) för vilka det idag inte 
finns några riktigt bra behandlingsmetoder – ofta är störande och utsätter sig själva och andra 
för fara, samt att deras utageranden tenderar att behandlas som disciplin- och ordningsprob-
lem. Grann och Sturildsson (2000, s 13) beskriver vidare att det finnas flertalet faktorer som 
tyder på att den psykiska sjukligheten ökar i fängelsemiljö, särskilt för intagna med utländsk 
bakgrund, intagna dömda för våldsbrott och för intagna med långa strafftider. 
 
I intervjustudien Livstidsdömda (Gustavsson, 2007, s 32) påvisas också att ”svaga och sköt-
samma” intagna lätt kan komma i kläm, och att ”sammansättningen av gruppen fångar är 
oerhört viktig”. Utifrån detta och med hänsyftning till vad denna studie påvisar, menar jag att 
E-husets speciella kultur byggd på att de positiva ledarna är starkare än de negativa ledarna, 
vilket skapar ett utifrån omständigheterna tryggt klimat för de som vill ha detta, bör utgöra en 
förebild för framtidens kriminalvård.  
     
 
Nya kunskaper genom denna studie 
 
Det mest extraordinära torde inte vara resultatet i sig, utan på det vis det framforskats, då en 
intagen under en period av fem år, levt i, studerat, och beskrivit en unik96 total institution.  
Men även det faktum att en intagen beskriver en högsäkerhetsfängelseavdelning ur överväg-
ande positiva ordalag, anar jag är ett betydelsefullt – och för vissa kanske oväntat – resultat. 
 
Flera av de intagna på E-huset måste förmodligen sitta en mycket lång tid i fängelse – främst 
på grund av psykisk ohälsa och en därav hög farlighetsgrad – och uppfyller därför ej kriterier-
na om en låg/obefintlig återfallsrisk i brott (se s 15-16). I Kriminalvårdens riktlinjer för livs-
tidsdömdas verkställighet (2006d, s 5), står att läsa att ”En mindre grupp intagna som har av-

                                                
95 Det är oerhört viktigt att peka på att psykisk störning inte är ett absolut begrepp. Alla psykiskt störda har friska 
sidor, och alla ”friska” har, om inte störda sidor, så i alla fall mindre goda sidor. Avseende termen personlighet-
sstörning bör det nämnas att epidemiologiska studier har visat att cirka 10% av västvärldens allmänna befolkning 
lider av någon personlighetsstörning (Grann & Sturildsson, 2000, s 12). 
96 E-huskonceptet är unikt genom att avdelningens hårda skalskydd kan påbjuda en atmosfär av frihet under 
ansvar; en form av dynamiskt säkerhetstänkande som bygger på att vi livstidare, bland annat på grund av hänsyn 
till den långa tid vi måste avtjäna, vårt gemensamma öde, men även utifrån kriminalvårdens erfarenhet av att 
livstidsdömda tenderar att lägga sig an med ett större ”lugn” jämfört med de medintagna, ska få lite fler förmåner 
jämfört med andra avdelningar. Och att vi därigenom ska förmå att leva tillsammans i denna miljö torde vara 
gynnsammare jämfört med om vi placerades ut på normalavdelningar på landets säkraste fängelser, vilket skedde 
tidigare. Humanism och hög säkerhet har i detta fall kombineras till en lyckad fusion.  
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tjänat långa fängelsestraff kommer att pensioneras och uppnå hög ålder innan frigivning.”, 
varvid ett av Kriminalvårdens främsta syftemål är att skydda samhället mot dessa brottslingar. 
Men utifrån Kriminalvårdens åtagande om prevention är min erfarenhet att de även ser som 
sin uppgift att inom ramen för den individuella avskräckningen (se s 10) även lägga in en 
straffaspekt; genom att fångvården, så att säga, åtar sig rollen att bli allmänhetens verktyg för 
den kollektiva hämndlystnad som hyses gentemot förövaren. För vissa lång- och livstidsdöm-
da – då en del kanske aldrig släpps ut igen – fyller den individuella avskräckningen i dessa 
fall ej längre någon funktion; utan det är inkapaciteringen per se, att han är inlåst, som är det 
syftemål och medel som behövs. Och i och med detta, ser jag ingen som helst vettig anledning 
till att Kriminalvården ska straffa honom ytterligare genom att påföra ytterligare restriktioner 
som inkräktar på vardagen, på avdelningar där slika intagna sitter. Att fortsätta att straffa ”sju-
ka” intagna män, som bland annat genom den biogenetiska determinismen är personlighets-
störda eller sjuka (t ex ADHD, Aspergers syndrom är lätt psykotiska), och som genom yttre 
omständligheter, redan från barnaåren, har lidit och formats till vilka de är idag, påför ett 
onödigt lidande, på grund av rättsstatens oändliga strävan mot att tydliggöra det redan tydliga 
maktförhållandet mellan goda och dåliga människor, ådagalägga den kollektiva moralen och 
framlägga ett antipatiskt ställningstagande. Jag anser att livet på anstalt för nämnda klientel, i 
möjligaste mån bör vara ett värdigt liv. Åtstramningar i form av än hårdare regler och än spar-
tanskare livsmiljö skapar i nämnda fall bara än mer lidande. Utifrån detta menar jag att E-hus-
et kan ses som ett första steg i rätt riktning mot en humanare kriminalvård av ”farliga” 
intagna. 
 
 
Förbättringar/alternativ 
 
Jag ser främst en möjlig förbättring. Den yttrar sig i att jag har verkat allt för slutet på sektion 
1-V. Att jag därmed ej förmått införskaffa än gedignare kunskaper om den mer prisoniserade 
fängelsekulturen, som främst fluktuerar på övervåningen, och som torde vara mer signifikativ 
för fängelser – och kanske därför mer intressant för den utomstående att ta del av. Jag anar att 
det funnits/finns sociologistuderande intagna på E som utifrån sitt dagliga leverne, sin egen 
(tidigare) kriminalitet, prisoniseringsgrad och dagliga kontakter med slika intagna, därigenom 
skaffat sig bättre förutsättningar än undertecknad att utföra en studie. Att de förmodligen skul-
le förmå att presentera ett resultat som i än högre grad var spektakulärt och mer djuplodande 
inom tankegångar och praktiker gällande drogkulturen och de högprisoniserades vardag, jäm-
fört med vad jag ha kunnat. Personligen hade jag gärna gjort ett antal djupintervjuer med 
några högprisoniserade intagna från E-huset, för att komplettera denna i övrigt enfärgade 
ocean med punktvis färgsatta öar av spännande inblickar, vilket skulle berika detta arbete 
avsevärt. Av utrymmesmässiga skäl är det en omöjlighet. Av säkerhetsmässiga skäl är det 
likaså otänkbart, då Kriminalvården inte skulle ge mig tillstånd att utföra sådana intervjuer.  
 
 
Personliga reflektioner kring brottslingen som observationen givit mig 
 
Teorierna kring kriminalitetens kausalitet är otaliga, men idag anses den huvudsakliga betin-
gelsen vara individbaserad (se s 19), sprungen ur individens psykiska störningar (innefattande 
missbruk), vilka i hög grad är genetiskt betingade – Lykken (1998, s 123) menar att majoritet-
en av våra psykologiska egenskaper betingas från cirka 25% till 75% av den genetiska fak-
torn. Oavsett förklaringsmodell, så har berörda individer oftast grundlagt sin kriminalitet, 
asocialitet redan från barnaåren, vilket inneburit ett lidande för denne (och naturligtvis för 
berörda individer). Utifrån mina erfarenheter existerar myten om den starke, målmedvetne 
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och lycklige kriminelle i precis lika låg omfattning som myten om den ”lyckliga horan”. 
Flertalet ärriga underarmar, orsakade av självskadebeteende, har jag sett på två skilda håll i 
världen; den första skådeplatsen jag noterade detta stigmata på, var hos de prostituerade i 
Thailand; den andra platsen var på E-huset.  
 
Den viktigaste personliga insikten som jag har åtnjutit springer ur alla livsöden jag fått del av. 
Den springer ur empatin för all mänsklig utsatthet och svaghet, ur tragiska barndomsberätt-
elser, ur insikt i missbrukets avigsidor, och ur den teoretiska och praktiska lärdom jag fått om 
psykisk problematik. Utifrån alla livshistorier som jag på det ena eller andra viset tagit del av 
(se bl a Jonasson, 2005), så kan jag inte påminna mig att ens en handfull av dessa kan beteck-
nas som normala eller lyckliga. I nästan alla fall har något, eller några, av följande inslag 
präglat den idag intagne: ADHD, dyslexi, fobier, mobbing, Aspergers syndrom, självmords-
försök, blygsel, sexuella övergrepp, rasism, missbruk, psykisk sjukdom och övervåld i 
hemmet, frånvarande fäder, avvisande mödrar, förolyckade föräldrar, psykoser, krig, extrem-
religös uppfostran, sexuell problematik och tvångstankar.   
 
Därmed inte sagt att ansvaret ska tas ifrån honom. Det finns massor av utsatta och lidande 
män som inte alls har blivit kriminella. Vi gör alla våra egna val. Men en fundamental skill-
nad kan vara den att vissa män helt enkelt blir herre över sin håg och klarar av sitt lidande, 
medan andra, de svagare, ej förmår detta och blir oförmögna att behärska sin livssituation. 
Visst, inget kan försvara de brottsliga handlingarna, men det finns ofta förklaringar och sam-
band, och vad alla dessa förklaringar har givit mig, är att jag idag har fått en äkta förståelse 
för den tragik som så ofta ligger bakom brottslingens handlingar. Kronobergshäktets tidigare 
chef, Lars-Åke Pettersson, som arbetat inom kriminalvården i 40 år, säger sig också numer 
”...börjat förstå hur tunn hinnan är mellan att vara sjuk och frisk...innanför och utanför...rik 
och fattig... – Förbannat mycket är rena tillfälligheter” (Kantor, 2007), säger han, varmed han 
hänsyftar till varför vissa människor tas omhand av Kriminalvården.  
 
 
Epilog 
 
Hur har det gått för dem som efter flera år på E-huset förflyttats till andra avdelningar och 
fängelser?  
 
Efter vad jag hört, så har majoriteten längtat tillbaka. Och detta därför att de med tiden insett 
att E-huset förmodligen är den bästa fängelseavdelningen svensk kriminalvård kan erbjuda,  
inom denna höga säkerhetsnivå. Undantaget torde utgöras av de mest kriminella intagna, vilka 
har andra premisser för vad en bra avdelning och verkställighet innebär.  
 
I mitt fall, då jag reflekterar kring min verkställighet, minns jag åren på E-huset som mycket 
goda år, som en tid jag inte vill ha ogjord, som en plats där jag, trots att jag sitter i fängelse, 
upplevde ett professionellt bemötande från Kriminalvården och att jag inom dess ramar fick 
möjligheter att utvecklas utifrån mina individuella förutsättningar – vad mer kan jag begära? 
 
 
En ny straffmätning för mord 
 
Under åren på E-huset konstaterade vi intagna med förundran hur antalet livstidsdömda mark-
ant ökade i antal år för år. Vi kunde konstatera att så många av de mord vi läste om i media 
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slutade med en livstidsdom för förövaren. Vi samtalade ofta kring hur många vi egentligen 
skulle bli till slut.  
 
Den 30 mars 2007 bröts dock trenden. I Högsta domstolens dom (NJA 2007, s 194, ifrån SOU 
2007:90, s 14) fastslås att livstid på fängelse endast ska förbehållas de allra allvarligaste 
fallen av mord, och detta för att ”andelen livstidsstraff för mord har ökat sedan början 1990-
talet samtidigt som den påföljd som i realiteten följer av ett livstidsstraff har skärpts” (SOU 
2007:90, s 58), vilket därefter, räknat under perioden 31 mars och 31 oktober 2007, har fått ett 
stort genomslag då endast 5 av 29 (mindre än 20%) fängelsedomar för mord slutat med 
livstidsfängelse (Ibid., s 122), vilket ska jämföras med åren 2000-2006 då cirka 45% av 
morddomarna blev livstids fängelse (Ibid., s 125). I praktiken innebär detta att andelen 
livstidsdömda i svenska fängelser gradvis kommer att minska.  
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BILAGA 1 
 
Följande text är utdraget ur Kriminalvårdsstyrelsen (KVS) (2006) Riktlinjer för 
livstidsdömdas verkställighet. Kriminalvårdens riktlinjer 2006:5. Norrköping: Huvudkontoret, 
s 5-10. Tillägg satt inom hakparantes är tillägg/förtydligande som författaren har lagt till. 
 
 
Kriminalvårdens modulsystem för livstidsdömdas verkställighet 
 
Enligt erfarenhet går livstidsdömda igenom olika faser under sin verkställighet. Förloppet är 
generaliserbart, men det finns också individuella avvikelser. Syftet med ett modulsystem är att 
mot bakgrund av detta dela in verkställigheten i överblickbara perioder som har ett klart syfte 
och ett anpassat verksamhetsinnehåll. 
 
Kriminalvården skall i samråd med de dömda arbeta aktivt med planeringen av 
verkställigheten och verka för att behandlingsåtgärder som är adekvata i förhållandet till 
riskfaktorer vidtas vid rätt tillfälle. Planeringen skall understödja ett framåtskridande och 
underlätta genomförandet av verkställigheten. 
 
Att dela in verkställigheten i moduler syftar till att skapa schematiska skeden som skall 
underlätta verkställighetsplaneringen och så långt som möjligt göra den mer hanterbar och 
förutsebar för dömda, anhöriga och personal. Nedan beskrivs ett modulsystem med 
ungefärliga tidsgränser. Det bör påpekas att planeringen och verkställighetens innehåll kan 
variera kraftigt efter individens risker, behov och andra förutsättningar. Det är möjligt att efter 
särskida händelser återvända till en tidigare modul. 
 
Modulsystemet är inte liktydigt med placeringsalternativ. Det är inte alltid nödvändigt att den 
intagne flyttar till en annan anstalt för att byta modul. Livstidsdömda kan i olika utsträckning 
följa modulsystemet. 
 
Livstidsdömda bör i början av verkställigheten vistas på särskilda avdelningar eller 
tillsammans med andra långtidsdömda. Det är en fördel om livstidsdömda som klart visar att 
de tar avstånd från fortsatt kriminallitet kan skiljas från dem som upprätthåller kontakt med 
sina kriminella nätverk. 
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Den intagne skall kunna följa en individuellt utformad planering mot öppnare förhållanden 
även om inte straffet tidsbestämts. I slutet av verkställigheten kan det vara en fördel om 
livstidsdömda inte är separerade från andra intagna. 
 
Ordningsregler och andra lokala regler för samma modul bör tillämpas så lika som möjligt för 
att underlätta vid eventuell omplacering. Programverksamheten i form av BoM-program, 
studier m.m. bör kunna fortsätta vid en ändring av modul eller byte av anstalt. Vid placering i 
annan anstalt skall ett särskilt överlämnande ske till personalen på den nya anstalten och 
grundlig information ges till den intagne om vilka praktiska och konkreta skillnader 
anstaltsbytet innebär. 
 
Tiden i de olika modulerna bör anpassas utifrån individens behov, risker och 
säkerhetsmässiga hänsyn. Om risk- och säkerhetsbedömningen visar på låga risker kan 
övervägas om tiden i en modul kan förkortas eller ett steg hoppas över. Modulsystemet kan 
användas som en del av ett förmånssystem. Den som inte uppnår målen eller inte motsvarar 
övriga krav för att gå vidare stannar i befintlig modul. Vid misskötsamhet kan den intagne bli 
återflyttad till tidigare modul. Brottets straffvärde och art kan innebära tidsbegränsningar när 
det gäller tidpunkten för förflyttning till anstalt eller avdelning med lägre säkerhet. Risk- och 
säkerhetsbedömning som visar på höga risker kan leda till att den livstidsdömde får vistas 
lång tid på anstalt med hög säkerhet. 
 
 
Modul 1 (första 4 – 6 åren av verkställigheten) 
 
Anstaltsplacering: Efter vistelsen och på riksmottagningen initialplaceras livstidsdömda på 
en särskilt anpassad avdelning med så hög säkerhet om erfordras [i detta fall E-huset], helst på 
särskilda avdelningar eller tillsammans med andra långtidsdömda. Gruppen livstidsdömda kan 
med fördel hållas samman i detta skede, men om möjligt bör åtskillnad göras mellan intagna 
är kriminellt etablerade/tungt belastade och övriga. 
 
Mål: Verksamheten skall syfta till att hjälpa den intagne att komma till insikt om sin nya 
livssituation, fungera i anstaltsmiljön och så långt möjligt vidmakthålla kontakter med 
yttervärlden. I praktiken innebär det någon form av lugn första tid, ett försiktigt närmande till 
livet i anstalt och dess omständigheter.’ 
 
Verksamhetsinnehåll: Den första tiden bör präglas av lugn, men ändå ha ett för den intagne 
meningsfullt innehåll. Så klargörande information som möjligt beträffande livstidsstraffets 
förlopp samt möjligheter och begränsningar när det gäller verkställighetens innehåll skall 
lämnas. Livstidsstraffet planeras i stora drag i verkställighetsplaneringen, vilket bland annat 
innebär att tänkbara slussningsvägar inom Kriminalvården kartläggs. Fokus ligger på 
verkställighetsinnehållet under tiden i modul 1. Utgångspunkt för planeringen är den intagnes 
tänkta situation och ålder vid frigivningen. Programverksamheten inleds enligt 
verksställighetsplan. Den ska ta sikte på behovs- och riskfaktorer men även beakta att den 
intagne skall erbjudas meningsfull daglig sysselsättning. Den intagne kan vara placerad i 
arbetsdrift eller intern service och kombinera detta med studier om det bedöms lämpligt. Även 
brotts- och missbruksrelaterade program kan förkomma, särskilt i de fall detta kan underlätta 
den fortsatta verkställigheten. Självförvaltningsträning och självförvaltning tillämpas i högsta 
möjliga utsträckning. Den intagne uppmuntras att utveckla intressen som på kort och lång sikt 
kan skapa en meningsfull fritid.  
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Bostadsmiljöerna bör vara lugna, men små avbrott i vardagen som bryter rutinerna kan vara 
välgörande. Kontakter bör finnas med frivilligorganisationer, t ex. besöksgrupper. 
 
Gott beteende premieras med individuella förmåner efter vad den intagne själv värdesätter, 
exempelvis möjligheter till tätare besök förutsatt säkerhetsprövning. Frågan om 
förtroendeman uppmärksammas. 
 
Utevistelser: Enligt gällande regler och praxis förekommer sällan normalpermissioner eller 
särskilda permissioner under denna period. I den mån de förekommer är det i form av kortare 
särskild permission. Permissionsplanering bör inledas när förutsättningar finns. 
 
Viktiga stödresurser: Psykologkontakt och/eller annat professionellt samtalsstöd ges för att 
bearbeta skuldproblematik och depression samt för att ge verktyg att kunna hantera ett 
livstidsstraff. Ansträngningar görs för att vidmakthålla kontakter med barn och andra 
anhöriga. 
Planerad förflyttning: Det är viktigt att den intagne och anhöriga är medvetna om att 
flyttning normalt kommer att ske enligt detta modulsystem. Den intagne skall i god tid vara 
väl förberedd på att byte av anstalt kommer att ske och detta skall i möjligaste mån 
underlättas. Erfarenheten visar att om den intagne får ”bo in sig” allt för länge i en egen värld 
med samma kontaktman, personal och intagna runt sig finns det risk för att förmågan att 
fungera tillsammans med andra människor försämras. 
Krav för att gå vidare: Den intagne har anpassat sig till miljön och följer 
verkställighetsplaneringen. Risk- och säkerhetsbedömning som stöder förflyttning är 
avgörande. 
 
 
Modul 2 (följande 2 – 4 år) 
 
Anstaltsplacering: Placering skall ske i lugn och fungerande miljö på anstalter med något 
lägre säkerhet. Gruppen livstidsdömda skall om möjligt separeras från intagna med 
tidsbestämda straff alternativt placeras med andra långtidsdömda. 
 
Mål: Verksamheten syftar till att den dömde skall följa verkställighetsplanen, fungera i 
anstaltsmiljön och vidmakthålla och utveckla kontakter med positiva nätverk och omvärlden. 
Verksamhet som varit meningsfull i modul 1 fortsätter.  
 
Verksamhetsinnehåll: Arbete och/eller studier startar eller fortsätter. Brotts- och 
missbruksrelaterade program som förbättrar möjligheterna att klara gruppverksamhet kan 
inledas. Individuella program kan också genomföras. Vålds- och missbruksprogram kan 
bedrivas för personer med tyngre problematik. 
 
Självförvaltningsträning eller självförvaltning bör tillämpas i största möjliga utsträckning. 
 
Om positivt socialt nätverk saknas måste ansträngningar göras för att bygga upp sådana 
kontakter. Den intagne uppmuntras att utveckla intressen som på kort och lång sikt kan skapa 
en meningsfull fritid. Om möjligt kan den intagne få förtroendeuppdrag. Riskbedömningar 
och säkerhetsbedömningar med beslutsstöd utförs efter behov. 
 
Utevistelser: Kortare särskilda permissioner kan beviljas om skäl finns och 
normalpermissioner genomförs enligt plan. 
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Viktiga stödresurser: Professionellt samtalsstöd fortsätter. Så mycket av positiva kontakter 
som möjligt med utsidan genomförs [sic!]. 
 
Planerad förflyttning: Den intagne skall i god tid vara väl förberedd på att byte av anstalt 
kommer att ske och detta skall i möjligaste mån underlättas. Om möjligt sker planering för 
anstalt närmare hem- eller frigivningsort.  
 
Krav för att gå vidare: Den intagne fortsätter att följa verkställighetsplanen, vilket visar 
utveckling och vilja att bevara god förmåga att fungera under innevarande steg. Risk- och 
säkerhetsbedömning som stöder förflyttning är avgörande. 
 
 
 
 
Modul 3 (följande 3 – 4 år) 
 
Anstaltsplacering: Placering sker på anstalt med så låg säkerhet som kan medges om möjligt 
nära hem- eller frigivningsort. Tiden på samma öppna anstalt bör inte vara för lång, högst två 
år. Vid behov kan omplacering ske till annan öppen anstalt. 
 
Mål: Verksamheten syftar till att fortsätta att upprätthålla fokus på framtiden och god 
anpassning i anstalt. Att utifrån risk- och säkerhetsbedömning, uppföljning av 
verkställighetsplan och kompletterande insatser skapa förutsättningar för en väl underbyggd 
ansökan om tidsbestämning. 
 
Verksamhetsinnehåll: Fortsatt träning samt planering för ett liv i frihet med syfte att 
förbereda för framtiden och att få den dömde att orka med situationen. Särskild verksamhet 
för livstidsdömda kan ske, eventuellt tillsammans med dömda till långa tidsbestämda straff. 
Verksamheten får inte medverka till destruktiv påverkan mot fortsatt grov kriminalitet. Om 
möjligt bör dessa särskilda avdelningar vara avskilda från övrig verksamhet. Uppmärksamhet 
bör riktas mot hur klienter bygger allianser och vad detta betyder. Den intagne arbetar på 
anstalten, gärna med förtroendeuppdrag, och/eller genomgår yrkesutbildning, genomgånget 
brotts- och missbruksrelaterade program vidmakthålls. Självförvaltning tillämpas. 
Verksamheten måste vara inriktad på att motverka monotoni – till exempel genom 
verksamhet som följer årstidernas växlingar. 
 
Utevistelser: Fler utevistelser än tidigare och permissioner på egen hand inleds så 
småningom med övernattning. Vistelser vid gruvberget [en slags ”kurs- och 
semesteranläggning/anstalt” i Gästrikland där interner kan tillbringa ett antal veckor per år] 
kan förekomma.  
 
Viktiga stödresurser: Anstalten bör ha mycket besöksverksamhet av frivilligorganisationer. 
Professionellt samtalsstöd fortsätter.  
 
Planerad förflyttning: Utslussning planeras till sluten utslussningsavdelning eller öppen 
anstalt. 
 
Krav för att gå vidare: Den intagne fortsätter att följa verkställighetsplanen, vilket visar 
utveckling och vilja att bevara god förmåga att fungera under innevarande steg. Avgörande är 
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en risk- och säkerhetsbedömning som stöder förflyttning och en bedömning att det finns en 
realistisk möjlighet till tidsbestämning under de kommande 1-2 åren. 
 
 
Modul 4 (tidigast efter 9 år) 
 
Anstaltsplacering: Placering på sluten utslussningsavdelning eller vid låg risk på öppen 
anstalt något år inför beräknat beslut om tidsbestämning. 
 
Mål: En successiv normalisering genom träning och andra förberedelser som underlättar 
anpassning till förhållandena ute i samhället. Att öka förmågan att kommunicera och fungera 
ute i samhället. 
 
Verksamhetsinnehåll: I denna modul är det en fördel om livstidsdömda integreras med andra 
intagna. Det ger en bättre bild av hur de fungerar och bättre träning för frigivningen om de 
placeras med personer som har kortare strafftider, annan bakgrund och mer kontakter med 
samhället. Uppmärksamhet måste dock riktas mot att den livstidsdömde inte uppdateras för ett 
liv i fortsatt kriminalitet. 
 
Det måste finnas en handfast struktur och vardagsinnehåll inne på anstalten. Yrkesutbildning 
varvat med arbete och med en möjlig fortsättning efter ´frigivningen är ett utmärkt 
programinnehåll om frigivningen är inriktad mot arbetslivet. Systematisk träning sker inför 
fritidssituationen bland annat i form av självförvaltning. Särskilda behov av träning skall 
beaktas. Nära frigivning måste fokus vara på återfallsprevention och i detta skede bör sådana 
program erbjudas.  
 
Frigivningsförberedelser fortsätter i form av t ex. träning för eget boende, söka jobbaktiviteter 
och vägledning från arbetsförmedlingen, träning för anställningsintervju och 
arbetsansökningar i den mån inträde på arbetsmarknaden är aktuellt. Generösare 
innehavsregler kan komma ifråga. Efter tidsbestämningen är det viktigt att uppmärksamma 
hur förändringen att inte längre ha en särställning med anledning av att inte längre vara 
livstidsdömd påverkar klienten  
 
[Följande är ett utdrag ur en fallstudie som presenteras i Berger & Jansson (2003, s 49-50), 
vilket ger en förklaring till de svårigheter livstidsdömda kan ha med återanpassningen till och 
medvetenheten om att de snart kanske ska bli fria. ”I en öppen anstalt var samtidigt fyra 
livstidsdömda placerade, i samma avdelning. I ett fall var tidsbestämningen redan klar vid 
placeringen. Denne intagne placerades enligt 34 § KvaL och frigavs sedermera [Genom 
samtal med kriminalvårdspersonal som träffade denne man några år efter frigivningen, har jag 
fått berättat för mig att han vid den tiden syntes psykiskt nedgången, alternativ inne i en 
missbruksperiod. Men att samma personal återigen träffade vederbörande ytterligare några år 
därefter, och då tycktes han må prima.]. En individ kunde inte klara av de mycket öppna 
förhållandena (anstalten saknar stängsel, har mycket stora grönytor, självförvaltning) och 
återgick till den slutna anstalt han kom ifrån. En intagen tog sitt eget liv i samband med 
avvikelse från anstalten. Beträffade den fjärde intagne tidsbestämdes hans straff efter något 
halvår. Han fick så småningom en § 34-placering där han efter frigivningen erhöll arbete. 
Några månader senare nåddes anstalten av budet att han tagit sig själv av daga. Han klarade 
av att verkställa en påföljd på ca 18 år, varav den längre tiden i en och samma anstalt där han 
hade en förtroendeställning, inklusive a ett års öppenplacering förljd av en längre tids § 34-
placering. Men han klarade inte av att vara frigiven.] 
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Konkreta frigivningsförberedelser inleds.  
 
Möjlighet att ansöka om omvandling av livstidsstraffet till tidsbestämt fängelse skall 
uppmärksammas. 
 
Utevistelser: Utevistelser sker på egen hand i form av längre permissioner och 
fritidsverksamhet utom anstalt enligt plan. Översiktlig planering för eventuell 
behandlingshems- eller familjehemplacering enligt § 34 KvaL, frigång eller IÖV-utsluss. 
 
Viktiga stödresurser: Professionellt samtalsstöd fortsätter. Kontakt är etablerad med andra 
myndigheter och kontakt med frivård tätnar. Gott samarbete krävs mellan Kriminalvård, 
socialtjänst och arbetsförmedling. Förtroendemannen får en mer aktiv roll. 
 
Planerad förflyttning: Planering sker för utslussningsalternativ som kan bli aktuella efter 
tidsbestämning. 
 
Krav för att gå vidare: Beslut om tidsbestämning. Risk- och säkerhetsbedömning som stöder 
förflyttning. 
 
 
Modul 5 (efter tidsbestämning) 
 
Anstaltsplacering: Efter tidsbestämning övervägs möjligheten till placering i öppen anstalt. 
 
Mål: En ordnad frigivningssituation och ett fungerande liv i frihet. 
 
Verksamhetsinnehåll: Utslussning planeras utifrån en uppdaterad risk- och 
behovsbedömning och säkerhetsbedömning. Vid cirka två års strafftid kvar till villkorlig 
frigivning börjar en konkret planering av utslussning i form av 34 § placering, frigång och 
IÖV utsluss. Om det bedöms lämpligt kan flera utslussningsformer kombineras. Konkreta 
frigivningsförberedelser förutsätter vad avser boende, stödkontakter samt sysselsättning i 
form av arbete eller studier. Den successiva utslussningen skall framgå av 
verkställighetsplanen. Om någon planerad utslussning inte går att genomföra är det viktigt att 
överväga andra alternativ. En noggrann planering görs av själva frigivningen och tiden 
närmast därefter. 
 
Utevistelser: Fortsatta permissioner med övernattning beviljas. Utevistelser enligt 14 § KvaL 
kan förekomma. Utslussning genomförs enligt plan. 
 
Viktiga stödresurser: Professionellt samtalsstöd fortsätter med planerad fortsättning på 
frigivningsorten. Kontakt är etablerad med andra myndigheter och kontakt med frivården 
tätnar. Gott samarbete krävs mellan Kriminalvård, socialtjänst och arbetsförmedling. 
Lekmannaövervakaren har konkreta uppgifter i samband med och efter frigivningen. 
 

 
 
 

 
 



 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 2 
 
Tillägg satt inom hakparantes är tillägg/förtydligande som författaren har lagt till. 
 
 
Ordningsregler & information till intagna på E-huset 

 
ANSLAGSTAVLAN Bilder och dylikt skall fästas med häftstift eller tejp. Inget annat 

utrymme utanför tavlan får användas. 
 
ARBETE/ Du måste utföra den sysselsättning som vi kommer att planera i 
SYSSELSÄTTNING samråd med dig. E-huset har tillgång till en verkstadslokal i 
 F-huset, möjlighet finns även att planera i studier. 
 Programansvarig på E-huset hjälper dig att planera  
 sysselsättningen. 
 
ARBETSVÄGRAN Vid arbetsvägran skrivs en rapport. Du blir sedan kallad till ett 
 förhör. Arbetsvägran kan resultera i varning enligt § 49 KvaL eller 
 efter upprepad vägran senareläggning av verkställigheten. Vid 
 arbetsvägran får du helt löneavdrag.  
 
BASTUBAD Intagna på E-huset har tillgång till egen bastu i källaren på 

avdelningen 
 
BEHANDLINGS- Din handläggare når du genom att skriva en anhållan. 
ANSVARIG  
 
KONTAKTMAN Du kommer att tilldelas en kontaktman ur personalgruppen på 

avdelningen. Om du har några frågor eller problem ska du vända 
dig till honom/henne. Kontaktmannen handhar också dina ärenden 
vid kollegiet. 

 
BEHANDLINGS- Sker husvis. Var 3:e månad görs en revision, där man tittar på vad  
KOLLEGIUM som hänt tre månader bakåt, samt går igenom behandlingsplanen 

för eventuell ändring. Du har möjlighet att närvara när ditt ärende 
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behandlas. Ordförande på kollegiet är handläggaren eller 
kriminalvårdsinspektören. 

 
BESÖK/TELEFON Ansökan om besöks och telefontillstånd skrivs på en särskild 

blankett där du skall ange efternamn, förnamn personnummer, 
adress och telefonnummer samt eventuellt släktskap på den/de du 
vill ha besök av eller ringa till. Därefter görs en personkontroll där 
man undersöker om personen har dömts eller är misstänkt [vilket 
kan vara godtyckligt] för någon brottslig verksamhet. Om 
teleabonnenten har hemligt telefonnummer skall telefonräkning 
bifogas. Observera att det ej går att få telefontillstånd till mobila 
telefoner. När kontrollen är klar får du ett besöks eller 
telefonbeslut, detta kan ta ca 7 dagar. 

 
TELEFONSAMTAL Telefonsamtal sker via anstaltens INTIK-system. Alla samtal som 

skall bekostas av den intagne skall ske via INTIK. Samtal till 
externa myndigheter skall föregås av anhållan [vilket kan ta många 
dagar att få svar på]. Tjänsesamtal sker med personalens hjälp 
vardagar 08.00-17.00. [Om de har tid.] 

 
STUDIER Du kan söka till grundläggande vuxenutbildning (grundskola och 

gymnasium). Grundläggande dataundervisning som skall leda till 
ECDL kort. Det finns även möjlighet till vissa självstudier. [I detta 
fall teologi på Örebro missionsskola och sociologi på Örebro 
universitet via uppdragsutbildning inköpt av Anstalten Kumla. Vid 
denna tid fanns ej distansstudier på universitet och högskola per 
distans.] Prata med din kontaktman. 

 
BESÖKSBOKNING Måndagar kl: 10.00-12.30 samt tisdagar kl: 10.00-11.00 [Det är 

ofta telefonkö på över en timme för att komma fram. Vissa gånger 
kommer den som ringer aldrig fram innan telefontiden är slut.] kan 
anhöriga boka tid för besök på te. 019/767 38 90. 

 
 Tisdagar kl: 13.00-14.00 sker bokning av lägenheten på samma 

tel.nr. För att boka tid i besökslägenheten måste du skriva en 
anhållan. En utredning kommer sedan att ske innan du kan få 
besök. 

 
 Besökstider: Helgfria vardagar kl. 19.00-15.00 
  Helgdagar        kl.  10.00-14.00 
 
KLÄDSEL VID BESÖK Städad klädsel, ej joggingskor. 
 
VAD DU FÅR TA MED Du får ta med dig cigaretter du tänker röka under besöket. Ingen 
DIG TILL BESÖK mat får medtagas. Ingenting får tas med tillbaka till 

bostadsavdelningen efter avslutat besök. Du kommer att bli 
kroppsvisiterad för och efter varje besök. [Vilket även besöker kan 
bli vid misstanke om brott.]  

 
OM DU VILL LÄMNA Om du vill lämna ut något vid besöket, så skriver du en anhållan  
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UT NÅGOT VID några dagar innan du vill lämna ut det. Du måste skriva ner på 
BESÖK anhållan vad du vill lämna ut och till vem. Besökaren får sedan 

kvittera anhållan som sedan förvaras i iskrivningen. 
 
BIBLIOTEK Avdelningen får besök av bibliotekspersonal som går runt med 

bokvagn. 
 
BOSTADSRUMMET Rummet skall hållas rent och snyggt. Bäddning och städning skall 

ske varje dag. Centralantenn för TV finns, inga extra kopplingar 
får göras. Du får kvittera bostadsrummet när du kommer till 
avdelningen. Vid skadegörelse kan intagen bli skadeståndsskyldig. 

 
STÄDNING AV En eller flera intagna på avdelningen/korridoren har som  
AVDELNINGEN ansvarsområde att städa de allmänna utrymmena. 
KOPIERING AV Kopiering av handlingar kan endast medges för skolarbete och 
HANDLINGAR tjänseärende. 
 
INNEHAV På avdelningen finns en innehavsgrupp som tillsammans med 

kriminalvårdsinspektören föreslår vad du får ha på sitt bostadsrum. 
Innehav av personliga tillhörigheter avgörs individuellt för varje 
intagens behov. 

 
 Det är inte tillåtet att inneha så mycket personliga tillhörigheter så 

att visitationer ej kan genomföras av ditt bostadsrum. Bilder och 
vykort utanför anslagstavlan samt lådor med tillhörigheter under 
sängarna är förbjudet. 

 
 Om du vill få in egendom från förrådet, måste du skriva en 

anhållan om detta. Anhållan ska sedan beviljas av behörig 
beslutsfattare. 

 
 Om du vill beställa varor från något utifrån måste du skriva en 

anhållan om att få ta in detta på anstalten, anhållan måste beviljas 
av kvinsp innan du beställer. Detsamma gäller om du vill ta emot 
saker via post eller besök av anhöriga. [Detta orsakar problem och 
ilska vid födelsedagar och julhelg, då vi måste ansöka om att få en 
present, och vad presenten innehåller, innan vi får presenten. 
Varvid givaren av presenten måste tala om för oss/mottagaren vad 
paketet innehåller innan de skickar paketet.] 

 
 Vid behov kommer egendom att plomberas innan du kan få in den. 

Plombering får ej brytas. 
 
LÖNEUTBETALNING Sker på torsdagar. Du får ett kontoutdrag senast torsdag varje 

vecka, där du ser hur mycket pengar som finns att handla för under 
tiden torsdag t o m onsdag kommande vecka. 

 
BETALKORT Pengar är förbjudna på myndigheten. När du kom till anstalten fick 

du ett betalkort som skall användas vid all handel i kiosken. Kortet 
är personligt och får inte lånas ut. Du måste alltid skriva din 
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namnteckning på kvitto när du handlar. Kortet är knutet till ditt 
disponibla konto. Du kan föra över pengar från kontot egna medel 
[Dit anhöriga kan sätta in pengar.] till disponibla kontot. Du 
lämnar in en anhållan om överföring senast tisdag morgon. Av 
anhållan ska framgå om du vill föra över ett visst belopp eller ha 
en utfyllnad av lön till maxbeloppet (för tillfället 710:-/vecka) 
varje vecka. Önskas en stående överföring måste ett beslut från 
handläggaren finas. 

 
FRITIDS- Fysisk aktivitet bedrivs i F-huset. Där finns också möjlighet att 
VERKSAMHET träffa besöksgruppen. Dessa aktiviteter sker husvis, olika dagar 

efter särskilt schema. Max antal intagna vid F-huset är 28 st. [P g a 
fara för upplopp.] OBS Inget återsläpp till huset vid halvtid. 

 
HÅRKLIPPNING Skriv en anhållan om att få träffa frisören. 
 
KIOSK Du har möjlighet att gå till kiosken på fredagar kl. 16.15.  På 

onsdagar kan du beställa varor från kiosken samt lämna in tips. 
Tips lämnas in i ett speciellt plastfodral som kiosken 
tillhandahåller. Beställning lämnas in i slutet kuvert med 
avdelning, nummer och namn i brevlådan på avdelningen senast 
onsdag 08.00. Om du lämnar beställning eller tips, glöm inte att 
skicka med betalkortet i kuvert. Trav lämnas fredag senast 12.00 

 
 Du får inte betsälla varor från affärer utanför myndigheten, du får 

ej heller köpa matvaror och ta med in till myndigheten efter 
lufthåls/eller vanliga permissioner. 

 
LÄKARE Läkardag är vanligtvis tisdagar. Tandläkardagar tisdagar/torsdagar. 

Psykolog finns vid behov. Psykiater kommer vid behov till 
anstalten en gång i veckan. Sjuksyster finns på läkarmottagningen 
måndag-fredag. Om du vill träffa någon av dessa fyll i en 
”tidsbeställning till sjukmottagningen” och lämna till personalen. 

 
SJUKDOM Om du på grund av sjukdom ej kan arbeta eller delta i annan 

planerad verksamhet, skall detta meddelas personalen. Din 
sjukanmälan vidarebefordras till sjuksyster, som tar ställning till 
eventuell sjukskrivning eller annan åtgärd. Första sjukdagen 
räknas som karensdag med löneavdrag. Telefontider till sjuksyster 
är kl 11.00-12.00. OBS ej onsdagförmiddagar. 

 
MEDICIN- Dagmedicin utdelas av dagpersonal på avdelningen vid bestämda  
UTDELNING tider. Nattmedicin delas ut av nattvakterna med början kl. 21.00. 

Det är viktigt att du tar din medicin på de fasta tider som 
läkarmottagningen bestämt. Du kan bli nekad medicin om du 
kommer på andra tider. 

 
 Medicinutlämning:   Morgon: 07.00-08.00  Helger: 08.00-08.30 
              Lunch:    12.30-13.00               13.00-14.00 
              Kväll:     19.00-19.30 
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PROMENADTIDER Promenader som kan vara stor eller liten promenad, bestäms enligt 

särskilt schema. (Stor promenad sker på stora promenadytan på 
CDE-området. Liten promenad sker på enhetens lilla 
promenadgård.). Samtal med intagna på andra hus får ej ske under 
promenaden. 

 
 På stora promenadgården finns fotbollsplan, styrketräning med 

lösa vikter, basket och volleyboll. Samtal får ej ske genom ventiler 
och förnster med övriga intagna på CDE. Matning av fåglar är ej 
tillåtet då detta drar råttor. Efter promenadens slut skall du återgå 
till din avdelning. Inräkning kommer att ske. 

 
TELEFONSAMTAL Privata samtal sker från avdelningens bärbara telefon. Telefonkort 

köper du i kiosken. Vid behov att ringa till förordnad övervakare, 
advokat (pågående mål) och polis, skall du skriva en anhållan och 
ange vem du vill ringa till, samt telefonnummer. 

 
TV-APPARAT På varje bostadsrum finns en av myndigheten tillhandahållen TV. 
 
TVÄTT Tvättbyte sker på torsdagar. Varannan torsdag även lakansbyte. 

Innan du går till arbetet lämnar du din tvättsäck utanför vakten. 
 
INLÅSNNG/ Inlåsning påbörjas kl. 19.45. Du skall alltså vara på ditt  
UPPLÅSNING bostadsrum och vara klar för natten senast kl. 19.45. 
 
VÄCKNING Vid upplåsning på morgonen måste tjänseman förvissa sig om att 

du är vaken. 
 
URINPROV Du kommer att bli anmodad att lämna urinprov. Detta gäller alla 

och sker stickprovsvis eller vid misstanke om drogpåverkan. Om 
du vägrar att lämna urinprov kan detta medföra bevakade besök 
[Att man ej längre får träffa sin t ex fru och barn ensam, att 
personal alltid måste sitta med i rummet.] och ny kvaltid för 
permission [M a o, en senareläggning av permissionerna på 
obestämd framtid.] 

 
VISITATIONER Bostadsrummen och gemensamma utrymmen kontrolleras 

dagligen. För att genomföra detta kan du ibland få vistas på någon 
annan avdelning. Vid in- och utmarscher från arbete eller 
promenad kan du bli utsatt för skyddsvisitation.  

 
KLÄDSEL Endast av myndigheten tillhandahållna kläder får användas. Tänk 

lite extra på din klädsel när du går på besök eller till 
läkarmottagningen. Intagen får ej sy om eller göra åverkan på 
anstaltens kläder. Intagen får ej vistas i korridoren eller på 
promenadgården endast iförd kallsånger. 

 
SPECIALKOST Vid önskemål om t ex. vegankost eller annan specialkost måste du 

skriva en anhålla. 
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RÖKNING Rökning får endast ske på ditt bostadsrum och i avdelningens 

rökrum. Rökning på övriga utrymmen är förbjudet. 
 
PRÄST Om du vill ha kontakt med någon präst, skriv en anhållan eller 

prata med personalen. På anstalten finns möjlighet att träffa flera 
olika präster. 

 
 
 
 


