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Abstract  
________________________________________________________________ 

 
 

The purpose of this study has been to give knowledge about staff and inmates behave to, and 
view, at each other, on a Swedish penal institution with extensive security- and inspection 
work. The distance between the group of staff and the group of inmates has been an important 
factor, and the problems which can arise from different grade of distance have been applied. 
The study includes a qualitative character and observations are foremost applied. To increase 
the opportunity to generalize but also to increase the comprehension of observed phenomena, 
two interviews with staff in supervisor position has been done. The communication between 
staff and inmates constitute an important part of the observations and discourse- analysis has 
therefore been applied. The study are not purposing just to answer the problem, it has also an 
overriding target in finding areas for development relevant for prison activity.  
 
The result is pointing at a distinct division between staff and inmates, on the observed section. 
The distance which occurred between the groups, physical as well as social, seemed to be a 
contributory factor to the construction of a “We” against “them”- thinking.  
 
Such thinking can be reason for a toughen climate inside the prisons. A tough climate often 
generates an increased high staff turnover. A high staff turnover contributes increased 
possibilities for inmates to reach solidarity with staff in a non- desirable way. A reduced 
distance, and inmates and staff which have become loyal with each other, can result in 
improper relationship and importation of improper items at the prison. It can also result in 
other negative consequences, such as escapes. Such incidents can imply increased security 
measure at the prison. Increased security can contribute to a greater distance and a more 
toughen climate. The result will be a more extensive staff turnover and the circle repeats.  
  
Proposal for new developing- areas is to work for an increased integration between staffs and 
inmates and promote surroundings where a natural contact between the groups can establish. 
Further individualization for the individuals needs and conditions are another, very important, 
developing- area.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
________________________________________________________________ 
 
 
Syftet med denna undersökning har varit att ge kunskap om hur personal och intagna förhåller 
sig till, och ser på varandra, på en svensk anstalt med omfattande säkerhets- och 
kontrollarbete. Distansen mellan personalgruppen och gruppen av intagna har varit en mycket 
viktig faktor, och de problem som kan uppstå med olika grad av distanstagande har 
undersökts och analyserats. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och deltagande 
observationer har tillämpats som främsta metod. Två intervjuer med personal i arbetsledande 
funktion har genomförts för att öka generaliserbarheten samt förståelsen för observerade 
fenomen. Kommunikationen mellan personal och intagna har utgjort en annan mycket viktig 
del i studien. Diskursanalys har därför kommit att tillämpas. Undersökningen syftar inte 
enbart till att besvara frågeställningarna; den har ett övergripande mål i att finna 
utvecklingsområden relevanta för anstaltsverksamhet.  
 
Resultatet visar att det förekom en tydlig uppdelning mellan personal och intagna på den 
observerade avdelningen. Distansen som förekom mellan grupperna, såväl fysiskt som socialt, 
verkade vara en bidragande faktor till konstruktionen av ett ”Vi” och ”dom” - tänkande. Ett 
sådant tänkande kan lägga grunden för ett hårt klimat inne på avdelningarna. Ett hårt klimat 
genererar ofta en ökad personalomsättning. En omfattande omsättning av personal bidrar till 
ökade möjligheter för intagna att solidarisera sig med, och minska distansen till, personal på 
ett icke- önskvärt sätt. En minskad distans och ett solidariserande mellan personal och intagna 
kan leda till att otillåtna relationer uppstår och att införsel av otillåtna föremål på anstalten 
sker. Det kan även resultera i andra negativa konsekvenser såsom rymningar. Händelser likt 
dessa bidrar till ökade säkerhetsåtgärder inne på anstalten. Ökad säkerhet kan i sin tur bidra 
till en ökad distans och ett ännu hårdare klimat. Följden blir en större personalomsättning och 
cirkeln återupprepar sig.  
 
Förslag på utvecklingsområden är att arbeta för en ökad integrering mellan personal och 
intagna samt främja miljöer där naturlig kontakt mellan grupperna kan etableras och främjas. 
Ett annat mycket viktigt utvecklingsområde är att ytterligare arbeta för individualisering 
ifråga om den enskilde intagnes behov och förutsättningar. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Efter att själv ha vikarierat på en av landets tyngsta och hårdast bevakade anstalter väcktes 
mitt intresse för kriminalvård och de problem som råder på dagens svenska anstalter. Att 
arbeta i den slutna miljö som råder på de mest hårdbevakade anstalterna anses av många vara 
ett mycket krävande arbete som ställer höga krav på personlig lämplighet. Under 2004 
förekom en stor turbulens inom svensk kriminalvård där fritagningar och mutad personal 
skapade stora rubriker i våra dagstidningar. Detta var upptakten till en samhällsdebatt 
gällande dagens kriminalvård och dess brister. Debatterna har varit många och långa och det 
har från många håll krävts hårdare krafttag. Skärpt kontroll- och säkerhetsarbete samt 
upprättande av ett nytt ”superfängelse” har varit heta inlägg i debatten. Då jag personligen 
upplevt svensk kriminalvård inifrån anser jag det finnas andra aspekter som är viktiga att 
frambringa i en diskussion gällande dagens kriminalvård. Dessa aspekter rör främst den miljö 
som personal och intagna vistas i samt de motsättningar som kan uppstå mellan grupperna. 
Många upplever tillvaron inne på anstalten som svår, och det gäller både personal och 
intagna. Gruppen av personal och intagna åtskiljs tydligt från varandra men måste ändå 
fungera sida vid sida innanför murarna. De stora skillnader som finns mellan personal och 
intagna samt systemet i sig som innebär att en grupp ständigt kontrollerar en annan, bygger 
murar snarare än att det fungerar gränsöverskridande.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Problemformuleringen i denna undersökning utgår från de konsekvenser och svårigheter de 
speciella förhållandena i en sluten miljö kan skapa. Undersökningen syftar till att ge kunskap 
om hur personal och intagna förhåller sig till, och ser på varandra på en svensk anstalt, där 
rutinerna innefattar ett rigoröst säkerhets- och kontrollarbete. Undersökningen syftar även till 
att undersöka det sociala avståndet, distansen, mellan personal och intagna samt belysa 
eventuella problem som kan uppstå i och med ett ökat eller minskat distanstagande. Förutom 
att bidra till en ökad kunskap syftar denna undersökning även till att finna 
utvecklingsområden relevanta för anstaltsverksamhet.  
 
 

Följande frågeställningar kommer i denna undersökning att besvaras: 
 
 

 Hur uppfattar/upplever personal och intagna individer i den motsatta gruppen? 
 Vilka speciella förhållningssätt tar personal och intagna till sig i relation till varandra? 
 Konstrueras det ett ”Vi mot dom” - tänkande där den motsatta gruppen ses som 

främmande? 
 Går det i diskursen mellan personal och intagna utläsa ett ”Vi mot dom” - samt ett 

stereotypt tänkande gällande den motsatta gruppen? 
 Förekommer det situationer då distansen mellan personal och intagna ökar eller minskar? 
 Vilka konsekvenser kan ett ökat eller minskat distanstagande ge?  
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1.2 Avgränsningar  
 
Urvalet gällande denna undersökning är avgränsad till att endast omfatta en anstalt. Anstalten 
som har valts utgörs av sluten säkerhetsnivå, det vill säga en anstalt med total slutenhet. Inga 
öppna anstalter eller häkten har ingått. Observationerna har genomförts på en avdelning med 
förhöjd säkerhet och utgörs därmed av en gruppsammansättning av intagna. Vissa 
observationer har gjorts på närliggande avdelningar i mån av tid och användbarhet. 
Intervjuerna har avgränsats till att enbart innefatta personer ansvariga för det dagliga 
ledarskapet av personal och intagna. Intervjupersonerna arbetade på den berörda avdelningen 
samt en närliggande avdelning. Inga intervjuer har gjorts vare sig med de intagna eller med 
den personal som svarade för det dagliga arbetet med de intagna ute på avdelningarna.  
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2. Bakgrund – Svensk kriminalvård idag 

___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Historia 
 
Ursprung och framväxt: 
 
Moderna fängelser har sitt ursprung i fattighusen (även kallade hospital, dårhus och 
barmhärtighetsinrättning). Dessa uppkom under 1600- talet men senare under 1700- talet blev 
fängelserna, dårhusen och fattighusen allt mer olika varandra.1 Samhällsreformatorer började 
kritisera de traditionella straffen och ansåg frihetsberövande vara ett mer effektivt sätt att 
handskas med kriminalitet. Mord kom att betraktas som det svåraste brottet av alla då de 
individuella fri- och rättigheterna utvecklades inom det politiska systemet. Eftersom man 
började utgå från att fängelset hade förmåga att fostra brottslingar till disciplin och 
konformitet, försvagades efterhand sedvänjan att bestraffa människor inför allmänhetens åsyn, 
för att tillslut upphöra helt och hållet.  
 
Det moderna fängelsets framväxt 
 
Det är i de demokratiska föregångsländerna, främst USA, som det moderna fängelsesystemet 
börjar utvecklas och det är under Napoleon som motsvarande utveckling äger rum i 
Frankrike.2 Straffen är inte längre offentliga, kroppsstraffen försvinner och fängelset blir den 
generella modellen. I Sverige kom reformerna femtio år senare än i Nordamerika, vilket är 
omkring 1840. Det moderna fängelsesystemet drevs fram av reformatorer och omgavs snabbt 
av ett komplicerat system av principer och ambitioner, som även syftade till att reformera de 
intagna. Frihetsberövandet kom att bli den viktigaste faktorn men strax därefter kom 
isoleringen. I och med isoleringen, som präglar det moderna fängelset, blir straffet individuellt 
men även individualiserande som Michel Foucault beskriver. De två modellfängelser som 
världens fängelsebyggare skulle utgå från var båda amerikanska. Skillnaden mellan 
Philadelphia-systemet respektive Auburnmodellen låg i att systemen hade skilda lösningar 
gällande isoleringsfrågan. 
 
De moderna fängelserna hade inte som mål att enbart spärra in individer utan även att 
kombinera detta med en förändringssträvan.3 Den stränga disciplinpedagogiken som tidigare 
hade utvecklats i militärskolor, uppfostringsanstalter och kaserner kom nu att prägla fängelset. 
Denna disciplin riktade sig inte enbart mot kroppen utan även mot sinnet i en strävan att 
förändra detta. År 1855 kom de flesta bestämmelserna om uniformer och beväpning för 
personalen vid Fångvården i Sverige. Man uppföljde då en gradering av personal helt enligt 
militär modell.4  
 
 
 
                                                 
1 Giddens, A (1998) ”Sociologi” 
2 Sunesson, S (1994) Artikeln ”Fängelseväsendets uppkomst och utveckling” ur Björnsson, Anders (Red) ”Vad 
våldet har skapat” (1994)  
3 Björnsson, A (Red) (1994) 
4 Kriminalvårdens informationssekretariat ”Kriminalvård i Sverige” (2003). 
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Förändring i uppfattning 
 
Artikeln ”Fängelseväsendets uppkomst och utveckling” publicerades 1994 och belyser 
fängelsesystemets framväxt och utveckling.5 Den visar på hur nytt systemet faktiskt är, sett ur 
ett historiskt perspektiv, och hur uppfattningarna förändrats till följd av systemets utveckling. 
För bara några hundra år sedan fanns en helt annan uppfattning gällande fängelset. Att sätta 
någon i fängelse var i sig inte ett straff utan snarare en försäkring om att man hade personen i 
förvar. Denna uppfattning kom att ändras i takt med fängelsernas utveckling och framväxt. 
Överallt byggdes nya fängelser, ganska likartade varandra med celler, verkstäder och 
rastgårdar. Förutsättningen för att en inspärrning i fängelse ska ses som ett straff är att 
individen har en frihet som kan berövas denne. Först i samband med franska revolutionen 
kom statsskicket att erkänna denna frihet och fängelset fick då sin straffrättsliga mening.   
 
Fängelset syfte är att korrigera kriminellt beteende, med avsikt att omvandla förbrytare till 
laglydiga medborgare, genom inspärrning och frihetsberövande.6 Denna internering syftar till 
att fungera både individ- och allmän preventivt; den ska skydda individen från att begå nya 
brott samtidigt som den ska avskräcka andra från att begå brott. Fängelset har även till uppgift 
att skydda samhället och dess medborgare från de kriminella. Tanken med fängelser är alltså 
att ”förbättra” individen så att denne kan fylla en normal funktion i samhället. Om fängelserna 
verkligen har denna effekt råder det delade meningar om.  
 
Frihetsberövande, inspärrning, isolering hela eller delar av dygnet, ett internt privilegie- och 
bestraffningssystem, och samtidigt en uttalad strävan och förhoppning att den intagne skall bli 
bättre av allt detta – karakteriserar fängelsesystemet, och har det gjort det sedan 
tillkomsten.7 Artikeln ”Fängelseväsendets uppkomst och utveckling” ställer sig frågan om 
detta system verkligen fungerar. Slutsatsen i artikeln är att det kanske är frihetsberövandets 
styrka och begriplighet som förklarar hur fängelset kunnat överleva sina ständiga 
misslyckanden. Genom detta fortsätter det att framstå som en, visserligen dålig, men självklar 
lösning. Eller som Foucault uttrycker det;  
 
”Man är medveten om alla de nackdelar som fängelset innebär, och om att det är farligt och 
under alla omständigheter onödigt. Ändå förmår man sig inte att se på vad sätt man skulle 
kunna ersätta det. Fängelset är en förhatlig lösning som man inte kan bespara sig.”8 
 
Synpunkterna på fängelset är och har alltid varit många. Det finns en del faktorer som lyfts 
fram som problematiska: Intagna berövas på sin frihet och en rad andra saker som samvaro 
med familj och vänner och tillgång till egna tillhörigheter.9 Detta kan innebära en känsla av 
maktlöshet och förlorad identitet hos den intagne. Den intagne kan även komma att förlora 
kontakt med nära och kära samt gå miste om viktiga händelser i livet, såsom barnuppfostran. 
Fängelserna är ofta överfulla och en hård disciplin och styrning av vardagliga rutiner måste 
accepteras. Frågan som många gånger ställts är om denna klyfta, skillnaden mellan ”normalt” 
liv och fängelseliv inte tenderar att öka klyftan mellan intagna och de övriga 
samhällsmedborgarna. Ett kriminalpolitiskt dilemma ligger i hur bra man ska forma miljön i 
fängelset. En dålig miljö fungerar avskräckande men hindrar samtidigt rehabiliteringen av den 
enskilde intagne. Den höga återfallsfrekvensen är ett stort problem inom svensk kriminalvård. 
                                                 
5 Björnsson, A (Red) (1994) 
6 Giddens, A (1998)  
7 Björnsson, A (Red) (1994) 
8 Ibid. s. 103 
9 Giddens, A (1998)  
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2.2 Dagens anstaltsverksamhet i Sverige 
 
Anstalters generella syfte brukar indelas i tre olika funktioner:10  
 
 

 Samhällsfunktionen: att begränsa klientens frihet för att skydda samhället. 
 

 Omvårdnadsfunktionen: att motverka skadliga följder av frihetsberövandet 
 

 Rehabiliteringsfunktionen: att främja klienters anpassning i samhället.  
 
I den lagstiftning och regelverk som utgör grunden för anstalternas verksamhet anges att de 
intagna ska påverkas och motiveras att aktivt förbereda sitt liv i frihet.11 Sysselsättningar, som 
intagna deltar i under arbetstid och fritid, ska vara utformade på så sätt att de bidrar till att 
förbättra möjligheterna till att leva samhällsanpassat.  
 
Verksamheten på anstalt ska utformas på sådant sätt att anpassningen till samhället efter 
frigivningen ska främjas.12 Frigivningsförberedelserna ska utformas på sådant sätt att återfall i 
brott motverkas. Vidare ska anstalterna hållas fria från narkotika, alkohol och droger. De som 
har behov av missbruksvård ska ha tillgång till detta. Förutom detta ska anstalterna 
vidmakthålla en hög grad av säkerhet i verksamheten; avvikelser från anstalten, eller i 
samband med permissioner, ska minimeras. En central uppgift är att förebygga våld och hot 
om våld mellan intagna och från intagna mot personal. Särskild uppmärksamhet ska ges åt 
situationen för psykiskt störda, långtidsdömda, sexualbrottsdömda samt unga lagöverträdare. 
Kompetensen hos all personal ska utvecklas.  
 
Kriminalvården har, likt många andra delar av den offentliga sektorn, tagit till sig styrformen 
målstyrning.13 Det är kriminalvårdsstyrelsen som anger de övergripande målen, de regionala 
enheterna preciserar dem, och kriminalvårdsmyndigheterna formulerar konkreta 
verksamhetsmål. Det är personalen på anstalterna som väljer metoder, och arbetar med 
praktiska och flexibla delmål för att göra verksamheten så effektiv som möjligt.  
 
Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.14 
I detta ingår att skydda samhället från brottslingar och att rehabilitera klienterna och 
därigenom ge dessa bättre förutsättningar för att efter frigivningen leva ett liv utan brott. Det 
främsta verksamhetsmålet är, enligt kriminalvården, att så få som möjligt skall återfalla i 
brott.  
 
För att sammanfatta kriminalvårdens uppgift kan det sägas att denna handlar om att arbeta för 
att klienterna, efter verkställighet, ska ha bättre förutsättningar att klara ett liv utan brott och 
missbruk än vad de hade innan.15  

                                                 
10 Stensmo; C, Alvner C  (1991) ”Socialpedagogik” s.188 
11”Kriminalvård i Sverige” (2003). 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14Ibid. 
15 Irbid 
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2.2.1 Kriminalvårdens organisation och samverkan med andra myndigheter 
 
Kriminalvården utgör en del av rättsväsendet och straffsystemet.16 I brottsbalken, samt andra 
lagar, författningar och beslut från riksdagens och regeringens sida, finns de uppdrag som 
kriminalvården har beskrivna. Dessa uppdrag är av mångsidig karaktär. De områden som 
kriminalvården ansvarar för är att verkställa påföljderna fängelse, skyddstillsyn och villkorlig 
dom med samhällstjänst, utföra personutredningar före dom, ansvara för häktesverksamheten 
samt transportera dömda och vissa andra grupper inom och utom landet.  
 
Den svenska kriminalvården ses som en av de mest humana kriminalvårdsorganisationerna i 
världen vilket också ofta betonas.17 Tanken är att detta skall utvecklas och upprätthållas.  
 
För att nå ett bra resultat gällande de mål och uppdrag som kriminalvården står för krävs 
samarbete med en rad andra myndigheter.18 För att nå en nedgång i brotts- och återfalls- talen 
kan kriminalvården inte verka ensam utan en samverkan mellan berörda myndigheter och 
andra aktörer i samhället krävs. Ett exempel på dessa myndigheter och aktörer är föreningar 
och andra organisationer som Socialförvaltningen, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och 
Kriminellas revansch i samhället (KRIS). Det är inte enbart organisationer och föreningar som 
är viktiga för kriminalvården. Enskilda individers insatser som övervakare och liknande är 
även de av vikt.  
 

2.3 Placering i anstalt och kriminalvårdspåföljd 
 
Det är viktigt att kriminalvårdens klienter placeras på en anstalt som kan tillgodose deras 
behov.19 Detta för att kriminalvårdens insatser ska ge en så bra verkan som möjligt. Det finns 
ett flertal faktorer som tas i beaktning då en individ ska placeras i anstalt. Utifrån dessa 
faktorer gör kriminalvården en kartläggning som fastställer vilken säkerhetsnivå som krävs 
för att skydda samhället, samt vilken rehabilitering och vård som klienten behöver för att inte 
återfalla i brottslighet. 
 
Vilken anstalt den fängelsedömde ska placeras i är ett beslut som kriminalvården tar. Detta 
beslut regleras av lagen om Kriminalvård i anstalt (Kval).20 Om den dömde inte av 
säkerhetsskäl nödvändigtvis måste placeras i sluten anstalt föreskriver lagen att den dömde 
bör placeras på öppen anstalt. Kriminalvården skall vid val av anstaltsplacering även ta 
hänsyn till vilken sysselsättning och behandling som bäst lämpar sig för klienten.  
 
Det är placerarna som arbetar med att placera kriminalvårdens klienter. Varje år fattar dessa 
cirka 11 000 placeringsbeslut och då ingår även förflyttningar mellan olika anstalter.21 En 
vanlig arbetsuppgift för placeraren är att väga samman säkerhetsskäl med den dömdes behov 
och sammanställa detta i ett placeringsunderlag. Detta underlag utgör sedan grund för själva 
placeringen. Män dömda till fängelse i fyra år eller mer förs till en särskild riksmottagning på 
Kumla anstalten. Under deras tid där görs en ingående riskbedömning som underlag för den 
                                                 
16 ”Kriminalvård i Sverige” (2003) 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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säkerhetsnivå som sedan ska gälla för klienten. Säkerhetsnivån kan med tiden regleras. 
Regleringen sker efter beslut om särskilda villkor gällande när den intagne tidigast kan prövas 
för permission eller för en öppnare placering.  
 
För alla kriminalvårdens klienter, oavsett om de ska verkställa fängelse eller frivårdspåföljd, 
ska det finnas en verkställighetsplan.22 Planens huvudsyfte är att verka för kriminalvårdens 
mål om ett tryggare samhälle och en minskad risk för den dömde att återfalla i brottslighet. 
För att kunna nå detta måste planen ta hänsyn till både säkerhetsfaktorer och individuella 
behov. Planen följer sedan klienten under hela hans verkställighet, oavsett om han flyttar 
mellan olika anstalter eller går vidare ut i frivård.  
 
Planen för anstaltsverkställighet byggs upp på samma sätt som planen för frivård men 
anstaltsplanen inkluderar även specifika delar som avser anstaltsvistelsen.23 Planen utgör en 
viktig grund för att kunna prioritera olika insatser mot olika klientgrupper. En viktig del av 
planen är att bedöma klientens risk att återfalla i brottslighet. Klienter med hög återfallsrisk 
behöver mer insatser än klienter med låg återfallsrisk. Planen ska så långt som möjligt 
upprättas i samarbete med klienten. För att planen ska uppfylla sin funktion är det viktigt att 
sätta upp mål för vad som skall uppnås under olika skeden av verkställigheten. 
 
Då risken för återfall och risken för misskötsamhet skall bedömas finns det vissa faktorer som 
väger tungt.24 De statiska faktorerna, som inte går att påverka, utgörs av en rad 
bakgrundsfaktorer som ålder vid första dom, antal tidigare domar, tidigare åtgärder inom 
socialtjänst och psykiatri, tidigare missbruk och tidigare misskötsamhet inom kriminalvård. 
De dynamiska faktorerna, som till skillnad från de statiska är föränderliga, grundar sig på den 
dömdes nuvarande situation och vad som kan behövas förändras i denna. Den kriminelles 
umgänge och värderingar är av stor vikt för bedömningen. Ett eventuellt narkotikamissbruk 
samt möjligheter till försörjning och boende, samt ekonomi och hälsotillstånd tas också med i 
beräkningen. En omfattande säkerhetsbedömning görs innan placering. Denna utgår ifrån 
säkerhetsfaktorer som rymningsrisk, risk för hot och våld och risk för narkotikamissbruk. Alla 
ovanstående delar; bakgrundsfaktorer och säkerhetsbedömning vägs samman i en risk- och 
behovsprofil. I denna bedöms vad som bör prioriteras först i planen med klienten. Vad som 
sedan är möjligt att åstadkomma beror på de tillgängliga resurser som erbjuds samt 
strafftidens längd, något som profilen även tar hänsyn till. För att kunna bedöma vilka 
individuella insatser som är lämpliga är det viktigt att göra sig en bild av hur motiverad 
klienten är till förändring och uppmärksamma detta i profilen.  
 

2.4 Klienter och verksamhet 
 
 
Det är viktigt att på anstalten förebereda och främja den intagnes anpassning till samhället 
samtidigt som skadliga verkningar till följd av frihetsberövandet motverkas.25 Kriminalvården 
har i detta en mycket svår uppgift eftersom isoleringen från samhället och umgänget med 
andra kriminella kan påverka den intagne till att även i fortsättningen begå brott. 
 

                                                 
22 ”Kriminalvård i Sverige” (2003) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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Sverige har 55 anstalter vilka är spridda från Haparanda i norr och Ystad i söder.26 
Anstalterna delas in i öppna och slutna efter säkerhetsgrad. Av kostnadsskäl går utvecklingen 
mot allt större enheter. Fördelen stora anstalter anses ha är att de kan erbjuda ett 
programutbud som är mer varierande än vad de mindre anstalterna har att erbjuda. Nackdelen 
är att de stora anstalter kan ligga långt ifrån den dömdes hemort vilket försvårar besök från 
anhöriga och vänner.  
 
Kriminalvården har på senare tid haft stora problem med otillräckligt antal anstaltsplatser.27 
Under 2003 fanns 4460 platser och på de öppna anstalterna var beläggningen 101 procent. 
Siffran för de slutna anstalterna låg på 99 procent. Framförallt på de öppna anstalterna har 
därför en dubbelbeläggning varit nödvändig. Under 1990- talet låg beläggningsgraden på 
under 90 procent vilket visar på att beläggningen ökat kraftigt de senaste åren.  
 
Att hålla klienter på anstalt medför en hel del kostnader.28 Den genomsnittliga kostnaden för 
en intagne var under år 2002 satt till 1 685 kronor. Under en femårsperiod har kostnaden dock 
minskat med fem procent vilket kan förklaras genom den ökade beläggningen som medfört att 
de fasta kostnaderna fördelas på fler vårddygn. Det kostar mer att hålla en intagen på en sluten 
anstalt än en öppen eftersom säkerhetskostnaderna är högre på den slutna anstalten.  
 
 

2.4.1 Klienterna  
 
Kriminalvårdens klienter är dömda för en rad olika brott där tillgreppsbrott hör till den mest 
representerade brottstypen.29 Ungefärliga 10 200 personer passerade under år 2002 
kriminalvårdens anstalter. Av dessa klienter är de flesta män. Drygt hälften av dem som togs 
in på anstalt under året hade tidigare funnits inom kriminalvården efter frihetsberövande 
påföljd. Åldern på klienterna varierar, allt från ungdomar till pensionärer. 2002 var 
medianåldern för manliga intagna 35 år medan åldern för kvinnor låg något högre. 
Kriminalvården strävar efter att i största möjliga mån undvika att de ungas kriminella 
identiteter förstärks genom umgänge med äldre kriminella. De unga kan därför på vissa 
anstalter placeras på särskilda avdelningar. 
 
Det finns inga statistiska uppgifter som talar om hur många invandrare som finns inne på 
anstalterna. Detta eftersom kriminalvården anser det svårt att definiera begreppet 
invandrare.30 Av dem som under 2002 avtjänade fängelsestraff var 74 procent svenska 
medborgare och 7 procent från något annat nordiskt land. De senaste fem åren har andelen 
nyintagna utländska medborgare ökat med fyra procent, enligt kriminalvården. Utvisning i 
domen hade en femtedel av de nyintagna utländska medborgarna.  
 
Då det gäller utbildningsbakgrunden hos kriminalvårdens klienter förekommer en stor 
variation.31 Många har en dålig skolunderbyggnad som anses bero på tidigare 
anpassningssvårigheter. Detta kan i sig ha inneburit skolkande från skolan med 

                                                 
26 ”Kriminalvård i Sverige” (2003) 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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kunskapsbrister som följd. Många saknar även yrkesutbildning och har dålig eller ingen 
anknytning till arbetsmarknaden.  
 
Missbruk och kriminalitet är sociala faktorer som hör nära samman.32 Drogproblemen bland 
intagna är utspritt och en hög andel av dem som döms till fängelse har svåra drogproblem. 
Erfarenhet av injektionsmissbruk med narkotika har mer än hälften av de intagna och detta är 
för kriminalvården ett stort problem. Narkotika förekommer inne på anstalterna trots att 
kriminalvården satsar hårt på såväl säkerhet som kontroll. Problematiken ligger delvis i att 
narkotikapåverkade klienter är mycket svåra att behandla och bedriva påverkansarbete på. 
Intagna som använder droger är även mycket oberäkneliga och utgör därför en säkerhetsrisk 
för personal och andra intagna. För att söka efter, och avskräcka från att föra in narkotika, 
använder sig kriminalvården av narkotikahundar. Andra sätt att kontrollera förekomsten av 
narkotika är att tillämpa urinprov och visitationer. Genom dessa metoder kan intagna i störst 
behov av vård och rehabilitering upptäckas, samt att innehav och missbruk av narkotika kan 
sanktioneras med senareläggning av frigivningen. Många intagna saknar även bostad och har 
det mycket dåligt ekonomiskt ställt.  
 
Livstidsdömda 
 
Under 1990- talet har antalet livstidsdömda ökat stadigt.33 1990 satt 30 personer med 
livstidsdom i fängelse, i december 2003 var siffran 123. Den livstidsdömde som för tillfället 
har suttit längst på sin livstidsdom på anstalt i Sverige började verkställa sitt straff 1983. Mord 
är den vanligaste brottsrubriceringen bland intagna dömda till livstid. Den livstidsdömde 
placeras, efter att ha genomgått en utförlig riksbedömning vid riksmottagningen på Kumla, ut 
till en anstalt med förhöjd säkerhet. De anstalter i Sverige som håller förhöjd säkerhet är Hall, 
Kumla och Tidaholm. När det gäller livstidsdömda är det regeringen som beslutar om straffet 
skall omvandlas till ett tidsbestämt straff, och även när detta kan ske. Praxis har under senare 
år visat att en livstidsdömd kan få avtjäna minst 18 år.  
 

2.4.2 Intagnas verksamhet inom anstalten 
 
All verksamhet som är strukturerad och schemalagd inom kriminalvården räknas som 
programverksamhet.34 Den intagne ska, genom att tillgodose sig olika program, öka sin 
kunskap, få nya färdigheter och förhoppningsvis även få ett förändrat beteende.  
 
Enligt Kval 12 § har alla intagna på anstalt sysselsättningsplikt.35 Det är dock inte alltid 
möjligt att uppnå det mål som satts på att programverksamheten ska utgöra 40 timmar per 
vecka. Sysselsättningsgraden har under de senaste fem åren legat på 80 procent. Vanligaste 
sysselsättningen är att intagna arbetar eller sysselsätter sig med intern service som städning 
och matlagning. Fem procent av sysselsättningen utgörs av brotts- och missbruksrelaterade 
program.  
 
För att efterlikna samhället i största möjliga mån utgår ersättning till den intagne om denne 
deltar i programverksamhet.36 Ersättningen var från och med 1 januari, 2004 vanligtvis 9,70 
                                                 
32 ”Kriminalvård i Sverige” (2003) 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid.  
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kronor per timme. Dessa pengar är avsedda att användas som fickpengar och brukas dels inne 
på anstalten men även i samband med permissioner.  
 
Arbetet som bedrivs inne på anstalten är i första hand avsett för att få de intagna att lära sig 
fungera i sociala sammanhang och ta ansvar för sina arbetsuppgifter.37 Arbetet ses som en 
förberedelse för att i framtiden klara av ett arbete utanför murarna. Arbetsförhållandena måste 
därför vara lika de förhållanden som råder ute på den öppna arbetsmarknaden. Produktivitet 
kan däremot inte förväntas vara på samma nivå som ute i samhället eftersom arbetet inne på 
anstalten anpassas efter den intagnes förutsättningar. Omsättningen av klienter är oftast hög 
vilket ställer särskilda krav på produktionen. Exempel på arbeten för intagna inom 
kriminalvården är jord- och skogsbruk, tvätteri och verkstad.  
 
Utbildning på grundnivå erbjuds på de allra flesta anstalter, detta eftersom många intagna 
saknar kunskaper i basämnen som matematik, samhällskunskap och svenska.38 Det erbjuds 
även gymnasial vuxenutbildning. De senaste åren har efterfrågan på studier på högskole- och 
universitetsnivå ökat och därför finns det numer möjlighet att från vissa anstalter bedriva 
distansutbildningar på denna nivå. En annan viktig utbildning är Svenska för invandrare 
(SFI). Många av de intagna har svårt att komma in i samhället då deras kunskaper i det 
svenska språket är bristfälliga. I övrigt bedrivs i samarbete med Arbetsmarknadsstyrelsen 
vissa yrkesförberedande utbildningar. Föräldrautbildning som syftar till att stödja kontakten 
mellan barn och föräldrar, samt få den intagne att bli säkrare i sin roll som förälder efter 
frigivningen, finns också tillgängligt.  
 
Självförvaltning finns på 25 av landets 55 anstalter.39 Självförvaltningen innebär att de 
intagna ansvarar för olika delar av det dagliga livet såsom hushållssysselsättning, arrangera 
fritidsaktiviteter och hålla en gemensam hushållsbudget. Meningen med självförvaltning är att 
ge den intagne tillfälle att lära sig nya färdigheter samt att ge förutsättningar för den intagne 
att efter frigivningen klara av ett normalt, socialt liv. Personalens roll i sammanhanget är 
främst att fungera handledande. De intagna ska vara så självgående som möjligt i detta ansvar, 
så är i alla fall tanken.  
 
Ett viktigt alternativ till missbruk och kriminalitet är för den intagne att skapa sig en 
meningsfull fritid.40 Kriminalvården försöker därför väcka ett intresse bland de intagna till att 
bedriva olika former av fritidsaktiviteter. Ett exempel på detta är att anstalterna försöker hitta 
alternativ till ensidigt muskelbyggande som många av de intagna ägnar sig åt. Detta byggande 
har i många fall lett till ett missbruk av anabola steroider som i sin tur ökat risken för 
våldsbrott. Fritidsaktiviteter kan handla om att den intagne går med i en studiecirkel, ägnar sig 
åt skapande verksamhet eller spelar något instrument. Aktiviteter kan även äga rum i grupp 
tillsammans med personal.  
 
 
Kontakter, besök och frigivningsförberedelser 
 
En del intagna får sällan eller aldrig besök från närstående eller andra anhöriga.41 Detta kan 
skapa ångest inför frigivningen eftersom den intagne kan känna ett ökat utanförskap med 

                                                 
37 ”Kriminalvård i Sverige” (2003) 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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samhället utanför murarna. För att motverka detta finns det en del ideella organisationer som 
kommer till anstalten för att bedriva frivillig kontaktverksamhet. Hit kan Röda Korset, 
övervakarföreningar och religiösa samfund räknas. Det är under avslappnade former som 
besöksverksamheten bedrivs och den syftar till att den intagne ska kunna bygga upp positiva 
kontakter till sina medmänniskor. Besöken fungerar även som ett avbrott från vardagen och 
de rutiner som ständigt finns närvarande, vilket brukar uppskattas av både den intagne och 
hans besökare. Verksamheten kan endast fungera på ett bra sätt om besökaren har ett ärligt 
och uppriktigt intresse för den intagne och hans situation. Besökarens uppgift är att erbjuda 
den intagne stöd och hjälp, men framförallt att finnas till i rollen som medmänniska.  
 
Den intagne kan ansöka om att få ta emot besök inne på anstalten.42 Detta för att de intagna 
ska kunna upprätthålla kontakten med anhöriga och nära positiva nätverk inför frigivningen. 
De som vill hälsa på den intagne kan inte själva ansöka om detta utan ansökan måste alltid 
vara ställd av den intagne. Oftast blir besökarna sedan beviljade om det inte föreligger 
särskilda säkerhetsskäl till varför de inte bör besöka den intagne. Besöken sker i särskilda 
besöks rum och besökaren får först information om vilka regler som gäller för besöket. Det 
finns även besökslägenheter på anstalterna, avsedda främst för att underlätta för intagna som 
har barn men som inte har rätt till obevakade permissioner. Besökare får i regel inte ta med 
sig presenter till den intagne. Alla varor som förmedlas för den intagnes räkning; brev, 
pengar, frimärken eller andra varor måste anmälas till anstaltspersonalen så att dom kan 
undersöka föremålen. Reglerna som gäller för besök är betydligt striktare på den slutna 
anstalten jämfört med den öppna. Kontrollen mot besökarna är av stor vikt för att personalen 
ska kunna kontrollera vad som kommer in på anstalten. Väskor och annat som ska föras in 
kontrolleras av anstaltspersonalen. Det som inte får föras in omhändertas av personal tills 
besöket är slut. Det händer att besökaren får genomgå kroppsvisitation eller ytlig 
kroppsbesiktning, detta sker endast om det finns misstanke om försök att föra in otillåtna 
föremål. Under vissa omständigheter måste bevakat besök ske av säkerhetsskäl. Den intagne 
och hans besökare måste då tala ett språk som tjänstemannen förstår, annars måste tolk 
användas. Uppträder besökaren eller den intagne olämpligt avbryts besöket. Vid upprepat 
olämpligt uppträdande kan kriminalvårdschefen besluta om besöksförbud för besökaren i 
fråga.  
 
Att intagna med barn upprätthåller en god kontakt med sina barn anser kriminalvården är 
något som bör prioriteras högt.43 All föräldrakontakt ska i första hand utgå från barnets behov. 
Genom brev och telefon upprätthålls kan kontakten upprätthållas. Som tidigare nämndes kan 
även besökslägenhet nyttjas.  
 
I Lagen om kriminalvård i anstalt finns bestämmelser som under den sista tiden i anstalt ska 
underlätta den intagne i övergången till frihet.44 Denna lag behandlar de olika möjligheter som 
finns för att klienten successivt ska slussas ut i samhället. Utslussningen kan ske på olika sätt: 
placering på öppnare anstalt, permissioner, placering utanför anstalt för särskilda vårdbehov, 
frigång eller utslussning med hjälp av elektronisk kontroll (IÖV- utsluss). Permissioner 
förekommer i olika former. På anstalter med hög säkerhetsklass är lufthålspermissioner 
vanliga. Dessa varar under några timmar och är alltid bevakade av kriminalvårdspersonal. 
Lufthålspermissionerna syftar till att minska de skadliga verkningarna av frihetsberövandet 
samt underlätta en successiv utslussning. De senaste åren har antalet permissioner minskat 
kraftigt; från 62 541 år 1995 till 35 787 år 2003.  
                                                 
42 ”Kriminalvård i Sverige” (2003) 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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2.5 Dynamisk säkerhetstänkande; En princip för arbetstillämpning  
 
Genom sitt säkerhetsarbete vill kriminalvården ge största möjliga trygghet för både personal 
och intagna.45 Det finns två inriktningar som utgör huvuddragen i detta arbete; förebygga 
kritiska situationer och skydda personal och intagna om något händer. De förebyggande 
åtgärderna syftar till att förhindra rymningar och avvikelser från anstalten, samt minimera 
riskerna för våld eller hot om våld. Det är även viktigt för kriminalvården att se till så de 
intagna inte ges möjlighet att begå nya brott inne på anstalten samt förhindra att droger förs in 
och missbrukas. Allt ovanstående ska bidra till att personalen kan behålla ordningen och 
kontrollen över anstalten i alla situationer.  
 
För att dessa mål skall kunna uppnås krävs ett särskilt säkerhetstänkande från personalens 
sida.46 Detta tankesätt kallas dynamiskt säkerhetstänkande och består, enligt kriminalvården, 
av följande grunder: 
 
 

 En god fysisk säkerhetsmiljö, där lokalerna är anpassade efter verksamheten. 
 

 Tillgång till tekniska hjälpmedel, som larm, kameror och visitationsutrustning. 
 

 Goda kunskaper i lagar och regelverk och väl utformade instruktioner för hur personalen 
ska hantera olika säkerhetsproblem. Dessa eftersträvansvärda kunskaper  innefattar 
kunskap gällande instruktioner, dagordningar, författningar samt regler om visitationer, 
ronderingar, kontroller och annat.  

 
 Ett positivt förhållningssätt som bygger på respekt och förtroende skapar goda relationer 

mellan personal och intagna, vilket gör att personalen kan uppmärksamma 
varningssignaler och minska risken för konflikter mellan intagna. I relationen mellan 
personal och intagna skapas förtroende och spänningar. Relationen är nödvändig för att 
generera information samt utgöra bedömningar av olika beteenden.  

 
 
Dessa ovanstående grunder utgör det dynamiska säkerhetstänkandet.47 Det dynamiska i det 
hela är samspelet mellan dessa grunder; hur olika delar betonas olika på ett flexibelt och 
intelligent sätt beroende på det för stunden rådande omständigheterna. Det dynamiska utgörs 
även av själva relationen eller närheten mellan personal och intagna. Begreppet anses dock 
vara komplext eftersom säkerheten vilar på andra faktorer, inte enbart på relationen mellan 
personal och intagna. Svårigheter uppstår i de fall då det överhuvudtaget inte går, från 
personals sida, att upprätta en relation till intagna. Säkerheten måste då grundas på andra 
faktorer och inte vara beroende av ett icke- existerande förhållande.  
 

2.6 Personalens förhållningssätt till klienter 
 
Kriminalvården har antagit en rad etiska regler och visioner som ligger till grund för 
verksamheten. Dessa utgör ett förhållningssätt som skall iakttas av, och inbegripa, all personal 

                                                 
45 Utbildningsmaterial  
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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inom kriminalvården.48 Förhållningssättet innebär att personal ska lita på alla människors 
förmåga att utvecklas och förändras. Alla klienter dömda för brott, misstänkta, häktade, och 
övriga som kommer i kontakt med kriminalvården ska bemötas med ärlighet och respekt. 
Tanken är att personalen ska stötta och uppmuntra klienterna till en ändring i livsföringen så 
att denna inte leder till fortsatt kriminalitet. Genom att tillämpa detta förhållningssätt försöker 
kriminalvården att öka klienternas respekt för andra människor.  
 
Personal på kriminalvårdsanstalt uppmanas att inta ett professionellt agerande och 
uppförande gentemot de intagna och vara kunnig i sin yrkesutövning.49 Det förespråkas att 
personal ska ha en öppen och vardaglig ton till de intagna, men inte gå in i diskussioner med 
intagna om andra intagna och inte heller diskutera personal med de intagna. Det ska finnas en 
distans till de intagna så att personliga relationer mellan personal och intagna inte etableras 
och upprätthålls. En professionell distans är av stor vikt för att som personal undvika att bli 
utnyttjad med att utföra tjänster. Många tjänster intagna ber personal om kan ses som små 
bagateller, men kan innebära förödande konsekvenser. Exempel på sådana tjänster kan vara 
att bära in/ut brev, ta emot gåvor av ekonomiskt värde och inlåta sig i handel. Det kan också 
handla om att lämna en intagen ensam i personalens utrymmen, exempelvis kontor, där det 
kan finnas material med uppgifter om andra intagna/personal eller utrustning som intagne inte 
får ha tillgång till, som dator och telefon.  
 
Tjänster som utförs mellan personal och intagna kan vara ett led i att den intagne får möjlighet 
att upprätta en hållhake på personal. En hållhake från intagnas sida kan innebära att 
personalen slutligen hamnar i en ohållbar situation.50 Personal kan bli pressade och utnyttjade 
till att utföra allt mer omfattande tjänster som att smuggla in otillåtna föremål på anstalten 
eller bidra till planeringen av rymningar.   
 
De anställda inom kriminalvården har en del skyldigheter att efterfölja.51 (Se utdrag ur 
KVVAF, Bilaga 1). Dessa innefattar bland annat en skyldighet att som personal vara väl insatt 
i verksamheten och dess uppgifter, att noggrant se till att det inte finns eller uppstår ett 
beroendeförhållande till intagna, att vara noga insatt i användandet av fysisk utrustning och 
utförandet av säkerhetsrutiner samt en skyldighet att anmäla till högre tjänsteman om 
oangelägenheter förekommer. 
 

2.7 Visionen 
 
Kriminalvården har sammanställt ett dokument som innehåller verksamhetens vision, vilket 
förklarar kriminalvårdens uppgift samt hur detta uppdrag förväntas klaras av.52  Dokumentet 
som kallas ”Visionen - bättre ut” är framtagen och utarbetad efter diskussioner och 
arbetsplatsträffar som all personal inom kriminalvården har haft delaktighet i. Dokumentet har 
till uppgift att fungera stöd för personalen i det dagliga arbetet. Det är även ett viktigt 
dokument utåt, till klienter och alla andra som kommer i kontakt med kriminalvården.  
 

                                                 
48 ”Kriminalvård i Sverige” (2003) 
49 Utbildningsmaterial 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Kriminalvårdsstyrelsen. ”Visionen- Bättre ut” (2001)  
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2.7.1 Mål och uppdrag  
 
Det grundläggande målet för svensk kriminalvård är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten ute i samhället, något som ska ske genom demokratisk, rättssäker samt effektiv 
förvaltning.53 Uppdraget beskrivs av regeringen på följande sätt; 
 
”Kriminalvården vidtar åtgärder som påverkar den dömde att inte återfalla i brott samt att 
man i sin verksamhet upprätthåller en human människosyn, god omvårdnad och ett aktivt 
påverkansarbete med iakttagande av hög grad av säkerhet samt respekt för den enskildes 
integritet och rättssäkerhet”54 

En viktig del av visionen är att uppfylla kraven på en effektivare verksamhet samtidigt som 
den humana syn svensk kriminalvård har behålls och förstärks.55 År 2010 är målet att Sverige 
ytterligare ska ha utvecklat och befäst positionen som en av de mest humana och effektiva 
kriminalvårdsorganisationerna i världen. Ett annat konkret mål beskrivet i ”Visionen” är att 
fram till 2010 halvera återfallen i ny brottslighet efter avtjänad kriminalvårdspåföljd. 
Kriminalvårdens slogan ”Bättre ut” som omsätter denna vision inbegriper ambitionen att 
inrikta arbetet på att förändra den dömdes situation och inställning till ett liv i kriminalitet. 
Det handlar om att tillföra den dömde färdigheter, kunskaper eller tankemönster som ger 
bättre förutsättningar för att klara ett laglydigt liv ute i samhället.  
 

2.7.2 Grundläggande värden/principerna 
 
Kriminalvårdens verksamhet har en inriktning och mål som stöds av ett antal principer inom 
ramen för visionen.56 Dessa principer utgör en värdegrund som all personal inom 
kriminalvården följer då arbetsuppgifter fullföljs och det är denna värdegrund som förväntas 
bli mål för granskningar. För att all personal gemensamt skall sträva efter att uppnå visionen 
och målen är principerna i värdegrunden vägledande. De utgör en beskrivning av det 
förhållningssätt som all personal ska ta till sig och använda, i sin yrkesutövning och i sitt 
bemötande av klienterna.  
 
Enligt principerna ska all personal inom kriminalvården agera professionellt och respektfullt i 
umgänget med de intagna, deras anhöriga och allmänheten.57 Det är de etiska riktlinjerna som 
ska utgöra grunden för personalens förhållningssätt. Personal är även skyldig att se till att 
intagna inte på något sätt kan undslippa straffet eller utsätta allmänheten för skada. 
Principerna talar även om att personal ska fungera som en hjälp för intagna att använda 
påföljds- tiden på ett konstruktivt och positivt sätt. Personal ska utveckla de intagnas 
färdigheter, höja utbildningsnivån samt anordna program som ska ge bättre förutsättningar för 
den intagne att reflektera över sin situation och de val och liv som har lett till kriminalitet. För 
att uppfylla detta krävs drogfria anstalter, men det gäller att finna en balans i kontroll- och 
säkerhetsarbete samt erbjudanden om hjälp och behandling. Resterande principer handlar om 
att skapa utvecklingsmöjligheter för alla enskilda individer samt att all form av 
diskriminering, trakasserier, hot och våld ska bekämpas. Personal uppmanas att värdesätta och 
stödja varandras bidrag till arbetet. De uppmanas även till samarbete, såväl inom arbetslaget 
                                                 
53 Kriminalvårdsstyrelsen. ”Visionen- Bättre ut” (2001) 
54 Kriminalvårdsstyrelsen. ”Visionen- Bättre ut” (2001) s. 2 
55 Kriminalvårdsstyrelsen. ”Visionen- Bättre ut” (2001) 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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och inom verksamheten men likaväl utåt, gentemot andra organisationer och myndigheter. 
Slutligen gäller det, enligt ”Visionen”, att få ut bästa möjliga verksamhet ur de resurser som 
står till förfogande samt att effektivisera verksamheten.  
 

2.8 Etiska regler 
 
I kriminalvårdens måldokument går det att läsa följande:58  
 

 Kriminalvårdens klienter skall bemötas med fasthet och allvar och med aktning för 
deras människovärde. 

 Alla inom kriminalvården skall iaktta en generös hållning och verka för ett rättssäkert 
och värdigt innehåll i verkställigheten.  

 All personal skall vara delaktig i klientarbetet.  
 
Klienternas kulturella och etniska intressen och behov ska, så långt det är möjligt, tillvaratas 
oavsett kön, ras, samhällsställning, religion eller politiska åsikter. Det är därför viktigt att:59 
 

 Personal bidrar genom ett sakligt och korrekt förhållningssätt och gott föredöme till en 
god umgängeston och ett hänsynsfullt uppträdande människor emellan. 

 Personal använder ett vårdat språk 
 Klient tilltalas med namn eller annat respektfullt tilltalsord. Personal får aldrig 

använda kränkande benämningar vare sig om eller till klient.  
 Personal respekterar varje klient utan att för den skull acceptera brottet 
 Personal bemöter klients anhöriga och övriga besökare på ett värdigt sätt och med 

förståelse för deras situation. 
 Personal motverkar diskriminering, övergrepp eller annat destruktivt beteende mellan 

klienter. 
 Personal håller ingångna överenskommelser.  

 
 
Utöver detta skall klienterna på ett korrekt sätt informeras om var hjälp eller stöd kan 
erbjudas.60 Klienter får inte lovas annan hjälp än den som kriminalvården har att erbjuda. 
Personal måste ta hänsyn till tystnadsplikten samt uppvisa ett gott förhållningssätt, klienters 
beroendeställning får inte utnyttjas och inga personliga relationer med klienter får inledas. Det 
är viktigt för personalen att hålla sig till sin yrkesroll så att tilltron till kriminalvården inte tar 
skada.  
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
58 Ekbom, Engström, Göransson ”Människan, Brottet, Följderna” (1999) s. 117 
59 Ibid. s. 118 
60 Ekbom, Engström, Göransson ”Människan, Brottet, Följderna” (1999) 



 16

3. Metodologiskt tillvägagångssätt 
___________________________________________________________________________ 

 
All forskning tar sin början med att forskaren har en övergripande frågeställning eller 
problemformulering som denne vill undersöka och/eller försöka besvara.61 Det är 
frågeställningen som sedan ligger till grund för den metod som är bäst lämpad för att samla in 
den nödvändiga information som krävs för att finna svar på dessa frågeställningar. Det är 
således frågeställningen som styr vilken eller vilka metoder som är mest lämpliga att använda 
i det specifika fallet, och detta är upp till forskaren att avgöra. Med alla tänkbara metoder 
följer både för- och nackdelar och det är därför av stor vikt att man som forskare gör 
noggranna överväganden innan metod väljs. Genom att använda sig av flera metoder kan man 
förhoppningsvis uppväga nackdelarna hos en metod med fördelar från en annan.  

Problemformuleringen i denna undersökning utgår från de konsekvenser och svårigheter de 
speciella förhållandena i en sluten miljö kan skapa. Undersökningen syftar till att ge kunskap 
om hur personal och intagna förhåller sig till, och ser på varandra, på en svensk anstalt där 
rutinerna innefattar ett rigoröst säkerhets- och kontrollarbete. Undersökningen syftar även till 
att undersöka det sociala avståndet, distansen, mellan personal och intagna samt belysa 
eventuella problem som kan uppstå i och med ett ökat eller minskat distanstagande. Förutom 
att bidra till en ökad kunskap syftar undersökningen även till att finna utvecklingsområden 
relevanta för anstaltsverksamhet.  
 

3.1  Metodval 
 
Till denna undersökning har observationsstudier valts som huvudmetod och intervjuer som 
kompletterande metod. Utöver detta har ett stort antal samtal förts med både personal och 
intagna på den berörda avdelningen, samt med personal som på andra sätt är kopplade till 
anstalten. Valet av metod har delvis anpassats efter krav från anstalten. Utan denna 
anpassning hade undersökningen inte varit möjlig att genomföra.  
 

3.2 Observationer  
 
Sociologer har sedan början av 1900- talet tillämpat observationsstudier som metod, en metod 
som ursprungligen härstammar från antropologin.62 Det är Chicagoskolan, som avser en rad 
forskare knutna till universitetet i Chicago mellan 1920 och 1940, som fått stor betydelse för 
framväxten och användningen av observationsstudier inom sociologin. En forskare som tidigt 
började använda deltagande observationer inom sociologiska undersökningar var Erving 
Goffman. Han tillhörde Chicagoskolan och intresserad sig för ”face-to-face” relationer. Under 
sina levnadsår genomförde han ett antal studier. Goffmans mest kända verk kom att bli 
”Asylums” (1961). Verket bygger på en observationsstudie genomförd på det psykiatriska 
sjukhuset Sct Elisabeth i Washington. Under denna studie befann sig Goffman på avdelningen 
tillsammans med patienterna, men undvek kontakt med personalen. Under dagtid befann han 
sig tillsammans med de intagna, även nätterna spenderades på avdelningen då han sov över. 

                                                 
61 Einarsson, Charlotta. Hammar Chiriak, Eva (2002) ”Gruppobservationer - Teori och praktik” Kapitel 1 
Studentlitteratur; Lund. 
62 Ibid. kapitel 5  
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Observationerna var av dold karaktär och Goffmans ”täckmantel” var en assistenttjänst hos en 
ledare på idrottsavdelningen på sjukhuset. På så sätt fick Goffman en klar inblick i det sociala 
livet bland patienterna på den psykiatriska avdelningen. I ”Asylums” visar Goffman hur en 
människas upplevelse av sig själv präglas av hur han blir uppfattad av andra. En tradition av 
forskare inom sociologin har efter Goffman fortsatt att använda deltagande observationer som 
främsta metod för datainsamling. Ofta har olika grupper eller lokaliteter i samhället, såsom 
industrier, fängelser eller psykiatriska avdelningar legat i fokus.  
 

3.2.1 Varför observationer? 
 
Anledningen till att observationer valts som metod till denna undersökning har flera olika 
orsaker. Främst beror det på att undersökningen till stor del bygger på Goffmans teori 
gällande totala institutioner. Goffman har ju, som tidigare nämnts, genomfört en studie på en 
psykiatrisk avdelning med deltagande observationer som metod. För att hans teori skall kunna 
tillgodogöras, och för att få största möjliga förståelse för den, är det nödvändigt att tillämpa en 
likvärdig metod. Ambitionen i denna undersökning har legat i att se om man kan finna 
liknande tendenser i fängelset som Goffman funnit på mentalsjukhuset. En annan orsak till 
varför observationer valts beror på att metoden ifråga är bäst lämpad för att besvara 
frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen.  
 
Observationer som metod har fördelen att man genom egna ögon kan se vad som faktiskt 
händer, inte vad som beskrivs av andra.63 Detta ger en primärkälla och underlättar för egen 
tolkning. Sekundärt material som kan utgöra grund för misstolkningar och felaktiga analyser 
har därför enbart fungerat komplement till primärkällor. Vidare är observationer oberoende av 
undersökningspersonernas förmåga att delge information, metoden kräver heller inte att 
gruppen skall delta aktivt, som det krävs exempelvis vid en intervju där samtal mellan 
deltagare och intervjuare sker.  
 
Med hjälp av observationer kan man studera grupper som annars kan vara svåra att studera.64 
Man kan även studera andra svårfångade fenomen som icke- verbalt beteende och man kan få 
kunskap om känsliga ämnen som är svåra att nå genom intervjuer. Situationer där det finns ett 
förväntat ”rätt svar” kan undvikas, samt att möjlighet till att fånga omedvetna processer i 
grupper ges.  
 

3.2.2 Förhållningssätt och observatörsroll 
 
Den här undersökningen utgörs av den direkta observationen. Direkt observation bygger på 
ögats omedelbara observation av händelser och grundar sig på antagandet om att det för vissa 
syften är bäst att observera det som händer när det händer.65 Den största fördelen med denna 
typ av observation är att det inte förekommer någon tid- fördröjelse mellan händelse och 
registrering. Den direkta observationen innebär att forskaren samlar in data i verkliga 
situationer, där händelserna sker i sina naturliga miljöer. Observationen utförs alltså i en 
situation som skulle ha utspelat sig oavsett om studien bedrevs eller inte. Den direkta 
observationen kräver att forskaren finns på plats för att genomföra observationen.  
 
                                                 
63 Einarsson, Hammar Chiriak.(2002). Kapitel 2 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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Formen på observationen utgörs av ett öppet förhållningssätt. Anledningen till att öppen 
observation tillämpats beror till största del av anstaltens förbud mot att genomföra en dold 
studie. En dold observation medför ett flertal etiska dilemman som är svåra att övervinna. 
Tekniskt sett är den öppna observationen att föredra eftersom den underlättar registreringen 
av data.66  
 

3.2.3 Urval 
 
Urvalet bör vara representativt och försvarbart.67 Det ska väljas ut på ett för forskningen 
godtagbart sätt och det bör innehålla aspekter som kan generaliseras till andra liknande 
grupper.  
 
Urvalet gällande undersökningen, och här med tanke på observationerna, har gjorts utifrån 
relevans och genomförbarhet. Att en sluten anstalt valdes utgår från egen kunskap och 
erfarenhet gällande förhållandena där. På en anstalt med hög säkerhet kan fenomen intressanta 
för undersökningen antas förekomma i en större utsträckning än på anstalter av lägre 
säkerhetsgrad. Med ett högt prioriterat kontroll- och säkerhetsarbete och stark disciplinering 
bör skillnaderna mellan gruppen av personal och intagna vara mer framträdande. Ju striktare 
förhållandet mellan gruppen som kontrollerar gentemot gruppen som kontrolleras är, desto 
större bör åtskillnaden mellan grupperna vara.  
 
Den anstalt och avdelning som ingår i denna undersökning valdes utifrån det faktum att jag 
själv tjänstgjort som vikarie där. Möjligheterna till undersökningens genomförande ansågs 
vara betydligt större på denna anstalt jämfört med andra anstalter. Urvalet utgörs av en 
avdelning innefattande 14 intagna, vilka alla utgjordes av män. Hos dessa intagna fanns olika 
åldrar, etniciteter samt brottsliga bakgrunder representerade. Tiden för verkställighet 
varierade; allt från relativt korta tider upp till 14 år. Avdelningen hade under tiden för 
observationerna en speciell inriktning. Denna inriktning innebar att de intagna befann sig i en 
särskild och likartad situation, något som skiljde sig ifrån närliggande avdelningar. Alla 
intagna på den berörda avdelningen har ingått i studien.  
 

3.2.4 Observationsmodell och analysarbete  
 
En modell för observationerna togs fram innan undersökningen tog sin början. Denna mall 
eller modell fungerade sedan underlag för de aspekter/faktorer som stod i fokus under 
observationernas genomförande. Modellen var inte slutgiltigt fastställd. Den hade mer ett 
syfte av att fungera vägledande, samtidigt som den lämnade utrymme för observationer 
utanför modellens ramar. Alla observationer har därmed varit av intresse för studien. Det är 
först i analysarbetet som de mest intressanta, synliga och betydelsefulla aspekterna har lyfts 
fram. Materialet har med hjälp av kategorisering analyserats på ett mycket konsekvent och 
strukturerat sätt.  
 
De övergripande målen var till en början att sätta fokus på det ”konkreta” och sedan övergå 
till det mer ”abstrakta”. Alla observationer kom under analysarbetets gång att placeras in i 

                                                 
66 Einarsson, Hammar Chiriak.(2002) kapitel 2 
67 Miles and Huberman ”Qualitative Data Analysis” (1994) s 27 ff 
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olika kategorier, vilka representerade den konkreta samt den abstrakta nivån. Nedan 
presenteras nivåerna samt deras tillhörande aspekter:  
 
 
Konkret nivå 
 

• Fysisk utformning på avdelningen/anstalten 
• Säkerhet 
• Formella regler och bestämmelser 
• Rutiner 
• Formell kontroll och formellt ledarskap, hierarki 
• Gruppsammansättning personal samt intagna 
• Reglerad distans  

 
 
Abstrakt nivå  
 

• Informella regler och bestämmelser 
• Informell kontroll och informellt ledarskap 
• Anpassningsbeteenden 
• Sociala relationer inom grupperna (personal och intagna) samt mellan grupperna 
• Oreglerad distans- socialt avstånd 

 
 
Nivåer för distans- Socialt avstånd 
 
Eftersom distansen, eller det sociala avståndet, mellan personal och intagna utgör en mycket 
viktig del i undersökningen kom tre distansnivåer att utarbetas separat. Distansnivåerna har 
fungerat nyckelbegrepp i analysen av alla observationer.  
 
Distans begreppet är omfattande och mångtydigt. Distans kan i viss mening fungera synonymt 
med kontaktbegreppet. En god och utvecklad kontakt innebär även en kortare eller mindre 
distans i jämförelse med en dålig och/eller oetablerad kontakt. Utifrån observationerna har 
distansen analyseras i ett flertal led. Distansbegreppet behandlas under avsnittet ”intagna och 
personal i relation till varandra” och men även i avsnittet för kommunikation och diskurs.  
 
Följande tre distansnivåer har alla betydelse för den sammanlagda distansen som upprättas 
mellan en personal och intagen;  
 

I. Fysisk  
 

Avser den fysiska omgivningen i vilken intagna och personal vistas i. Fysisk distans handlar i främsta 
hand om hur avdelningen är utformad samt hur intagnas och personals utrymmen är placerade i 
förhållande till varandra.  

 
II. Symbolisk 

 
Avser symboler som fungerar distansskapande. För intagnas del kan det handla om gemensamma 
kännetecken som skiljer den kriminella identiteten från andra identiteter, exempelvis tatueringar. För 
personals del kan nycklar och uniform ha en distansskapande funktion.  
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III. Social 

 
Avser den sociala distansen. Social distans utgår från personligt tyckande, bakgrundsfaktorer eller 
gemensamma attityder och upplevelser. Den sociala distansen skapas och upprätthålls genom det 
förhållningssätt den enskilde individen tar till sig, genom tvång eller på eget initiativ.  
 
 

Diskursanalys 
 
Slutligen har diskursen spelat en avgörande roll i undersökningen. Gällande diskursen har 
inga speciella kategorier utformats. Metoden har mer handlat om att titta på vilka språkliga 
begrepp som använts i olika situationer samt hur grupperna talar om, och med, varandra. 
Diskursen utgör en egen analys frånkopplad de tidigare analysnivåerna. Eftersom 
diskursanalysen kan förstås och förklaras utifrån andra fenomen kan den ändå upplevas 
integrerad i det tidigare analysarbetet.  
 
Gällande hela analysarbetet har personal analyserats för sig och intagna för sig. Det har 
därefter skett ett arbete då dessa båda grupper satts mot varandra och ett gemensamt 
analysarbete för dessa båda grupper genomförts.  
 

3.2.5 Tillvägagångssätt och genomförande  
 
För att genomföra en observationsstudie måste forskaren få tillträde till en eller flera grupper 
att studera.68 . Då uppsatsskrivandet påbörjades vändes en förfrågan direkt till den anstalt och 
avdelning som avsågs undersökas. De kontakter som etablerats vid tidigare tjänstgöring på 
avdelningen kom till nytta. Att enbart informera undersökningsgruppen är ofta inte 
tillräckligt. Många gånger krävs att nyckelpersoner inom organisationen informeras. 
Informationen spreds i organisationen genom att tidigare etablerade kontakter 
vidarebefordrade förfrågan uppåt i organisationen samt till urvalsgruppen, i det här fallet 
avdelningen. Ett informationsunderlag utformades med presentation, syfte, metod, etiska 
ställningstaganden och kontaktuppgifter. Informationsunderlaget delgavs ansvarig personal i 
god tid innan ankomsten till anstalten. Delar av informationen delgavs sedan personal och 
intagna på den berörda avdelningen samt närliggande avdelningar.  
 
Första ankomstdagen hölls ett kort möte med avdelningens ansvariga personal. Därefter fick 
ställning tas till huruvida uniform skulle bäras eller inte. Civila kläder var att föredra. Efter 
överenskommelse fanns tillgång till nycklar vilket innebar att rörelsefriheten på avdelningen 
kom att bli obegränsad. Den utsatta tiden för observationer bestämdes till två veckor, vidare 
bestämdes att observationerna skulle ske dagtid. Friheten var alltså mycket stor och besluten 
som togs gällande undersökningen var, så länge de inte stred mot verksamheten, anpassade till 
undersökningens syfte. Varje dag innan hemgång preciserades tiden för dags ankomst, detta 
för att i största möjliga mån undvika att störa verksamheten genom att komma oanmäld. I 
centralvakten var undersökningen känd och giltig fotolegitimation fick varje dag lämnas in. 
Obligatorisk inpasseringskontroll bedrevs. Samma process upprepades varje dag innan 
tillträde till avdelningen gavs. Att säkerhetsrutinerna följdes var av största vikt. 
 

                                                 
68 Einarsson, Hammar Chiriak.(2002) kapitel 3 
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Observationerna utfördes med papper och penna som enda tekniska hjälpmedel. Till en början 
antecknades det mesta men med tiden specificerades anteckningarna allt mer. I samtal med 
personal och intagna har anteckningar förts först i efterhand. Efter varje observationstillfälle 
har anteckningar och stödord utvecklats och renskrivits. Viktiga fakta såsom vilka aktiviteter 
som följts samt det egna känslomässiga tillståndet har antecknats. Det personliga bemötandet 
och de egna subjektiva upplevelserna av sammanhanget har varit av intresse för 
undersökningen. Detta gav möjligheten att göra en jämförelse av bemötande från intagna 
gällande rollen som personal jämfört med rollen som observatör. På så sätt kunde skillnaderna 
i bemötande från intagna uppmärksammas.  
 
Genomsnittstiden för observationerna var ungefär sex timmar per dag och pågick under två 
veckors tid, enbart under vardagar. Aktiva observationer pågick inte hela tiden; viss tid 
ägnades åt att på ett mer avslappnat sätt upprätta goda kontakter till både personal och 
intagna. Under dagarna följdes de flesta aktiviteter som sporthall och promenad. Då det 
”hände” väldigt lite har ett deltagande på andra avdelningars aktiviteter skett. Detta gav en 
viss uppfattning gällande den egna avdelningen och dess generaliserbarhet till andra 
avdelningar. Ambitionen var hela tiden att spendera lika mycket tid med personal som med 
intagna, trots detta blev resultatet en viss övervikt av personalobservationer. Orsaken till detta 
var den hänsyn som togs till det faktum att avdelningen är de intagnas hem. 
 
De olika aktiviteterna som observerades gav möjlighet att se personal och intagna i 
gemensamma sammanhang. Under första veckan låg fokus på mer konkreta fenomen för att 
sedan övergå till att, under andra veckan, fånga mer abstrakta fenomen. Andra veckan syftade 
även till att finna mönster från föregående vecka för att bekräfta eller förkasta observerade 
fenomen.  
 

3.3 Intervjuer 
 
För att uppväga eventuella nackdelar eller felkällor med observationerna har intervjuer 
genomförts som ett komplement till observationerna. Syftet med intervjuerna var i första hand 
att öka förståelsen och generaliserbarheten för observerade fenomen. Under tiden för 
observationerna hölls även en stor mängd samtal med både personal och intagna, vilket inte 
var planerat men som kom att bli en naturlig och nödvändig del av studien. Samtalen har även 
de haft en kompletterande funktion och har i vissa fall öppnat nya infallsvinklar gällande 
observationerna.  
 
Två intervjuer genomfördes med personal ansvariga för det dagliga ledarskapet av personal 
och intagna på den berörda avdelningen samt på en närliggande avdelning. Personerna hade 
båda lång erfarenhet av arbete inom kriminalvården och hade stora kunskaper och insikter 
gällande verksamheten. Den nära kontakt de upprättat till både personal och intagna utgjorde 
ofta en medlarroll dessa emellan. För att få ett värdefullt komplement till observationerna har 
ovanstående faktorer varit direkt avgörande i valet av intervjupersoner. 
 
Intervjuerna hade karaktären av att fungera samtal snarare än intervju. Inga fastställda frågor 
utformades. Istället utformades tre teman; personal, intagna samt personal och intagna i 
förhållande till varandra. Intervjun som riktade sig till arbetsledaren på den observerade 
avdelningen fick konkreta frågor gällande avdelningen. Frågor som inte var relevanta att ställa 
till den andra intervjupersonen då denne inte arbetade på avdelningen ifråga. Tanken med 



 22

teman var att generera nya infallsvinklar samt att få en ökad förståelse, inte enbart för 
observerade fenomen, utan även för förekommande fenomen i allmänhet. 
 

3.3.1 Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna genomfördes cirka en vecka efter det att observationerna avslutats. Det gav 
möjlighet till distans till redan insamlat material och gav även tid till att utforma intervju 
underlaget. Båda intervjuerna genomfördes samma dag; en under förmiddagen och en under 
eftermiddagen. Intervjutiden tog i genomsnitt 1,5 timme per intervju och båda intervjuerna 
bandades. Ett kort informations tal hölls i samband med intervjutillfällena och villkoren för 
intervjuerna delades ut skriftligen. Villkoren innefattade bland annat information om att 
medverkan skedde på frivillig basis och att intervjupersonen när som helst kunde dra sig ur. I 
villkoren ingick även regler gällande delgivning av intervjuerna till intervjupersonerna. 
 
En intervju genomfördes i ett samtalsrum och den andra genomfördes i ett arbetsrum. Trots 
rummens avskildhet blev intervjuerna störda ett fåtal gånger av annan personal. Den första 
intervjun blev störd av arbete ute på rastgården, vilket delvis störde ljudupptagningen. 
Problem med bandspelaren skapade även det visst bortfall och dålig ljudupptagning på båda 
intervjuerna. I intervjuerna har ljudbortfall markerats med streckad linje. Bortfallet har inte 
varit av den grad att de kommit att påverka analysarbetet.  
 

3.4 Etiska överväganden 
 
Att forska där människor utgör en del av forskningen innebär alltid en risk för negativa 
konsekvenser för de inblandade. Forskningskravet, som innebär att rätten till att forskning 
bedrivs, att den behandlar väsentliga frågor och att den i sig håller god kvalitet, skall alltid 
vägas mot individskyddskravet.69 Detta innebär kort att värdet av det förväntade tillskottet av 
kunskap måste vägas mot risken för eventuella negativa konsekvenser för dem som deltar i 
studien. Då syftet aldrig var att sätta enskilda individer i fokus utan snarare se på tendenser 
och processer, bör risken för att enskilda individer skall ha tagit skada vara minimal. Tidigare 
funderingar på en dold observationsstudie fick falla, dels på grund av anstaltens krav samt det 
faktum att det inte skulle vara etiskt försvarbart med tanke på den känsliga miljö som råder i 
fängelset. Öppen observationsstudie tillämpades därför och deltagandet baserades på 
frivillighet. Genom att peka på det kunskapstillskott denna undersökning medför kan det på 
ett försvarbart sätt motiveras varför den var värd att genomföra. Den tar upp ett ämne som är 
väsentligt och aktuellt och som det absolut behövs mer forskning och kunskap inom.  

3.4.1 Forskningens fyra allmänna huvudkrav 
 
Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning som är utarbetade och framtagna av 
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR).70 (Se bilaga 3 för information 
gällande kravens innebörd) Denna undersökning följer HSFR: s forskningsetiska principer. 
Principerna är i största möjliga mån införlivade i denna forskning. 
 

                                                 
69 Einarsson, Charlotta. Hammar Chiriak, Eva (2002) Kapitel 3  
70 Ibid. 
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Enligt principerna i informationskravet har väsentlig information i god tid delgivits alla 
individer berörda av denna undersökning. Ett medvetet val att inte lämna ut överflödig 
information gällande studien har gjorts, detta för att resultatet inte ska kunna manipuleras eller 
påverkas negativt. Enligt krav från anstalten har alla frågor gällande studien besvarats på ett 
öppet och ärligt sätt. Då frågorna aldrig varit särskilt specificerade har utlämning av detaljer 
kunnat undvikas. Förutom informationsunderlaget som skickats ut har det upprepade gånger 
uppmärksammats att deltagandet bygger på frivillighet och att det när som helst kan avbrytas 
utan att ge några negativa konsekvenser. Att undersökningen varit öppen och haft ett uttalat 
syfte samt att all kontakt med både personal och intagna har genomsyrats av god inställning 
har genererat i att bemötandet från dessa grupper enbart varit positivt. Att undersökningens 
resultat syftar till att gynna båda grupperna; - personal och intagna, samt att studien har till 
uppgift att ge kunskap för att på sikt förbättra systemet har varit av intresse för alla och ingen 
har protesterat mot undersökningen. Hade någon eller några individer vägrat delaktighet i 
studien hade den genast avbrutits, helt enligt överenskommelse med anstalten.  
 
Då det inom kriminalvården är oerhört vikigt med skydd av individer har extra hänsyn tagits 
till konfidentialitetskravet. Allt material har samlats in med hjälp av anteckningar och inga 
bild- eller ljudupptagningar har gjorts, med undantag för intervjuerna. Det insamlade 
materialet har behandlats med stor försiktighet och har inte, och kommer heller inte att, 
lämnas ut till obehöriga. I de anteckningar som gjorts har enbart skillnad mellan personal och 
intagen gjorts, inga enskilda individer kan därför urskiljas. I ett fåtal fall, då det har varit av 
vikt att veta vem som gjort vad, har kodning av material skett. Kriminalvårdsverkets regler 
gällande tystnadsplikt och behandling av personuppgifter gäller på alla anstalter, något som 
tagits hänsyn till. Materialet i denna undersökning avslöjar inte i någon aspekt känsliga 
uppgifter som kan spåras till enskilda individer. Tidigare erfarenheter som kriminalvårdare 
har gett kunskap om behandling av personuppgifter och dess känslighet. Information gällande 
användning av insamlat material, färdigställande och delgivning av undersökningen samt 
förankring av genomförd studie har givits till såväl personal som intagna.  
 

3.4.2 Övriga etiska överväganden 
 
Gällande undersökningen har respekten för inblandade individer satts i första rum. Utövandet 
och dokumenterandet har präglats av stor noggrannhet och försiktighet. Ett medvetande har 
hela tiden funnits gällande aktiv bearbetning av eventuella riskfaktorer som kan generera 
felkällor. Objektiviteten har varit en mycket viktig faktor att upprätthålla. Genom 
självgranskning, systematiskt ifrågasättande, uttalad forskarroll och god kontakt med 
handledare har kravet på objektivitet kunnat uppfyllas.  
 

3.5 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet och reliabilitet är två svåra men centrala begrepp inom forskningen.71 Validitet har 
traditionellt undersökts utifrån frågan huruvida forskaren verkligen undersöker det som var 
tänkt att undersökas. Med andra ord; om observationen verkligen speglar de fenomen som 
avsågs. Reliabilitet handlar om säkerhet och precision i datainsamling. Alltså; om det finns 
överensstämmelse mellan olika insamlingstillfällen med samma metod. Problem som kan 
påverka reliabiliteten kan röra sig om att forskare tolkar olika individers handlingar olika 

                                                 
71 Einarsson, Hammar Chiriak.(2002) kapitel 3 
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utifrån en egen, subjektiv uppfattning eller att tolkningarna är inkonsekventa. Detta kan 
undvikas genom interbedömarreliabilitet, det vill säga två observatörer som observerar samma 
fenomen och som finner en överensstämmelse i observationerna.  
 
Viss problematik har uppstått med undersökningen men för att upprätthålla kraven på validitet 
och reliabilitet har dessa hanterats på bästa möjliga sätt.  
 
Problemet med validiteten var i första hand att avgränsa undersökningen. Från början var 
observationsschemat mycket omfattande men fick med tiden avgränsas och specialiseras 
utifrån observerade fenomen och dess relevans för forskningsfrågan. De fenomen som var för 
avsikt att undersökas, men som inte varit tillgängliga på grund av observationens öppna 
karaktär, har fått bortses ifrån. Istället har de delar som varit tillgängliga fått mer utrymme och 
forskningsfrågan har anpassats efter de rådande förutsättningarna. Intervjuerna har fungerat 
komplement till observationerna för att ge en mer generell bild, säga något om 
observationernas trovärdighet och relevans samt få mer kunskap om processerna bakom 
observerade fenomen.  
 
Gällande reliabiliteten kan det faktum att enbart en observatör närvarat skapa problem. Då 
interbedömarreliabilitet inte varit möjlig har problemet lösts genom självgranskning, 
systematiskt ifrågasättande, uttalad forskarroll och en god kontakt med handledaren. Den 
första veckan ägnades åt att registrera nya fenomen och den andra veckan ägnades främst åt 
att bekräfta eller falsifiera dessa. Den andra veckan kan därför ses som en ”kontrollvecka” 
som syftat till att öka reliabiliteten.  
 

3.6 Metoddiskussion 
 
Att observationsstudien genomfördes av öppen karaktär istället för dold var, innan det krävdes 
från anstaltens håll, ett dilemma. Närvaron av en observatör kan ha påverkat både gruppen av 
personal och intagna, vilket var anledningen till varför dold observation till en början fanns i 
åtanke. Den öppna observationen har dock en del fördelar värda att lyfta fram. Med en öppen 
observation var möjligheten att komma de intagna närmare större än vid en dold observation. 
En dold observation hade inneburit ett inträdande i rollen som personal vilket skulle ha 
inneburit en större distans till de intagna. En uttalad observatörsroll ger med all sannolikhet ett 
mer neutralt intryck än en personalroll. Den maktutövande roll som personalen har, och som 
symboliseras av uniformen, kan uppfattas ytterst provokativt från den intagnes sida. Som ny 
personal i uniform hade distansen till de intagna med sannolikhet blivit större än vad den blev 
som forskare i civila kläder. Att intagna i många fall har svårt att lita på nya människor och 
ofta är misstänksamma är en annan faktor till varför en klart uttalad roll är att föredra. Rollen 
som observatör verkar ha fungerat som ett filter för personal och intagnas privata problem och 
svårigheter, antagligen eftersom rollen av observatör har uppfattas som något utanför 
sammanhanget. Det har även funnits en tendens att de intagna, men även personal, sett en 
möjlighet till att påverka systemet.  
 
Givetvis har de intagna inte gett sin fullständiga tillit, mycket beroende på tidigare 
yrkesverksamhet kopplat till just denna avdelning. Kontakter till en del av personalen och 
intagna har sedan tidigare utvecklats. Trots detta har långa stunder spenderats tillsammans 
med de intagna, något som inte hade varit acceptabelt för en personal att göra.  
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I valet mellan att bära uniform eller gå civilklädd var valet inte svårt. Bärandet av uniform 
hade troligtvis signalerat en bild av samhörighet med personalen vilket skulle ha försvårat den 
neutrala ställningen gentemot personal och intagna. De intagna skulle sannolikt bemöta 
uniformen med ett distanstagande medan personal skulle bemöta den med en känsla av 
gemenskap och samhörighet. Att bära uniform hade även inneburit att de intagna hade 
kommit med frågor och krav. Det skulle ha varit omöjligt att sitta på avdelningen under 
dagarna iförd uniform utan att utföra arbetsuppgifter. Däremot har nycklar och personlarm 
burits. Detta har underlättat fri förflyttning på anstalten och egna initiativ har kunnat tas 
gällande vilka utrymmen som varit givande att befinna sig på för stunden. Bärandet av 
nycklar har varit föremål för en del ifrågasättande från intagnas sida men har accepterats efter 
förklaring. Utan tidigare erfarenhet inom kriminalvården, samt erfarenhet gällande rutiner och 
säkerhet, hade nyckel- bärandet varit en omöjlighet. Personals ständiga närvaro hade då varit 
en förutsättning för förflyttandet mellan olika utrymmen. Personlarm bars för den egna 
säkerheten, och för att efterleva anstaltens krav på bärande av larm.   
 
Att den observerade avdelningen valdes för undersökningen trots tidigare personlig koppling 
till denna har sina orsaker. För det första handlar det om tillträde. Kontakterna till 
arbetsledande personal ökade möjligheterna att genomföra studien. Med tanke på det senaste 
årets turbulens inom kriminalvården kunde det, utan några som helst kontakter, funnits vissa 
svårigheter med att ta sig in i organisationen. Tidigare kunskap och erfarenhet av arbete inom 
kriminalvården har varit avgörande för studiens genomförande under en så pass kort tid som 
två- tre veckor. Den korta tidsaspekten har varit viktig för undersökningens genomförande. 
Med en lång tidsaspekt uppstår risken att bli alltför familjär med sammanhanget. Ju längre tid 
som spenderas i en miljö, och bland en grupp människor, desto sämre blir förutsättningarna 
för att upprätthålla objektivitet. Genom att känna till miljön och rutinerna har arbetet snabbt 
kunnat begränsas och fokuserats. Utan erfarenhet och god insikt i anstaltsrutinerna hade eget 
nyckel- bärande inte varit möjligt. Att ständigt ha med sig en personal för förflyttning mellan 
olika utrymmen skulle ha inneburit stora svårigheter med att nå gruppen av intagna, eftersom 
de då med stor sannolikhet skulle öka distansen till observatören. Fördelen med att tidigare ha 
arbetat med många i personalen var att ingen direkt drog sig för att bete sig på ett sätt som de 
normalt gör. Min närvaro var inget ovanligt förekommande. Hade en fullkomligt okänd 
person kommit in i verksamheten hade detta med viss sannolikhet stött på motstånd eller 
inneburit att personal tänkt över sitt agerande och språkliga bruk. Effekten av den öppna 
observationen, och påverkan på personal och intagna, har kunnat minimeras av det faktum att 
jag sedan tidigare varit ett relativt ”känt” ansikte samt utgjort en del av ett tidigare 
sammanhang.  
 
Att observationsstudierna enbart genomfördes under veckodagar och under dagtid, i 
genomsnitt sex timmar om dagen under två veckors tid, beror på intagnas inplanerade 
aktiviteter. Till vardags, dagtid, hade de intagna olika regelbundna aktiviteter som sporthall, 
besök, och promenad. Dessa aktiviteter var viktiga att följa; det var under dessa som personal 
och intagna fanns i ett gemensamt sammanhang. Stora delar av dagen satt annars intagna på 
sin avdelning och personal utförde sitt arbete i vaktrummet eller i andra utrymmen. Först 
under aktiviteterna kunde personal och intagna observeras tillsammans. Under kvällstid och 
på helger var det lugnare och de båda grupperna höll sig mer för sig själva. Antalet 
observationer under kvällstid skulle därför vara drastiskt färre än på dagtid. Även i valet av tid 
för observationerna har tidigare erfarenhet av rutinerna på anstalten kommit till nytta. 
 
Att ha utfört observationerna på egen hand, utan hjälp från andra observatörer, kan ha haft en 
negativ inverkan på materialet. Att vara två i utförandet har uppenbara fördelar. 
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Registreringarna kan då jämföras mot varandra och den objektiva forskarrollen kan 
kontrolleras. Möjlighet till detta har inte funnits; ett av villkoren från anstalten var att 
undersökningen skulle genomföras enbart av mig. Ingen möjlighet fanns alltså ifråga om att ta 
hjälp från någon annan. Ett upprätthållande av en objektiv roll har ändå kunnat ske genom en 
god kontakt med handledare samt utbyte med kurskamrater. Att observationen varit av öppen 
karaktär har varit värdefullt då det gällde att upprätthålla ett korrekt förhållningssätt. Rollen 
som opartisk och neutral har diskuterats med såväl personal som intagna. Alla involverade i 
studien har därmed haft vetskap om mitt objektiva ställningstagande, vilket underlättat 
upprätthållandet av rollen.  
 
Karaktären på intervjuerna har varit teman. Valet gjordes utifrån det faktum att intervjuerna 
haft till syfte att fungera kompletterande, samt att möjligheten till nya infallsvinklar har varit 
önskvärt. Då intervjupersonerna befann sig i arbetsledandeposition besatt de båda gedigen 
kunskap och erfarenhet om rådande förhållanden. De kände väl till såväl personal som intagna 
och hade ett helhetsperspektiv över verksamheten. Eftersom intresset aldrig har legat i 
individers subjektiva uppfattningar, utan snarare förekomsten av olika fenomen, har 
intervjupersonernas helhetsperspektiv varit givande för undersökningen. Intervjuerna har haft 
en funktion i att ge en generell bild men de har även fungerat komplement till 
observationerna, och indikerat på dess relevans och generaliserbarhet. Vidare har intervjuerna 
kunnat minimera eventuella felkällor i observationerna. Syftet, omfattningen och tidsaspekten 
gav inget utrymme för intervjuer med personal som arbetade närmast de intagna, eller med de 
intagna själva. 
 
Problem som uppstod med ljudupptagningen på intervjuerna störde delvis koncentrationen 
som intervjuare. Detta kan ha genererat en miss gällande viktiga eller intressant frågor som 
kunde ha ställts under intervjuernas gång, baserat på den information som framkom.  
Möjligheten att i efterhand komplettera intervjuerna via telefon samt det faktum att 
intervjuerna i stort sett kunde skrivas ut fullständigt, endast med ett fåtal bortfall av ord, 
minimerar denna eventuella felkälla.  
 
Gällande validiteten uppfylls de krav som bör ställas på en undersökning likt denna. Det som 
avsågs i forskningsfrågan och problemformuleringen är det som i första hand har undersökts. 
Grunden ligger i det som Goffman studerat men alla områden har inte lagts lika stor vikt på. 
Diskursen personal och intagna emellan har varit mer tillgängliga än exempelvis informella 
beteenden från intagnas sida. Distansen är en viktig del i hela undersökningen och den har 
observerats och analyserats i ett flertal sammanhang. Distansen fungerar som ett 
nyckelbegrepp i hela undersökningen och har varit en ständig närvarande faktor i 
observationerna. Datainsamlingsmetoden är relevant utifrån syfte och frågeställningar, det 
hade knappast gå att genomföra denna undersökning med andra metoder. Analyserna som 
genomförts kan anses rimliga eftersom det som framkommit i intervjuerna i hög grad 
överensstämmer med observationerna. Att intervjuerna genomförts efter observationerna ökar 
validiteten; analysarbetet har först genomförts på observationerna och därefter samkörts med 
intervjuerna. Samkörningen har visat på ett likartat resultat. Det finns en stark 
överensstämmelse mellan forskningsfråga, data insamling och analys vilket gör att 
undersökningen uppfyller kraven på validitet. 
 
Undersökningen uppfyller även kraven på reliabilitet. Då interbedömarreliabilitet, det vill 
säga två observatörer som uppfattat och gjort likvärdiga bedömningar, inte har varit möjligt 
att tillämpa har intervjuerna utgjort medel för att undvika felkällor. Att det, som tidigare 
nämnts, spenderades en andra vecka till att verifiera eller falsifiera observationer från veckan 
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innan ökar reliabiliteten. I resultatet tas endast fenomen upp som under ett flertal gånger 
observerats under olika situationer och under olika tillfällen. Enstaka observationer som inte 
finner sin motsvarighet i andra observationer har bortsetts från. Materialet har analyserats på 
ett mycket konsekvent och strukturerat sätt. Observationerna har delats upp i olika kategorier 
som ”informell kontroll”, ”anpassningsbeteenden” och liknande. Personal och intagna har 
analyserats var för sig men även i ett gemensamt sammanhang. Många samtal har förts både 
med personal och intagna. Dessa samtal har senare fungerat komplement till genomförda 
observationer och har i vissa fall varit vägledande och ökat förståelsen för insamlat material. 
Observationer som genomförts har ibland diskuterats med personal och intagna för att få en 
känsla för deras trovärdighet och användbarhet. Resultatet utgår enbart från det insamlade 
materialet som anses vara trovärdigt, det vill säga det som upprepade gånger förekommit. 
Kraven på reliabilitet bör därmed vara uppfyllda.  
 
För varje person som genomför observationsstudier uppkommer vissa problem och 
svårigheter som måste uppmärksammas och medvetandegöras för att inte påverka resultatet. 
De främsta svårigheterna kan definieras i termer av närhet och distans, vilka även är 
nyckelbegrepp för hela undersökningen. Att upprätta en exakt likvärdig distans och närhet till 
all personal och alla intagna har varit en omöjlighet. Vissa individer var mer kontaktsökande 
av naturen, vilket gav olika förutsättningar för etablering av kontakt. Trots att alla individer är 
lika inför en undersökning kommer en subjektiv bedömning av individer utifrån de egna 
värderingarna alltid att göras. Ambitionen var att ha detta fenomen i bakhuvudet och i allra 
största mån upprätta en likartad kontakt till alla inblandade individer. Då detta är en utopi 
snarare än ett verkligt förhållande har det inledningsvis i studien ägnats stor tankeverksamhet 
åt att lösa detta problem. Genom ett medvetet val att inte fokusera på enskilda individer, utan 
snarare på fenomen och dess bakomliggande orsaker, har närhet/distans problemet i största 
möjliga mån kunnat minimeras. Detta har varit av särskild vikt då tidigare arbete på 
avdelningen bedrivits. 
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4. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
Goffmans syfte är att skildra de intagnas värld och de olika överlevnadsstrategierna inom 
totala institutioner. Varje institution likt dessa utgör tvångsanstalter och syftar till att förändra 
individen, som enligt Goffman är ett naturligt experiment i att manipulera personligheten.72  
 

4.1 Fängelser som moderna och totala institutioner 
 
En total social inrättning, institution, kan definieras som en plats att bo och arbeta på, där ett 
stort antal människor i en likartad situation lever ett instängt och formellt liv tillsammans 
under en längre tid, avskurna från samhället utanför.73 Med en organisations räckvidd avser 
man hur många aktiviteter hos medlemmarna den kontrollerar.74 Med genomtränglighet 
menar man mängden kontakt med yttervärlden. Totala institutioner i Goffmans mening kan 
därför definieras som organisationer med maximal räckvidd och minimal genomtränglighet.  
 
Den inneslutande eller totala karaktären symboliseras av hindren för socialt umgänge med 
världen utanför och för medlemmarna att avlägsna sig, hinder som ofta är inbyggda i 
inrättningens rent fysiska utformning; låsta dörrar, höga murar, taggtråd och vart den är 
belägen rent geografiskt.75 Andra kännetecken för den totala institutionen är det centrala 
draget som utgörs av att de bryter ner de murar som vanligtvis skiljer de olika livssfärerna åt. 
Alla aspekter av livet, såsom arbete, bostad och sociala kontakter utförs på samma plats och 
under en och samma auktoritet, i omedelbart sällskap med en mängd andra människor. Dagen 
är strikt inrutad och rutinerna påtvingas ovanifrån genom ett system av klart formella regler 
och officiella skrivelser. Den totala institutionen har en oförenlighet med andra sociala 
organisationer, såsom familjelivet. Den totala institutionen skapar och upprätthåller en 
särskild slags spänning mellan den privata världen och den institutionella världen och 
använder denna spänning som ett strategiskt påtryckningsmedel i sitt handhavande av 
människor. Organisationen är av byråkratisk art och personalens huvuduppgift är inte ledning 
eller återkommande inspektion utan snarare bevakning. Det sociala avståndet mellan personal 
och intagna är vanligen stort och ofta formellt reglerat. Kommunikation mellan intagna och 
ledningen sker men det är tillsynspersonalens funktioner att kontrollera kommunikationsflödet 
från de intagna till personal högre upp på skala. Även undanhållande av information, gällande 
beslut och liknande, kan förekomma och ger personalen en speciell grund för distans till, och 
kontroll över, de intagna. Institutionens namn och byggnader uppfattas av både ledningen och 
de intagna som tillhörande personalen. När det talas om ”institutionens” uppfattning och 
intressen refereras det konsekvent till personalens synsätt och uppfattningar. Den distans som 
finns mellan personal och intagna tenderar i att båda grupperna uppfattar den andra i 
trångsynta, fientliga stereotyper. Personalen ser oftast intagna som opålitliga och bittra medan 
intagna ser personalen som nedlåtande och överlägsen. Två skilda sociala och kulturella 
världar utvecklas jämsides med varandra, med officiella kontaktpunkter men nästan utan 
egentligt utbyte, vilket även ligger till grund för personalens och intagnas uppfattningar om 
varandra, menar Goffman.  

                                                 
72 Goffman, E (2005) ”Totala institutioner” (Fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor) 
73 Ibid. 
74 Sundin, B (1998) ”Individ, institution, ideologi” 
75 Goffman, E (2005) 
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4.1.1. Byråkratisk organisation  
 
Bauman talar om två olika processer som är centrala för en byråkratisk organisation, såsom 
fängelset.76 Den ena processen är den funktionella arbetsdelningen och den andra är 
ersättningen av moraliska ansvarstaganden med tekniska. Byråkratin har principen om 
arbetsdelning, hierarki och specialisering. Dessa faktorer skapar avstånd mellan den som utför 
arbetet och den som drabbas av det, dvs. mellan administratör och klient. Detta gör att 
moralen istället visar sig i lojalitet och arbetsprestation. Moralen upphör alltså inte men den 
tar sig andra former. Byråkrati har en tendens att göra människor till statistik. Ansvaret för de 
drabbade människorna minskar genom att handlingar och ansvar förmedlas i en omfattande 
kedja som gör att varje liten uppgift inte är avgörande. Ingen kan direkt se sambandet mellan 
det egna producerade arbetet och slutprodukten. På detta sätt syns inte handlingens moraliska 
karaktär. Resultatet blir att ansvaret blir fritt och ingen tar på sig det, inte ens ledningen för 
organisationen. Flertalet individer skakar av sig ansvaret genom att hänvisa till att de enbart 
lyder order. Bauman ser den byråkratiska organisationen som vilken teknisk problemlösning 
som helst.  
 

4.1.2 Mål- medel tänkande  
 
I det moderna samhället är det mesta resultatinriktat när det gäller mål – medel tänkandet.77 
Allt ska ske så bra som möjligt, så fort som möjligt. Kostnaderna ska dras ner och det ska ske 
en effektivisering på alla plan. Då det gäller kriminalvården finns det tydliga exempel på 
detta. Alla behandlingar och metoder ska effektiviseras. Inget får kosta allt för mycket och 
man vill ha tydliga resultat på kort tid. Detta blir problematiskt då olika individer har olika 
behov. Då det gäller behandling är det för det första så att många intagna inte har motivation 
till detta, samtidigt som andra är väldigt motiverade och samarbetsvilliga. Trots detta skall 
behandling i så stor utsträckning som möjligt tillämpas på alla. En mer individinriktad 
kriminalvård som kan svara mot individens behov, inte samhällets krav, har utvecklats bland 
annat i Kanada.  
 

4.2 Verksamheten - Maktutövande och disciplinerande  

4.2.1 Disciplinering 
Foucault menar att disciplinen börjar med att fördela individen över rummet och för att nå 
detta ändamål tillämpar den flera olika tekniker.78 Den första av dessa tekniker är det faktum 
att disciplinen i vissa fall kräver en sluten miljö, med vilket menas skapandet av en specifik 
plats som inte har något samband med andra platser och som är sluten om sig själv. Den andra 
tekniken är den elementära lokaliseringens eller inrutningens princip; för varje individ finns 
det en plats, för varje plats finns det en individ. Det gäller här att i största mån undvika alla 
utplaceringar i grupper, upplösa de kollektiva krafterna och att analysera de obestämda, 
massiva eller undflyende mängderna. Detta disciplinära rum har en tendens att delas upp i lika 
många delar som det finns kroppar att fördela. Det viktigaste är att motarbeta de följder som 
följer av obestämda fördelningar, förhindra att individer försvinner utan kontroll och även 
förhindra att de förflyttar sig utan bestämt syfte samt undvika att de ansamlas i formationer 

                                                 
76 Bauman, Z (1998) ”Auschwitz och det moderna samhället” 
77 Ibid. 
78 Foucault, M (2001) ”Övervakning och straff”  
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som är både oanvändbara och farliga. Allt detta leder till att man utvecklar en teknik som ska 
förhindra plötsliga försvinnanden eller oönskade grupperingar och ansamlingar. Det är av 
oerhörd vikt att hålla reda på vem som är närvarande och vem som är frånvarande, att veta hur 
och var man ska leta rätt på individerna. Men det är även viktigt att upprätta nyttiga 
kommunikationer och bryta de kommunikationer som inte är av det nyttiga slaget samt att i 
varje stund övervaka vars och ens beteende, uppskatta det, belöna eller bestraffa det, mäta 
egenskaper och förtjänster. Kort sagt utvecklas en metod för att få kunskap, behärska och 
utnyttja. Disciplinen organiserar alltså ett analytiskt rum.  
  

4.3 Distans 

4.3.1 Stigmatisering 
 
Stigmatisering är en annan benämning på det uttryck som man inom Sociologin kallar för 
social stämpling.79 Ytterst sett handlar stigmatisering om ett kollektivt identitetsskapande 
genom vad som anses normalt och onormalt respektive acceptabelt och oacceptabelt. Genom 
stigmat möjliggörs symboliska gränser i samhället som tillhör vad/vilka som tillhör respektive 
vad/vilka som faller utanför. Det innebär ett skapande av ”oss” och ”de andra”. Bauman 
menar att de är främlingarna som blir stämplade som ”de andra”, de som inte är som ”vi”. 
Detta stigma markerar ett utanförskap som är svårt att överskrida. Detta utanförskap kopplas 
till stigmats ursprungliga betydelse som innebär att den fungerar som ett märke för att 
markera individens kulturella och moraliska status som lägre stående.  
 
Det finns en rad exempel på stigmatisering, eller social stämpling, i det svenska samhälle vi 
lever i idag. Segregationen är ett bra exempel på detta. Invandrare förpassas till särskilda 
områden där de hindras från att integrera med ”vanliga” svenskar. Det är inte enbart 
invandrare som stämplas som ”de andra” i vårt samhälle. Även andra människor som 
betraktas som avvikare utsätts för denna typ av stämpling. Det kan handla om 
utvecklingsstörda, psykisk sjuka eller kriminella. I jakten på det perfekta samhället är alla 
typer av avvikare ett hot mot ordningen. Avvikare innebär kaos och kaos innebär förlust av 
kontroll. För att samhället ska fungera så bra som möjligt är målet att hålla så mycket ordning 
som möjligt, och undvika kaos i möjligaste mån.  
 
Det finns en utspridd rädsla då det handlar om att beblanda sk. avvikare med ”normala”, goda 
samhällsmedborgare. Genom att tillämpa ett system som fängelse kan man minska kaoset i 
samhället och i större utsträckning garantera individernas, samhällsmedborgarnas, trygghet.  
 

4.3.2 Inhumanitet som funktion av socialt avstånd 
 
Att skada en person som vi kan röra vid är mycket svårt.80 Ser vi bara personen på avstånd 
eller har mycket liten kontakt till denne är det lättare att utföra en grym handling gentemot 
denna person. Närheten har alltså stor betydelse då det handlar om utförandet av grymheter 
riktat mot en annan individ. I dagens rationella samhälle kan handlingar av negativ art utföras 
indirekt genom att de delas upp i olika delar och fördelas ut genom en väl strukturerad 
arbetsdelning styrd av en makthierarki. Detta rationella handlande, eller skapandet av ett 
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rationellt organiserat handlande gör det enklare att vålla lidande utan att personligen lida 
moraliskt av detta menar Bauman. Genom att skapa ett stort socialt avstånd, en stor distans, 
behöver resultatet av de egna gärningarna inte bevittnas. Genom att hålla en så stor distans 
som möjligt kan skapandet av solidaritet med de individer utsatta för det egna maktutövandet 
förhindras. Detta underlättar förmågan att fatta beslut som upplevs negativt av dessa 
individer. Distansen, eller det sociala avståndet, kan ske både på ett fysiskt och psykiskt plan.  
 
Genom att rationellt organisera handlandet på detta sätt, och utveckla en byråkratisk 
organisation, finns uppenbara vinster i både ekonomi och effektivitet.81 Något som har 
uppenbara fördelar enligt mål- medel tänkandet. Att förtryckaren, maktutövaren, ingår i en 
grupp har oerhört stor betydelse för förutsättningarna och motivationen att utföra handlingar 
som anses grymma. Den rationella arbetsdelningen, och beslutskedjan, är en del av orsaken 
till distansupprättande mellan grupper. Det faktum att samarbete utgör en naturlig grund för 
tendensen till gruppbildningar menar Bauman däremot väga tyngre. Det är gruppbildningen 
som hänger samman med gränsdragningen och uteslutning av främlingar. Då den byråkratiska 
organisationen har makt över medlemsrekryteringen och över utformandet av sina mål har 
den även en förmåga att kontrollera distansen och se till att det även i fortsättningen kommer 
att finnas en bestående djup och oöverkomlig klyfta mellan aktörerna, alltså organisationens 
medlemmar. På så sätt kommer även handlandet inom organisationen att kunna kontrolleras. 
Detta menar Bauman gör förvandlingen från aktörer till ”förövare” och ”offer” så mycket 
lättare.  
 
Överför man detta påstående till fängelset finns det alltså en ständigt förekommande klyfta 
mellan personal och intagna. Genom att det finns maktutövning i form av personal och 
undertryckta individer i form av intagna är det tydligt hur en rolluppdelning dessa emellan 
kommer att ske.  
 

4.4 Intagnas värld 
 
De intagna på en anstalt lider av många försakelser; de berövas inte bara sin frihet utan även 
inkomst, samvaron med familj och vänner, heterosexuella relationer samt i vissa fall sina egna 
kläder och personliga tillhörigheter.82 Fängelserna är ofta överfyllda och intagna måste 
acceptera en hård disciplin och styrning av vardagliga rutiner. Att leva under omständigheter 
likt dessa tenderar att öka klyftan mellan fångarna och det övriga samhället istället för att 
minska den. Intagna måste anpassa sig till en miljö som i stor utsträckning skiljer sig från den 
som finns utanför murarna. De vanor och attityder de lär sig i fängelset är ofta motsatta till 
vad de förväntas tillägna sig. Våld kan t ex börja betraktas som något normalt. De intagna får 
vänner och bekanta i fängelset, som de fortsätter att träffa efter frigivningen, och dessutom lär 
de sig en hel del kriminella färdigheter som de inte kunnat tidigare. Allt detta har stor 
påverkan på den intagnes identitet och självuppfattning. 

4.4.1 Identitet och fängelsevistelse 
 
Den kulturella miljö vi föds in i och växer upp i påverkar vårt beteende, men det behöver inte 
betyda att vi därmed berövas vår individualitet eller fria vilja.83 Socialisation innebär inte 
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enbart att sätta prägel på vår identitet och forma oss utan ligger även till grund för vår 
individualitet och frihet samt förmåga till självständiga tankar och handlingar. I generell 
bemärkelse rör begreppet individ de uppfattningar människor har om vilka de själva är och 
vad som är viktigt och meningsfullt för dem. Den sociala identiteten markerar hur människor 
liknar varandra medan den personliga identiteten visar hur människor skiljer sig. Sociala 
identiteter innefattar en kollektiv dimension och markerar att en individ är ”samma” som de 
andra. Grupper som bygger på gemensam social identitet, och därmed gemensamma mål, 
bildas eftersom de är en viktig källa till mening. Något som är vanligt förekommande även i 
totala institutioner. Den personliga identiteten handlar om en utvecklingsprocess varigenom vi 
bildar en upplevelse av oss själva som en unik varelse som har unika relationer till 
omgivningen. Denna idé bygger på social interaktionism; det är individens ständiga samspel 
med yttervärlden som bidrar till att skapa eller forma personens upplevelse av sig själv. Vi 
blir till genom andra. När det gäller formandet av den personliga identiteten, är det individens 
handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter som är det centrala. Genom vår förmåga att vara 
medvetna varelser, och fatta våra egna beslut, skapar och omskapar vi kontinuerligt vår 
identitet. Detta är faktorer som undertrycks i livet på den totala institutionen. 
 
Det karakteristiska för de intagna är att de alla kommer till fängelset med en beteendekultur 
och en jaguppfattning som de har fått från en privatvärld - ett sätt att leva och bete sig som tas 
för given ända tills de blir intagna på institutionen.84  Den kulturella förändring som sedan 
inträffar i fängelset har ofta att göra med frånvaro av vissa handlingsmöjligheter samt 
oförmågan att hålla jämna steg med de sociala förändringar som sker utanför. Om den 
intagnes vistelse blir långvarig kan därför ”diskulturation” inträffa, vilket innebär att brist på 
övning gör att den intagne temporärt blir oförmögen att utföra vissa uppgifter i det dagliga 
livet utanför murarna, om och när denne återvänder dit.  
 

4.4.2 Mortifikationsprocessen 
 
Redan från början kommer vissa grundläggande förändringar att påbörjas i den intagnes 
moraliska karriär, en utveckling som består i de fortgående förändringar som visar sig i de 
uppfattningar han har om sig själv, och andra för honom betydelsefulla personer.85 Denna 
förändring i individens moraliska karaktär benämner Goffman som mortifikationsprocess, 
vilken syftar till att den intagnes gamla jag successivt skall dödförklaras.  
 
Att vara på en total institution bryter automatiskt sönder en normal rollindelning, eftersom 
den intagnes isolering från yttervärlden varar dygnet runt och kan pågå i åratal vilket innebär 
en rollförlust av den normala rollen man vanligtvis skulle ha haft.86 På många fängelser 
vägras man rättigheten att ta emot besök och få permissioner under den första tiden för att på 
så sätt åstadkomma en djupgående brytning med tidigare roller och ett erkännande av denna 
förlust. Vissa roller kan återupprättas av den intagne då han kommer ut medan andra roller går 
förlorade och är oåterkalleliga, som t ex rollen som barnuppfostrare eller göra karriär.  
 

 

                                                 
84 Goffman, E (2005) 
85 Ibid. 
86 Ibid. 



 33

4.4.3 Från subjekt till objekt 
 
Det förekommer en del ritualer i fängelset som syftar till att omforma och objektgöra 
individen.87 Till dessa ritualer kan inskrivningen nämnas. Den nyanlände fråntas sina 
personliga tillhörigheter och blir tilldelad anstaltens kläder och tillbehör. Som intagen fås 
även ett intagningsnummer. Många människor förknippar sin självkänsla med sina ägodelar 
och när dessa tas ifrån en mister man därför en del av den egna självkänslan. Trots detta är 
ändå namnförlusten den allvarligaste inskränkningen av jaget. De ersättningar den intagne får, 
för hans fråntagna ägodelar, är institutionens standardiserade, material. Att dessa substitut 
tillhör anstalten markeras klart. Berövandet av ”identitetsutrustning”, såsom kläder och 
personliga tillhörigheter, hindrar individen att uppvisa sin normala bild av sig själv för andra.  
 
Vid totala institutioner sker en kränkning genom att den intagne oftast blottläggs.88 
Information rörande det egna jaget blir tillgänglig för personalen. Uppgifter rörande den 
intagnes sociala ställning och tidigare uppträdande kartläggs. De intagnas personliga 
relationer till för honom betydelsefulla personer utreds samt att personlig korrespondens 
kontrolleras. Besök kan ske under övervakning vilket innebär att personalen får stor vetskap 
om den intagnes personliga förhållanden. De visitationer som kontinuerligt utförs är ett annat 
exempel på kränkning. Tillfällen då personal utför kroppsvisitering och visitering av ytor och 
utrymmen kränker individens privata sfär och därmed individens personlighet.  
Förödmjukande upplevs ibland även den påtvingade kontakten med intagna man inte önskar 
kontakt med. Olika åldrar, etniska bakgrunder och personligheter blandas och förväntas leva 
sida vid sida.  
 
Allt detta är direkta angrepp mot personligheten och påverkar individens självuppfattning.89 
Det är också exempel på hur man tvingar individen att ta på sig en avidentifierande roll och 
därmed förvandlas från subjekt till objekt.  

4.4.4 Integrationsprocess och snarning 
 
De olika mönster för underkastelse som förekommer på den totala institutionen ger inget 
utrymme åt individen att rädda sitt eget ansikte.90 Han måste acceptera förhållanden som går 
emot hans uppfattning och kan inte möta dessa med tjurighet eller avståndstagande eller ge 
uttryck åt sin missnöjdhet eftersom detta då kan upplevas olämpligt och negativt av 
personalen och därmed ligga till grund för bestraffning. Goffman ger en rad exempel på hur 
mönstren för underkastelse bidrar till en ”snara” som ingriper negativt på individens 
självkänsla och identitet.  
 
Integrationsprocessen vid totala institutioner är ett exempel på hur denna snara dras åt.91 
Under normala förhållanden kan man agera olika i olika sammanhang eftersom ens roller är 
åtskilda och ett dåligt beteende på ett område behöver nödvändigtvis inte påverka ett annat 
område. Så funkar det dock inte i livet på anstalt. Personalen kan skapa en bild av intagna i ett 
sammanhang och kommer sedan att bibehålla denna uppfattning även i andra situationer. Den 
intagne är även utsatt för att ständigt kunna kritiseras eller ifrågasättas gällande hans 

                                                 
87 Goffman, E (2005) 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 



 34

handlingar vilket man normalt sett inte blir ute i samhället, och han är alltid föremål för 
bedömning. Det finns för den intagne heller ingen möjlighet att fritt välja olika alternativ eller 
välja utifrån egna personliga behov. Ingen möjlighet finns heller till att planera sina 
aktiviteter. Handlingarna kan aldrig vara självständiga på en total institution utan ingår alltid i 
en ram utformad av högre auktoritet och formas till rutiner som inte går att bryta från. Den 
intagne måste alltid anhålla om, eller be om, att få handla annorlunda, vilket sätter honom i en 
underordnad och beroende roll och blottar också hans handlande för personalen. Anhållan blir 
oftast inte beviljad omedelbart utan kan innebära väntan, grundlig utfrågning och nekande. De 
kan även avfärdas omedelbart och inte vidarebefordras uppåt i systemet. Varje personal har 
dessutom rättigheten att sanktionera varje medlem av de intagna vilket innebär att risken för 
att utsättas för sanktion är relativt stor om man som intern inte håller sig väl med all personal.  
 
Att individen har kontroll över sin värld - att han är en person med en vuxens 
självbestämmande, autonomi och handlingsfrihet är inget som existerar i särskild stor 
utsträckning i den totala institutionen.92 Den intagne mister kompetensen att själv få handla 
vilket ger en hemsk känsla av att radikalt flyttas ned i ett åldersgraderat system. Det finns inte 
tillräckligt med handlingsutrymme. Den intagne har en känsla av personlig oförmåga och 
förhållandet mellan hans egna önskningar och institutionens ideala intressen är oförenliga. 
Kränkning eller inskränkning av personligheten innebär mycket sannolikt akut psykisk stress 
för individen, men för en individ som är trött på omvärlden eller skuldmedveten kan 
förödmjukelsen medföra psykisk lindring.  

4.4.5 Personlighetsförändring och privilegiesystem  
 
Det civila jaget har nu börjat lösas upp till följd av de processer som tidigare nämnts som 
syftar till att dödförklara den intagnes tidigare identitet.93 När detta skett kommer en 
återuppbyggnad av personligheten att ske vilket kommer att innebära att det kommer att ske 
en viss personlighetsförändring under tiden på anstalten.  
 
Det är till största del systemet av rättigheter som ger ramen för personlighetens förändring.94 
Det finns tre grundläggande element i detta system och de är ordningsreglerna (föreskrifter 
och förbud), ett litet antal klart definierade belöningar och förmåner i utbyte mot lydnad mot 
personalen i tanke och handling (T. ex extra träningstid) samt bestraffningarna 
(undanhållande av förmåner tillfälligt eller permanent, påbackning på strafftiden) 
Bestraffningar och förmåner kopplas samman med ett bostads- och arbetssystem. Förflyttning 
kan fungera både som bestraffning och belöning. Det finns oftast särskilda avdelningar dit 
intagna som begått disciplinbrott hamnar där miljön är sämre och rättigheterna mindre.  

4.4.6 Sekundär anpassning – informell social kontroll 
 
Vid totala institutioner finns även ett system av vad som Goffman kallar sekundär anpassning, 
ett beteende som är väldigt vanligt i fängelset.95 Det innebär att den intagne skapar egna 
handlingsutrymmen som inte direkt utmanar personalen, men gör att de intagna kan ta del av 
saker de annars inte skulle kunna ha möjlighet till. Ett exempel på detta är innehav av knark 
som fås genom att internen ”har kontakter”. Sekundärt anpassningsbeteende ger den intagne 
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betydelsefulla bevis på att han fortfarande är sig själv och har viss kontroll över omgivningen. 
Eftersom sekundärt anpassningsbeteende förekommer kan man dra slutsatsen att gruppen av 
intagna har skapat och utvecklat vissa regler och medel för informell social kontroll, detta för 
att hindra någon intagen att informera personal om det sekundära anpassningsbeteendet. På 
samma grund kan man vänta sig att en sida av den sociala klassificeringen bland intagna 
kommer att gälla denna fråga om säkerhet, vilket leder till att vissa kommer att definieras som 
”golbögar” (tjallare) och andra som ”säkra” killar. Välkommandet av nyintagna kan oftast 
bestå i att man ser möjlighet till att utföra mer socialt anpassningsbeteende. Utifrån detta 
sociala anpassningsbeteende kommer social klassindelning att ske och en hierarki upprättas. 
Det kommer att finnas dominerande figurer utifrån en basis av tillgång till otillåtna föremål 
och inflytande över de andra gruppmedlemmarna.  
 
Viktigt som återuppbyggande moment är den process där personer mellan det finns avsevärda 
sociala skillnader kan vara till ömsesidigt stöd för varandra och skapa gemensamma anti- 
regler i opposition mot systemet, som tvingar dem samman mot ett gemensamt öde.96 De 
handlingar som ligger bakom intagnas vistelse på anstalten upphör att vara en hållbar grund 
för personlig bedömning bland de intagna. Även oskyldiga kommer att slå sig samman med 
de skyldiga intagna och bilda en stark sammanhållning som bygger på förakt och bitterhet 
mot världen utanför vilket markerar ett viktigt steg i den intagnes moraliska karaktär. Intagna 
kommer att distansera sig från personalen, vilket blir särskilt tydligt om intagna kollektivt 
retar personalen. Systemet med belöning och bestraffning kan komma till rätta då enskilda 
prestationer eller övertramp kan urskiljas och identifieras men är svårare att tillämpa då det 
gäller anonymt- eller kollektivt trots. Gruppen av intagna går oftast samman och deras 
solidaritet kan uttryckas i kollektiva trots och gemensamma upplopp. En särskild solidaritet 
uppstår vanligtvis inom ett fysiskt slutet område, såsom en avdelning, där individerna 
upplever sig administrerade som en enhet eller uppfattar ett gemensamt öde. Det förekommer 
även klickbildningar som grundas på tidigare vänskap, nyfunnen vänskap eller gemensamma 
bakgrunder och intressen. Personalen försöker ofta hindra gruppbildningar eftersom dessa kan 
ligga till grund för gemensam förbjuden aktivitet.  
 
Trots att det finns tendenser till solidaritet är de ändå begränsade.97 Påfrestningar som får de 
intagna att sympatisera och kommunicera med varandra leder nödvändigtvis inte till hög 
gruppmoral och solidaritet menar Goffman. Fastän det vanligtvis är dåligt med grupplojalitet 
vid totala institutioner, utgör emellertid förväntningarna om att grupplojaliteten ska 
upprätthållas en del av de intagnas kultur och ligger bakom den fientlighet som de som bryter 
mot dessa normer får känna på.  

4.4.7 Adaptionsmönster 
 
För att strida mot de villkor som de intagna måste anpassa sig till, tillämpas olika metoder.98 
Dessa anpassningssätt brukar vara personliga och skiljer från individ till individ. Intagna drar 
sig antingen undan, mentalt, eller håller den omedgörliga linjen som innebär att han utmanar 
institutionen ständigt och medvetet, vilket visar på en hög individuell moral. Ett annat vanligt 
förhållningssätt är ”kolonisering” vilket innebär att intagna gör det bästa av situationen och 
det bästa av de begränsade möjligheterna. Dessa kolonisatörer känner sig ofta tvungna att 
förneka att de trivs vid institutionen eftersom de måste upprätthålla de anti- normer som 
stöttar upp solidariteten mellan de intagna. Kolonisatörer skapar även ofta irritation hos 
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personal eftersom de anser att dessa har det alldeles för bra. Ett fjärde sätt att anpassa sig på 
institutionen är när den intagne verkar ta över ledningens eller personalens syn på honom och 
spelar rollen av den perfekte intagne. Denna inställsamma attityd till personalen och 
institutionen resulterar i att de blir betraktade som avdelningens ”golbögar” och därmed ett 
hot för de övriga intagna. Fängelset förespråkar oftast inte något ideal som den intagne 
förväntas leva upp till men han kan lätt klargöra för sig själv vilket beteende som går hem hos 
personalen. Oftast brukar intagna dock ”ligga lågt” vilket innebär att de inte utmärker sig 
särskilt utan att de anpassar sig från situation till situation, vilket ska maximera deras fördelar, 
menar Goffman. Ett exempel på detta är att en intagen, när han är med sina kamrater 
hemlighåller hur foglig han annars är då han enbart är med personal.  
 
Intagna har även en del flyktmekanismer de tillämpar för att fly verkligheten och döda 
tristessen.99 Vissa är kollektiva medan andra är individuella. Hit hör TV- tittande, bokläsning, 
träning och spela spel. Det finns även andra, förbjudna medel, såsom knark och alkohol.  
 

4.4.8 Utskrivningen  
 
De intagna bekymrar sig ofta för det civila livet, och samhället utanför är ofta 
ångestskapande.100 Totala institutioner gör anspråk på att utöva rehabilitering, dvs. att 
återupprätta den intagnes personlighetsreglerande mekanismer så att han, när han har lämnat 
institutionen, kan upprätthålla normerna på egen hand. Problemet är att det i verkligheten är 
svårt att medvetet förändra människor, och när en stadigvarande förändring inträffar är den 
oftast inte av den typ som institutionen avsett. Förekomsten av sekundära 
anpassningsbeteenden och anti- normer är oförenliga med de avidentifierande- och 
återuppbyggande processer som anstalten står för, vilket gör att de inte är bestående. Från en 
början är en nyutsläppt intagen mycket uppmärksam och tillfreds med de nöjen och friheter 
som människor normalt inte brukar sätta särskilt stor vikt vid. Men det förefaller sig så att 
individen snart glömmer hur livet på institutionen varit och börjar därmed återigen att ta de 
privilegier för givna vilka livet på institutionen var organiserat. Det som blir bestående 
erfarenheter av institutionen är att den intagne, efter sin första intagning, får vad Goffman 
kallar ”proaktiv status”; det är inte bara så att hans sociala ställning innanför murarna är 
radikalt olik den ställning han hade utanför, han kommer också snart att märka att om och när 
han kommer ut blir hans sociala position utanför aldrig densamma som den var före 
intagningen. Teorin om ”stigmatisering”, som innebär att det är samhällets sociala stämpling 
av avvikaren som är orsak till dennes fortsatta utveckling mot en avvikande identitet, kan 
komma till användning och man kan räkna med att den f.d. intagne därför strävar efter att 
dölja sitt förflutna och ”börja om”.  Vad som skapar ångest inför frigivning kan dels vara att 
den intagne inte är beredd att bära det ansvar som förmedlats via institutionen men också på 
grund av stigmatisering; när den intagne fått en låg proaktiv status genom att hamna i 
fängelset, får han ett kallt mottagande när han kommer ut, detta t ex då han ska söka bostad 
och arbete. Dessutom inträffar utskrivningen som regel just när den intagne till slut har lärt sig 
hur man beter sig på institutionen och fått de förmåner som han med möda lärt sig är så 
viktiga. Som Goffman säger; ”Kort sagt kanske han (den intagne) finner att utskrivning 
betyder förflyttning från toppen av en liten värld till botten av en stor”101   
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4.5 Personalens värld 
 
Goffman ägnar i sin bok ”totala institutioner” ett kapitel åt att beskriva personalens värld på 
den totala institutionen.  
 
Goffman hävdar att det råder en än motsägelse mellan vad institutionen gör och vad den 
officiellt måste säga att den gör.102 Denna motsägelse ska, enligt Goffman, utgöra ett 
grundläggande sammanhang för personalens dagliga aktiviteter. En vanlig officiell 
målsättning inom totala institutioner är att omforma de intagna i enlighet med vissa ideala 
normer. För allmänheten framställs institutioner som förnuftiga organisationer, medvetet 
utformade och alltigenom effektiva apparater, som presenterar officiellt erkända och gillade 
resultat. Trots detta ter sig många institutioner enbart fungera som förvaringsutrymmen för de 
intagna, hävdar Goffman.  

4.5.1 Den intagne som objekt 
 
En viktig faktor gällande personalens arbete, och därmed dess värld, har att göra med det 
faktum att de har objekt och produkter att arbeta med och att dessa utgörs av människor.103 
Människor som arbetsmaterial kan ibland komma att anta samma egenskaper som själlösa 
föremål menar Goffman, men oavsett hur föremålet ter sig kan en dålig behandling lämna 
märken efter sig. Likt en industriell artikel som går igenom olika fabriksprocesser så måste 
även ett mänskligt objekt, som rör sig genom ett system som t ex mentalsjukhuset, följas av 
en kedja av information. Då det gäller intagna ska anteckningar i detalj tala om vad som gjorts 
av och med den intagne, samt vem som senast hade ansvaret för honom. Det förekommer att 
den intagnes närvaro och frånvaro vid en viss måltid eller natt måste antecknas, så att 
kostnaderna kan beräknas och lämpliga justeringar göras. Det kommer göras ständiga, 
officiella noteringar, i den intagnes journal under hela hans tid i systemet, vilket kommer att 
finnas i institutionens byråkratiska system för en lång tid framöver.  
 
Det faktum att det är människor man har att göra med visar sig i de allmänna moraliska 
principer som omger den totala institutionen; nästan alltid anses människorna vara ett mål i 
sig.104 Upprätthållandet av det som kallas mänskliga principer kommer att definieras som en 
del av institutionens ”ansvar” och är med största sannolikhet en av de saker som institutionen 
garanterar den intagne som utbyte för hans frihet. Personalen på ett fängelse måste enligt plikt 
hindra fångars självmordsförsök samt ge dem fullständig medicinsk vård även om det i vissa 
fall innebär att avrättningar skjuts upp. Det finns även ett annat förhållande som är speciellt 
gällande personalens arbetsmiljö på den totala institution och det är att intagna vanligtvis har 
status och relationer i yttervärlden till vilka hänsyn måste tas. Det kan vara svårt att få en bra 
balansgång mellan anhörigas krav samt de metoder som institutionen ämnar tillämpa. Oftast 
hamnar dessa olika intressen i konflikt, och det är vanligt att anhöriga ifrågasätter de rutiner 
och beslut som följs.  
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4.5.2 Humana principer och institutionell effektivisering 
 
Ett annat problem som personalen har att göra med är den ständiga konflikten mellan humana 
principer å ena sidan och institutionell effektivitet å andra sidan.105 Goffman tar upp ett flertal 
exempel på detta och här kan individens personliga ägodelar nämnas. Genom att minimera till 
gången till dessa och ge alla intagna en enhetlig klädsel underlättas personalens dagliga 
arbete. Kläderna ägs inte privat utan delas offentligt. Då de är smutsiga tvättas de och delas 
sedan ut efter storlek, och klädernas konstruktion bestäms oftast av effektivitetskraven, inte av 
deras förmåga att stärka självförtroendet.  
 
Goffman påstår alltså att arbete med människor skiljer sig från andra typer av arbeten.106 
Detta på grund av olika status och relationer som varje intagen för med sig till institutionen 
men även på grund av de mänskliga principer som måste följas i behandlingen av den intagne. 
En annan skillnad, menar Goffman, är situationen då den intagne har rätt att göra besök 
utanför området. Om denne skulle skada samhället vilar delvis ansvaret på själva institutionen 
och med tanke på detta ansvar ogillar de totala institutionerna vanligtvis permissionerna. En 
annan skillnad mellan arbete med människor och andra typer av arbeten, som kanske är den 
viktigaste skillnaden enligt Goffman, är det faktum att mänskliga objekt genom hot, 
belöningar eller övertalning kan instrueras och anförtros att handla på egen hand. Till hur stor 
del man kan lita på att dessa utför planerade handlingar utan övervakning varierar dock. 
Förmågan att uppfatta och utföra personalens planer garanterar även förmågan att hindra 
dessa på ett avsiktligt sätt, vilket ”själlösa” objekt inte har förmåga till. Vakterna vid fängelser 
måste ständigt vara beredda på att intagna planerar att utföra organiserade flyktförsök, men 
även vara beredd på att de intagna kommer att göra ständiga försök att reta dem, skapa 
intriger och andra svårigheter. Den oro personalen brukar känna inför detta blir inte bättre av 
vetskapen om att den intagne ofta sysslar med sådant för att stärka sin självkänsla eller minska 
tristessen. Detta är anledningen till varför personalen vanligtvis hemlighåller beslut gällande 
den intagnes öde. Om den intagne får kännedom om det värsta som planerats för honom 
kommer han med all sannolikhet avsiktligt och öppet försvåra möjligheten att beslutet 
förverkligas. Goffman tar som exempel på detta upp mentalpatienten som står inför 
elchockbehandling men som förbereds för detta genom att få höra en annan historia om vad 
som ska hända samt att han hindras från att de det rum där han senare ska behandlas. Ett annat 
sätt på vilket det mänskliga materialet skiljer sig från arbete med andra material har att göra 
med det faktum att det för med sig unika problem. Intagna kan till exempel bli föremål för 
kamratliga känslor och till och med tillgivenhet. Det finns alltid en fara för att den intagne 
skall framstå som mänsklig: om den intagne blir tvungen att utstå för vad som upplevs som 
påfrestningar kommer en personal som har medkänsla att lida. Om en intagen däremot bryter 
mot en regel borde det faktum att personalen sett den intagne som mänsklig öka deras känsla 
av förståelse menar Goffman, men istället tenderar personalen att känna sig retad, förolämpad 
eller utmanad.  
 

4.5.3 Engagemang och distans  
 
Att intagna har en förmåga att ibland bli föremål för personalens medkännande menar 
Goffman vara förknippat med vad han kallar en cirkel av engagemang.107 Detta engagemang 
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har ibland iakttagits vid totala institutioner. Detta fenomen kan beskrivas på följande sätt: 
Cirkeln inleds vid en punkt som innebär social distans till de intagna. Vid denna punkt är det 
svårt att urskilja de brister och svårigheter som följer med institutionen, och utifrån detta 
faktum finner den anställde först inga skäl att avhålla sig från att bygga upp ett varmt 
förhållande till vissa intagna. Det kommer dock visa sig att detta personliga engagemang 
innebär att den anställde hamnar i en position där han kommer att såras av vad de intagna gör 
samt vad de utsätts för. Detta kommer även att leda till att den anställde får en ställning i 
vilken han sannolikt hotar den större distans till de intagna som upprätthålls av kollegorna. 
Reaktionen som denne medkännande anställde sedan får är att han kan känna att han blivit 
”bränd” och därför drar sig undan till mer avskilda sysslor såsom pappersarbete. När detta 
skett och den anställde dragit sig undan de risker som kontakten med de intagna innebär, kan 
han successivt glömma att det finns skäl till att vara på sin vakt och det är då cirkeln med 
engagemang och tillbakadragande kan få sin återupprepning.  
 
Goffman menar att bakgrunden till de speciella svårigheter som har att göra med arbetet med 
människor är det att personalen är förpliktigad att följa vissa normer för behandlingen av 
intagna och det faktum att personalen kan komma att betrakta dem som förnuftiga, 
ansvarsfulla varelser som är lämpliga föremål för ett känslomässigt engagemang.108 Återigen 
tar Goffman upp mentalsjukhuset som exempel. Där kan de intagna ibland på ett dramatiskt 
sätt handla mot sitt eget uppenbara intresse. Detta kan röra sig om intagna som självförvållar 
sig kroppsskada eller förstöra föremål de är i behov av så som glasögon eller löständer. När 
personalen försöker hindra dessa självdestruktiva handlingar, kan de ibland finna sig tvungna 
att ta till våld. På så sätt kommer de att skapa en bild av sig själva som hårdhänta och brutala 
och det är vid dessa tillfällen som det är ytterst svårt för personalen att hålla sina egna känslor 
under kontroll, menar Goffman.  
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5. Resultat 
___________________________________________________________________________ 
 

Följande kapitel bygger i första hand på de observationer som har genomförts på en svensk 
kriminalvårdsanstalt med hög säkerhet. Majoriteten av observationerna är hämtade från en 
avdelning, det vill säga en gruppsammansättning av intagna. Vissa observationer har gjorts på 
närliggande avdelningar för att ge en mer generell bild. Intervjuerna fungerar kompletterande 
till observationerna, och syftar till att ge ökad förståelse och kunskap för observerade 
fenomen.  

5.1 Personalens förhållnings och arbetssätt 
 
Personalgruppens/arbetslagets sammansättning samt gruppering 
 
Personalen på den observerade avdelningen utgjordes under tiden för observationerna av en 
relativt heterogen grupp gällande kön, ålder och etnicitet. Här fanns både unga och äldre 
individer representerade av båda könen samt ett flertal personal med olika etnisk bakgrund. 
Sammansättningen på arbetslaget kunde till viss del ändras från dag till dag i och med att 
personalen själva planerade sin arbetstid. Trots detta var det ändå i stort sett samma individer 
som observerades.  
 
Inom arbetslaget förekom en del mindre grupperingar. En orsak till varför vissa individer 
grupperar och solidariserar sig mer med vissa individer än med andra kan ha att göra med en 
känsla av gemenskap och samhörighet. Känslan bottnar ofta i att arbetssätt, attityder, intressen 
och värderingar delas. Andra aspekter som kön och ålder kan vara av betydelse. En ung, 
kvinnlig personal känner troligtvis större gemenskap med en annan ung kvinnlig personal än 
med en äldre, manlig personal. Detta hindrar dock inte en ung kvinnlig personal från att 
gruppera sig med en äldre manlig personal. Det avgörande verkar vara om individerna trivs i 
varandras sällskap och fungerar bra ihop i arbetet. 
 
Olikartad arbetstillämpning 
 
Trots det faktum att personal är tydligt styrda i sitt arbete genom lagar och förordningar, i allt 
från förhållningssätt till hur man utför visitationer, lämnas ett visst spelrum för subjektiv 
tolkning. Spelrummet innebär i praktiken att personalen aldrig fullt ut kommer att agera och 
förhålla sig på ett exakt likartat sätt, trots arbetsledarnas ständiga strävan efter att uppnå 
likartad arbetstillämpning. Arbetslagets sammansättning, och därmed personalgruppens 
sammansättning, verkar till viss del vara avgörande för det förhållningssätt och de attityder 
som personalen tar till sig. Observationerna visar hur personal med liknande uppfattningar 
tenderar att söka sig till varandra. Vissa individer, benägna att utöva behandlingsarbete i 
större utsträckning än annan personal, söker sig till likasinnade kollegor. Likadant sker med 
individer som är mer benägna att utöva säkerhetsarbete; även de söker sig till sina likar. 
 
Observationerna visar tydligt hur en del personal är mycket engagerad i kontakten med 
intagna medan annan personal är mer tillbakadragna och håller en större distans. Som 
exempel på detta kan nämnas att viss personal gärna visar framfötterna då en intagen 
efterfrågar hjälp, vilket indikerar på att en direktkontakt med den intagne föredras. Annan 
personal håller sig mer i bakgrunden gällande den direkta kontakten, men kan istället ta ett 
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större arbetsinitiativ gällande andra uppgifter, som att visitera bostadsrum när de intagna inte 
är närvarande. Personalen själva hävdar att de ofta upplever en svårighet med att leva upp till 
både kontroll och behandlingsarbete, att kombinationen mellan dessa båda åtaganden kan vara 
komplicerat.  
 
Distans och närhet till intagna 
 
Trots att det i arbetet ingår både en säkerhets- och behandlingsaspekt föredrar många i 
personalen att lägga mer vikt på antingen säkerhet eller behandling. På så sätt uppstår en 
olikartad arbetstillämpning vilket i sin tur upprättar en olikartad distans till intagna. Med 
tillämpning av arbetet menas det sätt på vilka arbetsuppgifter utförs och vilket personligt 
förhållningssätt personal intar mot intagna.  
 
Det är det egna individuella intresset styr personal att välja att arbeta mer säkerhetsinriktat 
eller mer inriktat mot behandling. Utifrån intresset skapas erfarenheter och engagemang som i 
slutändan innebär att personalen besitter olika grad av kunskap inom de olika områdena. 
Personalens personliga egenskaper samt den grad av kontakt individen känner att den vill 
etablera med de intagna kan även den vara av betydelse. De som hellre utövar säkerhetsarbete 
gör det kanske för att hålla en större distans till de intagna än vad de som är mer 
behandlingsinriktade gör. Att motivera intagna och ta del i deras problem kräver stort 
engagemang, och att ha en nära kontakt med intagna kan upplevas mycket påfrestande. Enligt 
intervjuerna kan personal som varit väldigt inriktade på vård, och därigenom haft en nära 
kontakt med intagna, känna sig utnyttjade, manipulerade eller ouppskattade. Det kan vara ett 
skäl till hur en behandlingsinriktad personal blir mer säkerhetsinriktad. Ett annat skäl kan vara 
att vissa individer är mer benägna att utöva och ha kontroll än andra och därför uppskattar 
säkerhetsarbetet mer.  
 
Att all personal har en subjektiv uppfattning av hur arbetet ska utföras är en annan bidragande 
faktor till olikartad arbetstillämpning. Den subjektiva uppfattningen grundar sig ofta på 
erfarenheter, intressen, kunskaper och värderingar. Många av de problem som uppstår på 
avdelningen verkar ha sin grund i bristande tydlighet i kommunikationen och i 
gränssättningen. Liknande problem finns enligt intervjuerna i hela organisationen. Att en del 
av personalen har svårt med gränssättning gentemot de intagna resulterar i att viss personal är 
mer tillåtande än annan personal. Den olikartade arbetstillämpningen och det faktum att viss 
personal är mer tillåtande än andra skapar stora problem på avdelningen men även inom hela 
kriminalvården. Det skapar inte bara osämja inom personalgruppen utan får även 
konsekvenser från de intagnas sida.  
 

5.1.1 Schablonbilden: Ond och god personal  
 
Det som sker när olikartad arbetstillämpning förekommer är att de intagna får olika 
uppfattningar gällande personalen. Det har i denna undersökning framkommit att detta 
tankesätt är relativt vanligt bland intagna och att det tar sig uttryck på ett flertal sätt, såsom 
agerande, uppvisat beteende samt talat språk. 
 
Personalgruppen delas av de intagna ofta in i två grupperingar eller två sidor som utgörs av 
”ond” respektive ”god” personal. Det verkar finnas en schablonbild, eller ett stereotyp 
tänkande gällande den onda respektive goda personalen. Mellan de två extrema 
uppfattningarna, den mycket omtyckta, ”favoriserade” personalen samt den mycket illa 
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omtyckta personalen, finns mer neutral personal. Ifråga om dessa verkar det inte förekomma 
lika bestämda åsikter.  
 
Enligt intervjuerna kommer den personal som inte är så hårt inriktad på kontroll utan mer är 
intresserad av behandling/vård i större utsträckning att ses som ”god” än personal som 
prioriterar säkerhet. Generellt kan det alltså sägas att ju mer kontroll en personal utövar desto 
större är sannolikheten för att denne skall ses som ”ond”. Personal som håller hårt på uppsatta 
regler, eller inte ses som lika samarbetsvilliga eller hjälpsamma från de intagnas sida, blir i 
större utsträckning mindre populära. Det är dock inte enbart graden av kontroll som 
bestämmer vilka i personalen som favoriseras. Hur tillåtande personalen är spelar också roll. 
Benämningen ”tillåtelse” kan ses både inom ramen för vad som är legalt tillåten och för vad 
som inte är det. Att en personal är mer tillåtande än en annan betyder inte att denna agerar 
utanför ramen för vad som är officiellt tillåtet och accepterat. Att vara tillåtande som personal 
kan ha att göra med hur man bemöter och talar till den intagne. En ”tillåtande” personal 
kanske är mer öppen mot de intagna än vad som krävs. Detta behöver i sig inte vara förbjudet 
men kan ändå vålla en viss problematik.  
 
Ett annat sätt som en personal kan vara tillåtande på är omfattningen och takten på den service 
som ges den intagne. Till en tillåtande personal klassas de som i större utsträckning än annan 
personal servar de intagna med diverse tjänster. Att vara väldigt snabb med att tillgodose den 
intagnes önskningar och behov är även det en faktor för att urskilja tillåtande personal. I 
observationerna av arbetslaget på avdelningen framgår att personal arbetar på ett mycket 
olikartat sätt gällande omfattningen och takten på servicen riktad mot de intagna. De flesta av 
personalen håller sig i ett slags mellanläge; när intagna ber om en tjänst utför de denna såvida 
de inte står under annan arbetsbelastning för tillfället. Ofta väntar personal ett tag för att samla 
på sig fler ärenden, och därmed begränsa ”springandet”. Annan personal har en tendens 
uträttar ärenden direkt när dom ges. Personal av detta slag ses serva intagna i mycket stor 
omfattning, detta eftersom intagna hela tiden vänder sig till dessa personer med nya ärenden. 
Slutligen finns det personal som väntar mycket lång tid, eller delegerar över arbetet på annan 
personal. Intagna vänder sig ofta inte till dessa personal då de vet att ärendena då kommer att 
ta lång tid att utföra.  
 
En tillåtande personal rör sig oftast inom ramen för vad som är formellt tillåtet i arbetet och i 
organisationen, men i vissa fall kan även otillåtet agerande förekomma. Som exempel på 
otillåtet agerande kan personal som ”ser igenom fingrarna” gällande regler för intagna 
nämnas. Viss tillåtande personal kan bortse regeln om att personal på högre nivå måste fatta 
beslut angående intagnas telefonsamtal. I extremare fall kan personalen upprätta personliga 
relationer med intagna eller ta in förbjudna föremål på anstalten, för intagnas bruk.  
 
Även andra faktorer är av betydelse när intagna delar in personal i olika ”fack”. Personalens 
personlighet, bakgrund och huruvida intagna och personal passar ihop, någon slags 
personkemi, samt i vilken grad de kan identifiera sig med varandra påverkar till viss del. 
Aspekterna kontroll/behandling och tillåtande/icke tillåtande utgör trots detta en mycket stor 
del när det gäller för intagna att avgöra vilka som ska ses som ”onda” och ”goda”.  
 
I samtal med de intagna framkommer det att favorisering av personal är vanligt 
förekommande men menar att det handlar mycket om förståelse och att tänka på ett likvärdigt 
sätt. När avståndet i tankesätt eller personlighet blir för stort mellan intagna och personal kan 
de känna att de inte ”passar ihop” eller förstår sig på varandra. Detta resulterar i att intagna 
söker sig till personal de känner mer samhörighet med och där distansen är mindre. Andra 
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faktorer till varför intagna föredrar viss personal handlar enligt de intagna själva om 
personalens inställning, attityder, människosyn samt yrkes- professionalitet. Många av de 
intagna upplevde viss personal inhuman i sitt tänkesätt och menade att en del personal agerar 
oprofessionellt.  Det finns hos vissa intagna en tanke om att en del personal, av ren illvilja, 
sätter sig emot intagna och vägrar ta tag i arbetsuppgifter fast de uppenbart skulle ha tid till 
detta.  Professionalitet i sitt yrke handlar inte på något sätt om att ”se mellan fingrarna” eller 
att ”göra det omöjliga”, utan mer om en sund inställning och ett korrekt arbetssätt, menar en 
av de intagna. Personal som är otydliga i sitt agerande och i sin kommunikation skapar stor 
frustration hos de intagna.  
  

5.1.2 Favorisering av personal och dess konsekvenser 
 
Favorisering av personal från intagnas sida ger upphov till en viss problematik. Det utgör 
grund för skapandet av ett tänkande där viss personal anses vara bättre än annan personal. 
Oavsett vad den intagne bygger detta ställningsstagande på så kommer denna personal att bli 
överbelastad; han eller hon kommer att utsättas för mer förfrågningar och krav från intagnas 
sida än övrig personal.  
 
Valet av personal har i många fall visat sig vara aktivt och systematiskt. Det är en taktik från 
den intagnes sida som har observerats ett flertal gånger. Taktiken verkar fungera som en 
försäkring för den intagne; Genom att vända sig till ett flertal personal, och ibland hela 
arbetslaget, ökar sannolikheten att få sitt ärende behandlat och uppfyllt inom kort. Då den 
intagne kommer och knackar på vaktrumsdörren faller det sig naturligt att dennes förfrågan 
bör riktas mot den personal som öppnar dörren. Men många gånger vänder den intagne sig till 
annan personal. I vissa fall kan detta förklaras genom att den intagne då vänder sig till sin 
kontaktperson, som besitter specialkunskap i vissa ärenden. I de flesta fallen har 
kontaktpersonen ingen betydelse eftersom frågorna är av allmän art, och all personal är lika 
kvalificerade till att utföra arbetet. Trots detta sker ett val och intagna själva hävdar att de 
helst vänder sig till personal som de har den mest positiva inställningen till. Detta bekräftas av 
observationerna eftersom det är denna personal som oftast uppsökta av de intagna i olika 
ärenden. I ett fåtal fall har detta systematiska val av personal varit oerhört tydligt. Det har då 
gällt intagna som ”flaggat på”, det vill säga påkallat uppmärksamhet via ett 
kommunikationssystem kopplat mellan avdelningen och vaktrummet. När personal mottagit 
påflaggningen har den intagne frågat vem som talat, antagligen eftersom den intagne inte känt 
igen personalens röst. När personalens identitet kommit den intagne till känna har han gjort ett 
tydligt uttalande att han vill prata med en annan personal; i ett fall nämndes en specifik 
personal. Detta extrema fenomen kunde inte observeras särskilt många gånger men verkar 
uppkomma då den intagne har en mycket dålig uppfattning av personalen i fråga. Betydligt 
vanligare är det att intagna väljer vem de ska rikta sin förfrågan till när personal kommer in på 
avdelningen eller när intagna själva kommer till vaktrummet.  
 
Förutom det faktum att den personal som ständigt blir eftersökt och vald från de intagnas sida 
får en högre arbetsbelastning än vad den andra personalen får så lämnar ett mer tillåtande 
förhållningssätt ett spelrum för intagna att dra nytta av situationen. Detta kan ses som ett 
anpassningsbeteende eller strategi från intagnas sida som prövar olika sätt för att tillgodose 
sina önskningar. Ett avslag från en personal innebär att den intagne går vidare till nästa. 
Genom att gå till alla i arbetslaget ökar den intagne sin chans att få sitt önskemål uppfyllt. 
Som exempel på detta kan ett telefonsamtal tas. Om en intagen vill ringa ett samtal som inte 
är godkänt av beslutsfattare på högre nivå ber han en personal att ringa med honom. Säger 
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personalen ifråga nej går han vidare till nästa person. På detta vis går han igenom hela 
arbetslaget. Riktas frågan mot en personal som har svårt med gränssättning, eller är mer 
tillåtande än övrig personal, ökar sannolikheten att den intagne ska få ringa. Vetskapen om en 
personal som frånser reglerna sprider sig snabbt bland de intagna, och följden blir att denna 
personal kommer att utsättas för ännu mer förfrågningar och påtryckningar. Ovanstående 
strategi; situationer där intagna går till olika personal gällande olika ärenden, har observerats 
men även tagits upp som belysande exempel på favorisering av den ena intervjupersonen.  
 
Observationer har gjorts gällande hur intagna diskuterar personal och erfarenheter 
sammankopplade med dessa. Dessa erfarenheter, både positiva och negativa, verkar snabbt 
spridas inom gruppen av intagna. På så sätt får gruppen av intagna en relativt homogen 
uppfattning gällande de olika personerna i arbetslaget, och det blir allmänt känt vilka som är 
”goda” respektive ”onda”.  
 

5.1.3 Informella regler hos personal 
 
Informella regler kan ses som icke- officiellt fastställda regler som är inofficiellt kända och 
efterlevs av individer som omfattas av dessa, främst då dessa regler har stöd av majoriteten. 
De informella reglerna skapar en norm inom arbetslaget som personalen kommer att följa i 
många fall trots att det inte finns något officiellt uttalande gällande detta.  
 
Informella regler inom personalgruppen kan handla om allt från olika slags uppfattningar och 
attityder rörande arbetets utförande, till att göra otillåtna saker som att se på TV i vaktrummet 
eller gå hem tidigare från arbetet. Arbetslaget kan sluta sig samman i vad ena 
intervjupersonen kallar ”pakter”, och göra en tyst överenskommelse om vad som ska gälla. I 
vilken grad informella regler förekommer beror dels på vilka i personalen som har störst 
inverkan på gruppen samt vilka värderingar dessa personer besitter. Det är främst rutinerad 
personal som skapar informella regler, ny personal har ofta svårt att sätta sig emot de 
informella regler som redan existerar i arbetslaget. En ny personal har inte alltid kunskap om 
vilka regler som är bra eller dåliga, menar en av intervjupersonerna, och även om de vet att 
reglerna är dåliga bör de följas för att undvika utfrysning. Att komma som ny in i en redan 
etablerad grupp innebär att en viss anpassning måste ske från den nya personalens sida.  
 
Enligt intervjuerna framkommer det att informella regler representeras främst av den 
etablerade och rutinerade personalen som har befunnit sig lång tid i arbetslaget. De informella 
reglerna, oavsett vad de gäller, överförs sedan till oetablerad och orutinerad personal. 
 

5.1.4 Kontroll och upprätthållande av regler och förhållningssätt  
 
Kontroll kan ses ur två perspektiv. Det ena perspektivet är den formella kontrollen inom 
organisationen. För personalens del innefattar den aspekter som att bli kontrollerad innan 
anställning, gå igenom inpasseringskontroll var gång man ska in i anstaltsbyggnaden samt 
kontroll från arbetsgivarens sida att de regler och förordningar som finns för arbetet följs. Det 
andra perspektivet rör den informella kontrollen som utövas inom arbetslaget. Denna typ av 
kontroll sker oftast inom arbetslaget. Det är vanligt att personalen kontrollerar varandra. Ofta 
är det mer etablerad och rutinerad personal som kontrollerar oerfaren och orutinerad personal. 
Särskilt utsatta för denna kontroll är ny personal inom organisationen, alltså de provanställda, 
visstidsanställda samt nyanställda. 
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En del av kontrollen inom arbetslaget går ut på att upprätthålla förhållningssätt och 
gränser; att kontrollera så att ingen personal har ett felaktigt förhållningssätt mot de intagna 
eller agerar otillåtet. Främst handlar det om att se till att den nya och orutinerade personalen 
inte faller i de intagnas ”fällor”. Vissa intagna ses som väldigt manipulativa och det är, enligt 
intervjuerna, vanligt förekommande att ny personal blir testade av intagna som vill testa 
gränserna. Nyanställd och tillfällig personal kan därmed uppleva att de har ”ögonen på sig”. 
Ett felaktigt agerande från en enskild personal kan ge allvarliga konsekvenser både för den 
enskildes del samt för hela organisationen vilket personalen också är mycket väl medvetna 
om. Främst då det gäller den yngre, och mer orutinerade personalen, har ett flertal 
observationer gjorts där äldre och/eller mer erfaren personalen befunnit sig i närheten under 
kontakten med intagna. Oavsett vilken ålder eller rutin är det ovanligt förekommande att en 
personal själv går in på avdelningen och spenderar en längre tid där. Ofta kommer annan 
personal in för att kontrollera läget. Detta kan dels ses ur säkerhetssynpunkt; personal håller 
sig nära varandra utifall att en svår situation skulle uppstå. Det kan även ses som ett 
kontrollerande av varandra för att undvika negativa effekter till följd av en otillåten eller 
opassande kontakt personal och intagna emellan.   
 
Men kontrollen inom arbetslaget handlar inte enbart om att förhindra det otillåtna utan 
fungerar även för att kontrollera solidariteten och lojaliteten med den egna gruppen. Detta 
kan handla om allt ifrån att personal ställer upp för varandra, samarbetar och håller en god 
kommunikation. Det handlar även om att kontrollera så att ingen personal är solidarisk med 
gruppen av intagna. Observationer visar hur viss personal kan gå till angrepp mot annan 
personal om olämplig solidaritet med intagna anses förekomma. Ett exempel på detta är när 
personal övervakar intagnas promenad. I de allra flesta fall väljer personalen att stanna i den 
egna gruppen och samtala med annan personal. Ett fåtal gånger händer det att personal istället 
väljer att promenera med intagna. Detta har i ett observerat fall resulterat i negativa 
kommentarer hos övrig personal. Bland några av personalen fanns förutfattade meningar om 
att kvinnor, och speciellt yngre kvinnor, oftare tenderar att minska distansen till de intagna, 
och därigenom ses solidariska med gruppen av intagna.  
 
I samtal med personal har det framkommit att personal som inte upplevs professionella eller 
pålitliga i sin yrkesroll känns otrygga att arbeta med. Detta verkar skapa konflikter inom 
arbetslaget. Missnöjet uttrycks på olika sätt men kan lättast identifieras som prat bakom 
varandras ryggar samt sammanhållning i mindre grupper där personal grupperar sig med 
personal som känns trygg, pålitlig och som delar de egna värderingarna. Personal som ses 
som solidariska eller delvis solidariska med intagna upplevs troligtvis som ett hot inom 
arbetsgruppen. Dessa personer kommer med största sannolikhet att bli ännu mer utsatt för 
annan personals kontroll. Kontroll har funktionen av att skydda den egna gruppens intressen.  
 

5.2 Intagnas förhållningssätt 
 
Att vara kriminell innebär på många sätt att ha en identitet och livsstil förknippad med ett 
brottsligt handlande som inte är socialt accepterat i samhället. Att vara kriminell innebär att 
man som individ blir färgad av den kriminella värld man lever i, en värld som på många sätt 
påverkar de förutsättningar och villkor som råder ute i samhället. Att ha spenderat en tid 
bakom lås och bom kan på många sätt innebära att man inte längre är accepterad ute på 
arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. En kriminell individ har därför många svårigheter 
att övervinna.  
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En brytning av den kriminella identiteten kan vara oerhört svårt ur flera olika aspekter. Detta 
är något som båda intervjupersonerna har ganska stor erfarenhet av efter att ha arbetat med 
kriminella under ett flertal år. Dessa svårigheter finns på olika nivåer. Ur ett 
samhällsperspektiv kan detta innebära att en kriminell individ inte är accepterad på samma 
sätt som en icke- kriminell individ. Den kriminella livsstilen eller ett kriminellt förflutet har 
en negativ påverkan på individens förutsättning att klara sig laglydigt i samhället, som att få 
arbete och bostad. Ur ett individperspektiv kan det vara svårt att bryta kriminalitet eftersom 
många kriminella har en stark koppling till den kriminella identiteten och medföljande 
kriminell livsstil. Detta sätt att leva kan innebära ett beroende av pengar dels för att finansiera 
en hög levnadsstandard och en materiell välfärd men även för att kunna upprätthålla ett 
eventuellt narkotikamissbruk. Det kan även innebära en psykisk påfrestning att bryta upp från 
kriminella miljöer. I många fall består den kriminelles hela bekantskapskrets av andra 
kriminella. Det är även vanligt att den intagne är organiserade i olika gängbildningar och 
kretsar av det kriminella slaget; grupper där sammanhållningen, kontrollen och kravet på 
lojalitet mot gruppen ofta är mycket stark. Att bryta sig ur är inte enbart svårt av personliga 
skäl, det kan även innebära en fara för den enskilde individen. Risken är stor för att den 
frigivne ska återvända till de kriminella miljöer han vistades i innan han åkte in. 
Återfallstatistiken talar sitt egna språk vilket är förståeligt med tanke på det svårigheter som 
uppstår i och med brytandet av en invand identitet.  
 
Intagna på anstalt har ingen möjlighet att på något sätt välja vilka de sitter med utan är 
tvungna att leva med många andra människor som de inte känner och kanske inte heller har 
något gemensamt med förutom att de för tillfället befinner sig i samma situation. Detta skapar 
en känsla av maktlöshet hos de intagna och upprättar en press på intagna emellan. För att 
överleva psykiskt och fysiskt i fångkollektivet tvingas många intagna att inta ett särskilt 
förhållningssätt som är gångbart inom den stora gruppen av intagna. Intervjupersonerna 
hävdar dock att den stora mängden intagna vill sköta sig och göra sin tid. Utöver detta finns 
alltid en liten grupp intagna som inte delar denna inställning, vilket resulterar i att denna lilla 
grupp kan ha en stor negativ påverkan på övriga intagna.  
 

5.2.1 Hierarki/ledarskap inom gruppen 
 
I alla typer av grupper utvecklas det en slags hierarki och ett ledarskap - formellt eller 
informellt. Gruppen av intagna på en anstaltsavdelning utgör inget undantag. Den intagnes 
status eller position i gruppen beror oftast på en mängd olika faktorer som vilket brott han 
begått, vilka han känner på både insidan och utsidan, vilken kriminell krets eller organisation 
han har tillhört/tillhör samt den makt han besitter och/eller utövar. Denna makt kan enligt 
intervjuerna förekomma i olika aspekter, pengar kan vara makt men att vara våldsam och 
använda sig av fysiskt och psykiskt våld är också en form av maktutövning. Att organisera 
narkotika handel är en annan typ av makt, samt att ha andra människor som beskyddare en 
och står upp för ens intressen. Hur etablerad den intagne är på avdelningen kan vara en 
avgörande faktor samt hans personliga egenskaper. Kanske har han av naturen en mycket 
auktoritär personlighet och en god retorisk förmåga. Generellt kan det sägas att de intagna 
som har begått de grövsta brotten oftast ses som de farligaste kriminella. Intagna som befinner 
sig i lägre stående position vågar oftast inte opponera sig mot denna makt. De brott som anses 
mest statusgivande är mord och grova narkotika brott samt grova väpnade rån. Brott med lägst 
status utgörs av brottsliga handlingar mot kvinnor och barn.  
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De observationer som har gjorts på den berörda avdelningen visar på att ledarskapet under 
perioden utgjordes av två ledargestalter; en formell och en informell. Den formella ledaren 
var och är alltid demokratiskt vald av de intagna på avdelningen. Han är den som 
representerar gruppen av intagna i officiella sammanhang, och är avdelningens representant i 
förtroenderådet. Den informella ledaren kan vara en annan person, eller samma individ, 
hävdar en av intervjupersonerna. Just på denna avdelning utgjordes den informella ledaren av 
en annan individ än den formella ledaren. Av observationerna framgick det tydligt att det var 
den informella ledaren som styrde och ställde på avdelningen, utövade kontroll mot andra 
gruppdeltagare samt upprätthöll regler såväl formella som informella. Den formella ledaren 
hade en mer sympatisk framtoning gentemot gruppen och verkade ha en mer rådgivande 
funktion.  
 
Under perioden för observationerna kunde den informella ledaren observeras endast vid ett 
mycket fåtal tillfällen. Stor misstänksamhet mot observationerna fanns. Vid ett flertal tillfällen 
observerades det hur den informella ledaren kontrollerade att ingen enskild intagen, framför 
allt ingen intagen av låg hierarkisk status, ensam hamnade i samtal med observatören. Den 
informella ledaren gav därigenom intrycket av att ”Verka men inte synas”, som även en av 
intervjupersonerna säger i sin beskrivning av den formella ledarens roll. 
 
Ledarskapet är på både gott och ont, menar den ena intervjupersonen. Ledaren kan i positiv 
bemärkelse fungera frontfigur och hålla ihop gruppen. Han kan även se till att den fungerar; 
att medlemmarna håller jämt ut och att regler efterlevs. Ett negativt ledarskap infinner sig då 
den formella ledaren driver avdelningen med järnhand, organiserar nya brott, som 
narkotikahandel, och har en negativ påverkan inåt på gruppens medlemmar. Det svåraste 
fallet, som framgick av intervjuerna, är när en ledare visar fint utåt genom att vara 
tillmötesgående och ge sken av den perfekte intagne men håller på med oangelägenheter inåt, 
detta för att skapa största möjliga mängd förmåner.  
 
Oftast vill gruppen av intagna lyfta fram sina ledare, både den formella och den informella, 
menar en av intervjupersonerna. De vill på så sätt ge ledarna legitimitet samt vinna respekt för 
dessa, både i den egna gruppen samt i personalgruppen.   
 

5.2.2 Gruppens sammansättning 
 
På den observerade avdelningen fanns det många olika typer av intagna både gällande 
bakgrund, brottstyp, ålder och etnicitet. De intagna visade prov på olikhet genom attityd, 
framställning och handling. Varje intagen verkade ha sin egna subjektiva uppfattning av livet 
på anstalten. Förutom att de intagna skiljde sig åt i många aspekter fanns det även faktorer 
som förenade dom och fick dem att känna gemenskap. Att de alla befann sig i samma 
situation och att de alla ställdes inför liknande problem bidrog till en slags gemenskap. 
Gemenskapen i gruppen verkade utveckla en lojalitet mot den egna grupptillhörigheten som 
fick gruppen att fungera som en enhet som i första hand såg till gruppens intresse.  
 
 
Gruppsammansättning och utanförskap 
 
När det talas om gruppsammansättning inkluderades alla gruppens medlemmar, det vill säga 
alla intagna på avdelningen. Men det bör nämnas att de enligt intervjuerna alltid finns 
individer som på ett eller annat sätt ställer sig utanför gruppens gemenskap, frivilligt eller 
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ofrivilligt. På den observerade avdelningen fanns det individer som av en eller annan orsak 
drog sig undan gruppens gemenskap. Detta behöver inte betyda att dessa inte delade gruppens 
värderingar utan snarare att de inte utövade samma delaktighet som de andra. Enligt 
intervjuerna kan ett undandragande handla om individuella problem likaväl som kollektiva 
problem. Psykisk sjukdom, exempelvis förföljelsemani, eller ett tungt drogmissbruk är 
exempel på individuella problem medan utfrysning och mobbing hör till de kollektiva 
problemen. Väldigt svaga individer tenderar, enligt den ena intervjupersonen, att på sätt och 
vis hamna utanför gruppen. Detta eftersom dessa individer oftast inte är medlemmar på 
samma premisser som övriga medlemmar. De ”svaga” individerna kan sättas i en 
beroendeposition där deras accepterande i gruppen baseras på att de måste stå till förfogande 
gällande diverse tjänster för gruppens räkning. Exempel på sådana tjänster är att handha 
droger eller andra otillåtna föremål samt att störa personal i deras vardagliga arbete för att dra 
uppmärksamhet bort från gruppen av intagna. Starka individer kan även ställa sig utanför 
gruppens gemenskap. Men då handlar det mer om att skapa en slags distans för att kunna 
utöva ledarskap samt vinna auktoritet. Oavsett orsak blir de individer som ställs utanför 
gruppens gemenskap svåra att nå för både personal och för andra intagna.  
 
Sammansättningen på individerna, och därmed gruppen, verkade vara av stor betydelse, och i 
vissa avseenden avgörande, för det klimat som kom att råda på avdelningarna. Klimatet kan 
fungera som en indikator på hur stämningen bland de intagna kommer att uppfattas samt 
vilket förhållningssätt den enskilde individen kommer att inta. Detta antagande grundas på de 
avdelningar som observerats. Den avdelning som i första hand observerades hade en stabil 
gruppsammansättning. Detta eftersom inga nya individer tillkom eller avvek från gruppen 
under tiden för observationerna. Den andra avdelningen däremot var en så kallad 
vänteavdelning vilket innebär att de intagna befinner sig där tillfälligt och under begränsade 
perioder. Ingen stabil gruppsammansättning förekom därför; under tiden för observationerna 
kom det nya intagna i takt med att tidigare intagna blev förflyttade. Det var tydligt att 
gruppens karaktär och därmed avdelningens klimat kunde ändras på väldigt kort tid. I början 
av observationerna bestod gruppen enbart av yngre individer och dessa verkade ha en tendens 
till att gruppera sig hårdare än de äldre. De tenderade även till att på ett allt större allvar leva 
ut den kriminella identiteten och livsstilen. Under andra observationsveckan hade många av 
de yngre intagna på vänteavdelningen försvunnit och ersatts med äldre intagna. Detta 
resulterade i att attityderna och klimatet blev märkbart lugnare och stillsammare.  
 
Förutom den stora, och givna gruppen, av intagna bildas alltid mindre grupperingar. Dessa 
mindre grupperingar som bildas inom den stora gruppen verkar ha sin grund i lite olika 
faktorer. Hit kan exempelvis tidigare vänskap, organisationstillhörighet, värderingar, intressen 
eller attityder samt bakgrund, etnicitet och slutligen ålder räknas. De mindre grupperingar 
som observerats på avdelningen grundade sig ofta på etnisk tillhörighet samt ålder. De yngre 
tenderade att hålla sig med yngre och hade en mer utåtriktad kaxig attityd medan de äldre 
hade en lugnare utåtriktning. Enligt en av intervjuopersonerna tenderar de yngre kriminella ha 
en hårdare identifikation med den kriminella livsstilen och värdena. Detta i jämförelse med de 
äldre som anser sig ”ha gjort sin tid”. På en intilliggande avdelning som observerades i mån 
av tid var den etniska grupperingen oerhört tydlig. Där grundades grupperingarna på etnisk 
tillhörighet och språk. Afrikaner, balter och svenskar är exempel på olika grupperingar som 
fanns på avdelningen. Dessa mindre grupperingar verkade oerhört starka och i olika 
sportevenemang som fotbollsmatcher var det givet att de olika grupperna, och därmed 
tillhörigheterna, spelade mot varandra.  
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5.2.3 Gruppens påverkan och förhållningssätt 
 
Både när det handlar om intagna och personal finns det en viss påverkan inom gruppen på den 
enskilda individen. Denna påverkan tar sig uttryck på olika sätt. Det kan handla om att 
kontrollera att individer är lojala mot gruppen, att de regler och bestämmelser som finns inom 
gruppen följs samt att attityder och värderingar hålls på en relativt likvärdig nivå.   
 
De intagna kan utåt sett ses som mycket lojala och solidariska mot den egna gruppen, vilket 
kan liknas vid ett slags lag där alla ställer upp för varandra och tar gruppens parti i alla lägen. 
Att gruppen av intagna vid en första anblick ses som ett starkt sammanhållet lag bör sättas i 
direkt förhållande till personalgruppen. Individerna inom gruppen av intagna identifierar sig i 
större utsträckning med varandra än med individerna i personalgruppen. Personalgruppen är i 
ett överläge där kontroll och maktutövning är viktiga medel för att påverka och behärska 
gruppen av intagna, vilket resulterar i att intagna ofta får svårt att identifiera sig med 
personalen. Intagna och personal kan generellt ses stå för olika ideal. Den intagne är den 
inlåste medan personalen är den som låser in. När dagen är slut går personalen hem medan 
intagna sitter kvar. De intagna tvingas leva med varandra och har få eller inga kontakter med 
andra människor än de som sitter på samma avdelning. Andra faktorer till den solidaritet och 
gemenskap som bildas inom gruppen av intagna grundar sig på olika gemensamhetsfaktorer 
såsom bakgrund, nuvarande situation och värderingar. Att leva under de svåra förhållanden 
som en anstaltsmiljö kan innebära verkar ytterligare bidra till en stark gruppsammanhållning. 
 
Allt ovan nämnt innebär vid en första anblick att gruppen av intagna ses som en väldigt starkt 
sammanhållen grupp. Allt ovan nämnt förklarar även hur det kommer sig att det utvecklas 
starka band inom gruppen och ett lojalt tänkande mot ”de egna”, även fast detta i många fall 
kan ses som påtvingat och ett nödvändigt ont för att överleva. Den intagne har oftast inga 
andra val än att ge gruppen sina sympatier och efterleva de regler och krav som finns inom 
gruppen. Ett vanligt anpassningsbeteende är för den intagne att upprätta ett särskilt 
förhållningssätt som är gångbart inom gruppen av intagna. Hur detta förhållningssätt ser ut 
beror väldigt mycket på avdelningsklimatet samt gruppsammansättningen. Enligt intervjuerna 
innebär en grupp med många ”hårda” individer och ett ledarskap som präglas av hårda 
kriminella attityder och tankesätt, ett strikt och restriktivt förhållningssätt. Det kan i sådana 
fall bli förbjudet att från intagnas sida kommunicera ”över gränserna”, dvs. att etablera 
kommunikation utöver det allra nödvändigaste. Förhållningssättet som de enskilda 
individerna tar till sig baseras ofta på påtryckningar från gruppen. Det har många gånger 
observerats hur detta förhållningssätt inte upprätthålls enskilt. En ensam intagen kan i andra 
personers närvaro, exempelvis närvaro av personal eller sjukvårdspersonal, bortse från det 
förhållningssätt som annars alltid intas i närvaro av andra intagna. Det finns dock individer 
som aldrig släpper förhållningssättet utan använder det ständigt. Intagna som ses som 
”svårare” tenderar i högre utsträckning att vara konsekvent i sitt förhållningssätt. De beter sig 
homogent oavsett om de befinner sig enskilt eller i grupp. När dessa svåra intagna, eller 
intagna med hård attityd, bildar mindre grupper inom den stora gruppen handlar det mycket 
om att utöva kontroll mot andra individer och personal samt att få en känsla av status. De 
söker en farlig framtoning som andra individer skräms av. De är också de här individerna som 
i större utsträckning arbetar hårt för att imponera på varandra, menar en av 
intervjupersonerna.  
 
I samtal med personal hävdas att det finns ett mycket stort grupptryck intagna emellan. 
Samhörigheten intagna emellan har under observationerna i första hand kännetecknas av ett 
starkt uttalat ”Vi” som används då intagna talar om sig själva och om gruppen.  
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5.2.4 Anpassningsmönster  
 
Att intagna kan inta olika skepnader och förhållningssätt skapar ett läge där intagna kan te sig 
väldigt olika beroende på vilken grupp de tillhör, vilka som befinner sig i omgivningen, samt 
vilken situation de ställs inför. Att observera intagna i olika situationer och sällskap visar 
tydligt på hur stor gruppens påverkan på den enskilda individen faktiskt är. Det finns olika 
situationer där det tydligt framgår hur en enskild kan ändra sitt förhållningssätt. 
Förhållningssätt hos enskilda intagna har observerats olika under följande situationer då den 
intagne befinner sig själv med;  
 

 en eller ett fåtal personal. 
 ett flertal personal 
 en eller ett fåtal andra intagna, oftast den egna ”mindre grupperingen”  
 en intagen i ledarposition 
 den stora gruppen av intagna 

 
Intagnas förhållningssätt kan även ändras beroende på den situation/miljö i vilken den intagne 
befinner sig i. Olika förhållningssätt har observerats i följande miljöer: 
 

 På promenadgården 
 Förflyttning mellan olika miljöer, ”transportsträcka” 
 Inne på avdelningen 
 Inne i vaktrummet  
 I sporthallen 
 I det egna bostadsrummet 

 
Generellt verkar tendensen vara att den enskilde intagne tar ett mer avslappnat 
förhållningssätt i små grupper. Miljöer där förhållningssättet är mer avslappnat, eller inte lika 
utpräglat, är i de miljöer där den enskilde intagne kan undvika stora grupper och kontrollen 
från denna. Detta gäller oavsett om gruppen den intagne befinner sig i närheten av består av 
andra intagna eller av personal. Distansen till personalen ökar markant med antalet intagna. 
En enskild intagen har betydligt kortare distans till personalen än vad han har om vistas med 
många andra intagna. Det en av intervjupersonerna berättar i intervjun kan belysa exempel på 
detta fenomen. Personen hade tidigare haft en bra relation till en av de intagna. Denne intagne 
satt på en förhållandevis lugn avdelning som präglades av god kommunikation mellan 
personal och intagna. Relationen försämrades märkbart då den intagne bytte till en avdelning 
med betydligt hårdare klimat och tydligare gränser mellan personal och intagna. Den intagne i 
fråga kom då att upprätta ett mycket striktare förhållningssätt. Distansen kom därmed att öka 
markant mellan dessa den intagne och intervjupersonen.  
 
Till hur stor del den enskilde individen anpassar sig till gruppen är individuellt. Det grundar 
sig dels på personliga egenskaper men även på gruppens påverkan på den enskilde. 
Observationerna visar på att det finns individer som är mycket följsamma då det gäller att 
anpassa sitt förhållningssätt. Andra individer har inte samma anpassningsförmåga utan 
upprätthåller ett homogent förhållningssätt oavsett situation och miljö. Det är mycket få 
intagna som behåller ett exakt likvärdigt förhållningssätt oavsett situation, och det är de 
”starka” individerna som tenderar till detta. Generellt kan det vara så att ju svagare en individ 
är desto mer tenderar han att vara anpassningsbar. Det är dock inte enbart svaga individer som 
är väldigt följsamma. Individer av manipulerande karaktär kan också vara mycket anpassbar 
och följsam i sina förhållningssätt. Detta kan grunda sig i att den intagne har tillgodosett sig 
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ett anpassningsbeteende inne på anstalten som ska ge honom mesta möjliga förmåner som 
möjligt. Genom att vara följsam i gruppen av intagna och ta till ett hårt förhållningssätt kan 
han vinna acceptans och respekt hos de intagna. Genom att samtidigt vara mycket 
tillmötesgående mot personalen ger bilden av den perfekte intagne. Detta 
anpassningsbeteende kan vinna personalens sympatier och solidaritet vilket i sin tur kan ge 
förmånliga fördelar som andra intagna inte ens är i närheten av. 
 
All anpassning handlar i grund och botten om att överleva psykiskt och fysiskt inom gruppen 
och få så hög hierarkisk position som möjligt. Att hålla sig väl med gruppen av intagna är för 
den enskilde en förutsättning för att i största möjliga mån undvika konflikter eller uteslutning. 
Genom att anpassa sig efter andras förväntningar, oavsett om det gäller andra intagna eller 
personalen, kan tiden flyta förbi relativt smärtfritt. Att tvinga ta på sig ett visst förhållningssätt 
som kanske inte överensstämmer med de egna värderingarna och attityderna upplevs dock 
mycket påfrestande av vissa intagna.  
  

5.2.5 Informella regler hos intagna 
 
Klimatet på avdelningen kan vara direkt avgörande för vilka informella regler som upprättas 
av de intagna. Om ett hårt klimat råder är det sannolikt att ”onödig” kommunikation med 
personal förbjuds, vilket innebär att kommunikation utanför personalens ansvarsområden inte 
är tillåtet. På vilket sätt en intagen ska förhålla sig till personal är en vanlig informell regel, 
även om den inte alltid är lika extrem som exemplet ovan. Det finns ofta, även på avdelningar 
med mer avslappnat klimat, regler om vad som får sägas till personal. Att ”tjalla”, det vill 
säga läcka om gruppens hemligheter till personal, är i princip oacceptabelt på alla anstalter 
och är därför en generell informell regel.  
 
Andra informella regler kan, enligt intervjuerna, handla om att gruppen av intagna kollektivt 
vägrar vissa saker som att äta anstaltens mat, vägra inlåsning eller vägra urinprov. Dessa 
vägringar görs kollektivt av hela gruppen intagna för att få så stor genomslagskraft som 
möjligt. Andra informella regler innebär att intagna ska reta och trakassera personal. Men att 
reta personal kan också handla om ett anpassningsbeteende från intagnas sida för att få 
personalen undan verksamheten och få tillfällen till att obevakat kunna hålla på med droger 
eller andra illegala sysselsättningar.  
 
På den observerade avdelningen fanns både uttalade och outtalade regler. I köket satt skrivna 
regler uppsatta gällande hur köket ska hanteras och hållas i ordning. Ett gemensamt schema 
gällande matlagning och diskning var utarbetat. Att följa reglerna är av stor vikt, dels för att 
värna om den egna avdelningen men även för att visa varandra hänsyn och respekt samt att 
klara av att bo i ett kollektiv under långa tider.  
  
Oavsett vilka regler som råder på en avdelning så finns det ett system för hur dessa förs 
vidare. Genom detta system kommer reglerna att omfatta alla individer på avdelningen vilket 
gör att reglerna kan upprätthållas under en längre tid. Det verkar vara de etablerade och 
rutinerade intagna på avdelningen som överför reglerna på de oetablerade och orutinerade 
intagna. Förödande är det, enligt intervjuerna, om de starka och tongivande individerna på en 
avdelning är av negativ inställning. De kan då upprätta informella regler som ses som dåliga 
både ur personalens och organisationens synsätt. Detta eftersom informella regler av det 
negativa slaget hindrar kommunikationen mellan intagna och personal och vilket i sig skapar 
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en hårdare miljö och en ökad distans. Detta försvårar det vardagliga påverkansarbetet och 
motarbetar därmed de uppställda mål som finns inom kriminalvården.  
 

 5.2.6 Kontroll, orsak och syfte 
 
För att se till gruppens bästa och skydda gruppens intressen krävs det ett system där intagna 
kontrollerar varandra och sanktionerar de som inte inordnar sig i gruppens regler och 
förordningar. Detta system av kontroll utvecklas och upprättas oftast av avdelningens 
ledarkaraktärer, men det förhåller sig ofta så att kontrollen omfattas och utövas av de flesta 
individer inom gruppen.  
 
En social kontroll av varandra grundar sig dels i att skydda gruppen intressen och dels för att 
se till att intagna inte kliver över gruppens gränser. Vad som ses som gruppens gränser avgörs 
mycket beroende på hur klimatet på avdelningen är samt hur gruppsammansättningen ser ut. 
Att intagna bevakar och kontrollerar varandra inne på anstalten kan även bero på att det 
faktum att de på utsidan tillhör samma organisationstillhörighet. Kontrollen syftar då till att 
skydda organisations intressen samt se till att ingen talar om det som inte får talas om. 
 
Det är oftast de intagna med en hård och aggressiv intagna attityd som vill gå fram och ordna 
och fixa och tala om hur saker och ting ska vara, menar en av intervjupersonerna. 
Observationerna visar hur starkare intagna ofta tar kommandot och ger order åt svagare 
intagna; de vill mer än gärna föra andra intagnas talan. Ju större kontrollen är inom gruppen 
desto mindre är risken för att en enskild individ ska kliva över gruppens gränser, vilket gynnar 
hela gruppen. Även enskilda individer gynnas; de som styr och kontrollerar andra individer 
stiger i status och vinner andras respekt. 
 
Generellt kan sägas att ju mer ”kriminell” gruppen är, det vill säga ju mer otillåtna beteenden 
och handlingar gruppen besitter såsom knarkhandel och innehav av otillåtna föremål, desto 
större kommer kontrollen inom gruppen att vara. Avsaknader av naturliga kontakter och 
kommunikation med personalen skapar ett större kontrollbehov och en ökad misstänksamhet. 
En intagen som talar mycket med personal, trots att de informella reglerna inte tillåter detta 
blir med stor sannolikhet stämplad som ”golare” om det uppstår en situation där en intagen 
anses ha pratat bakom ryggen på gruppen.  
 
Kontrollen bottnar för det mesta i misstänksamhet. Intagna lever i en miljö som präglas av 
stor slutenhet. De lever på en liten yta, sida vid sida med folk de egentligen inte känner. De 
vet helt enkelt inte vad de har att göra med eller vilka som går att lita på. Frågor som ”Vad gör 
han?”, ”Vad ska han göra?”, Vad har ha sagt/gjort?” cirkulerar ständigt i gruppen av intagna. 
Den kontrollerande uppmärksamheten på varandra men även på personal och saker som inte 
verkar ha någon större betydelse kan även ha att göra med att det förekommer brist på 
sysselsättning och att de intagna inte ofta ser nya saker utan vistas i samma miljö för det 
mesta. En liten, och tillsynes obetydlig, förändring drar därför ofta till sig stor 
uppmärksamhet. 
 

5.2.7 Oacceptabla beteenden och sanktioner 
 
För att återgå till gruppens gränser kan nämnas att beteenden som inte accepteras inom 
gruppen av intagna mycket har att göra med vilket klimat som råder bland intagna på 
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avdelningen. Ett hårt klimat innebär hårda attityder inom gruppen. Ett ”hårt” förhållningssätt 
bär ofta med sig en större misstänksamhet och ett mer omfattande kontrollutövande, vilket 
innebär att fler beteenden kan komma att ses som olämpliga. Det finns dock beteenden som 
generellt inte accepteras på någon avdelning, oavsett klimat. Att ”gola”, skvallra på sina 
medintagna eller medbrottslingar, att stjäla från sina medintagna, vara ”kompistjuv”, samt att 
inte visa respekt och lojalitet mot gruppen och dess medlemmar är alla beteenden som ses 
nästan alltid som oacceptabla, enligt en av intervjupersonerna.  
 
För att undvika att råka illa ut eller bli sedd som en ”golare” kan intagna vidta vissa 
säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder uppkommer vanligen på avdelningar präglade av 
en mycket hård miljö och är ovanliga på avdelningar med lugnare klimat. Strategin går ut på 
att en intagen aldrig någonsin talar med personal enskilt, framförallt inte med personal av 
högre position såsom arbetsledare och beslutsfattare. Oftast väljer de intagna att gå två och två 
eller att ”representera” varandra. Representation sker genom att en intagen för en annan 
intagens talan. Genom att alltid ha ett vittne med sig, som kan intyga att den intagne inte läckt 
känslig information gällande gruppen, kan den intagne skydda sig själv. En intagen i 
ledarposition kan till skillnad från de andra, lägre hierarkiskt stående intagna, alltid prata 
enskilt utan andra intagnas närvaro.  
 
Om någon intagen trots allt kliver över gruppens gränser eller inte kan infoga sig i de regler 
som råder på avdelningen sker bestraffning enligt ett utvecklat sanktionssystem. Våld och 
hot mot intagna är den del av kontrollen som utgör sanktionssystemet. Att straffa de som inte 
kan följa uppsatta regler och bestämmelser är viktigt för att behålla ordningen och se till 
gruppens bästa. En individ som kliver över gruppens gränser är ett hot och måste snarast 
tillrättavisas. Bestraffningen kan ta sig olika uttryck beroende på hur allvarligt felsteget ses. 
Under mildrare omständigheter gäller tillsägelse, hot eller lättare misshandel. I svårare fall 
kan grov misshandel, uteslutning ur gruppen eller bestraffning med döden tillämpas. 
Vetskapen ett befintligt sanktionssystem gör intagna mer motiverade att anpassa sig efter 
gruppen och vara den lojal.  
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5.3 Personal och intagna i förhållande till varandra  
 

5.3.1 Konstruerandet av ett ”Vi mot dom” 
 
Denna undersökning tyder på att det finns ett utpräglat ”Vi mot dom” - tänkande personal och 
intagna emellan. Detta märks i personal och intagnas agerande och beteende, men framförallt 
om hur det talas om ”den andra” gruppen. Intervjupersonerna menar att de är bekanta med 
tankesättet om att personalgruppen och gruppen av intagna kan ses som två olika lag.  
 
En bidragande faktor till att detta tänkande konstrueras är de skillnader som finns mellan 
intagna och personal. Det är personalen som besitter den formella makten och använder sig av 
daglig maktutövning, detta eftersom det ingår i arbetsrutinerna. Personalen har tillgång till 
maktmedel som kan användas för att kontrollera den intagne, men besitter även rättigheter 
som den intagne inte har. Nyckeln fungerar som ett medel att låsa in den intagne men är även 
en symbol för den intagnes frihetsberövning. Personalen har även tillgång till utrymmen som 
den intagne inte får vistas i, personal har också rättigheten att röra sig fritt inne på 
avdelningen och kan ta del av alla utrymmen oavsett tidpunkt. Utöver detta har personalen 
makten att skriva rapporter, som kan nyttjas som beslutsunderlag för att omplacera den 
intagne eller sanktionera honom. Personalen har också privilegiet att efter avslutad arbetsdag 
lämna anstalten.  
 

5.3.2 Distans – en avgörande faktor för åtskillnad mellan grupperna 
 
På den observerade avdelningen förekom en tydlig distans mellan grupperna av intagna och 
personal, men den hörde inte på något sätt till de extrema förhållanden som rådde på vissa 
andra avdelningar. Det var tillåtet för intagna att tala med personal, om detta skedde inom 
rimliga gränser. Intagna med större inflytande verkade kunna utveckla en större kontakt till 
personalen än vad andra intagna tilläts göra. Mellan vissa intagna och personal var distansen 
betydligt mindre än vad den var jämfört med andra intagna eller annan personal.  
 
Distansen verkade delvis ha att göra med den fysiska utformningen på lokalerna. Den slutna 
miljön på avdelningen kan med stor sannolikhet ha påverkat klyftan som fanns mellan 
personal och intagna. Personalen befann sig till största del inne i vaktrummet medan de 
intagna tillbringade den största delen av tiden ute på avdelningen. Avståndet mellan 
vaktrummet och intagnas avdelning var relativt stort. För att personal skulle kunna ta sig ut 
till avdelningen måste flera låsta dörrar passeras. Detta tog både tid och krävde en viss 
ansträngning. I det långa loppet kan detta skapa en motvilja för personalen att gå in på 
avdelningen annat än i nödfall; arbetsbördan att transportera sig från vaktrummet ut till 
avdelningen blir stor om många intagna ständigt efterfrågar hjälp. Detta gjorde att personal 
väntade med ärenden tills de hade ett antal ärenden inne på avdelningen.. På det sättet 
undveks även ”spring” inne på avdelningen.  
 
De intagna på denna avdelning hade själva ingen möjlighet att ta sig till vaktrummet. Detta 
eftersom en annan avdelning hade sina utrymmen anslutna till vaktrummet. Personalen i 
vaktrummet hade dock en viss uppsikt ut över avdelningen eftersom det från vaktrummet gick 
att titta ut genom spegelglaset in på avdelningen. De intagna kunde gå fram till detta 
spegelglas och flagga på i närheten vilket innebar att personal kunde se vem de talade till. 
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Genom att knacka på spegelglaset kunde intagna få personals uppmärksamhet samt stressa 
dessa.  
 
Den fysiska utformningen på avdelningen skilde inte bara personal och intagna fysiskt som 
två olika grupper med en klar gränssättning. Utformningen verkade även påverka de attityder 
och uppfattningar som individerna i de båda grupperna hade om varandra.; utformningen 
signalerade åtskillnad mellan grupperna och bidrog med mycket stor trolighet till 
distansskapande grupperna emellan.  På så sätt upprättas ett revirskapande där det inte faller 
sig naturligt att befinna sig på motsatta gruppens områden annat än i nödfall.   
 

5.3.3 Revir, revirskapande och förhållningssätt 
 
Observationerna visar hur intagna kunde tillrättavisa personal i fall då de ansåg att dessa 
inkräktade på deras ”revir”. Detta hände en gång ute på promenadgården under första 
observationsveckan. Personalen stod då på den asfalterade gångbanan och samtalade med 
varandra då en liten grupp intagna passerade dem. En av de intagna fick då ett utfall mot 
personalen och hävdade att dessa ska flytta sig ur vägen eftersom det är DERAS (intagnas) 
promenad. Utfallet var med största sannolikhet konstruerat av anledning av att de intagna 
befann sig under observation och ville göra en markering. Liknande mönster upprepade sig 
även på andra områden vid ett flertal tillfällen; när personal kommer in på avdelningen 
förekommer det att intagna ifrågasätter denna persons ärende. Mycket ofta kommenteras 
besöket på ett eller annat sätt inom gruppen av intagna.  
 
Vaktrummet är ett annat exempel på områden som skapade revirtänkande. Området var enbart 
avsett för personalen, dels av praktiska skäl men även av säkerhetsskäl, vilket också 
förväntades respekteras av de intagna. Då den avdelning som i första hand fokuserats på 
gällande observationerna inte hade sina allmänna utrymmen i anknytning till vaktrummet, 
observerades en annan grupp av intagna för detta ändamål. Dessa intagna verkade ha olika 
tendens gällande förhållningssättet till vaktrummet. De flesta respekterade att vaktrummet 
utgjorde personalens revir och upprättade en distans i den mening att dom inte överträdde 
dörröppningen i samtal med personal. Först efter personals medgivande gick de in i rummet. 
Detta medgivande gavs både genom talat språket men även genom kroppsspråk, såsom gester. 
Andra intagna tog sig rättigheten att gå in ett eller några steg in i rummet. Personal kunde 
förhindra detta genom att stå väldigt nära dörröppningen.  
 
Att intagna tog olika distans och visade olika respekt för utrymmet verkade dels bero på den 
intagnes personlighet men även på den personal som för tillfället befann sig i vaktrummet. 
Om arbetsledare eller personal med högre befattning befann sig i rummet kunde en ökad 
distans och större respekt för reviret observeras. Med ung eller favoriserad personal skedde ett 
minskat avståndstagande. Intagna tenderade då att komma närmare personalen. Den minsta 
distansen togs till mig som observatör. Många av de intagna har inte tagit hänsyn till gränser 
utan gått långt in i rummet och dragit sig tillbaka först efter tillsägelse. Beteendet förekom 
enbart då personal inte fanns i rummet. Slutligen tenderade intagna, som kom till vaktrummet 
i sällskap av andra intagna, att ta större plats än intagna som kom själva. Enstaka intagna höll 
sig ofta mycket tillbakadragna medan intagna i grupp tenderade att kliva in i rummet och 
självmant och plocka åt sig av det material; handdukar, tvål, tandkräm, rakhyvlar, som fanns 
placerat på en hylla i närheten av vaktrumsdörren. Observationerna visar på hur intagna i 
grupp tenderar att minska distansen gällande personalens revir men ökar distansen på 
eget revir. Om personal beträder intagnas revir sker ett ökat ifrågasättande om de intagna 
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befinner sig i grupp än om det enbart är en eller ett fåtal intagna där. En eller få intagna står 
inte i samma utsträckning för ifrågasättande eller kommenterande riktat mot personal.   
 
Distansskapande symboler är faktorer som kan ses med blotta ögat och som skiljer personal 
från intagna. Förutom nycklarna som bärs av personal kan kriminalvårdsuniformen utgöra 
exempel på detta. Många av de intagna verkar ha svårt att, i alla fall då de befinner sig i 
grupp, respektera att personalen bär uniform. Dåliga erfarenheter av individer i uniform och 
av myndigheter i allmänhet kan vara bidragande till att intagna provoceras av uniformen. 
Även intagna bär en speciell sorts kläder. Förutom detta innehar vissa intagna andra attribut 
som symboliserar en kriminell identitet. Exempel på detta är tatueringar och rakat huvud. 
Genom de olika symbolerna som tillhör personal respektive intagna tydliggörs skillnaderna 
mellan grupperna. Distansen kan därigenom öka. 
 
Andra distansskapande faktorer  
 
Alla faktorer som skiljer gruppen av intagna och personal åt bidrar till en ökad distans mellan 
grupperna. Skillnader verkar fungera som ett underlag för att tänka annorlunda om den 
motsatta gruppen, jämfört med den egna. Den motsatta gruppen ses därmed som något som 
ligger långt ifrån den egna gemenskapen och samhörigheten. 
 
Förutom de faktorer som kan urskiljas direkt i anstaltsmiljön verkar det finnas bakomliggande 
faktorer som påverkar konstruerandet av ett ”vi mot dom” tänkande. Att intagna generellt inte 
kan stå för det som personalen står för spelar, enligt intervjuerna, roll. Många intagna skiljer 
sig markant från personalen gällande bakgrund och livserfarenhet. Detta gör det svårt för 
individer i dessa båda motsatta grupper att identifiera sig med varandra, och bidrar till att 
individer ur den motsatta gruppen ses som ”främlingar”.  
 

5.3.4 Generalisering och objektifiering  
 
Av observationerna att döma förekom det i vissa fall ett tydligt generaliserande grupperna 
emellan. Med generalisering menas att grupperna tenderar att få en allmän uppfattning om 
individerna i den motsatta gruppen utifrån enskilda exempel. Detta generaliserande tog sig 
främst uttryck i det språkliga bruket. I intervjuerna framkom det att generalisering är ett 
förekommande fenomen, men att intervjupersonerna inte upplevde detta särskilt omfattande.  
 
God kunskap om individer i motsatta gruppen 
 
Trots att generalisering verkar förekomma har både personal och intagna stor kunskap om 
individerna i den motsatta gruppen. Detta har kunnat förstås utifrån från observationerna men 
även av samtal förda med personal och intagna. Individer som det fanns mest positiv eller 
negativ uppfattning om, verkade det även finnas mest kunskap om. Individer av neutral 
karaktär verkade inte vara lika intressanta hos individerna i den motsatta gruppen, kunskapen 
var därmed mindre gällande dessa. Observationerna visar entydigt på att ”dåliga” intagna 
respektive ”dålig” personal var mest omtalade i de motsatta grupperna. Många av samtalen 
handlade just om hur jobbiga, dumma och påfrestande dessa individer var.  
 
Generaliseringar verkar också vara vanligare i grupp än enskilt. När personal i grupp talade 
om intagna talades det i termer av ”dom” eller i vissa observerade fall ”tjuvarna”. Likadant 
var det när intagna i grupp talade om personal, då var det ”dom” eller ”plitarna” som var den 
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allmänna benämningen. I samtal med många intagna samtidigt kunde attityden bli hård och 
språket anpassades därefter. Enskilt talade många intagna i vänligare termer och använde 
andra benämningar än vad som fördes fram i gruppen. Detta kan tyda på att en del intagna såg 
personalen på ett annat sätt än vad som framkom i gruppen.  
 
Genom generalisering, oavsett om den skapas av individer eller av systemet, uppstår en risk 
för att individerna i den motsatta gruppen skall ses som objekt istället för subjekt. 
Intervjupersonerna menade att det ibland kan vara svårt att se den enskilde då utrymmet för 
detta är brisfälligt. Strävan efter effektivering av systemet och kravet på snabba, men oftast 
kortsiktiga, resultat kan vara ett skäl till varför personal inom organisationen varken har tid 
eller möjlighet att se enskilda individer. Att miljön går mot att vara mer bevakande med mer 
betoning på säkerhetsaspekterna förstärker detta ytterligare. Fokus riktas ibland bort från 
själva individen och fästs istället på andra aspekter. 
 

5.3.5 Favorisering 
 
Vad som talar emot att generaliseringen på avdelningen inte skulle ha stort utrymme är 
faktumet att favorisering, skapandet av favoriter i den motsatta gruppen, förekommer. 
Favorisering är en indikator på att det finns stor vetskap om individerna i den motsatta 
gruppen. Att intagna och personal hade förmågan att dela upp individer i den motsatta 
gruppen som ”bra” respektive ”dåliga” visar på god kännedom gällande enskilda individer. 
Favorisering kan yttra sig i det att vissa individer föredrar vissa personers sällskap före 
andras, vilket är naturligt förekommande såväl innanför murarna som utanför. Favorisering 
inne på anstalten kan dock, som tidigare nämnts, medföra vissa problem.   
 
Det första problemet uppstår då den favoriserade personalen eller intagne får mer 
uppmärksamhet än övriga i grupperna. Detta innebär, för personalens del, att det sker ett 
överbelastande med arbetsuppgifter riktat mot de favoriserade individerna. Detta fenomen 
kan få personalen ifråga att känna sig speciell och uppskattad, vilket kan leda till ett öppnare 
och mer tillmötesgående sätt mot de intagna. Den favoriserade personalen kan å andra sidan 
uppleva att han är den enda som verkligen jobbar inom arbetslaget, vilket kan skapa dålig 
stämning personal emellan. Det mer öppna och tillmötesgående förhållningssätt som den 
favoriserade personalen kan utveckla mot de intagna kan vara problematiskt eftersom det är 
en källa till hur intagna kan minska distansen till just denna personal. Detta är på sätt och vis 
ett anpassningsbeteende från de intagnas sida; En minskad distans ger ökade möjligheter 
att manipulera och finna kryphål i systemet som kan leda till att otillåtna beteenden och 
handlingar kan upprättas. Detta kan vara förödande för individerna inom organisationen 
men även systemet i stort. Det finns ofta i media exempel på hur personal på anstalter varit 
delaktiga i intagnas rymningar och innehav av otillåtna föremål såsom narkotika och 
mobiltelefoner. För att undvika dessa problem är det viktigt att personal är lyhörda gentemot 
varandra och att i största möjliga mån sträva efter ett likvärdigt förhållningssätt och arbetssätt, 
vilket framkom i intervjuerna.  
 
För intagnas del kan favorisering från personalen sida innebära att vissa individer får en större 
uppmärksamhet och omsorg från personalens sida. Detta är, menar en av intervjupersonerna, 
en orättvis behandling av de intagna eftersom alla intagna har samma rätt till personalens tid 
och uppmärksamhet. Att vissa intagna får mer uppmärksamhet kan dels bero på att de är 
favoriserade från personalens håll, men det kan även handla om att de ser till att få 
personalens uppmärksamhet genom att vara mycket kontaktsökande. Observationerna visar 
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hur ett fåtal av de intagna var mycket kontaktsökande mot personalen. Detta kan i sig vara en 
strategi för att dra uppmärksamheten bort från gruppen av intagna så att de kan agera otillåtet 
utan bevakning. Det stora kontaktbehovet mot personalen kan även grunda sig på att den 
intagne inte kan identifiera sig med gruppen av intagna. Intagna som inte får lika mycket 
uppmärksamhet från personalens sida, och heller inte kräver detta aktivt, kan må mycket 
dåligt och känna sig bortglömda. 
 

5.3.6 Olika grad av etablerad kontakt mellan intagna och personal  
 
Generellt verkar det förhålla sig som så att ju mindre kontakten mellan personalen och intagna 
är, desto större kommer distansen mellan dessa antagligen också att bli. Graden av kontakt 
mellan intagna och personal kan synonymt ses som graden av distans dessa emellan.  
 
Observationerna visar att kontakten som hade etablerats mellan intagna och personalen skiljde 
sig i relativt stor utsträckning mellan olika individer, men även mellan olika avdelningar. På 
avdelningen som observerades i första hand fanns en hög grad av kontakt mellan vissa intagna 
och personal, medan kontakten var i det närmaste obefintlig mellan andra intagna och 
personal. I jämförelse med en närliggande avdelning rådde tydliga skillnader i etablerad 
kontakt mellan avdelningarna. På båda avdelningarna arbetade samma personal men 
grupperna av intagna var inte samma. Den i första hand observerade avdelningen ansågs av 
personal vara en ”bra” avdelning, medan den närliggande ansågs vara mer ”stökig”. Den 
stökiga avdelningen innefattade intagna som endast var avsedda att spendera ytterst begränsad 
tid där i väntan på förflyttning. Detta faktum gjorde att det i vissa fall ansågs meningslöst från 
personalens att etablera mer omfattande kontakter med de intagna. Detta kan vara ett exempel 
på de generaliseringar som tidigare nämnts. Genom att en avdelning anses vara ”dålig” 
kommer uppfattningen om individerna på denna avdelning att vara mer negativ än 
uppfattningen av individer på en ”bra” avdelning. På så sätt urskiljs ett generaliserande av 
individer. 
 
Intervjupersonerna, som arbetade på avdelningar med olika grad av etablerad kontakt mellan 
intagna och personal, hade olika uppfattningar gällande om kontakten mellan intagna och 
personal låg på en bra nivå vid tillfället för undersökningen. Intervjupersonen som arbetade på 
avdelningen med den större etablerade kontakten ansåg att det i dagsläget låg på en bra nivå. 
Den andra intervjupersonen, från avdelningen med en mindre etablerad kontakt, ansåg 
dagsläget kunna förbättras. Detta faktum styrker observationerna om en olikartad etablerad 
kontakt mellan intagna och personal beroende på avdelningens klimat och därmed 
gruppsammansättningen av individer.  
 
Hur stor kontakten är mellan personal och intagna kan ses både generellt och mer specifikt. 
Rent generellt önskade ena intervjupersonen, att kontakten intagna och personal vore bättre. 
En större kontakt ökar möjligheterna till att bedriva vård och anpassning i större utsträckning. 
En bättre etablerad kontakt personal och intagna emellan kan dock hindras av intagnas 
informella regler att inte etablera en alltför stor kontakt med personalgruppen. Granskar man 
graden av etablerad kontakt mot den motsatta gruppen mer specifikt verkar det finnas stora 
individuella skillnader. Detta kan grunda sig i olika orsaker; det kan handla om personalens 
eget intresse och därmed arbetsinriktning eller hur personal tolkar organisationens målsättning 
och uppdrag. För intagnas del kan det handla om personliga egenskaper som avgör hur 
utåtriktad och kontaktsökande individen är. Graden av identifiering, som kan göras med 
individer ur personalgruppen, samt attityder och värderingar är också av betydelse för hur 



 59

mycket kontakt som kommer att etableras med personalen. En stor etablerad kontakt med 
personal kan vara ett anpassningsbeteende från intagnas sida. 
 
En stor etablerad kontakt mellan personal och intagna kan vidare utgöra grund för 
favorisering. Favorisering innebär att distansen och bemötandet gentemot favoriserade 
individer kommer att skilja sig i jämförelse med icke- favoriserade individer. Enligt 
intervjuerna är det mycket viktigt för personal att upprätthålla det korrekta förhållningssättet i 
alla situationer och i alla kontakter; Personal ska behandla och bemöta alla intagna på ett 
likvärdigt sätt. De måste kunna ge sin uppmärksamhet och sitt stöd även till den de tycker 
minst om.  
 

5.3.7 Bidragande faktorer för grad av kontaktetablering  
 
Graden av kontakt mellan personal och intagna kan delvis ses som något mycket individuellt. 
Ofta handlar det om att individer upprättar goda kontakter till individer i den motsatta 
gruppen för att det ingår i arbetsuppgifterna; all personal har ett särskilt ansvar för sina 
kontaktintagna. Därför är de mer insatta i dessa intagna, och en större etablerad kontakt 
mellan personalen och deras kontaktintagna kan därför observeras. Individer kan även 
upprätta goda kontakter till individer i den motsatta gruppen eftersom de trivs och fungerar 
bra ihop med dessa. Det kan upplevas mer givande att etablera en större kontakt med vissa 
individer snarare än andra.  
 
Då det gäller hur intagna bemöter olika personal verkar det finnas en viss skillnad mellan 
manlig och kvinnlig personal. Detta gäller speciellt nya, unga kvinnor med ett attraktivt 
utseende. Dessa kvinnor får ofta ett speciellt bemötande från de intagnas sida menar 
intervjupersonerna. Intagna verkar ha en öppnare attityd mot dessa och en mindre distans. Det 
händer ibland att intagna blir förälskade i kvinnlig personal och kan finna det mycket 
frustrerande om detta inte besvaras. Att intagna verkar ha en minskad distans till den här 
typen av personal kan bero på att det inom gruppen av intagna kan vara mer socialt accepterat 
att vara kontaktsökande mot kvinnlig personal. Den sociala acceptansen för detta inom 
gruppen kan bero på att någon av de intagna hyser känslor för kvinnan ifråga, men det kan 
också vara ett anpassningsbeteende från de intagnas sida. Yngre kvinnlig personal anses 
lättare ”hugga på betet” än äldre kvinnlig personal, enligt den ena intervjuperson. Genom att 
intagna är väldigt kontaktsökande mot dessa och visar ett intresse kan denna personal bli mer 
öppnare och minska distansen. Detta kan ge intagna ökade möjligheter att upprätta ett 
beteende och ett agerande som inte är tillåtet. Kvinnlig personal verkar kunna användas som 
ett medel för intagna att upprätta anpassningsbeteenden inne på anstalten.  
 
När det gäller personalens ålder verkar det generellt förhålla sig så att den äldre personalen 
får mer respekt än den yngre. Intervjupersonerna menar att den äldre personalen får mycket 
respekt gratis eftersom de har betydligt mer livserfarenhet och har gått ”livets skola”. Det kan 
vara svårt för intagna att respektera personal som är yngre eller jämnåriga med dom själva till 
skillnad från personal som är kanske 15- 20 år äldre. Respekten mot personal handlar dock 
inte enbart om ålder eller kön. En intervjuperson påpekar att respekten ofta handlar om 
ärlighet. Personal som är ärlig blir ofta bra respekterade och det är relativt lätt för intagna att 
se huruvida personal är ärlig eller ej.  
 
Etniciteten eller bakgrunden är en annan aspekt att ta hänsyn till. Det visade sig i 
observationerna hur intagna med ett visst etniskt ursprung tenderade att minska distansen till 
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personal av samma ursprung. Vid ett flertal tillfällen förekom även att intagna och personal 
kommunicerade på språk som inte kunde förstås av andra gruppmedlemmar trots att den 
intagne uppenbarligen behärskade både svenska och engelska. Intagnas kontaktsökande mot 
personal av samma ursprung tenderade att vara högt, likaså personalens behjälplighet mot 
denna intagne. Att personal och intagna känner en större gemenskap beroende på etnicitet, 
och därmed kan ses som en bidragande faktor till olämpligt solidariserande mellan grupperna, 
finns förödande exempel på enligt den ena intervjupersonen. Kriminalvården har vid ett flertal 
tillfällen drabbats av personal som upprättat en felaktig solidaritet med intagna och därmed 
involverats i allvarliga incidenter.   
 
Hur personal bemöter och respekterar intagna verkar inte ha så stor betydelse utifrån den 
intagnes ålder utan verkar snarare handla om den intagnes bemötningssätt. Om intagna 
bemöter och respekterar personal på ett bra sätt brukar personal förhålla sig likartat tillbaka. 
Det verkar förhålla sig så att hur man bemöter så blir man också bemött. Detta tankesätt 
verkar för övrigt vara det mest förekommande gällande hur intagna bemöter personal. Ur 
personals perspektiv kanske detta inte är ett särskilt bra tillvägagångssätt eftersom en svårt 
medgörlig intagen inte kan bemötas på samma premisser som han bemöter personal. Det 
skulle innebära ett oprofessionellt och felaktigt förhållningssätt gentemot den intagne från 
personalens sida. 
 
 

5.4 Kommunikation och diskurs 
 
Kommunikationen grupperna emellan och diskursen har utgjort en viktig del av 
observationerna. De har analyserats för sig själv och presenteras här i ett eget avsnitt. Syftet 
har varit att klargöra hur interaktionen mellan grupperna och inom grupperna ter sig, vilka 
samtalsämnen som förekommer samt om synen på den motsatta gruppen kan påvisas av det 
språkliga bruket. Observationer syftar även till att ge kunskap om hur kommunikationen kan 
skilja sig beroende på sammanhang och situation. 

5.4.1 Kommunikation inom den egna gruppen  
 
Personals kommunikation med varandra utgjordes ofta av samtal huruvida arbetet skulle 
utföras. Detta innefattade vad som skulle göras, vem som skulle göra detta samt vad som 
kunde tänkas behöva göras. Kommunikationen syftade även till att föra fram klagomål 
gällande det sätt på vilket organisationen, planeringen samt arbetsrutinerna fungerade dåligt. 
Inom personalgruppen ventilerades även missnöje med för stor arbetsbörda, dålig miljö samt 
missnöje med ledning, kollegor och intagna. Trots en del klagomål och missnöje verkade 
personalgruppen som observerats vara relativt sammanhållen, och stämningen var ofta god. 
Vad som var tydligt var att det förekom ett stort missnöje mot personal i högre befattning, 
både hos personal och intagna. Detta ventilerades ofta i både personalgruppen och gruppen av 
intagna. Kommunikationen kunde stundtals uppfattas bristfällig olika anställda emellan. Detta 
resulterade i flera fall att uppgifter sköttes dåligt eller att det förekom dubbelarbete. 
Kommunikationen inom de mindre grupperingar inom personalgruppen fungerade bättre och 
samtalen där hade en mer personlig prägling. Det var tydligt att personalen bildade mindre 
grupperingar efter tycke. Många av personalen var väldigt pratsamma i ”den egna” gruppen, 
men desto mer tillbakadragen i den stora personalgruppen. Det fanns viss personal som 
anpassade sig till stor del inom hela arbetslaget i försök att upprätthålla goda relationer med 
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all personal. Andra valde uppenbart vilken annan personal de vill solidarisera sig med. 
Benägenheten att hjälpa sina kollegor gällde i högre grad inom de mindre grupperingarna.   
 
De intagna var något som flitigt diskuterades inom personalgruppen. Mycket handlade om 
vad de intagna gjort, sagt eller skulle göra. Personal som inte varit närvarande vid specifika 
händelser av intresse blev ofta uppdaterade om detta i efterhand. Den mer etablerade 
personalen hade en tendens att diskutera händelser/situationer/intagna som inte var aktuella 
utan hade hänt långt tillbaka i tiden. All personal verkade ha sina egna historier att tillföra 
gruppen.  
  
Då det gäller intagnas kommunikation fanns det vissa samtalsämnen som var mer vanligt 
förekommande än andra. Intagna talade ofta om tidigare anstalter, tidigare placeringar och 
andra intagna. Det var vanligt att det talades om gemensamma vänner från olika anstalter och 
avdelningar. Träning var en annan viktig aspekt som ofta diskuterades. Här gav intagna råd 
sinsemellan; Hur man ska träna och vad man ska äta för att nå bästa möjliga resultat. Bland de 
intagna verkade det även viktigt att veta vad de andra intagna hade begått för brott samt 
vilken bakgrund de hade. Livet på utsidan talades det ständigt om. Många intagna drömde sig 
bort i föreställningar om det kommande livet utanför murarna. Likt personalgruppen fördes 
klagomål och missnöje fram även i gruppen av intagna. Det var missnöje med renhållning, 
ledning, andra intagna, personal och aktiviteter.  
 
Även gruppen av intagna bestod av en hel del mindre grupperingar, eller klickbildningar, där 
ungefär två- tre intagna utvecklade en större grad av kommunikation och solidaritet. 
Kommunikationen i de mindre grupperingar präglades av en mer personlig karaktär och 
innefattade andra samtalsämnen än de som fördes fram i den stora gruppen. Hos alla intagna 
var det vanligt förekommande att diskutera personal.  
 
Under tiden för observationerna förekom det ofta att intagna och personal ställde frågor 
gällande vad den motsatta gruppen sagt eller gjort då de observerats. Detta kan tolkas som att 
nyfikenheten inför den motsatta gruppen är stor. Det verkade vara mycket angeläget att veta 
vad den andra gruppen tyckte och tänkte om den egna gruppen. Nyfikenheten kan ses som ett 
uttryck i försök att få kontroll över det främmande eller icke- kända.  
 

5.4.2 Diskursen gällande den egna samt den motsatta gruppen 
 
Diskursen inom grupperna och mellan grupperna har utgjort en mycket viktig del av 
observationerna. Det tydligaste framkommande är hur diskursen präglades av ett ”vi och 
dom”. Intagna talade i termer av ”vi” gällande den egna gruppen samt ”dom” åsyftande 
personalgruppen. Personalen uttryckte sig på ett likartat sätt; ”Vi” indikerade den egna 
gruppen medan ”dom” syftade på gruppen av intagna.  
 
Ett konkret exempel på detta kan ges i huruvida missnöje från intagna riktade mot personalen 
uttrycktes; ”VI kan inte lita på er, NI slarvar, NI kommer inte i tid” var påståenden som lades 
fram av de intagna. Personal talade generellt om intagna på ett likartat sätt ;”DOM är otåliga, 
DOM ställer krav” var vanliga uttryck inom personalgruppen gällande intagna. Personal 
talade även i termer av; ”VI hinner inte, VI har för mycket arbetsuppgifter”.  
 
Diskursen visar hur det verkade förekomma en utpräglad känsla av att personal och intagna 
tillhörde två olika grupper. Med detta verkade en generalisering av individer i den motsatta 
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gruppen följa. Vad som styrker detta antagande är att det förekom generella benämningar av 
individer i den motsatta gruppen; Personal omtalades av intagna som ”plitar” och det förekom 
att personal benämnde intagna som ”tjuvar”. Dessa benämningar tenderade att användas i en 
större utsträckning då individer i grupperna var uppenbart missnöjda med individer i den 
motsatta gruppen. Trots detta var det ovanligt förekommande att benämningarna sades i 
närvaro av den motsatta gruppen. Användningen skedde för det mesta inom den egna 
gruppen. Intagna benämnde vid ett flertal gånger personal som ”plitar” i närvaro av personal. 
Att personal benämnde intagna som ”tjuvar” i närvaro av intagna förekom inte. I de fall 
intagna var uppenbart missnöjda användes oftast ändå en mer positiv benämning. Detta 
beroende på det faktum att ett negativt bemötande mot personal kan innebära negativa 
konsekvenser för den intagne.  
 
Förutom det talade språket observerades benämningen ”plit” i skriftligt språk. På 
skärmsläckaren till de intagnas dator inne på avdelningen gick att läsa följande budskap; ”En 
död plit är en bra plit”. Ett fåtal personal uppmanade i kommunikation med de intagna att ta 
bort detta. Budskapet i sig kan ses som ett uttryck för intagnas inställning till personal, vilken 
indikerar en personalfientlig gruppnorm hos de intagna.   
 

5.4.3 Kommunikation mellan intagna och personal 
 
Kommunikationen mellan personal och intagna såg olika ut beroende på situation och 
sammanhang. Kommunikationen mellan viss personal och intagna fungerade bättre och var 
tydligare i jämförelse med andra personal och intagna.  
 
En del av personalen verkade ha förhållandevis goda relationer till vissa intagna men betydligt 
sämre till andra intagna. En viss solidaritet mellan de två motsatta grupperna kunde utläsas. 
Solidariteten yttrade sig visar på olika sätt; dels genom det talade språket, vad som sades och 
hur det sades men även genom bemötande och agerande. 
 
 
Frågor och krav  
 
Den mesta kommunikationen, eller i alla fall den mest tydligt framträdande, innefattade frågor 
och krav ställda från intagna riktade mot personalen. Intagna ”flaggade på” ständigt ville ofta 
ha personalens uppmärksamhet. Vissa intagna var mycket benägna till ett ständigt 
kontaktsökande vilket kunde upplevas oerhört påfrestande av personal. Skälen till intagnas 
kontaktsökande mot personal varierade men handlade ofta om att få tillgång till diverse 
material, såsom T-shirtar och rakhyvlar, få hjälp med att ringa samtal till exempelvis 
myndigheter, ansöka om olika tillstånd, tala med personal av högre befattning, kontrollera 
ekonomiska tillgångar, boka tid hos sjukvårdspersonal eller få sin dagliga medicin. 
 
Det har många gånger observerats hur intagna inte nöjer sig med att fråga en personal. Som 
tidigare nämnts kunde den intagnes förfrågan riktas till olika individer i arbetslaget, i vissa fall 
var hela arbetslaget involverat. När väl kravet eller förfrågan är förmedlad, och detta inte 
blivit tillgodosett enligt vad den intagne ansåg vara rimlig tid, brukade den intagne sätta press 
på personalen. Detta kunde ske genom ett upprepat kontrollerande och ifrågasättande 
huruvida långt personalen kommit i ärendet. Kontrollerandet eller ”tjatandet” från intagnas 
sida resulterade i att personal upplevde intagna som stressiga och otåliga. Att många olika 
personaler inom arbetslaget oftast involverades i ärendet tenderade att förstärka denna 
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uppfattning hos hela personalgruppen. Problemet kan ha orsakat en minskad vilja, från 
personalens håll, att vara den intagne behjälplig. Observationer där personal, i ren protest, lät 
ett ärende dröja längre än vad det borde förekom. Detta verkade skapa en situation där 
intagnas tålamod sinade och ett missnöje riktat mot personalen skapades. Personal sågs som 
lata, odugliga och oprofessionella medan intagna sågs som otåliga, jobbiga och allmänt 
irriterande. Det verkade förekomma goda grunder för utvecklingen av ett stereotypt tänkande 
gällande den motsatta gruppen. 
 
Kommunikationen i frizonerna 
 
Kommunikation som till största del utgjordes av krav och förfrågningar från intagnas sida var 
betydligt vanligare i situationer där personal befann sig i vaktrummet. Intagna sökte då 
uppmärksamhet genom att komma till vaktrummet, flagga på eller prata med personal när de 
kom in på avdelningen i annat ärende. I andra situationer var det vanligare med en annan typ 
av kommunikation. En mer ”öppen”, avslappnad och mer personlig dialog skapades i andra 
miljöer än de som tidigare nämnts. Denna ”öppna” dialog var mest förekommande i 
situationer där en intagen och en personal tillbringade tid tillsammans utan andra intagnas och 
personals närvaro. Exempel på detta är de transportsträckor som gjordes mellan 
läkarkorridoren och avdelningen, vilket gav utrymme för intagna och personal att spendera tid 
utan andra individers närvaro och kontroll. Då enbart en intagen transporterades med en 
personal kunde en annan bild av den intagne framträda. Detta berodde antagligen på det 
faktum att den intagne i frånvaro av den egna gruppen inte behövde inta det speciella 
förhållningssätt som förväntas av den egna gruppen.  
 
Kommunikation mellan personal och intagna kunde ta öppnare och mer avslappnade former 
även i närhet av andra gruppmedlemmar. Det förekom miljöer på anstalten som verkade vara 
mer tillåtande för personal och intagna att upprätta en djupare kontakt med varandra. Det var 
mer vanligt att kontakt mellan de båda grupperna etableras i dessa miljöer. Exempel på dessa 
miljöer är promenadgård och sporthall. Båda dessa miljöer upplevdes mer avslappnade och i 
sporthallen förekom det att personal tränade tillsammans med intagna.  
 
Solidaritet mellan personal och intagna – distansminskande 
 
Observationerna innefattade ett flertal exempel på solidaritet mellan personal och intagna. En 
god kommunikation mellan individerna i de båda grupperna verkade vara avgörande för hur 
solidaritet kom att uppstå och utvecklas. Solidaritet uttrycktes på ett flertal sätt; genom 
språket men även genom bemötande och agerande. Uttryck som ”Du är inte farlig” eller ”Du 
är okej” från personals sida riktat mot intagna har observerats. Intagna talade även de i termer 
av ”bra” och ”okej” personal. Gester från personals eller intagnas sida visade på förtroende 
och solidaritet mot individer i den motsatta gruppen. Att tillåta den intagne göra något som 
egentligen inte är tillåtet för intagna är exempel på hur personal upprättat bättre och/eller mer 
solidariska kontakter till vissa intagna jämfört med andra. Detta indikerar även på att det 
verkade finnas ett ökat förtroende mot denna individ.  
 
Solidaritet mot den motsatta gruppen kan ses i både positiva och negativa termer. Positivt 
eftersom personal kan utöva mer påverkansarbete när kontakten är mer etablerad med de 
intagna och distansen är kortare. Det kan även ses i ett negativt perspektiv eftersom solidaritet 
mellan grupperna kan skapa en viss problematik. 
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Missnöje mellan personal och intagna - distansökande 
 
Missnöje mot den motsatta gruppen eller individer i denna tog sig olika uttryck. Generellt 
handlade det om att öka distansen och ta avstånd från det som ogillades eller upplevdes 
störande. Ett agerande som bedrevs av både personal och intagna. 
 
Personal upplevde vissa intagna som mer jobbiga och störande än andra. Intagna ifråga 
tenderade att ”gå personalen på nerverna” vilket verkade få även den tålmodigaste personalen 
att tappa konceptet. Ibland fick dessa intagna ett kyligt och distanserat bemötande från 
personalens sida. Personal verkade även tendera att undvika en mer omfattande konversation 
med dessa individer. De som upplevde en intagen som särskilt påfrestande kunde uppmana, 
även om ofta på ett skämtsamt sätt, annan personal att inte vara den intagen behjälplig. Det 
har observerats hur en negativ inställning av en intagen tenderade att minska graden av 
behjälplighet från personals sida. En informell regel bland personalen var även att inte hjälpa 
besvärliga intagna i alltför snabb takt eftersom dessa då ansågs återkomma med nya krav 
inom kort. En snabb service ansågs skapa förväntningar hos de intagna; förväntan att alla 
uppgifter därefter ska skötas i samma raska tempo. Dröjsmål i utförandet av uppgifter ansågs 
därmed vara grunden till en oerhörd frustration och irritation hos de intagna, vilket upplevdes 
som ett stort problem för personalens arbetsmiljö.  Anledningen till att personal i många fall 
avvaktade med att utföra en uppgift på en intagens begäran kan alltså bero på att personalen 
inte ville skapa orealistiska förväntningar hos de intagna. Det skulle även kunna handla om 
ren trots från personalens sida och ses som informell ”bestraffning” av intagna som upplevdes 
särskilt påfrestande. 
 
Intagna såg även de till att till att uttrycka sitt missnöje. Eftersom intagna inte har en yrkesroll 
att leva upp till eller ett specifikt förhållningssätt att följa i samma grad som personalen har, 
var deras möjligheter till att visa missnöje större. Personal uttryckte ofta sitt missnöje inom 
arbetslaget till skillnad från intagna som kunde vara mer öppna med sina uppfattningar. 
Intagna tvekade inte att visa missnöje mot personal även om detta oftast skedde i 
kontrollerade former med tanke på risken för sanktionering. Att öka distansen, undvika och 
ignorera personal var en vanlig strategi för att uttrycka missnöje. Intagna, i alla fall inom 
gruppen, behandlade viss personal som luft. Genom att tala väldigt kort till dessa, i absoluta 
nödfall, var en stark markering till personalen att de inte var omtyckta. 
 
Observationerna av detta fenomen var särskilt tydliga gällande en intagen som hade 
uppenbarliga problem med en i personalen. Den intagne var starkt kritisk till denna individ 
vilket framkom både i samtal med den intagne och med personalen. Denna person upplevde 
sig inte existera i den intagnes ögon. Känslan kan förstås utifrån observationer där den intagne 
på ett mycket tydligt sätt distanserade sig från personalen ifråga. .  
 
I samtal med intagna framkom att de intagna upplevde en begränsad möjlighet att påverka den 
egna situationen inne på anstalten. Risken för sanktionering fanns alltid i bakgrunden. Att 
göra personalens tillvaro så påfrestande som möjligt ansågs vara den enda möjligheten till att 
visa sitt missnöje. Under tiden för observationerna var det inom gruppen av intagna ett 
mycket stort och utspritt missnöje inför personal av högre befattning. Detta diskuterades ofta 
av de intagna och verkade ligga till grund för ett allmänt missnöje inom gruppen. Alla i 
gruppen hade en mycket negativ, och homogen uppfattning, gällande tillvaron under 
perioden. Känslan av maktlöshet var utspridd och verkade vara det tydligaste framträdande. 
Detta skapade frustration och missnöje. En mer fientlig bild mot personal skulle genom detta 
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kunna skapas vilket borde generera i ett tydligare och starkare sammanhållande av den egna 
gruppen.  
 
Protester gällande beslut samt visat missnöje i allmänhet upplevdes av de intagna många 
gånger feltolkas av personal. Detta ansågs ligga till grund för personalens bild av intagna som 
besvärliga, menar intagna själva. En möjlig tolkning som gjorts utifrån observationerna är hur 
personal skapade en bild av intagna och hur intagna sedan bekräftade och förstärkte denna 
genom sitt agerade. Ett exempel på detta var en intagen som sanktionerades med 
isoleringscell eftersom personal fann grund för misskötsamhet. Den intagne upplevde beslutet 
grundlöst och visade sitt missnöje genom att protestera och ”bråka” med personal på 
isoleringsavdelningen. Agerandet från den intagnes sida genererade med största sannolikhet 
en bekräftelse av personalens redan upprättade bild av den intagne som besvärlig och stökig.  
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5.5 Resultatsammanfattning 
 
I resultat delen presenterades följande resultat; 
 

 Personal tar till sig ett förhållningssätt där de generellt är mer inriktade på behandling/vård 
eller säkerhet. Detta kan grundas i erfarenheter, intressen, personliga egenskaper samt 
värderingar.  

 
 Personal och intagna bildar mindre, informella, grupperingar inom den formella gruppen 

av personal (arbetslag) och intagna. Dessa grupperingar verkar byggas främst på att en 
identifiering till de andra individerna kan göras. Olika nämnare för gemenskap, såsom 
attityder, bakgrund, intressen, förhållningssätt och värderingar, kan bidra till utformningen 
av informella grupper. 

 
 Personals och intagnas olika förhållningssätt bidrar till andras uppfattning/upplevelse av 

individen i fråga samt till favorisering. Gemensamhets faktorer verkar vara bidragande i 
uppfattningen av ”onda/dåliga” och ”goda/bra” individer.  

 
 Favorisering ligger till grund för orättvis behandling, olikartat förhållningssätt samt 

solidarisering med individer ur den motsatta gruppen. 
 

 Det finns ett utpräglat ”Vi” och ”dom” där gruppen som helhet ser individer ur den 
motsatta gruppen i fientliga och stereotypa perspektiv. Detta ”vi” och ”dom” - tänkande 
går att utläsa i diskursen. Vid studerandet av det personliga förhållningssättet i frånvaro av 
de egna gruppmedlemmarna är det stereotypa tänkandet inte så utpräglat som 
gruppnormerna vill påskina. Den tydliga gränsen mellan grupperna leder till 
revirskapande och revirupprättande.  

 
 För att skydda den egna gruppens intressen förekom ett oerhört omfattande informellt 

kontrollsystem hos båda grupperna. Detta syftar till att förhindra individer ur den egna 
gruppen att ”gå över till andra sidan” och solidarisera sig med individer ur den motsatta 
gruppen.  

 
 Favorisering/solidarisering har en inverkan på distansen som upprättas mellan grupperna. 

Distansen har i sig en viss påverkan på hur klimatet på avdelningen kommer att upplevas. 
En stor distans mellan grupperna ger ett hårt klimat, hårda attityder och en dålig 
kommunikation. En liten distans ger ett mildare klimat, mer positiva attityder gentemot 
individer i den motsatta gruppen samt en ökad kommunikation mellan grupperna.  

 
 Distansen kan öka eller minska beroende på olika faktorer. Gruppnormer eller informella 

regler, som reglerar gruppens inställning mot individer ur den andra gruppen, kan bidra till 
negativa uppfattningar av den motsatta gruppen som helhet. Uppfattningar kan därmed 
bidra till en ökad distans, eller minskad om uppfattningarna är positiva. Symboler som 
visar på en specifik grupptillhörighet kan vara avståndssökande, likaså missnöje, klart 
fysiska avgränsningar i miljön samt skillnader inbyggda i systemet som maktutövning och 
underkastelse. Distansminskande faktorer är favorisering, känsla av samhörighet och 
gemenskap samt områden där naturlig kontakt kan uppstå och utvecklas s. k ”frizoner” 
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6. Avslutande diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 
Gruppen av personal respektive gruppen av intagna skiljer sig markant på ett flertal områden. 
Bakgrund, utbildningsnivå, socialgruppstillhörighet, identitet, attityder, förutsättningar och 
upplevelser är några av de grundläggande faktorer som kan skilja mellan en personal och en 
intagen. Villkoren inne på anstalten är en annan faktor som skiljer dessa båda grupper åt; 
maktutövning är personalens privilegium och är en förutsättning för den underkastelse intagna 
tvingas till inom systemet. Alla ovanstående faktorer verkar ha en inverkan både på det sätt 
som personal och intagna förhåller sig till, och ser på, varandra. Faktorerna ovan verkar också 
vara betydande, eller till och med avgörande, för den grad av distans som kommer att 
upprättas mellan personal och intagna emellan.  
 
För att återkoppla till de frågeställningar som gavs inledningsvis, samt det resultat som 
presenterats, kommer en frågeställning i taget att här behandlas och diskuteras.  
 
 
Hur uppfattar/upplever personal och intagna individer i den motsatta gruppen? 
 
Intagna upplevde ofta personal som inkompetenta eller inhumana. Detta gällde inte all 
personal men verkade vara den övergripande uppfattningen gällande personalen i allmänhet. 
Mer specifikt fanns det tydliga upplevelser av personal som ”onda” eller ”goda”. Personal 
som föredrog vårdande arbete framför säkerhetsarbete tenderade att ses mer som ”goda” och 
därigenom mer humana än personal inriktade på säkerhet.  
 
Viss personal verkade av intagna upplevas som lättare att skapa goda kontakter med. Faktorer 
som påverkar detta är delvis personalens attityd och inställning. Andra faktorer som kön, ålder 
samt etnicitet spelar in. Yngre och oetablerad personal samt kvinnor, och främst då yngre 
kvinnor, anses/upplevs, främst av intagna men även av personal, som mer lättillgängliga för 
de intagna.   
 
Då det gäller hur personal upplever intagna har det tydligt framkommit att personal har en god 
uppfattning om vilka intagna som är ”bra” respektive ”mindre bra”, eller ”dåliga”. Personal 
upplevde ofta intagna som krävande och påfrestande. En negativ upplevelse av en intagen 
från personals sida verkade bero på att den intagne ansågs påfrestande i sitt kontaktsökande 
eller i sina krav gällande personalens åtaganden.  
 
Intagna kunde stundtals, i grupp, upplevas som mycket kritiska mot viss personal. Detta kan 
ha sin grund i olika orsaker; dels kan gruppnormer förbjuda att vara alltför solidarisk och 
tillmötesgående mot personal, och dels kan fientlighet mot personal vara ett uttryck för den 
kriminella identiteten. Vad man även bör tänka på är att negativa upplevelser av personal från 
intagnas sida kan grunda sig i en otrygghet och frustration/missnöjdhet över systemet. Det kan 
vara svårt för individer att underkuva sig den makt som personalen utövar i form av kontroll 
och fasta rutiner. Enskilda intagna kunde ha negativa uppfattningar gällande personal. I 
sådana fall utgick dessa ofta ifrån att den intagne inte ansågs sig få den hjälp han var 
berättigad till eller att personalen förhöll sig på ett sådant sätt som retade den intagne. Att det 
förekom att personal hade negativa upplevelser av vissa intagna verkade grunda sig i den 
intagnes förhållningssätt samt utåtagerande. Upplevelserna av en individ verkar därmed i 
mångt och mycket byggas på det förhållningssätt individen tar till sig i mötet med andra.  
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Vilka speciella förhållningssätt tar personal och intagna till sig i relation till varandra? 
 
Enligt undersökningen verkade det förhålla sig som följande; En personal eller en intagen som 
uppfattades som ”god” eller ”bra”, i jämförelse med annan personal och andra intagna, fick ett 
bättre bemötande av individer ur den motsatta gruppen. Graden av etablerad kontakt gentemot 
dessa individer har även visat sig vara mer omfattande. Särskilt tydligt var det hur intagna 
främst var kontaktsökande mot personal som de hade positiva uppfattningar och upplevelser 
av.  
 
Att en personal eller intagen hade en mycket positiv uppfattning om en individ ur den 
motsatta gruppen innebar en favorisering av denna person. Denna favorisering verkade 
uttryckas i förhållningssättet gentemot personen i fråga. Favoriseringen i sig innebar en viss 
problematik; dels kunde det ligga till grund för en orättvis behandling. De intagna som det 
inte fanns särskilt goda uppfattningar om, från personals håll, fick inte alltid det bemötande 
och den hjälp de var berättigad till.  Inom personalgruppen kunde ett motstånd att hjälpa 
denna individ förekomma. Här är det samtidigt viktigt att tänka på att de intagna, som det 
fanns dåliga uppfattningar om, oftast ansågs vara besvärliga och påfrestande. Detta eftersom 
de var mycket kontaktsökande och ”gå-påiga”. Detta beteende, ansågs av personal, vara ett 
hinder i arbetet eftersom det begränsade möjligheten att se till andra, icke- kontaktsökande, 
intagnas behov. Det här kan alltså ses som en resursfråga, i alla fall ur personals synvinkel. 
Vidare kan favorisering tänkas ligga till grund för beteenden och handlingar som inte är 
önskvärda. Detta om en intagen och en personal solidariserar sig på ett sätt som kan innebära 
säkerhetsrisk och/eller innebär en risk att förtroendet för kriminalvården tar skada.  
 
Vidare gick det i observationerna att urskilja hur en individs agerande och förhållningssätt 
kunde ändras beroende på vem eller vilka som förekom i individens närhet vid tillfället, samt i 
vilken situation och miljö individen befann sig i. Förändring i förhållningssätt förekom hos 
både personal och intagna. Hos de intagna kunde detta observeras tydligare, vilket antagligen 
berodde på det faktum att personalens förhållningssätt till stor del regleras i föreskrifter för 
yrkesutövandet.  
 
Den position en individ hade inom den egna gruppen verkade ha en inverkan på förekomsten 
och omfattningen av olika förhållningssätt. En ”stark” individ inom gruppen, och/eller en 
individ med tydligt formellt eller informellt ledarskap, tenderade inte att inta olika 
förhållningssätt. Ledargestalterna observerades vara mycket konsekventa i sina 
förhållningssätt gentemot alla parter och i alla situationer.  
 
Personalens förhållningssätt reglerades delvis av de regler och förordningar som 
kriminalvården satt upp men gav ändå ett spelrum för individuella skillnader. Även intagna 
hade ett reglerat förhållningssätt, i form av de informella regler och normer som förekom på 
avdelningen. Regler och normer verkade i främsta hand utformas av avdelningens 
ledargestalt. Det personliga förhållningssätt intagna ibland tog till sig, beroende på 
sammanhang och situation, speglade mer den individuella inställningen och attityden - inte 
den allmänna uppfattningen som rådde generellt i gruppen. Det förekom en tydlig gräns 
mellan personal och intagna på avdelningen. Genom att studera det personliga förhållningssätt 
märktes att gränserna, mellan grupperna, inte var så stora som de reglerade förhållningssätten 
ville påskina.  
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Konstrueras det ett ”Vi mot dom” - tänkande där den motsatta gruppen ses som 
främmande? 
 
Individer i de olika grupperna upplever många gånger att de inte kan identifiera sig med 
individer ur den motsatta gruppen. Den tydliga åtskillnaden mellan grupperna, oavsett orsak, 
gjorde lojaliteten mot den egna gruppen mycket stark. Genom detta verkar ett slags ”lag- 
tänkande” uppstå. De som inte tillhörde den egna gruppen upplevdes ofta som främmande och 
hotande gentemot den egna gruppen. Kontroll inom grupperna; att ingen av medlemmarna 
skulle ”gå över till andra sidan” och solidarisera sig med individer ur den motsatta gruppen, 
utgjorde därför en stor del av vardagen på anstalten.  
 
Kontrollen handlade allt som oftast om att skydda den egna gruppen; att förhindra att enskilda 
individer stred mot gruppens intressen samt undvika solidaritetsskapande med den motsatta 
gruppen. Detta verkar även vara anledningen till att informella regler upprättas och att 
informell kontroll tillämpas. Då grupperna, främst gruppen av intagna, hade sina egna regler, 
upprättades även ett informellt sanktionssystem. Detta för att bestraffa de individer som inte 
inrättade sig i gruppens normer. Systemet av kontroll mot den egna gruppen verkade vara 
oerhört omfattande. Kontrollen gjorde sig ständigt påmind genom diverse uttryck och verkade 
till största del bygga på en stark misstänksamhet grupperna emellan. För den enskilde 
individen var det därför viktigt att i största möjliga mån anpassa sig efter gruppen. Att inte 
följa gruppens regler och normer kan betyda uteslutning ur gruppen, både för personals och 
intagnas del.  
 
Trots detta var solidariteten mot den egna gruppen är inte alltid så stor som den förväntades 
vara av gruppnormen. Personal solidariserade sig med intagna och intagna solidariserar sig 
med personal. Ofta skedde detta inte i en utsträckning som borde ha setts som ett hot för 
organisationen och verksamheten. Därmed borde denna solidarisering inte ha utgjort något 
problem just på denna avdelning. Men tendenserna var tydliga. Med bakgrund av den 
vetskapen kan problem inom kriminalvården, grundad på olämplig solidarisering och otillåtet 
relationsskapande personal och intagna emellan, förstås. Det förekom ett gränsöverskridande 
som i en mer omfattande utsträckning skulle kunna innebära problem både för den enskilde 
och för organisationen.  
 
Vissa intagnas upprättade relationer med personal, trots informella regler bland intagna och en 
gruppnorm hos intagna som förbjuder detta, kan ses som en form av anpassningsbeteende 
som de intagna tar till sig inne på anstalten. Anpassningsbeteendet syftar enligt Goffman till 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt i den slutna miljön. Ett ihärdigt kontaktsökande 
kan alltså vara en strategi för att skapa fördelar, både för enskild del och för hela gruppens 
intresse. För att kunna tillgodose sig fördelar, såväl legala som illegala, krävs ett minskat 
distanstagande och en ökad närhet till personalen. Att skapa mindre distans till all personal 
verkar inte vara nödvändigt. Att skapa en god relation till en personal kan vara fullt 
tillräckligt. Vetskapen om detta är en grundläggande orsak till varför personal är oerhört 
kontrollerande mot varandra. Med bakgrund av detta kan man förstå varför situationer där 
ensam personal spenderar långa tider med intagna ogillas.  
 
Går det i diskursen mellan personal och intagna utläsa ett ”Vi mot dom” - samt ett 
stereotypt tänkande gällande den motsatta gruppen? 
 
Konstruerande av ett tankesätt inom grupperna där den egna gruppen samt den motsatta 
gruppen sågs som två skilda enheter kunde tydliggöras utifrån diskursen. Termerna som 
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brukades i det vardagliga talet indikerade på uppenbara skillnader grupperna emellan. Varken 
personal eller intagna använde benämningen ”du” speciellt ofta. En kollektiv benämning i 
form av ”ni” var betydligt mer vanligt förekommande. Detta förhållande tydliggör hur 
objektifiering och generalisering av individer i den motsatta gruppen sker. Att personal och 
intagna kan omtalas med avidentifierade namn som ”plit” eller ”tjuv” visar även det på en 
förekommande objektifiering och generalisering av individer i den motsatta gruppen.   
 
Att det förekom ett stereotypt tänkande råder inga tvivel om. Samtidigt är det viktigt med 
vetskapen om att detta tänkande och generaliserande ofta är en följd av det byråkratiska 
system som tillämpas inom organisationen. Att enskilda individer trots ett förekommande 
stereotypt tänkande innehar stor vetskap och kunskap gällande individer i den motsatta 
gruppen är inte lika tydligt framkommande. Detta eftersom subjektiva synsätt och 
uppfattningar oftast inte framkommer i de stora grupperna. Det förekom observationer som 
tydligt visade på andra uppfattningar hos personal och intagna, gällande individer i den 
motsatta gruppen, än vad som framkom i den egna gruppen. Med detta kan sägas att 
stereotypt tänkande förekommer men verkar till största del vara ett resultat och ett uttryck av 
systemets uppbyggnad samt rådande gruppnormer, inte av enskilda individers egentliga tankar 
och uppfattningar.  
 
Goffman menar, som tidigare nämnts, att distansen mellan personal och intagna tenderar att 
båda grupperna uppfattar den andra i trångsynta, fientliga stereotyper. Personalen ser oftast 
intagna som opålitliga och bittra medan intagna ser personalen som nedlåtande och 
överlägsen. Två skilda sociala och kulturella världar utvecklas jämsides med varandra, med 
officiella kontaktpunkter men nästan utan egentligt utbyte. Det är detta, som enligt Goffman, 
ligger till grund för gruppernas tänkande och uppfattningar om den motsatta gruppen.   
 
 
Förekommer det situationer då distansen mellan personal och intagna ökar eller 
minskar? 
 
Alla olikheter personal och intagna emellan har en tydlig inverkan på distansen mellan 
grupperna; Ju fler olikheter desto mindre samhörighetskänsla. När känslan av samhörighet 
minskar kommer distansen att öka. Det omvända förhållandet kommer även att gälla; fler 
likheter leder till en ökad känsla av samhörighet vilket i sin tur resulterar i en minskad distans. 
 
Goffman menar, som tidigare nämnts, att kommunikationen mellan intagna och personal på 
högre befattning i stor utsträckning kontrolleras av personal som arbetar närmast de intagna. 
Det är denna personal som för vidare förfrågningar högre upp. Att personal kan undanhålla 
beslut från de intagna menar Goffman vara en källa till distans men även ett medel för att 
kontrollera. Andra faktorer som påverkar distansen menar Goffman vara det faktum att det 
konsekvent refereras till personalens synsätt och uppfattningar när det talas om själva 
fängelsets ”uppfattningar” och intressen.  
 
Rent konkret förekom förhållanden i den observerade anstaltsmiljön som bidrog till en ökad 
distans mellan grupperna. Den fysiska utformningen på avdelningen kan tänkas ha haft stor 
betydelse på den distans som var upprättad mellan grupperna. Avdelningens planlösning 
främjade inte kontakt mellan personal och intagna, utan byggde snarare murar dessa emellan. 
Utformningen gjorde att både personal och intagna kom att markera revir. Det fanns en tydlig 
avgränsning mellan vad som var personalens respektive intagnas områden. Revirskapande och 
avgränsningen i miljön försvårade etableringen av en naturlig kontakt mellan personal och 
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intagna. Det verkade inte tolereras att grupperna beträdde varandras områden utan ett 
försvarbart skäl.  
 
Trots detta fanns en del utrymmen där kontakten mellan personal och intagna föll sig mer 
naturligt. I dessa miljöer intog personal och intagna ett mer avslappnat förhållningssätt och 
distansen upplevdes inte lika stor. Dessa utrymmen som benämns ”frizoner” i resultat- delen 
verkade ha en viktig funktion i att skapa och upprätthålla goda kontakter mellan personal och 
intagna. I dessa frizoner var det vanligt att antalet övriga gruppmedlemmar i den omedelbara 
närheten var begränsat eller frånvarande. Detta innebär att kontrollen på den enskilda 
individen kom att vara betydligt mindre i dessa miljöer. Utvecklingen av ett felaktigt 
förhållningssätt var därmed möjligt. Frizonerna innebar även en risk för olämpligt 
solidariserande mellan individer från de olika grupperna.  
 
Det var inte enbart den fysiska utformningen som innebar en ökad distans mellan personal 
och intagna. Den största anledningen till distans skall, enligt Goffman, bero på de trångsynta 
och fientliga stereotyper som personal och intagna som grupper tenderar att uppfatta den 
andra. I den observerade miljön förekom en rad distansskapande symboler eller attribut som 
verkade ha viss effekt på uppkomsten och konstruerandet av ett ”vi” mot ”dom”, och därmed 
ett stereotypt tänkande gällande den motsatta gruppen. Symboler eller attributen var i främsta 
hand föremål som symboliserade den roll individen hade i sammanhanget. Personalen bar 
uniform, nycklar och personlarm som signalerade kontroll, makt och övertag.  Larmet i sig 
kan antas signalera en bild av intagna som en hotfull grupp som personalen måste skydda sig 
från. Intagnas enhetliga klädsel signalerar gemenskap och tillhörighet till andra intagna. 
Vanligt var även att de intagna befäste sin kriminella identitet genom symboler. Tatueringar, 
rakat huvud och en vältränad kropp kan alla ses som uttryck för den kriminella identiteten.  
 
 
Vilka konsekvenser kan ett ökat eller minskat distanstagande ge?  
 
När distansen mellan personal och intagna minskar, och framförallt då den minskats till en 
nivå som inte är tillåten, sker en ökad risk otillåtna handlingar från intagnas sida. En minskad 
distans ger ökade möjligheter att manipulera och finna kryphål i systemet som kan leda till att 
otillåtna beteenden och handlingar kan upprättas. Exempel på detta kan vara intagna som 
mutar personal till att föra in mobiltelefoner eller narkotika till anstalten för de intagnas 
räkningar. Dessa problem kan komma att påverka hela systemet gällande både säkerhet och 
trovärdighet, vilket genererar i ökade krav på kontroll och säkerhet. Skärps systemet till följd 
av detta kommer det ofrånkomligen att resultera i ett ännu hårdare klimat inne på anstalten. 
Förhållandena personal och intagna emellan blir därmed mer ansträngande och det kan tänkas 
att detta bygger barriärer mellan personal och intagna som kommer etablera en allt större 
distans. Kommunikationen mellan grupperna som redan är bristfällig kan inte annat än att 
försämras och det är troligt att individer kommer att knyta starkare band med den egna 
gruppen och i en större utsträckning uppleva den motsatta gruppen som hotfull. Detta hårdare 
klimat kommer sedan att resultera i en större personalomsättning. Intagna kan då arbeta med 
att anpassningsbeteenden riktade mot den oerfarna personalen och mönstret kommer att 
återupprepa sig.  
 
Det har inom kriminalvården gått mot en allt hårdare miljö; säkerheten har stramats upp och 
klimatet har liksom ute i samhället blivit hårdare även inne på anstalterna. Detta gör miljön 
svår och påfrestande att vistas i. Distansen mellan personal och intagna är stor på många 
avdelningar och personalen orkar oftast inte arbeta kvar i mer än två- tre år under de 
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omständigheter som råder. Den stora personalomsättning som följer med en hård miljö 
innebär att erfaren och etablerad personal försvinner. Den oerfarna personalen som ofta måste 
tillsättas kan ge intagna ett utökat utrymme att minska distansen för att utveckla 
anpassningsbeteenden i strategiska syften. Ny och oerfaren personal saknar den kunskap och 
erfarenhet och blir därför ofta föremål för intagnas prövning av gränser. 
 

Fängelsesystemet i framtiden: Viktiga utvecklingsområden 

 
Följande förslag grundar sig på resultaten som framkommit i undersökningen. Förslagen 
bygger även på de uppfattningar som personal och intagna, som just nu befinner sig i denna 
miljö, har. Resultatet visar på att det kan vara problematiskt att enbart säkerhetsmässigt skärpa 
upp ett system som redan innefattar en så hög grad av kontroll. Det borde istället satsas mer 
på andra områden; områden som kanske inte ger snabba resultat men som i längden skulle 
göra kriminalvården till en bättre miljö för personal likaväl som intagna. Förslagen till 
förändringar gällande kriminalvården följer här nedan. Dessa förslag bör, på ett eller annat 
sätt, främja ett bättre klimat för både personal och intagna. De borde även kunna minska 
distansen mellan grupperna. Förslagen är följande; 
 

 Arbeta för en mer omfattande kompetensutveckling av personal 
 Utarbeta ett belöningssystem för personal 
 Arbeta för en ökad integrering av personal och intagna 
 Främja upprättandet av miljöer där personal och intagna inte åtskiljs 
 I största möjliga mån individualisera systemet efter den enskilde intagnes behov  
 Utarbeta ett belöningssystem för intagna och ge möjlighet till kortande av verkställigheten 
 Arbeta för ökade möjligheter till differentiering 

 
Att satsa på kompetensutveckling av personal och skapa miljöer där personal och intagna på 
ett naturligt sätt kan komma varandra närmare skulle kunna skapa en bättre miljö på 
anstalterna. En minskad distans kan öka motivationen hos personal att stanna kvar på 
avdelningen. Det skulle gynna hela organisationen eftersom yrkeserfarenheten i många fall 
skapar trygghet både hos anställda och intagna. Professionell, engagerad och duktig personal 
inom kriminalvården borde belönas så att de stannar kvar inom organisationen. Detta kan ske 
genom löner eller andra arbetsförmåner, kompetensutveckling, ökade ansvarsområden samt 
feedback. Ett sätt att förbättra miljön, och därmed minska personalomsättningen, är att 
integrera personal och intagna i större utsträckning. Detta skulle minska lagtänkandet och det 
negativa stereotypa tänkandet av individer i den motsatta gruppen. Frizonerna som fanns på 
den observerade anstalten visar hur det trots allt faktiskt är möjligt med en mer utvecklad 
kommunikativ och social relation mellan individerna i de båda grupperna.  
 
Många, såväl personal som intagna, menar att dagens kriminalvård snarare handlar om 
förvaring än vård. Ett flertal av de intagna känner sig oerhört frustrerade och menar att det 
inte finns tillräckliga förutsättningar för återanpassning. De senaste årens turbulens inom 
kriminalvården har med all tydlighet lett till ett ökat kontroll- och säkerhetstänkande vilket 
kan ha bidragit till en sämre relation mellan personal och intagna. Problemet är dock av 
komplext slag. Även om förutsättningarna för intagnas anpassning ökas, exempelvis att 
programverksamhet och studier får en större del, verkar ett visst motstånd för att delta från 
intagnas sida förekomma. Detta kan grunda sig i de gruppnormer som råder samt den 
kriminella identiteten och värderingar som den enskilde intagne förväntas ha inom gruppen av 
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intagna. Ett förslag skulle här vara att utveckla systemet på ett mer mångsidigt sätt; att införa 
individualism i en större utsträckning. Den intagne borde själv ges möjlighet att på ett mer 
omfattande sätt påverka sin situation. Genom ett aktivt deltagande i exempelvis 
programverksamhet skulle verkställighetstiden kunna kortas. Detta skulle skapa engagemang 
och motivation för den enskilde. Att aktivera intagna och ge dem möjligheten att skapa en 
meningsfullare tillvaro skulle kanske innebära att klimatet skulle upplevas mer avslappnat. I 
dag finns det ett omfattande sanktioneringssystem men inte ett lika utvecklat 
belöningssystem. Belöningssystemet innebär snarare frånvaro av sanktioner. Därför efterlyser 
personal och intagna mer ”morötter”.  
 
Att öka möjligheterna för differentiering skulle innebära mycket positivt för kriminalvården. 
Differentiering innebär möjligheten att placera och omplacera den intagne utifrån individuella 
förutsättningarna. Placering bör ske efter motivationen att förändra den egna situationen; 
lämna en kriminell identitet och återanpassa sig till samhället. Motiverade intagna bör 
placeras med andra motiverade. Som det ser ut idag består avdelningarna av ett hopkok 
intagna som alla har olika subjektiva uppfattningar men som ändå måste anpassa sig efter den 
gruppnorm som råder. Som resultat delen visar på utgör gruppsammansättningen av intagna 
en oerhört stor del av det klimat och den stämning som råder på avdelningen. Intagna som 
enskilt är mycket lätthanterliga, samarbetsvilliga och vänliga kan i fel gruppsammansättning 
ta till sig ett mycket hårt förhållningssätt gentemot personal. En motiverad men påverkbar 
intagen i ett dåligt sällskap faller lätt offer för nya kriminella gärningar redan under 
verkställighetstiden. På många sätt kan livet på anstalt ses som en ”brottsskola” där den 
intagne inte återanpassas utan snarare förvärvar nya kriminella kunskaper.  
 
Att kriminalvården har haft stora problem med överbeläggningar har inneburit att det inte 
funnits luft i systemet för att arbeta med differentiering. Ett problem det för närvarande 
arbetas hårt med att lösa, vilket är ett steg i rätt riktning. Fortfarande finns långt mer att göra. 
Människor inom kriminalvården har många gånger ett synsätt som skiljer sig från den 
allmänna debatten. Förslaget att upprätta ”superfängelser” skulle utifrån det resultat som 
framkommit i denna undersökning, inte vara särskilt givande. Den stereotypa bilden som 
personal får av en besvärlig intagen skulle förstärkas på ett fängelse med en större omfattning 
av kontroll än vad som idag existerar. En stämpling av individer kan vara förödande både på 
ett samhälleligt och individuellt plan. Anpassningen av ”säkerhetsplacerade” individer skulle 
med stor sannolikhet försvåras betydligt. De intagnas motivation på dessa anstalter skulle 
knappast existera, även om det heller inte gjort det i ett tidigare skede. Ett annat inlägg i 
varför upprättandet av nya säkerhetsfängelser kan få negativa följder är det faktum klimatet 
inne på anstalterna kan tänkas bli mycket hårt. Personal kommer med stor sannolikhet att få 
mycket problem med de intagna, eftersom en tydligare särskiljning mellan individerna 
kommer att krävas. Hårdare bevakade fängelser kan därmed skapa andra problem. Samtidigt 
är det tydligt att särskilt svåra intagna måste särskiljas från övriga intagna för att undvika 
negativ påverkan och skapa bättre miljöer.  
 
Genom ett inifrån- perspektiv inser man hur kortsiktiga mål som det många gånger arbetas 
mot ger synliga resultat på ytan men ingen egentlig verkan inåt. Både personal och intagna 
upplever många gånger situationen ohållbar. Viktigast vore att arbeta med den inre 
problematiken istället för att, i ren politisk anda, sträva efter att uppvisa resultat som inte 
speglar den miljö och de villkor som råder för individerna inom systemet.  
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Bilaga 1 
 
 
 

SKYLDIGHETER FÖR ALLA ANSTÄLLDA INOM 
KRIMINALVÅRDEN 

 
KRIMINALVÅRDSVERKETS ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, KVVAF (Ao) 2002:2109 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
53 § En tjänsteman inom kriminalvården är skyldig att känna till kriminalvårdens mål och 
verksamhet samt innehållet i de författningar, föreskrifter, arbetsordningar och instruktioner 
som rör arbetet och verksamheten vid myndigheten.  
   En tjänsteman är vidare skyldig att medverka till att god arbetsmiljö upprättas samt att 
sakligt och korrekt bemöta såväl klienter och deras anhöriga som övriga besökare och 
företrädare för allmänheten, myndigheter och organisationer liksom arbetskamrater och 
övriga anställda inom verket. En tjänsteman skall även i övrigt vinnlägga sig om ett 
uppträdande som inte skadar förtroendet för kriminalvården.  
 
56 § En tjänsteman i kriminalvården är skyldig att noga se till att det inte finns eller uppstår 
ett beroendeförhållande till någon intagen eller frivårdsklient. Försöker en intagen eller en 
frivårdsklient att förmå en tjänsteman att biträda med något otillbörligt skall tjänstemannen 
omedelbart anmäla detta till den tjänsteman som har funktionsansvar för säkerheten eller till 
närmaste chef.  
   Anmälan skall göras till myndighetschefen om en tjänsteman inom kriminalvården har en 
relation, som inte är förenlig med anställningen, till en intagen eller en frivårdsklient.  
 
57 § En tjänsteman inom kriminalvården är skyldig att till närmaste chef anmäla sådana 
omständigheter eller händelser som kan ha särskild betydelse för bedömningen av intagna och 
för vårdarbetet samt för ordningen och säkerheten på myndigheten.  
 
58 § En tjänsteman inom kriminalvården är skyldig att vara väl förtrogen med lokaler, 
stängningsanordningar, telefon, larmsystem och anordningar för brandsäkerhet. 
Tjänstemannen skall iakttaga särskild noggrannhet när det gäller hantering av nycklar, lås och 
andra säkerhetsanordningar samt interna datasystem. 
 
60 § Det åligger varje tjänsteman inom kriminalvården som har att befatta sig med beslut som 
rör frihetsberövande av klienter, att iaktta särskild stor omsorg och noggrannhet vid 
handläggningen av sådana frågor, för att undvika att någon i strid mot gällande regler blir 
frihetsberövad eller inte försatt på fri fot i tid.  
   En tjänsteman i anstalt eller häkte skall ägna särskild stor uppmärksamhet åt och motverka 
förhållanden som kan möjliggöra rymning och insmuggling av otillåtna föremål.  
 
 

                                                 
109 Kriminalvårdens administrativa föreskrifter, 
http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/f%C3%B6reskrifter/kvvaf/arbetsordning.pdf   
2005-04-11 kl. 11,30.  
 
 

http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/f%C3%B6reskrifter/kvvaf/arbetsordning.pdf
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Allmänna råd110  
 
Av 18 § instruktionen för Kriminalvårdsverket framgår att en tjänsteman inom kriminalvården 
inte utan tillstånd från kriminalvårdsstyrelsen får vara leverantör till en 
kriminalvårdsmyndighet eller inlåta sig i handel, byte eller andra ekonomiska transaktioner 
med en intagen som står under övervakning. Vidare framgår att det inte är tillåtet att från 
intagna eller frivårdsklienter ta emot gåvor som har ett ekonomiskt värde och att intagna och 
frivårdsklienter inte får användas för arbete åt den som är tjänsteman i kriminalvården.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
110 Kriminalvårdens administrativa föreskrifter, 
http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/f%C3%B6reskrifter/kvvaf/arbetsordning.pdf   
2005-04-11 kl. 11,30.  
 

http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/f%C3%B6reskrifter/kvvaf/arbetsordning.pdf
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Bilaga 2 
 

 
 

INFORMATION; 
RIKTAD TILL BERÖRD AVDELNING FÖR OBSERVATIONER 

________________________________________________________________ 
 

DELTAGANDE OBSERVATIONER PÅ ER AVDELNING UNDER OKTOBER 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Zandra Nuruzzaman och jag studerar Sociologi på Luleå Tekniska Universitet. 
För närvarande skriver jag mitt examensarbete; en C/D- uppsats som behandlar ämnet 
kriminalvård. Det har blivit hög tid att samla in material som skall utgöra grund för 
uppsatsskrivandet och detta kommer att göras i samband med att jag besöker och närvarar på 
er avdelning under ett par veckor i oktober månad.  
 
Syftet med uppsatsen är att klargöra hur intagna och vårdare förhåller sig till, och upplever, 
varandra. För att få insikt om detta kommer en sk deltagande observation att användas som 
metod vilket innebär att jag är med och observerar verksamheten. Ingen fokus kommer att 
läggas på någon enskild individ utan på grupper som helhet, system, miljö och rutiner. 
Anteckningar används som hjälpmedel men inga bild- eller ljudupptagningar kommer att 
göras. Eventuellt kommer intervjuer att genomföras. Deltagandet baseras på frivillighet. Är 
det någon som motsätter sig undersökningen kommer denna person bortses från urvalet och 
studien.  
 
Resultatet av materialinsamlingen kommer att presenteras i en C/D- uppsats som redovisas på 
Universitetet i januari.  Ni får alla möjlighet att ta del av detta material, exemplar kommer att 
finnas tillgängliga på avdelningen efter det att uppsatsen skrivits klart. Resultatet kommer inte 
att användas till annat än i forskningssyfte. Insamlat material kommer att behandlas 
konfidentiellt. Inga enskilda individer kommer att figurera i uppsatsen. Alla uppgifter som går 
att härleda till anstalten eller avdelningen kommer att skyddas.  
 
Jag kommer att befinna mig på avdelningen i rollen som student. Inget ställningstagande vare 
sig till personal eller intagna kommer att göras. Min roll är objektiv och jag intar en neutral 
position där mitt avseende enbart är att observera utan att störa eller påverka den dagliga 
verksamheten.  
 
Har ni frågor är ni välkomna att ställa dessa direkt till mig då jag befinner mig på avdelningen 
eller vänd er till er samordnare så denne kan vidarebefordra dessa till mig.  
 
Slutligen vill jag passa på att tacka för möjligheten att jag får komma till er avdelning och ser 
framemot att få vara där.  
 
 
Mvh 
 
/Zandra Nuruzzaman 
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Bilaga 3 
 

FORSKNINGENS FYRA ALLMÄNNA HUVUDKRAV 
 

HUMANISTISKA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA  
FORSKNINGSRÅDET (HSFR) 

___________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMATIONSKRAVET 
 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte.111 
 
Kravet innebär att forskaren alltid måste informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och de villkor som gäller för deras 
deltagande. Informationen som ges kan dock vara mer eller mindre detaljerad. Vad som är 
syftet med studien ska uppges samt hur studien skall genomföras. De som deltar bör även 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och att den information som samlas in under studiens 
gång enbart kommer att användas i forskningssyfte samt att de har rätt att avbryta sin 
medverkan om de så önskar. I de fall där fullständig förhandsinformation kan riskerar att 
äventyra undersökningens syfte kan man se sig om efter ett alternativ och i stället ge all 
information först efter genomförd observation. Deltagarna får då ta ställning till om materialet 
får användas i forskningssyfte eller ej.  
 
 
SAMTYCKESKRAVET 
 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.112  
 
De som medverkar i en undersökning ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och 
på vilka villkor deras deltagande i studien sker. De ska kunna avsluta sin medverkan utan att 
detta får negativa konsekvenser för dem. I ett ev. beslut om att avbryta medverkan i 
undersökningen får ingen otillbörlig påtryckning eller påverkan ske.  
 
 
KONFIDENTIALITETSKRAVET 
 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem.113 
 
Det här kravet är av särskild vikt då det gäller känsliga frågor. Konfidentialitetskravet 
innefattar att alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och rapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan identifieras. Uppgifter av känsligt slag måste 

                                                 
111 Vetenskapsrådet (2002)”Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning” 
 Internet: http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0 2005-01-02 kl. 15.00. Informationskravet 
s. 7. 
112 http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0 Samtyckeskravet s. 9. 
113 http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0 Konfidentialitetskravet s. 12. 

http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0
http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0
http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0
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förvaras oundkomligt för utomstående. Forskaren bör vara medveten om att data som 
presenteras alltför detaljerat kan medföra en risk att enskilda individer kan identifieras trots att 
de inte nämnts vid namn.  
 
 
NYTTJANDEKRAVET 
 
Uppgifter insamlade om en enskild person får endast användas i forskningsändamål.114 

 
Resultat får inte användas i annat syfte än forskning. Det får inte användas som underlag för 
beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde individen som deltar i studien, 
exempelvis tvångsintag. Den person som ingått i studien har dock rätt att använda 
forskningsresultaten i eget syfte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0 Nyttjandekravet s. 14.  

http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0
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Bilaga 4 
 

INFORMATION GÄLLANDE INTERVJU 2004-10-28 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. All information som går att härleda till 
specifik individ, avdelning eller anstalt kommer att skyddas. Detta kommer att censureras 
eller plockas bort från materialet.  
 
Intervjun kommer att presenteras/publiceras i befintligt skick. Den kommer att omarbetas och 
analyseras. Enstaka citat kan komma att användas i sitt ursprungsskick, med förutsättning att 
de inte riskerar att fungera som härledning till person eller plats.  
 
Intervjun kommer inte att användas till annat än forskningssyfte. Den kommer att brukas i en 
C/D- uppsats som kommer att färdigställas och presenteras på Luleå Tekniska Universitet 
under januari 2005. Intervjun bygger på frivillighet. Medverkan kan när som helst avbrytas 
utan konsekvenser för deltagare.  
 
Med intervjupersonernas godkännande kommer intervjun att bandas (ljudupptagning). Detta 
för att möjlighet till senare förtydliganden, komplettering eller redigering av intervjun skall 
ges till den intervjuade. Intervjun kommer att skrivas ut och skickas via e-post senast en vecka 
efter intervjutillfället.  
 
Intervjun kommer att vara av öppen karaktär, eller hålla formen av ett samtal, där vissa teman 
kommer att arbetas igenom. Tiden är beräknad till ungefär två timmar.  
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
 

Vid frågor kontakta följande:  
 
 

Intervjuare  
 

Zandra Nuruzzaman  
E- post: _____@student.ltu.se 

Telefon: 070-______  
 
 

Vetenskaplig handledare 
Luleå Tekniska Universitet 

 
Mats Jakobsson  

E-post: ______@ltu.se 
Telefon: 0920- ______ 

 

mailto:_____@student.ltu.se
mailto:______@ltu.se

