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“We are all just actors trying to control and manage our
public image, we act based on how others might see us.”
― Erving Goffman

Förord
Jag vill börja med att utför ett stort tack till min handledare Allen Douglas King vid Luleå
Tekniska Universitet som har varit förstående och tålmodig genom allt som har haft med
studien och mina frågor att göra. Att jag fick ett förtroende att utföra studien precis som jag
ville med guidad hjälp, att kunna tro på mig själv att jag var redo och mogen nog att utföra
denna undersökning. Jag vill även rikta ett stort tack till min dåvarande
kriminalvårdsinspektör, du vet vem du är, tack att du för att du gav mig möjligheten att få
utföra denna studie. Samt ett speciellt tack vill jag även rikta till er ungdomar som ställde upp
på mina intervjuer, utan er hade denna undersökning inte varit möjlig, jag önskar er ett lyckat
och gott liv framöver.
Luleå, maj 2016

Sammanfattning
Denna studie är uppbyggd på en kvalitativ metod för ge en djupare inblick på ett rolltagande,
Syftet för undersökning avsåg att skapa en ökad förståelse om varför intagna ungdomar kliver
in i ett visst rolltagande i ett fängelse. För att kunna besvara syftet formulerades två
forsknings frågor lyder, Vilka sociala faktorer påverkar de intagnas beteendemönster utanför
fängelset? Vilka faktorer i fängelset formar de till att inta ett visst rolltagande? Det empiriska
materialet samlades in genom deltagande observation och intervjuer som har utförts på en
anstalts miljö för att kunna skapa en bredare insikt i de intagnas värld och rolltagande. Här
integrerades vetenskapliga skrifter och teorier av dess slag som förklarar en individs
rolltagande och utveckling genom olika discipliner där interaktions process står i fokus för ett
rolltagande. Här förklaras maktens samspel med ungdomar inom låsta institutioner som
fängelsemiljön men även skolornas betydelse i utvecklandet av ett rolltagande bland de
ungdomar som sitter inne. Studien har visat att intagna ungdomar kliver in i ett rolltagande av
yttre faktorer och faktorer innanför fängelset som har påverkat och format dem till att
distanseras och ta till sig ett avvikande beteende. En saknad av vägledning på utsidan, utsatta
för vad de intagna ungdomarna ansåg som en orättvis behandling inom institutioner som
skola, socialtjänst och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En
interaktion som ständigt närvarar de intagna på utsidan och insidan av fängelset är att de
hamnar med liknade umgängelse som har ett avvikande beteende. För att motverka det onda
beteende mönstret är man tvungen att sätta sig in bakom komplexiteten av rolltagandet, finna
budskapet bakom masken de intagna bär för att förstå varför de klev in i det från början.
Nyckelord: Avvikande, Rolltagande, Intagna, ungdomar, interaktion, makt.

Abstract
To give a deeper look at role-taking, this study is based on a qualitative approach. The
objective is to create a greater understanding of why incarcerated young people step into a
role in a prison. In order to do this, the questions formulated are , What social factors
influence the inmates' behavior outside the prison ? What factors in the prison, they form to
assume a certain role growing? In order to create a broader understanding of the inmates’
world and role-taking the empirical data presented was collected through participant
observation and interviews conducted in the participant’s prison environment. Scientific
articles and theories that focus on the interaction process and an individual's role-taking and
development through various disciplines are engaged. These help explain relations of power
that interfere with young people in locked institutions such as the prison environment but also
the significance of schools in the development of role-taking by young people that sit inside a
prison.
The study has shown that young people step into role-taking steered by factors outside of
prison and factors inside the walls which have influenced and shaped them to distance their
self and embrace deviant behavior. A lack of guidance on the outside, experience of being
treated unfairly by institutions such as schools, social services and the Law of special
provisions for the care of youth (LVU). An interaction that is constantly present for the
inmates both inside and outside of prison is that they end up with in similar social circles
dealing with people that have deviant behavior. To counteract the vicious cycle of the
prisoners behavioral patterns one is forced to place oneself behind the complexity of roletaking, find the message behind the mask the inmates carry, to understand why they stept into
it
in
the
firstplace.
Keywords: Deviant, Role-taking, inmate, youth, interaction, power.
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Inledning
Vad definierar vårt beteende? Om man ser ett rolltagande som kan uppträda bortom ens egna
reflexivitet, kan vi då se saken från ett annat perspektiv? George Herbert Mead (Heimer och
Matsueda, 1994) definierar och målar fram hur en individ tar sig an ett rolltagande efter andra
genom den sociala sfären som de intagna ungdomarna befinner sig i. Denna undersökning
utgår från ungdomar som sitter i fängelse, här kan fängelset konstruera egna typer av
beteenden bland de intagna, vilket kan medföra att det kriminella mönstret fortsätter. Det kan
bero på assimileringen av en intagnas beteenden av tidigare sociala förhållanden på utsidan
som kan överensstämma med fängelsevärlden (Irwin och Cressey, 1962). Genom våra
iakttagelser bildar man en referensram, som förmodligen utgår från nödvändiga beteenden,
men de intagna ungdomarna måste först tilltala oss, då allt som existerar är ytterst av samma
slag. Vi tar till oss olika uppfattningar av beteenden som vi tolkar olika, bilder vi tar till oss
från våra uppfattningar kan ha med hur det urskiljs bland de roller vi tar till oss utifrån våra
och andras reaktioner (Glaser, 1956). Här målas en komplex värld framför oss, där intagna
ungdomar brottas med två olika maktordningar, men bara en av makterna dominerar för
majoriteten av samhället. Foucault (2003) menar att vår sociala värld konstrueras av makten,
det kan ses som en produktiv kraft samtidigt som den kan ses begränsande, för att förstå
ungdomarna måste man veta vilka som har hamnat i kläm med de formella och informella
makterna. Den formella makten står för de värderingar och normer som råder inom samhället
och den informella makten för den som sätter sig emot reglerna och befinner sig inom en
avvikande socialgrupp. De brottas mellan en diskurs som inte kan förstås, om man inte får
möjlighet att uppleva en representation av deras berättelser. Här integreras Goffmans teser om
tron på rollen och totala institutioner, hur de intagna vill inverka på varandras uppfattningar
om sig själva, även hur de representerar sig själva när de introducerar sin karaktär inför mötet
med de andra. De intagna ungdomarna har kanske stått utanför samhället vilket förmodligen
ha gjort det svårt för dem att ta till sig de regler och normer som dominerar i samhället.
Becker (1978) menar att de individer som avviker från övriga människor i samhället kan ses
som symptom på den sociala desorganisationen som har omringat dem genom utanförskapet.
I fängelset konstruerar de intagna deras rolltaganden genom en ömsesidig transaktion mellan
varandra, där deras integritet hotas av en hierarkisk institution som vill förändra deras
karaktär (Goffman, 2004). Här gäller det att förstå vad den intagna ungdomen kommer att
göra för att finna det som behagar dem till att finna till rätta med sina inre konflikter och
misslyckanden de har upplevt längst vägen, då de ständigt definierar situationen de befinner
sig i (Heidemer, Matsueda, 1994). Ett reflekterande tänk har visat sig vara viktigt för att
kunna begripa sig på det bakomliggande syftet med de intagnas rolltaganden. Det
reflekterande tänket förstärks med tidigare forskning, min egen förförståelse som stärker
tänket bakom rolltaganden. En delaktig observation i de intagnas nuvarande värld och
intervjuer som återberättar deras berättelser på hur de intagna ser på saker och ting i relation
till varför de avvek från övriga samhället från början. Bakom masken är en komplexitet som
möjligtvis ämnar besvara och ge läsaren en ökad förståelse och insikt på varför intagna
ungdomar distanserar sig från samhället och kliver in i ett visst rolltagande. Man kan
antagligen inte ta ett rolltagande om man saknar ett manus och rimligtvis när man gestaltar sin
roll inför andra ligger det ett budskap och en djupare mening bakom det (Goffman, 2010).
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Problemformulering
Det var viktigt för mig att förstå hur vi individer i själva verket inte kan begripa oss på ett
rolltagande om vi inte sätter oss in i deras diskurs. Många intagna ungdomar upplever
förmodligen att de är missförstådda i ett dominerande maktsystem, där deras syn på
värderingar och röster tystas ner. De får antagligen inte hjälpen till att förstås på rätt sätt när är
i utanförskap och med hur de ska applicera deras tankemönster inom denna sociala värld som
råder inom ett konventionellt samhälle. I artikeln Role-Taking, Role commitment, and
Delinquency: a theory of differential social control (1994) som är skriven av Karen Heimer &
Ross L. Matsueda, diskuterar att ett rolltagande är som en spegelbild av vår miljö och vilka
individer vi integreras med genom interaktioner. Problemet ligger inom vilken sorts
umgängelse vi har som definierar till slut rollen vi kliver in i. Inom detta fall gäller det
individer som hamnar i interaktion med andra som har ett avvikande beteende som kan
upplevas som en problematisk faktor och formning av en individs beteendemönster. Daniel
Glaser förklarar i artikeln ”Criminality Theories and Behavioral Images” (1956) att Språket
definierar vår mänskliga handling, genom språket konstruerar vi bilder av vilka aspekter av
lagen som vi kan abstrakt uppfatta och relatera till andra. Här kan handling förklaras utifrån
en rationell drivkraft, många olika typer av språk formar nya bilder av hur individer beter sig.
Problemet ligger slutligen i artikeln inom vilket språk och världsuppfattning man tar till sig
som kan forma vårt beteende till ett avvikande beteende.
Johan Irwin och Donald R. Cressey skriver i deras artikel, ”Thives, Convicts and The Inmate
Culture”(1962) att en intagens kultur tyder på att de intagnas beteende formas efter det system
som utgår från hur de intagna förhåller sig till varandra och hur de integreras inom
fängelsesystemet. Problemet kunde grunda sig i att de intagna kommer från svåra sociala
förhållanden där de påminner varandra från utanförskapet om hur de ska förhålla sig inför
varan. I artikeln Role-taking and Interaction (2004) som är skriven av Alicia D. Cast utgår
hon från hur vi individer lever oss in och föreställer oss på många sätt hur andra tänker och
känner, detta för att vi ska kunna uppleva och anpassa oss till den sociala miljön som vi
befinner oss i som andra. Detta kan då relateras till hur intagna ungdomar i ett fängelse och på
utsidan i samhället har haft svårigheter att veta exakt vart de platsar in.
Här är det viktigt beakta deras reaktioner, för när deras världsbild konfronteras kan det
antingen tala om för oss hur de på gott och ont har definierat deras tidigare livs situationer.
Antal ungdomar sitter i fängelse runt om i Sverige har vanligast begått grova våldsbrott och
rån, utifrån kriminalvårdens statistik sitter 657 stycken inne från åldern 18-24
(kriminalvarden, 2015). Men vad har egentligen lett att dessa ungdomar hamnar inom denna
slutstation? Vad behöver man göra för att hjälpa de ungdomar som sitter inne, hur kan man
förstå sig på deras beteendemönster. Ungdomar bär förmodligen på en karaktär som ständigt
behöver uppmärksammas och lyssnas på. Genom deras rolltaganden kan vi antagligen se en
reflektion på samhällets brister, där deras rolltaganden inte bara är ett uppträdande utan ett rop
på hjälp. Oavsett om ungdomen sitter inom en låst institution eller på ute i det fria, kan man
förmodligen finna att deras beteendemönster kan tendera till att vara likadant beroende på
vilket socialt umgänge och miljö man befinner sig inom. Men vad behöver vi förstå för att
kunna bryta detta mönster som gör att de kliver in i ett visst rolltagande? Vi måste få deras
berättelser hörda, detta kan antagligen hjälpa oss förstå deras rolltaganden och förra dem
närmare samhället istället för att distansera dem.
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Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att skapa en ökad förståelse om varför intagna ungdomar
kliver in i ett visst rolltagande i ett fängelse.
Mina forsknings frågor lyder, Vilka sociala faktorer påverkar de intagnas beteendemönster
utanför fängelset ? Vilka faktorer i fängelset formar de till att inta ett visst rolltagande?

Avgränsning
Jag valde jag bort kriminologiska teorier för att endast fokusera på de intagnas
beteendemönster, även om man kan uppleva att det skulle vara relevant inom denna
forsknings område. Denna undersökning har istället ämnat studera relationerna som sociala
processer, institutioner och de olika miljöer som påverkar beteendet hos de intagna
ungdomarna. Hur de definierar sig själva i interaktion med andra och miljön de befinner sig
inom. Vilket kan förmodligen påverkat ungdomarna på individnivå samt gruppnivå till att inta
ett visst rolltagande, därmed blev valet av teorierna sociologiska till deras karaktär för att
stärka denna syftet till denna undersökning för att bevara en sociologisk utgångspunkt. Detta
för att rikta fokusen mer på individen än brottet i sig.

Disposition
Jag har valt leda in läsaren på tidigare forskning här för att breda deras förståelse på vad
tidigare undersökningar har att säga om fenomenet jag undersöker. Teoretiska utgångspunkter
kommer direkt därefter, detta för att teorierna samt de vetenskapliga skrifterna skapar en
rödtråd. Efter teori valet har jag valt att stapla upp min metod del för att ge läsaren en närmare
inblick på hur jag har utfört denna studie. Detta för att ge läsaren en tydlig struktur för hur jag
har gått tillväga för att besvara mitt syfte och frågeställning. Resultatet och Analysen
integreras i avsnittet resultat, här presenteras de intagnas narrativa berättelser och en
djupgående analys för att öka förståelsen av deras rolltaganden. Därefter avslutas det med
diskussion, slutsats, referenser och två bilagor. Den första bilagan är intervjumallen jag har
utgått ifrån och den andra bilagan får läsaren en närmare titt på en artikel som är skriven av
Brottsförebyggande rådet som jag är med i, detta för att ge djupare inblick och relation till
min förförståelse.
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Tidigare forskning
Här fann jag det svårt att finna nya artiklar som kunde lämpa sig lika bra på min forsknings
område. Därför valde jag av kvalité oavsett när de är skrivna. Artiklarna är avgränsade till
rolltagande utifrån olika aspekter som berörde mitt syfte och frågeställning. De nyare
vetenskapliga skrifter jag kunde hitta hade deras centrala utgångspunkter från ett
kriminologiskt perspektiv. De lyfter fram yttre faktorer som kunde påverka individerna och
brotten i sig och varför en individ begår ett brott. Dessa skrifter jag har valt gav mig en
djupare inblick på hur individer ser och tolkar sin omvärld i relation till sitt eget rolltagande.

Rolltagande
I artikeln” Role-Taking, Role commitment, and Delinquency: a theory of differential social
control” (1994) som är skriven av Karen Heimer & Ross L. Matsueda lyfts det fram att
utgångspunkterna inom artikeln är sociologisk. Ett avvikande och kriminellt beteende är något
som har påverkat och styrts av samhället i stort. Matsueda utgick från en teori att ett brottsligt
beteende byggde på en symbolisk interaktionism, vilket innebär att människan utvecklas
genom språket. Det gör det möjligt för individen att ta till sig en reflekterande medvetenhets
intelligens, ”liksom att den personliga identiteten är av socialt ursprung”(Ne, 2016: symbolisk
interaktionism). D.v.s. synen man har på sig själv genom andra, i reflektion till hur andra
bedömer och uppfattar en.
Artikeln avser att söka förståelse genom att identifiera ett bredare utbud av individnivå och de
mekanismer som befinner sig inom den sociala kontrollen. Matsueda utgår från en symbolisk
interaktionistisk växelverkan teori av brottslighet. Här anses misskötsel som något väsentligt
vilket påverkas av reflekterade bedömningar av sig själv som en normbrytare. Det har i sin tur
bestäms utifrån föräldrarnas etiketter för ungdomar som bryter mot de regler och normer som
råder inom samhället. Med etiketten menas det att man vill avgränsa ungdomarna från andra
sociala grupper som avviker från övriga samhället. George Herbet Meads tes om hur en
individ tar sig an ett rolltagande är något Matsueda grundar sin förklaring på, han menar att
Mead ser rolltagande som nyckeln till social kontroll. En interagerande individ är någon som
tar till sig rollen av andra, genom att personen framställer sig själv som ett föremål för andras
synpunkter. Matuseda menar vidare att detta är något som Mead menade att det sker via våra
handlingar där en social transaktion uppstår i mötet med den andre.
Den sociala transaktionen bygger på att ett rolltagande måste vara ömsesidigt mellan de
individer som integrerar med varandra för att denna transaktion ska vara möjlig. Processen
sker genom en social kognition, alltså hur vi förhåller vår bild av oss själva i relation till
andra, som uppkommer inom situationer som är problemfyllda. Detta är något Matsueda
menar att det förklarar sig självt när det kommer till kriminalitet(Heimer & Matsueda, 1994:
366-369). Matsueda menar att det reflekterande tänket blir i detta fall viktigt för att kunna
begripa sig på brottsligheten, då ungdomars beteenden formas i interaktion av andra
mänskliga beteenden, beteenden som är influerade av avvikande grupper i samhället.
Matsueda går närmare in på fem stora processer, där ett rolltagande kan medföra risker för ett
utvecklande av ett kriminellt och avvikande beteende(ibid:367). (1) Innebörden av jaget utgår
från ens egna själv reflektioner, som grundar sig genom ens egna bedömningar från de regler
man bryter som kan påverka brottsligheten. En del av funktionerna är till för att skapa stabila
betydelser av ens egna själv som blir relevant för ett avvikande beteende, som uppstår dels
genom processer inom rolltagande.
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(2) Det andra går närmare in på attityder, hur de förhåller sig till brott, där attityder ses som
ett anlag som kan påverka sannolikheten för ett brottsligt beteende. Det kan leda bort en
individ från de normer som råder i samhället. Handlingar som ett rolltagande tar till sig i
problematiska situationer. Matsueda förklarade utifrån Meads tes att attityder kan ses som
viktiga då och betydande som ett symbolisk värde, där betydelsen kan vara sammanfallande
bland än själv och andra(ibid:367). (3) Att förutse ett brottsligt beteende kan innebära att man
måste förutse reaktionen av den generaliserade andra, vilket innebär att individen formar sin
egen identitet utifrån det och sitt själv som påverkas av ens närstående.
Genom rolltaganden kan individen bli medveten kring deras sätt att uppföra sig i jämförelse
till andra individers beteenden. Detta är något som kan i sin tur påverka deras
självuppfattning, vilket kan leda om att tänka genom konsekvenserna av ens egna handlingar
och vilken grupptillhörighet man befinner sig inom. Förmågan att förutse reaktioner av andra
och kunna se sitt egna själv ur ett objektivt perspektiv kan leda människan närmare en ljusare
framtid och ifrån sitt nuvarande problem(ibid:367). (4) Här menar Matsueda att Mead utgår
från att ett rolltagande innebär att om en person associerar till vänner med normbrytande
beteende ökar sannolikheten att man utvecklar ett brottsligt beteende direkt eller indirekt,
motsatta effekten gäller om man associerar till vänner med en proaktiv inställning(ibid). (5)
Ett brottsligt beteende kan uppträda bortom ens egen tanke reflektion, reflektion över
specifika situationer, vanor och tidigare erfarenhet. Dessa reflektionen tillåter en individ att
veta hur man ska förhålla sig inför framtida möten med liknande situationer utan att ha någon
större tanke verksamhet bakom. Så länge man förhåller sig till ett socialt accepterat beteende
och genom att inta den rollen fungerar det. När en individ i problematiska situationer
upprepningsvis löser det genom att bryta mot lagen, så är det inte längre ett problem eller
något brottsligt beteende för individen. Då rolltagandet sker automatiskt menar förklarar
Matsueda i relation till Mead, att ett manus tilltalar rollen som individen tar till sig. Detta är
något som har visat sig få stöd genom tidigare psykologisk forskning som har påträffat att ett
beteende kan ske automatiskt istället för att utgå från reflekterande situationer som man
tidigare varit med om(ibid:367-368).
Man kan se ett visst rolltagande som något som styrs av ett större socialt system, där sociala
organisationer gestaltas av olika roller och perspektiv som begränsar form, innehåll och
deltagare i samverkande syfte. Vilket innebär, när en individ tar rollen som den generaliserade
andra i själva organisationen av gruppen förhåller sig man utifrån ett kognitivt perspektiv. Det
gör att man kan se individer utifrån deras beteenden och försöker finna sin platstillhörighet
bland gruppen. Man gör det för att man vill anpassa sitt beteende enligt de normer och
värderingar som förväntas som t.ex. Kriminalvården med de intagna och intagna mellan
varandra till vad som förväntas inom institutionen.

Den Intagnas fängelsekultur och roller
Johan Irwin och Donald R. Cressey skriver i deras artikel, ”Thives, Convicts and The Inmate
Culture”(1962) att en intagens kultur tyder på ett beteende system som baserar sig på hur
olika intagna förhåller sig till fängelsesystem på olika sätt. Efter att de hade bedrivit en
forskning och observation av de intagna kunde en uppfattning skapas till hur de intagnas
beteenden stimuleras av den inre kretsen som samexisterar med de andra intagna i fängelset.
Irwin och R. Cressey menar att det finns en distinktion mellan fängelsekultur och kriminell
subkultur, då en fånges beteende anses vara en del av fängelsekulturen, motsätter dem sig
emot det.
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De menar att det inte är något utmärkande för fängelset överhuvudtaget. Man har sett att inom
nya skrifter har uppfattningen gällande beteendemönstret bland intagna haft en ytters lite
påverkan från omvärlden(ibid:142-143). Detta är något som de refererat tillbaka till Goffmans
tes om totala institutioner, att när en intagen anländer till institution blir hen avskalad av
omvärlden och dess stöd som medföljer för att förödmjuka den intagne. Man placerar ett antal
individer i ett litet utrymme där resurserna är begränsade. Irwin och R.Cressey menar vidare
på att olika forskare hävdar utifrån tidigare publikationer om området, att detta är skälet till att
det ser ut som det gör inom ett fängelse. Här menar man att det sker på grund av en situations
anpassade system som har formats efter de olika villkoren som medföljer en intagen under
hens tid i fängelset.
Richard Andrew Cloward var en amerikansk sociolog som menade att de intagna kunde
uppleva en nedbrytning utifrån vilken status man kunde tillhöra och hur de ska förhålla sig till
fängelsemönster som samexistera med de intagnas fängelseliv. Med status kontrollen kan en
intagen med en ”politiskt” rolltagande påverka fängelsekroppen genom tjänst och gentjänster,
olika typer av intagna kan genom tjänstemän utöva en viss kontroll, länge man finner rätt
person och den rätta rollen(ibid:143). Här menar Cloward att den rätta rollen kan få den
intagna att klättra högt i det inbyggda värdesystemet som existerar i fängelsevärlden, något
han menar vidare på att toleransen av tjänstemännen finns eftersom det upprätthåller en form
av status. När man har nått toppen på näringskedjan bland status hierarkin bland de intagna, är
man insnöad och fast i det gamla beteende mönstret. Något som har förkastats på utsidan av
fängelset och även inom de institutionella normerna. Utifrån tidigare publikationer hävdar
vissa forskare att en intagens inställning och ställningstagande till fängelsemiljön var något
som berodde på själva rolltagandet den intagna tar på sig och förhåller sig till de normer som
råder i fängelset.
En tanke är att fängelset producerar egna typer av beteenden bland de intagna, vilket håller
ingång det kriminella mönstret mer än det traditionella beteendemönstret som en intagen tar
med sig utifrån. Oavsett om man är en nykomling i miljön av ett fängelse beror assimileringen
av en intagnes beteende av tidigare sociala förhållanden på utsidan som kan överensstämma
med fängelsevärlden. Irwis och R.Cressey skriver vidare att en av forskarna vid efternamnet
Schrag hade utfört en studie gällande de intagnas olika sociala bakgrunder och karriärer på
utsidan för att finna något samband. Schrag’s syfte var att undersöka de intagnas förre och
efter erfarenheter av ett fängelse, han kom fram till att asociala individer var mer väl
orienterade runt den kriminella miljön, då de har föds upp i den.
De har livnärt sig genom den organiserade brottsligheten, de har haft tillgång till rätta
kontakter, denna livsstil har även inte gjort dem främmande för institutioner menar Schrag.
Många av de intagna har praktiskt vuxit upp inom låsta institutioner. Fängelset är enligt
Schrag ett inofficiellt socialt system som har sitt ursprung av institutioner som reglerar en
individs beteende(ibid). Intagna som kan förknippas med varandra till liknande problem inom
deras fängelse vistelse finner oftast en gemensam motivation till att utveckla en meningsfull
interaktion mellan varandra. Dessa interaktioner kan basera sig efter deras sociala positioner
och rolltagande de har infört de sociala normerna som råder inom fängelset.
En av forskarna som nämns i denna artikel, Grarrity, utgår från ”urbefolkning” som ett
begrepp. Med detta begrepp menar han att det utgör grunden för det breda normsystemet och
fängelsekoden som existerar. Det framhäver den intagnas roll och position i fängelset vilket
skapar ett utrymme för den intagnas roll att påverkas av den sociala världen de befinner sig
inom(ibid:143-146).
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Språk

uppfattningar

av

olika

beteenden

Språk förklarar en mänsklig handling, det väcker bilder av vilka aspekter av lagen som kan
abstrakt uppfattas och relateras till andra fenomen. En handling kan förklaras utifrån en
rationell drivkraft, många olika typer av språk formar nya bilder av hur individer beter sig,
skriver Daniel Glaser i artikeln ”Criminality Theories and Behavioral Images” (1956).
Begrepp som har ett psykologiskt ursprung som ”kraft” och ”stimulans” och respons ger
mening åt våra mänskliga observationer menar Glaser då vi kan förstå bilderna vi skapar i
samband med interaktion på ett bättre sätt. Våra iakttagelser bildar vår referensram där vi
utgår från nödvändiga beteenden som tilltalar oss. Detta medför att vi kan avgöra vad vi bör
ta till oss och vad som ska uteslutas (Glaser, criminality theories and behavioral images,
1956:433).
De underliggande teserna om kriminalitet grundar sig ur ett monistiskt perspektiv, vilket
innebär inom filosofin ”att allt som existerar ytterst är av ett och samma slag”(Ne:2016:
monism). Olika uppfattningar av beteenden ger oss olika tolkningar av bilder som vi tar till
oss från våra uppfattningar, vilket kan urskiljas bland de roller vi tar till oss utifrån våra
reaktioner som spontanitet och de yttre och inre krafterna menar Glaser(Glaser, criminality
theories and behavioral images, 1956:433).
Det indikerar på att bildspråket vi har om en individ kan innebära att en inre kraft lever inom
personen som kontrollerar och styr beteendet. Glaser skriver vidare att en italiensk läkare
även kriminalantropolog vid namnet Cesare Lombroso menar att vissa individer begår
kriminalitet på grund av att det är av förutgående orsaker som har med biologiska strukturer
att göra. Men detta är något som inte har något direkt samband till kriminaliteten menar
Glaser, då det innebär att man inte har förmågan att relatera till andra beteenden eller har en
egen fri vilja(ibid). I artikeln poängteras det vidare att människor som befinner sig
beteendemässigt inom det kriminella mönstret skiljer sig åt från andra, då många subjektiva
och objektiva aspekter separeras åt. Glaser menar att vi försöker begripa de föreställningar om
kriminellt beteende, för att förstå ett sådant beteende, men i verkligheten utgår man hellre från
teorier inom området som på något sätt förklarar en komplex bild av beteendet(ibid).
Rollspel är något som har influerats från teatern, något som format vår bild av ett beteende
bland olika individer. Individer vars avsikt att rikta sina åtgärder utifrån deras föreställningar
och grundval av hur andra människor ser på dem. När man väljer att sätta sig in i en annans
beteende från vårt eget perspektiv, då sker en process av identifiering skriver Glaser(ibid).
Med andra ord, menar Glaser att individer med en lägre status inom den kriminella världen
identifierar sig själva med yrkes kriminella med en högre status, vilket blir deras
referensgrupp. Detta är något som förblir ett frivilligt val av beteende, speciellt inom
situationer som medför rollkonflikter. Man vill uppnå en acceptans i den grupp man befinner
sig inom och identifierar sig själv med, t.ex.de intagna bland varandra i fängelset, hur man
relaterar till andra individer som tillhör andra grupper(ibid). Glaser menar att den vanligaste
grunden för rationalisering av kriminella är deras uppfattningar och jagandet efter att kunna
identifiera sig själva. Vilket ses som något nödvändigt men samtidigt som en egna fri
viljan(ibid:447).
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Interaktion och rolltagande
Detta är en artikel skriven av Alicia D. Cast, Role-taking and Interaction (2004) skriften har
till syfte att utifrån en longitudinell studie förklara människors val av rolltagande i interaktion
med varandra. Hon utgår huvudsakligen från ett gift par för att förstå hur samspelet av deras
interaktion fungerar och går till.
Huvudfokusen för denna undersökning kommer fokusera sig på förståelsen och förklaringen
av varför vissa människor kliver in mer i ett vist rolltagande än andra. Genom våra fantasier
kan vi forma vårt egna perspektiv av andra människor, vi skapar även föreställningar om hur
det verkar vara än annan menar Cast (2004). Vi lever oss in och föreställer oss på många sätt
hur andra tänker och känner, detta för att vi ska kunna uppleva och anpassa oss till den sociala
miljön som vi befinner oss inom som andra(ibid).
Cast skriver vidare att George Hearbet Mead menar att det faller oss människor naturligt att
inta ett rolltagande och att interaktionen med andra är nyckeln till utvecklingen. Genom att
integrera med andra individer formar vi en bredare förståelse för de olika positionerna som vi
kan inta med våra rolltaganden och hur vi förhåller oss till de andra som bor och lever i
samhället(ibid).
Genom förståelse lär vi oss hur vi ska tilltala varandra samt lär vi oss att sätta oss in i den
andras värld och se den från deras perspektiv som de ser det. Genom att man kan sätta sig
inom andras perspektiv tillåts även individen att vara medveten och ta lärdom av andras
beteende reaktioner, kan vi anpassa vårt beteende(ibid). Vi lär oss kontrollera vårt beteende,
genom att uppleva de känslor den andra gör, lär vi oss att undvika eller ta itu med de negativa
känslorna, eftersom man vill framställa en positiv självbild av sig själv i en större grupp.
Beteenden som inte accepteras i en större grupp är något som individen väljer att utesluta,
faktorer som skulle få än att bli utfryst från gruppen, t.ex. en intagens förhållningsätt till de
övriga i grupp(ibid:297-298). Cast förklarar vidare att genom ett rolltagande konstrueras
meningsfyllda betydelser bland grupper, genom kommunikationer utbyter man åsikter med
varandra, här menar hon att vi förstärker varandras uppfattningar och perspektiv om varandra.
Vidare i artikel har man funnit att ett rolltagande har varit mer främjande än hämnande i
relation till beteendet, men ett rolltagande kan även leda till någons fördel genom att utnyttja
rätta metoder för att komma åt en egen vinning. Med det menar Cast att individer som intar
roller tar till sig mer kunskap och finner vilka knappar hen ska trycka på för att påverka de
individer man befinner sig i interaktion med(ibid:298).
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Teoretiska utgångspunkter
Foucault-diskursanalys
Michel Foucault har spelat en central roll i utvecklingen av diskursanalys genom både
teoretiskt arbete och empirisk forskning. Begreppet diskurs kan förstås som ett sätt att tala
om, hur man förhåller sig till världen och den omgivningen man befinner sig inom.
Diskursanalys är en grundläggande enhet som Foucault analyserar i flesta av hans studier, han
målar fram det som ett system som gör det möjligt att förstå och tolka saker, länge man
resonerar inom diskursramen. Saker som sägs utanför en diskurs är något som inte fungerar.
Foucault följer den allmänna sociala konstruktivism premissen, vilket innebär att verkligheten
eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, de är produkter av människor i samspel
med varandra och kollektivt handlande(ne: konstruktionism). Kunskapen vi tar till oss är inte
bara en återspegling av verkligheten, det är en begreppslig konstruktion som hjälper till att
avgöra vad som är sant eller falskt. Foucault undersökte huvudsakligen regimers strukturer,
regler som talar om vad man får och inte får säga(Phillips och Jørgensen, 2002:12–14).
Foucault menar att makten aldrig är absolut utan den är föränderlig då den samspelar med
många olika relationer(Foucault, 2003:236–237). Makten ligger till grund för konstruktionen
av vår sociala värld och för den särskilda förhållningsätt som världen bildas efter, som det kan
vara talade om. Det utesluter alternativa sätt att man kan vara på och prata om, vilket innebär
samtidigt som makt är en produktiv kraft är den även en begränsande kraft.
Foucault hävdar att det inte är möjligt att få tillgång till en universell sanning eftersom det är
omöjligt att tala från en position utanför diskurs, det finns ingen flykt från representation.
"Sanningens effekter" skapas inom diskurser. Makten tillhör inte staten, grupper, individer
eller grupper med särskilda intressen, makten är spridd över olika sociala praktiker. Det som
gör makt bra och accepterat är att det inte bara tynger oss med begränsningar, makten
producerar en diskurs som betraktas som ett produktivt nätverk som löper genom hela
samhällskroppen nya möjligheter, istället för att endast ses som negativt och undertryckande
funktion(Phillips och Jørgensen, 2002:12–14).
Således makt kan ge förutsättningar för det sociala, produceras vår sociala värld som leder till
att föremål separeras från en annan, vilket leder till att man kan uppnå sina individuella
egenskaper och relationer till varandra, t.ex. kriminella har fått egna områden med
institutioner, fängelser(ibid:12-14). Där makten existerar samexisterar även ett motstånd, i
detta avseende är makten mellan kriminalvårdare och de intagna, ett sätt att behålla en fasad
gentemot krimianalvårdare, de övervakande tjänstemännen. Detta för att förhindra ett negativt
beteendemönster inom det kriminella tänket i framtiden. Makten förekommer i alla relationer
mellan människor menar Foucault, det är som en inneboende kraft, denna kraft kan både
förändra och påverka individers olika relationer vilket kan tänkas med rolltaganden i låst
institution och utanförskap(Foucault, 2003:236–239).

Goffman Totala institutioner
Enligt Goffman anländer en nyinkommen intagen till fängelset med en beteendekultur, vilket
följer med från deras privata värld. Vilket innebär ett sätt att uppföra sig på och bete sig efter
som de gjorde fram tills de blev fängslade. Ett begrepp Goffman går närmare in på är den
intagnes, jaguppfattning. Vilket han menar, hur än de intagna har förhållit sig till deras
personlighetsstruktur är strukturen formade från tidigare omgivning. Det har lett till att deras
världsbild uppmuntrats av ett tidigare beteendemönster som tystas ner av ett större
maktsystem som hotar deras integritet.
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Vilket leder till ett uppförande av den intagne att handla ut efter att försvara sin integritet då
den hierarkiska institution vill förändra den intagnes personlighet, det leder till att den intagna
går därefter ett eget behag för att finna till rätta med konflikter och misslyckanden, då deras
jag uppfattning tystas ner systematiskt av en större makt systemet de befinner sig inom,
fängelset. Inom en institution som fängelse finns ingen ersättande av egen levande eller unik
kultur, den domineras av en befintlig stark och kulturell värld som institutionen medför. Då
den varken eller behöver anpassas efter något annat. Goffman menar om en
kulturellförändring skulle inträffa kommer orsaken ligga till grund på frånvaro av de sociala
förändringar som sker på utsidan av fängelset, som hämnar den intagna att utvecklas i takt
med övriga samhället. Intagna som länge varit förvarade inom en institution kan en
”diskulturation” ske. Detta menar Goffman att en intagen inte blir tillräckligt
återanpassningsbar och redo för livet på utsidan. Enligt Goffman är en institution ledande och
hierarkiskt uppbyggd där de intagnas liv är underordnade och beroende av institutionens
organisation (Goffman, totala institutioner, 2014:13–23).

George Hearbet Mead- ”Självet, ’I’ och ’me’ ”
Mead menar att människan inte alltid är social genom att vara sällskaplig och utåtriktad, det
sociala är något som utgår från det psykiska. Vi människor är sociala i den meningen att
människan inte kan vara interagerande innan man blir medveten och formad till en karaktär.
Begreppet självet är något som innebär att man befinner sig inom en miljö med signifikanta
gester. Detta är något Mead menar är nödvändigt för att man ska utveckla ett själv, där gester
verkar tillbaka på den individen som utför dessa gester.
Vi kan vara subjektiva som objektiva i den benämningen att vi som människa kan objektifiera
oss själva, något som är utmärkande för Mead. Med objekt menas att när man som liten växer
upp tar man till sig andras sätt att bete sig för att utveckla sig själv, detta beteende är något
som exempelvis kan utvecklas genom två vägar, ”rolleken” och ”spelet”(Heidegren och
Wästerfors, 2008:38–42). Med rollek tar man till sig som liten att man är olika karaktärer som
t.ex. brandman eller polis, detta för att testa sig fram genom olika personligheter.
Rollekarna man utför som liten är något som Mead menar är genomtänkt, man härmar vuxna
med särskilda roller med särskilda uppgifter inom samhället. Detta är något som har hjälpt
vårt själv att formas då vi som små objektifiera oss själva. För att vårt själv ska bli fullärt
måste vi som små ha tagit till oss andras attityder för oss själva(ibid:38-42).
Ett rolltagande enligt Mead är något som hålls inom ramarna för den sociala kontexten man
befinner sig inom och utövar. Det kan aldrig fungera om man inte är observant och samspelar
med andra som befinner sig inom samma sfär, förståelsen av andras beteenden är nyckeln.
Självet påverkas och formas av attityder inom den sociala grupp man befinner sig inom, i
detta avseende innebär attityd samma sak som gest, hur vi integrerar och tar till oss andra
människors handlingar. Samhället och vårt sociala umgänge är vår spegelbild, beroende på
vilken miljö och umgänge vi befinner oss inom är vi en produkt av själva interaktionen som
närvararat, där med, format oss. Rolltagandet blir ett slut resultat av ett inre objekt som vi
agerar subjektivt emot. Mead menar här att vårt själv är konstruerat av ”me” och ”I”, då ”me”
är vårat inre subjektivitet och ”I” är vår inre objektivitet. Utan dessa två faser hade vi som
människor varit helt blanka och tomma. Hade man inte haft ”me” hade individer varit enligt
Mead ”historielösa”, de tidigare interaktionerna som individerna hade varit med om hade
förlorat sin mening. Utan ”I” hade en individs bakgrund inte haft någon betydelse, vilket man
som människa hade förlorat en viktig fördel för sin utveckling(ibid:38-42).
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Goffman- Tron på rollen
När man ska leva sig in i en roll och utföra rollen förutsätter det att när man framträder inför
andra att de tar till sig de intryck som framställs menar Goffman. Personen som en observatör
ser framför sig förväntas att tro på det som gestaltas framför än. Konsekvenser kan förväntas
påverkas av personens handling i rolltagandet. Ett handlande som annars inte skulle uppstå
om personen inte utförde sitt beteende och egenskaper som rollen förväntas ha(Goffman, jaget
och maskerna, 2010:25). Vi använder oss av gester och påståenden som förstärker vårt
rolltagande, det gör vi genom ett samspel med andra, både medvetet och omedvetet. Vi vill
inverka på andras uppfattningar om oss, genom att styra in dem till den bild vi har målat upp
om oss själva. Vi representerar oss själva, vi lägger stor vikt på hur vi introducerar oss inför
möten med andra människor. Detta är något Goffman kallar för intryckstyrning, de agerar
som skådespelare med ett inövat manuskript, som i detta avseende, de intagna, där publiken
ständigt är observanta och när de förväntas agera utefter rollen blir t.ex. vi kriminalvårdare
åskådare(Heidegren och Wästerfors, 2008:61). Det kan vara ett bakomliggande syfte av en
individs rolltagande, personen behöver inte övertyga sig själv av rollen och de rutiner den
ställs inför, länge personen kan styra publiken (kriminalvårdarna & resterande intagna) i rätt
riktning med övertygelser som ska tolkas och tas till på ett sätt som personen väntar
sig(ibid:61). Goffman förklarar att i detta avseende har det inte något att göra med personens
egen trovärdighet i rolltagandet eller hur andra uppfattar det. Individen som varken kan eller
vill leva sig in eller tro på sitt rolltagande, har inte ett intresse av hur andra tolkar än. är i den
benämningen cyniska menar Goffman(ibid:25). Man är med andra ord en person som tas för
att vara ”ärlig”, men detta är något som Goffman menar att det inte behöver verka som det
framställs.
Personens rolltagande kan vara av en egen vinning eftersom detta ger personen makten att roa
sig med sina åskådare utefter det som tillfredsställer de avsikter som närvarar personens
rolltagande. Detta är något som personen vet att sina åskådare måste ta en seriös ställning till,
t.ex. rollerna och samspelet mellan kriminalvårdare och intagna. Goffman menar att vara en
person är som att alltid bära en mask, vi kan aldrig undkomma oavsett tid och plats att vi
spelar en roll, vilket är en medveten handling från vår sida. Genom dessa roller kan vi
identifiera varandra som även återspeglar tillbaka en bild av oss själva som vi kan känna igen
oss i(ibid:25).

Becker- Avvikare
Howard Becker menar att all form av sociala grupper skapar sina egna regler och försöker vid
vissa tider under olika omständigheter att genomdriva dem. Genom sociala regler definieras
en grupps beteende. Under vissa situationer kan ett visst beteende vara fel för vissa individer
medan det kan vara ett lämpligt och rätt sätt för andra att bete sig på.
De individer som bryter mot de normer och regler som råder inom samhället kan uppfattas av
andra människor i samhället som opålitliga. Individen betraktas som att hen inte kan leva efter
de regler som majoriteten av samhället är tvungen att leva efter, därmed blir denna individ en
avvikare i det övriga samhällets ögon. Becker menar att individen som står utanför samhället
inte får ta till sig de regler och åsikter som andra människor har om en, eftersom de andra är
inte berättigade att döma hens karaktär då de inte är priviligierade att göra det.
Detta eftersom att regel brytaren betraktar de andra som utomstående. Individer som står
utanför samhället kan ses som ett symtom på den sociala desorganisationen som har omringat
dem, Becker beskriver två olika grupper av människor i samhället, de som följer och främjar
de regler och normer som råder är den ”funktionella” gruppen och de som stör ordningen i
samhället ses som ”dysfunktionella”(Howard S, outsiders, 1978[1966]:6).
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Kriminalitet ses som en mental sjukdom i samhällets ögon eftersom de inte tillhör den sociala
normen. Beck menar vidare på att det som ses som funktionellt(tjänligt för samhället) och
dysfunktionellt (förhåller sig inte till samhället) är svåra att placera korrekt i praktiken att för
vad som gäller för respektive grupp inom ett samhälle bland sociala grupper. Man utgår från
ett sunt förnuft för att förstå och tolka varför och vad det innebär att vara en avvikare, med
förutsättningen att det är någon bakomliggande faktor som driver de individer som bryter mot
reglerna. Handlingar som bryter (eller verkar bryta) de sociala regler som råder(ibid:6-7).
Det kan därmed bero på någon egenskap hos den individ som bryter mot reglerna att de gör
det som är nödvändigt inom deras världsbild och oundvikligt, något de upplever att de borde
göra(ibid:4-8). Åsikter på det som ses som avvikande grundar sig i politiska konflikter menar
Beck. Reglerna som verkställs sker och avgörs inom politiken. Vilket beteende betraktas som
avvikande är något som fastställs och betraktas av politiken. En funktionell syn som man har
på de utomstående kan inte förstås utan den politiska aspekten eftersom det skulle begränsa
ens förförståelse, Beck menar att det är viktigt att veta vad som formar och påverkar våra
syner på saker(ibid:4-8).
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Metod-och-material
Kvalitativ-studie
Denna studie har en kvalitativ karaktär där en fördjupad förståelse eftersträvas. Den bygger på
en kärna av helhet förståelse och den sociala verkligheten som konstrueras från tidigare
forskning. För att uppnå den här fördjupade förståelsen har jag använt mig av
semistrukturerade intervjuer och deltagande observation. Ett samhälle som begrepp innefattar
en rad olika fenomen som påverkar och formar oss som individer (Arne & Svensson,
kvalitativa metoder, 2015: 9-11). Människor cirkulerar bland olika institutioner,
organisationer, grupperingar, nätverk och olika samhällsklasser som värderar samhällsnormer
utifrån deras verklighets uppfattning. Det är främst i relation med andra människor vi utökar
vår kunskapskälla inom den kvalitativa metoden (ibid: 9). För att jag skulle uppnå den
kunskap och information som har varit nödvändigt för denna studie har jag därför varit
delaktig inom det område jag har undersökt. Syftet med denna undersökning avsåg att skapa
en ökad förståelse om av varför intagna ungdomar kliver in i ett rolltagande i ett fängelse.

Mina forsknings frågor lyder, Vilka sociala faktorer påverkar de intagnas beteendemönster
utanför fängelset ?Vilka faktorer i fängelset formar de till att inta ett visst rolltagande? Tre
intagna ungdomars berättelser har tolkats för att finna en koppling på hur de betedde sig på
utsidan och hur de beter sig på insidan i fängelset. Berättelserna syftar till att ge läsaren en
djupare förståelse på hur de intagnas beteende påverkades och formades på utsidan, en inblick
på deras liv kan ge en tydligare förklaringar till varför de går in i ett rolltagande. Då jag
arbetar som kriminalvårdare har jag varit delaktig och närvarande i deras miljö, min tjänst
gjorde denna studie möjlig. Med denna undersökning vill jag belysa en ungdoms vardag,
verklighet, faktorer som omringar ungdomen på utsidan fram tills hen blir fängslad.
Ett rolltagande som inte alls kan tänkas vara främmande innan ungdomarna blev intagna inom
kriminalvårdens förvar. Ett viktigt moment för mig som utför denna studie är att skapa en
djupare förståelse för dem faktorer som skapar det här rolltagandet. Belysa de intagnas
perspektiv och syn av deras uppväx, besvikelser och förmågan av att känna en tillit för övriga
människor och samhället.
Vad har de intagna att säga oss, sociala faktorer kan tänkas förklarar hur saker och ting
påverkar dem som individer på utsidan, men utan deras inblick får man inte
helhetsförståelsen. Detta kan tänkas hjälpa någon som inte är insatt i kriminalitet, utanförskap,
som tidigare har stött på ungdomar med ett problematiskt beteende, att kunna försöka
uppmärksamma dem.
Semistrukturerade-intervjuer
Jag valde att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, jag utgick ifrån en intervjuguide
som jag hade konstruerat med specifika teman. Bakgrundsfrågor som kartlägger den intagnes
uppväxt, familjerelation och förutsättningar och sysselsättningar. Den sociala aspekten, den
intagnes umgänge på utsidan och syn på tillit gentemot vänner, den intagnes egen uppfattning
av hur samhället ser på en. Vilka erfarenheter den intagne har med myndighets utövare, vad
för upplevelse den intagne har från att ha suttit på fosterhem, eller slutenungdomsvård innan
ungdomen blivit intagen inom kriminalvårdensförvar.
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Inom en semistrukturerad intervju är det vanligast att man som intervjuare har med sig ett
formulär med få frågor eller kategoriserade teman som är breda som samtalats fokus kretsar
kring (Alvehus, 2013: 82-83).
Det gjorde att mina intervjupersoner kunde tala fritt och forma sina svar ut efter deras
bekvämlighet.
De intagna har alltså lättare att påverka intervjuns innehåll, vilket ledde till att jag kunde
lyssna ett tag på de intagna samtidigt som jag utformade följdfrågor(ibid:83). Då fokusen låg
på de intagnas berättelser, valde jag bort att anteckna samtidigt som den intervjuade talade,
istället gjordes en ljudinspelning av samtliga intervjuer. Då det var av vikt för mig att de
intagna skulle känna sig avkopplade och bekväma, att inte uppleva intervjun som förhör utan
istället som ett öppet samtal, var det viktigt att jag inte talade med dem som de vore intagna,
utan mer direkt till dem och personligt(ibid:83). Intervjuarna genomfördes på anstalten där
ungdomarna satt på, inom anstalten finns det personalrum som skiljer sig miljö mässigt från
deras avdelning på anstalten som upplevs mer fängslande och institution bevarande än vissa
personalområden eller besöksrum. När jag tog med intervjupersonerna, var jag civilklädd, för
att skapa en neutral och avslappnad känsla, att de intagna inte skulle misstolka eller uppleva
någon form av auktoritärt med intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 45 minuter eller lite mer
över en timma. Mycket baserade sig på ifall jag hade fått den informationen jag upplevde
lagom för denna studie.
Jag utförde transkriberingarna direkt efter samtliga intervjuer, då det mesta var färskt i
minnet. Valet av semistrukturerade intervjuer inför denna studie istället för strukturerade
intervjuer, var att informationen som är relevant skulle kunna begränsas eller aldrig komma
fram på samma sätt då intervjuerna är förutbestämda med förutbestämda svarsalternativ,
vilket skulle kunna ge missledande och felaktig information för denna undersökning(ibid:83).
Under samtliga intervjuer dök det upp nya alternativa följdfrågor som var intressant och mer
personliga, vilket gav olika förståelser och perspektiv inom ett och samma tema. Under
transkriberingen utlämnades viss information som är sekretessbelagt, mer om det kommer jag
gå in på under etik.
Intervjupersoner
Till en början ville jag genomföra fyra till sex intervjuer med intagna i anstalten, det sitter nio
intagna ungdomar totalt. Det slutade med att jag intervjuade tre intagna istället.
Då jag arbetar på kriminalvården var det inga svårigheter att komma i direkt kontakt med de
individer som var av ett intresse för min undersökning, både på gott och ont. Då de intagna ser
mig som en karaktär med en auktoritär position över dem. Detta gjorde att majoriteten av de
intagna inte ville ställa upp, många upplevde oro över känslig information som skulle tilldelas
till mig. Något de intagna antagligen upplevde att jag inom min auktoritära position skulle
kunna använda emot dem. Sen fanns det vissa som inte ville vara med eller dela med sig
information som för dem kräver mycket tillit att dela med sig av. Slutligen valde jag tre
stycken intagna jag hade fått en närmare kontakt med.
Dessa ungdomar som sitter inne etablerade en relation med mig som vårdare, de kände att de
kunde vända sig till mig och ventilera om deras bekymmer och prata allmänt om saker, här
upplevde jag att det existerande en form av bekvämlighet och trygghet i våra dialoger. Något
jag kunde bygga vidare på, då relationerna formades med tiden till en form av tillit, då de
kunde prata med mig trots att jag bar den blåa uniformen.
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Jag bestämde mig till slut att intervjua dessa tre intagna, och avgränsa mig endast till tre,
eftersom genom intervjuerna ville jag få fram deras narrativa berättelser, vilket jag presenterar
i resultats del. Då syftet är att få en djupare förståelse för rolltagandet och deras beteende
mönster, utgjordes ett strategiskt urval i det här fallet. Då jag vet vad fenomenet är som
undersöks valdes samtliga intagna strategiskt ut, urvalet underlättades med att hjälpa av mina
undersökningsfrågor.
Detta för att jag känner till båda miljöerna jag studerar, men med detta urval finns det risk att
jag blir för taktiskt och leder undersökningspersonerna för mycket ditt jag vill.
Jag gjorde mitt bästa att lämna ett stort andrum för att de intagna skulle kunna talafritt för hur
de vill besvara mina temafrågor och följdfrågorna utifrån deras bekvämlighet(Alvehus,
2013:67).
Tanken med avgränsningen är att de intagnas berättelser är informationsrika och de kommer
framträda som huvudkaraktärer i denna studie. Genom deras berättelser kan en ökad kunskap
öka gentemot de andra intagna på anstalten till varför de kliver in i ett rolltagande. Men detta
innebär inte att de intagna jag intervjuar kommer representerar de övriga intagna till varför de
beter sig på ett visst sätt, utan mer att det kan underlätta genom djupare förståelse och inblick
på de sociala faktorer som har omringat och format de intagnas beteenden.
Deltagande observation
Chicagoskolan sågs som en viktig inspirationskälla för etnografiska studier och deltagande
observationer. Etnografiska studier innebär att jag som utför denna undersökning tar del av de
intagna som studeras. De intagnas beteenden observeras enskilt och i grupp för att få en
närmare inblick på varför de beter sig på olika sätt under olika situationer(Ahrne & Svensson,
2015:97–99).
De fördelar som kommer med deltagande observation är att man kan gå in på djupet och
förstå olika scenarion som sker bland de individer man undersöker. Betraktar man endast de
intagna utifrån, ger det inte en rättvis bild av varför de uppför sig och är på ett visst sätt
(Ejvegård, 2009:76). Det finns två typer av deltagande observationer, dold och öppen, med
den dolda döljer forskaren sin identitet för att komma åt hur de individer som faller inom
intresseområdet, beter sig informellt. En öppen observation, har man informerat samtliga
individer som ska observeras och vad undersökningens syfte är, i mitt fall har inte den dolda
observationen varit något alternativ.
Då de intagna vet redan vem jag är, kan jag inte byta ut mina kläder till samma som dem och
spela att jag själv är en intagen, trots att det hade varit spännande. Det hade varit svårt att leva
upp till kriterierna för det vetenskapliga rådet när det gäller informations och samtyckeskravet
med den dolda(Ahrne & Svensson, 2015:98–100).
En nackdel som befinner sig inom den öppna observationen är att de intagnas beteende
påverkas av min närvaro då det vet om att jag utför en studie, detta kallas för ”forskareffekt”
(ibid:100). Efter att de intagna blev informerade om att jag skulle utföra en observation på
dem, avvaktade jag ett tag, tills jag upplevde att de såg mig som en vanlig kriminalvårdare
som var där för att jobba på som vanligt och inte studera dem. Detta för att komma åt deras
rolltagande ännu bättre. Jag informerade anstaltschefen om min studie och dess syfte och
övrig personal, efter att jag fick ett godkännande av anstaltschefen informerade jag de intagna.
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Jag fick deras samtycke och förklarade för dem att deras personuppgifter eller beskrivning av
utseende hölls konfidentiellt. Det som var av relevans var deras sätt att uppföra sig emot
varandra och hur de är ensamma med personal.
Under mitt arbete som kriminalvårdare närvar jag med de intagna tätt inpå, detta är något som
är av ett bra värde för min studie då, jag observerar hur de uppför sig när jag är med och
samtalar med dem och utför olika aktiviteter. Hur de beter sig i grupp med varandra utan att
jag är med och socialiserar, det blir inte konstigt för dem att jag står åt sidan och observerar i
jobb syfte men även studie syfte, de är vana med att vi är närvarande även om vi inte alltid
integrerar oss. Som kriminalvårdare ser den intagna någon som är där och övervakar dem, vi
syns och vi låter dem oftast inte vara bortom vår syn.
En del av de intagna väljer att komma in till vårt kontor för att prata ut, dessa scenarion har
varit bra för min observation, de samtalar med mig, de gör mig delaktig i deras miljö och
frustation som ökar min förståelse till varför de väljer att vara på ett visst sätt med mig som
kriminalvårdare och med resten av de intagna, för min observation.
Reliabilitet och validitet
Reliabilitet innebär om forskningsresultatet är pålitligt och upprepningsbar, ifall någon väljer
att utför samma undersökning som denna, kommer det leda fram till samma resultat? Validitet
bygger på om vi undersöker det vi vill undersöka, med andra ord har vi alltså mätt de vi vill
mäta?(Alvehus, 2013:122).
Ett problem som kan förekomma med dessa begrepp inom en kvalitativ undersökning, är att
det inte alltid går i hand med de olika typerna av kvalitativa ansatser. En verklighet som
beskrivs från de intagna, är inom denna undersökning viktiga. Om inte deras verklighet skulle
behövas beskrivas som de görs med deras berättelser, hade det aldrig konstruerats fram på
samma sätt som de gör nu. Vilket hade lett till irrelevans att ha med deras berättelser i denna
undersökning om de inte kan beskrivas(ibid:122).
Då reliabilitet och validitet utgår primärt på en idé, att varje grej som mäts, ”sker oberoende
av mätningsinstrument och mätningar”(ibid:122). Valideringen i denna undersökning ska
alltså vara något som är pågående under min undersökning och genomsyrar min planering,
intervjuer och analysdel. Med min undersökning har jag intervjuat tre intagna för att skapa en
ökad förståelse av intagnas rolltagande i ett fängelse. Men jag kan inte vara säker på att det är
just bara fängelset som påverkar den intagna att kliva in i ett rolltagande, därför har tre
intagna intervjuats för att kunna kartlägga ett beteendemönster som kan uppmärksamma flera
faktorer än just bara fängelset som formar än intagens beteende.
Intervjuerna som genomfördes är en ömsesidig dialog, men för det mesta påverkas den
intagna av hur jag ställer frågan och hur jag förhåller mig i mitt kroppsspråk, i mitt fall att den
intagna inte ska återkoppla mig när jag är civilklädd till en auktoritär kroppshållning. Vilket
innebär att som kriminalvårdare är man mer på sin vakt och lite mer distanserad med den
intagne, en mer spänd miljö, en avslappnad. Därför var det viktigt för mig att få den intagna
att känna sig avslappnad som möjligt, att intervjun upplevdes mer som en konversation
mellan två individer på ett café. Då jag var osäker, eller ville försäkra mig att jag hade förstått
den intagne rätt under intervjun så dubbelkollade jag alltid, genom fråga om jag hade förstått
dem rätt. Reliabiliteten är huruvida tillförlitligt själva forskningen är, om resultatet från denna
undersökning kommer leda till samma vid ett annat tillfälle, vilket jag inte kan garantera då de
intagna kan svara helt olikt från de svar jag fick på mina frågor.
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Allt beror på vilken relation den andra intervjuaren har gentemot de intagna, är det tillräckligt
bekväma för att svara på samma sätt, eller är intervjuaren mer erfaren och skickligare än mig,
många faktorer som spelar roll. Jag kan inte veta om alla mina svar jag har fått under själva
intervjuerna är överensstämmande med sanningen, det är något jag får utgå från(Roxell &
Tiby, (2006:60–63).
Inter validitet, extern validitet och extern reliabilitet
Det ska finnas en bra överenstämmelse mellan mig som utför denna undersökning och mina
observationer och de teoretiska idéer jag utvecklar. Inom min undersökning kan den interna
validitet finna en styrka med att jag har utfört deltagande observation, då jag har varit delaktig
med de intagna både enskild samt inom deras sociala grupp (Bryman, 2015:352). Den externa
validiteten(2015) utgår huruvida jag har kunnat generalisera min empiri i relation till andra
sociala miljöer och situationer.
Detta är något som kan vara av ett problem inom kvalitativa studier då man använder sig av
fallstudier eller begränsad urval, vilket denna undersökning kan påminna om(ibid). Den
externa reliabiliteten(2015) utgår från om denna undersökning kan replikeras eller inte, vilket
kan vara svårt i detta avseende. Den sociala miljön jag studerade med samtliga intagna som
närvarade då, som var unika till deras karaktär och lika men ändå olika anledningar till att
kliva in i ett rolltagande inte närvarar då en annan forskare ska utföra exakt samma
undersökning som jag har gjort. Man menar att de är omöjligt att frysa en social miljö och de
betingelser som närvarade under tiden jag utförde mina observationer och intervjuer. En
annan forskare måste inta en liknad roll jag har haft som författare för denna studie och
kriminalvårdare samt min förförståelse i denna undersökning för att på någorlunda sätt kunna
jämföras slutligen med denna studie(ibid).
Narrativ analys
Det är ett tillvägagångsätt som hjälper till med framtagning av data som har analyserats
utifrån ett känsligt innehåll, där en individ återberättar historier om sig själv. Här flyttar man
fokusen till vad det var som egentligen hände? Till hur t.ex. de intagna skapar en mening i det
som hände? Något som talar för en narrativ analys är att vid insamling av data analyseras det
utifrån om människor har upplevt deras liv i en oavbruten följd, där fokusen läggs på det
perspektiv som de intagna ungdomarna hade (Bryman, 2015:530).
Förförståelse
Jag växte upp i en mellanstor kommun, ett område som var under min uppväxt fylld med
problem, väster i staden Motala. Under 90-talet, var området fylld av kriminella aktiviteter,
ungdomar som bildades till kriminella gäng i ett segregerat bostadsområde med begränsade
resurser och förutsättningar. Under min uppväxt omringades jag av socioekonomiska
svårigheter med begränsade förutsättningar. Detta var något som orsakade problem i mitt hem
som ledde till att jag vantrivdes, trots problemen kämpade familjen eftersom det fanns och
fortfarande finns ett starkt band mellan oss. Man lärde känna andra i området med liknande
problem, man förstod varandra på ett sätt som andra utifrån inte gjorde. Jag hade svårt med att
spendera mina dagar någon annanstans än där jag bodde. Det kunde upplevas oundvikligt att
inte känna alla som växte upp på samma område, många hade koppling till varandra genom
att deras föräldrar känner varandra sedan man själv var ett barn.

17

Familjerna gick i samma kyrka, där av var det vanligt att man kom hem till varandra under
olika högtider, då man delade samma kultur och förståelse till saker och ting. När jag blev
tillräckligt gammal för att få gå ut på egen hand, umgicks man med vänner som man hade lärt
känna via familjerna.
Man trodde att man fann en form av trygghet med varandra, men egentligen var det endast en
gemensam faktor som höll oss tillsammans, vilket var en stark kulturell faktor bland oss
Syrianer och Libaneser. Mycket handla om ödmjukhet och respekt, man höll varandras rygg
och sa inget till föräldrarna när man visste att någon bröt mot lagen. När man såg vad ens
vänner gjorde, uppfattade jag inte det som något allvarligt, i min värld var det mer som att
man var ute efter ett tidsfördriv. Man gjorde småstölder, skadegörelser och fick problem i
skolan.
Jag fann tre nära vänner, en av dem hade liknande bakgrund som mig, vi förstod varandras
livs situation bättre än någon annan, hans föräldrar var skilda till följd av problem i hemmet
och han var inskriven hos socialtjänsten. Båda hade koncentrationssvårigheter som var till
följd av problemen som kom från hemmet. Detta var något som stressade oss, jag upplevde
mig oftast missförstod i lärarnas ögon och bland klasskamraterna. Skolan jag gick på
bestämde sig till slut att jag inte fick sitta i samma klassrum som de övriga elever, jag
upplevdes som utåtagerande med mina personliga problem och frustation.
Jag fick en assistent och fick sitta i ett eget rum, detta ledde till att jag missade lektioner som
var viktiga för mig. Det var grundläggande ämnen som t.ex. svenska, engelska, geografi, som
jag började gå miste om, men främst av allt jag började distanserar mig mer och mer bort från
klasskamraterna och kunskapen jag hade rätt till. De gånger jag kunde dyka upp i
klassrummet hade jag en assistent med mig, detta var något som jag kunde uppleva jobbigt
eftersom det gav en felaktig bild av mig. Jag tog avstånd från lektionerna på skolan, det var ett
sätt för mig att markera, att lärarna inte förstod mig. Man fick höra rasistiska uttryck från
vissa lärare som trodde bara för att man var ung förstod man inte bättre, uttrycken handlade
om mig och mitt ursprung, att endast vi orsakade problem och höll på med kriminella grejer.
Efter en tid blev jag och några vänner tillkallade till ett mötte med några lärare och polis, vi
var tolv år gamla på den tiden, utan några föräldrar närvarade, vi blev anklagade för något vi
inte hade gjort. Jag ska inte ljuga och mena på att jag var ett änglabarn då, men vi var små och
blev diskriminerade och orättvist behandlade när vi inte förstod bättre. Den inre aggression
växte starkt inom mig, känslan jag kände då, var att ingen kunde förstå mig, varför göra sig
förstådd då? Man fortsatte samma beteendemönster som var det enda man kände till och var
trygg inom.

Min familj blev många gånger besvikna på mig, min väns mamma tvingade oss till kyrkan för
att vi skulle be om förlåtelse för våra synder, de brydde sig om oss. Trots att de hade
ekonomiska svårigheter, ville dem köpa saker till än, bara för att vi skulle komma bort från de
dåliga sysselsättningarna vi höll på med. Men vi ville inte, vi klandra våra föräldrar till en
början för att ha lagt över deras misstag och personliga problem över oss. Våra familjer var
goda vänner, våra mammor samtalade med varandra för att hjälpa oss, medan våldet
eskalerade bland olika grupperade gäng i våra områden, bland vänner vi kände.
De attackerade varandra och skada varandra, det spelade längre ingen roll om deras familjer
kände varan.
De enda personerna jag kunde lita på var mina tre vänner som stod mig närmast, resten av
umgänget var inget att lita på.
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Man fördrev endast tiden ihop eftersom det var brist på annat, man hade sin roll i gänget, man
vek sig aldrig om något problem skulle dyka upp, man visade aldrig sin svaga sida. Detta var
en sida hos mig som de andra aldrig fick uppleva.
Förutom dem som verkligen kände mig på riktigt. Med mina närmaste vänner började jag
arbete tidigt för att tjäna ihop egna pengar genom att dela ut tidningar, saker vi inte hade råd
med stal vi. Vi hamnade mycket i slagsmål i skolan och utanför, vi trodde starkt på att även vi
hade rätt till saker som vi inte hade råd med. Att vi hade rätten att ta till oss det med andra
metoder om det krävdes. Man ville skapa spänning i vardagen, känslan att veta att man gjorde
något fel, att någon skulle uppmärksamma oss, att inte bli tagen, när man egentligen ville bli
det. Man ville bli uppmärksammad, ifrågasatt för sitt beteende, även om familjen brann för
oss, älskade oss, gjorde allt för oss, var vår frustration utåtagerande och utåt mot samhället. Vi
var trötta på att vara missförstådda och underkastade bland begränsade möjligheter för att
utveckla en bättre levnadsstil än den vi befann oss inom.
När jag blev lite äldre, kom en vändning, en polsk kvinna dök upp i vårt område med
ambitioner att fånga upp oss ungdomar som var i utanförskap, för att bryta vårt mönster och ta
reda på vad vårt genuina intresse var. Jag och mina vänner, förklarade för henne att vi hade ett
intresse för breakdans, hon hjälpte oss med att fixa en danslokal. Hon utvecklade dansen till
ett lokalt integrations- och kulturprojekt kallat kulturskolan Europas Barn- ett
samverkansprojekt som startade lokalt men som senare lade grunden för ett nytt nationellt
projekt under betäckningen Kultur i kvarteret. År 2001 blev jag anlitad som delprojektledare
och rådgivare för detta projekt, jag var med och bidrog till att vårt projekt belönades med
stipendier och andra priser men främst att vi år 2002 utsågs till Sveriges bästa
brottsförebyggande projekt genom brottsförebyggande rådets internationella tävling European
crime Prevention Award.
Den internationella tävlingen är något som är finansierat av den europiska kommittén för ett
främjande syfte och uppmärksamma insatser inom olika projekt av brottsförebyggande syfte,
där de bästa insatserna belönas(se bilagor). Jag fann mig själv i projektet, att jag blev vägledd
i rätt riktning med ett genuint intresse, och att få vara med och påverka andra människor, lärde
mig att ta itu med mig själv och mina inre frustrationer och problem. Det satte spår hos mig,
jag ville fortsätta inom samma spår, om jag kunde bryta mig ur det onda mönstret, insåg jag
att det inte var omöjligt för de andra ungdomarna heller. Efter att ha varit med och påverkat
många av mina vänner, började de gå inom rätt riktning i livet, detta ökade mitt
självförtroende. Men främst att jag och mina närmaste vänner inte bara gick den rätta vägen,
vi började även vägleda andra. Den polska kvinnan, blev som en andra mamma för oss, hon
blev vår egna ”Crazy Grandma”, en modig kvinna med ett hjärta på rätt ställe, som valde att
tro på oss när ingen annan gjorde det utanför vårt hem.
Vi blev uppmärksammade, genom att andra började se oss som ett gottföredöme för andra
barn och ungdomar i vårt område. De såg att vi lyckades bryta oss ur en dålig vana. Jag
lovade mig själv att aldrig svika min familj eller mig själv och andra som behövde mig. Jag
bestämde mig att utveckla mina erfarenheter och kunskapsområden med att vägleda och
inspirera andra. Jag vill vara den som finns där för någon som upplever sig vilsen, missförstod
och hopplös inom en ond spiral, när hen tror att ingen annan tror på dem, vill jag vara den
som tror på hen, precis som ”Crazy Grandma” fanns där för mig. År 2010 började jag arbeta
som fältassistent, vikten låg inom att alltid vara medveten om min egen roll i samhället och
mitt samspel jag hade med de ungdomar som befann sig i utanförskap i Göteborg inom
stadsdelarna Majorna/Linne.
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Uppsökandet var primärt att kartlägga kriminaliteten i stadsdelarna som ungdomarna kretsade
inom för bryta mönstret av den onda spiralen de befann sig inom för att vägleda dem inom
den rätt vägen (Klasén, 2010).
Många ungdomar som jag kom i kontakt med och observerade under tiden jag arbetade kände
sig besvikna på samhällets system, bortglömda och vilsna. Något jag kunde relatera till från
mitt förflutna. Det upplevdes som att de gick genom en identitetskris och kluvna inför ett
samhälle med höga krav på en. Man kände av att många av ungdomarna upplevde att de inte
kunde leva upp till det.
Med få vuxna förbilder närvarande som kan vägleda, föll ungdomarna till en större
inspirationskälla, kriminaliteten. Vilket glamouriserades i de bostadsområden de växte upp i.
Mitt arbete innan detta, var kriminalvårdare, stötte på många ungdomar som nådde botten av
samhället, här var de bestämda med att förorts mentalitet var det enda verklighet de kände till
och bete sig efter, precis som jag gjorde förr. Jag kände på mig att ungdomarna skulle vara
svår åtkomliga till en början, som jag var, de höll en distans med deras verkliga jag, för att
inte visa sin känsliga sida. De normer och regler som råder i samhället, var något som inte
tilltalade ungdomarna jag kom i kontakt med. Inom kriminalvårdens förvar blev ungdomarna
omhändertagna av staten för att bryta deras dåliga beteende mönster för att kunna få dem att
fungera inom samhällets ramar när de kommer ut i samhället. Jag vill helt enkelt öka min
förståelse genom att sätta mig in på djupet av de olika problemen många ungdomar idag kan
stöta på och vilka upplevelser och mekanismer som påverkar dem att bete sig på ett sätt. Om
jag kunde bryta det gamla mönstret och lyckas, trots med mina begränsade förutsättningar, att
arbeta mig uppåt och studera på universitetsnivå, genom att ha fått rätt hjälp och omringats av
bra människor, är det viktigt för övriga ungdomar idag att veta att det inte är omöjligt för dem
heller, att de förtjänar ett bättre liv. Det är viktigt för mig, att vara medveten om min egen
förförståelse, att det kan genomsyra och påverka mitt resultat av denna undersökning, men
detta är något jag har tagit hänsyn till under tiden jag har tolkat mina data.
Etik
Då det är viktigt att ett samhälle utvecklas inom rätt riktning mellan individ och samhälle, har
därför vissa krav fastställts inom forskningen. Kravet har rubricerats som forskningskravet,
kunskap och genomförande av metoder har utvecklas till det bättre. Individer som lever i ett
samhälle har alltså ett skydd i ett forskningssammanhang, ett skydd där obehöriga inte
kommer åt känslig och personlig information av någon som har deltagit i en studie
(Vetenskapsrådet, 2002:5). Vetenskapliga rådet presenterar de forskningsetiska principerna
som har till syfte att tilldela en socialregel mellan
”forskare och
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan
forskningskravet
och
individskyddskravet”(ibid:6).
Inom
det
grundläggande
individskyddskravet kan man åtskildgöra fyra huvudkrav på själva forskningen.
1. Informationskravet- Kravet innebär att en forskare ska informera
undersökningsdeltagare om vad deras uppgift i själva studien är och vilka villkor som
gäller för deras deltagande. Vilket jag gjorde, genom att informera de intagna om
själva syftet med undersökningen en bra tid innan det påbörjades. Innan själva
intervjuerna påbörjades fick samtliga intervjupersoner gå genom min intervjuguide,
vilket jag markerade för dem att det var helt frivilligt.
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2. Samtyckeskravet- Man ska tilldela ett samtyckekrav, för att samla in ett godkännande
om personen är under 18 år får delta i själva undersökningen, en underskrift kan då
begäras av vårdnadshavare.
I mitt fall är samtliga intagna över 18 år, jag skrev fram ett samtyckte samt
informerade att intervjun var frivilligt och om de kände för att inte svara på någon
fråga behövde de inte göra det. Om de ville lämna intervjun blev dem informerade om
att det gick bra det med.
3. Konfidentialitetskravet- Uppgifterna om samtliga undersöknings personer ska under
största möjligt hållas sekretessbelagt, deras personuppgifter ska bevaras på ett område
där obehöriga inte kan komma åt. För att individerna som deltar i undersökningen inte
ska bli identifierbar för andra personer som läser själva studien. Detta är något som jag
starkt har tagit ställning till och informerat de intagna att deras personuppgifter eller
beskrivning, ålder, namn inte kommer läkas ut. Då jag även som kriminalvårdare har
tystnadsplikt, är de intagnas personuppgifter hög sekretess, en skyldighet från min
sida.
4. Nyttjandekravet- Uppgifterna som har samlats in till denna undersökning får inte
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra vetenskapliga undersökningar
och syften. Detta är något som jag har tagit hänsyn till och förmedlat de intagna att
deras uppgifter endast avser denna studie och inget annat.
Då det är av vikt utifrån vetenskapsrådet att intervjupersonerna som deltagit i denna
undersökning inte får uppleva psykiskt och fysiskt skada eller känna någon form av
kränkning, har jag därför under min observation inte märkt att någon av de samtliga intagna
upplevt det(ibid:5-14). Mitt arbete som kriminalvårdare kommer med sekretess skyldigheter,
som personal lämnar vi inte ut information om de intagna utan någon form av
sekretessprövning. Detta gäller även mot anhöriga, om inte de intagna själva tillåter att deras
personuppgifter lämnas ut till en vis person. Detta för att inom kriminalvården vill man inte
att känslig information ska läcka fram som de intagna kan ta skada av eller leda till problem
gentemot sig själva och deras anhöriga(kriminalvarden, 2015).
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Resultat
Tre intagnas narrativa berättelser
Lukas
Lukas är en ung kille som växte upp i ett tufft bostadsområde område i Sverige. Han växte
upp med sju syskon och har en bra relation till sin familj. Enligt Lukas upplevde han inte
boendesituationen jobbigt eller att hans personliga utrymme invaderades på något sätt. Det
mesta av hans tid gick ut på att han höll sig utomhus med vänner, något Lukas konstaterar att
han trivs med. Under uppväxten berättade Lukas att han omringades med likasinnade
individer och redan vid 8-9 års ålder stal han cyklar och andra små saker. Det var inte förrän
Lukas var 12 år gammal som han kom i kontakt med polisen för första gången för att ha stulit
kläder. Han förklarade att han fördes hemåt och att föräldrarna fick veta vad han hade gjort.
Detta var ett beteende föräldrarna inte accepterade menar han. Mycket handlar om jämförelser
när det kom till andra människors egenskaper och vad för materiella grejer andra ägde som
stod i centrum som var orsaken bakom hans handlingar menade han. Han förklarade att han
gick i skolan fram till femman i lågstadiet, men att efter det tog det ett stopp. Skolan sågs som
en täckmantel förklarade Lukas, att hans föräldrar skulle tro att han tog tag i sina studier. Men
i stället hängde han på andra områden med vänner. Skolan var snarare ett ställe fyllt med
frustration och vilsenhet, något Lukas är tydlig med att poängtera. Han gick aldrig i någon
vanlig klass, utan fick gå i en specialklass för individer som behövde extra hjälp vilket Lukas
påpekar var felaktigt av skolan att göra. Efter att Lukas hade flyttat från den gamla staden till
den nya fick han börja gå en vanlig klass, men tillsammans med en personligassistent. Han
förklarar att han kände sig besvärad bland de 23 eleverna. Han klargjorde att han var den enda
som hade fått specialhjälp, något som han upplevde resulterade i att han blev missförstådd av
de andra eleverna. Lukas förklarade att han hade svårigheter att sitta still i skolan, och synen
på sig själv om hur andra elever i skolan såg på honom, det gjorde honom upprörd. Han ville
inte ha någon personligassistent.

– Lukas: inte svikit, men, förstår du, jag sa till dom jag behöver ingen som går runt
och vaktar mig, mannen tolv – tio år jag behöver ingen som går runt och vaktar mig
alltså, förstår du, det ser bara dåligt ut.

Lukas upplever att det var enklare att undvika att gå till skolan, än att känna sig missförstådd.
Det var meningslöst att nämna något för lärarna, hur han upplevde och kände. Han förklarade
vidare att lärarna inte brydde sig eller lade märke till honom när han inte var med på
lektionerna. Lukas är tydlig med att hans situation kunnat se annorlunda ut ifall han inte hade
behövt ha en personligassistent. Han förklarade att skolan felade mot honom och är en
anledning till att han blir tvungen att lära sig om på nytt för att ta till sig kunskapen som han
hade gått misste om. De dagliga rutinerna som ersattes istället för skolan blev dagar av
umgängelse med oplanerade händelser, allt handlade om att fördriva tiden till slut, det var då
det började för honom menade han.
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Att sno cyklar blev en del av hans vardag och när det inte fanns någon cykel kvar att sno
förklarade han att umgänget han var med började sysselsätta sig inom andra illegala
verksamheter. Lukas berättade vidare att han brukade bråka mycket i skolan och ställde till
det, han fick varningar från skolan.
Han berättade att han blev uppmanad av skolan att lämna pissprov då lärarna misstänkte han
för att vara drogpåverkad vilket slutade upp med att han åkte dit på urin prov.
Lukas upplever en känsla av kluvenhet, att känna sig speciell inför andra klasskamrater. Detta
är något som påverkar Lukas negativt. Han ville inte känna att han blir, ”vaktad” av en
personligassistent då det ger en felaktig bild av honom, här kan man uppfatta att Lukas har
intagit en roll som den generaliserade andre (Heimer & Matsueda, 1994). Han observerade
sina klasskamraters beteenden, genom att försöka finna en plats bland dem, men istället
upplevde sig missförstådd (Goffman, 2014). Inom en skola förväntas elever anpassa sitt
beteende enligt de normer och regler som råder i samhället, men Lukas blev allt mer
distanserad, en upplevelse att han inte fick chansen att anpassa sig (ibid).
Lukas karaktär började formas när han integrerades i skolmiljön. Han började finna vilken
social värld som tilltalade honom, detta gjorde honom medveten om sin karaktär. Även om
han kom in skolmiljön, betydde inte detta att han tog till sig det, utan han drogs mer till
individer från hans område som var likasinnade. En miljö med ett avvikande beteendemönster
som tilltalade honom mer än den formella världen, skolan(Howard S, 1978). Skolan var ett
ställe som Lukas kände sig tvungen att vistas i, inte uppskattad eller brydd om, som ledde
Lukas att ersatte skolan med det sociala umgänget från sitt område som dela samma
uppfattning. Han fortsatte att utveckla sitt beteende efter något som tilltalade honom, här tros
självet i samband till hans attitydsinställning, integreras och formas av den nya sociala miljön
som Lukas har ersatt istället för skolan (Heidegren och Wästerfors, 2008). Man kan
uppmärksamma att Lukas i sin kontext förmodligen känt sig halvt kluven i en värld där ingen
förstår sig på hans rätta person. Något som Mead (2008) menade är nödvändigt innan man
kan formas som person, vilket påverkade Lukas i ett område med likasinnade individer som
gjorde det möjligt för honom att ta efter och härma hans vänners gester. Detta verkade vara
nödvändigt för att han skulle kunna utveckla en egen karaktär (ibid).
Han förklarade att detta var anledning till att han fick Lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga(LVU) fram till att han blev 17 år gammal. Under tiden som Lukas satt på LVU
beskrev han sin upplevelse därifrån som en vana av att komma utanför ramen av det som
förknippas med verkligheten, det gjorde honom bara värre när han kom ut. Han berätta att han
blev placerad tillsammans med andra ungdomar som delade samma tänk, ett kriminellt tänk
och beteende. Personalen var inte alltid närvarande, med detta menade Lukas att de kunde
diskutera kriminella handlingar och nya idéer varje dag, detta var något som formade honom
till varför han beter sig som han gör idag menade han.

– Lukas: Jag blev mer kriminell, det är som du sätter mig i ett hus fullt av kriminella
människor, förstår du? Jag lär mig nya saker varje dag, om du sätter mig i en skola
med en professionell som är smart då jag lär mig att vara smart, om du sätter mig
med kriminella, jag blir bara mer kriminell.

Vid tolv års ålder åker Lukas in på LVU, här förstärks hans kriminella beteende, tillsammans
med andra lyckas han med samtliga ungdomar på institutionen behålla deras tidigare
beteendekultur från utsidan. Detta är något som Goffman (1959) förmodligen med en stor
sannolikhet skulle motsätta sig för.
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Då en institution som LVU förväntans man att mötas av ett större maktsystem som har till
syfte att motverkar Lukas tidigare beteende för att lyckas förändra hans inställning (Irwin och
Cressey, 1962). Institutionsskadad från en miljö han redan var bekväm och trygg att vistas i,
här fanns ingen skillnad på individerna han hade umgåtts med på utsidan som insidan.
Den formella makten(Foucault, 2003)kunde inte hämna hans utveckling av karaktär.
Tillsammans med hans nya sociala umgänge började han att sälja knark, vilket var en vinst
drivande verksamhet för honom.
Han förklarade att om han köpte knark av främmande personer såldes det alltid till ett högre
pris, men ifall han köpte av personer som han kände, gick det ner i pris. Där av blir det inte
svårt ekonomiskt att driva denna verksamhet förklarade han, då enligt honom att han känner
rätt folk.
– Lukas: förstår du? Och när jag säljer så blir det pengar, och sen när jag köper
igen beror det på, om jag köper en stor mängd, en liten mängd ju mer sjunker priset.

När pengar började rulla in och hans verksamhet gick bra, förklarade Lukas att även
avundsjukan växte starkt bland människorna i hans omgivning, han körde runt med en bil som
enligt honom stack ut i folks ögon. Han berättade att han hade tillgång till större summor av
kontanter som kunde reta upp de andra som umgicks med honom. Här kunde Lukas försörja
sig själv, antagligen var det viktigt för honom att bevisa att han kunde ta hand om sig själv.
Hans illegala handlingar går att förstås i samband med en rationell drivkraft, där hans
verklighets uppfattning formas av det språk och beteenden som omringar honom (Glaser,
1956).
Lukas upplevde att detta var en anledning till att det ledde till anonyma tips till polisen. När
han började ta sig uppåt i den kriminella världen innebar det att det gick automatiskt bra enligt
honom, men för andra blev han ett hot. De flesta individer som Lukas känner håller på med
samma sorts kriminella sysselsättningar menar han. Lukas upplevde aldrig några oroligheter
av de som besatt en högre position inom den kriminella verksamheten som Lukas var
involverad i, ifall något skulle gå fel förklara han. Många av de individerna han är bekant med
sedan barndomen förklarar han. Lukas umgicks endast med äldre och få av umgänget var på
den tiden i Lukas ålder, detta var något han ville klargöra. De hade lyckats etablera en relation
med Lukas, som gjorde att de visste vad han gick för när det väl gällde menade han på. Lukas
menar om man alltid har något att komma med är man välkommen, om man inte har något att
komma med eller leverera är man gott som struken och inte välkomnad. Det är en ytlig värld,
allt handlar om vad man kan leverera och bidra med förklarar han. Lukas vaknade upp vid 12
tiden på förmiddag, rökte cannabis och åkte in till centrum med vänner för att käka mat, dessa
var hans vardagsrutiner menade han. Han slog på sin mobiltelefon och gjorde sig tillgänglig
för kunder som ville köpa knark av honom fram till nio eller tio på kvällen innan han tog sig
hemåt för att spendera resten av dagen med sin familj. Detta var något som var viktigt för
honom. Knarket var endast en affärsdrivande verksamhet, inget han använde för eget bruk,
han förklara att han endast höll sig till cannabis. Utgifterna delades bland Lukas och hans
sociala umgänge något han var tydlig med att förklara, de köpte ett till två kilo cannabis, de
lade undan ett hekto för eget bruk. Priset varierade bland umgänget beroende på hur många
gram respektive varje individ i gruppen skulle ha:
– Lukas: Jojo självklart, det kostar men ehh, det handlar om så liten mängd alltså,
du märker inte av det alls, det handlar om 20- 30 gram som du röker själv.
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Sysselsättningen som Lukas drev kom att bli ett område enligt honom som han var riktig
duktig på. Han objektifiera sig själv genom andra, något som Mead (2008) menade med att en
individ som i detta fall avser Lukas, förmodligen tog till sig andras sätt att bete sig på för att
utveckla sig själv(Heidegren och Wästerfors, 2008).
Det är här man kan uppmärksamma Lukas val av ett rolltagande, rollen som han skulle inta
och förhålla sig till mot andra och det övriga samhället, blir en presentation av Lukas nya
”person”(ibid). För eget bruk kunde kostanden för 20-30 gram se olika ut förklarade han,
beroende på hur man köper och fördelar mängden.
En ”halvish” vilket Lukas menade motsvarar två och ett halvt gram cannabis, kostade ca: 300
kr, medan en femma förklara han är fem gram som fördubblas i pris. Lukas utgift och egen
investering för eget bruk kostade honom 1200-1300 kr om han köpte från någon han inte
kände och 600-800 kr av någon han känner menade han. Han ansåg att det inte var någon ide
att besöka arbetsförmedlingen och söka jobb då han inte har något att komma med, inga
betyg, ingenting som skulle tillfredsställa arbetsmarknaden. Därmed fortsatte han inom
samma verksamhet för att kunna överleva vilket han förklarar berodde på ekonomin. Lukas
berättade att det var en värld som han ville lämna bakom sig, det var en ytlig värld där det
sociala umgänget som han hängde med, inte var riktiga vänner, han förklarar att han såg dem
som kollegor. Vänner var inget som existerade i hans värld menade han, endast en krets av
individer som hade samma form av sysselsättning som han inte litade på. Det var inte heller
svårt att lämna vardagliga umgängeskretsen som Lukas hängde med:
– Lukas: Alltså man behöver inte säga det förstår du? Det kommer det är så, i den
här branschen det funkar så, det kommer automatiskt, du behöver inte säga jag vill
inte vara din vän, folk vet om det, så fort man går därifrån och kör sitt eget, alla går
sin egna väg.

Den ytliga kretsen som omringade honom gjorde att han inte hade något intresse av att lära
känna nya människor. Han berättade att han höll sig till individer han har känt sedan
barndomen. Tryggheten är att vara ensam förklarar han då det väger tyngre för honom. När
det kommer till självreflektion över sig själv och hur samhället ser på än, har han inte lagt ner
någon större tankeverksamhet bakom det enligt honom. Hur samhället ser på än, jämför han
med en generell beskrivning på hur han tillsammans med sitt umgänge kan uppfattas i
kontrast till en stor umgängeskrets av svenskar som rör sig längst centrum:
– Lukas: Alltså hade jag sett dem på stan, jag skulle tänka svenskarna är kanske på
väg till krogen och kanske skulle ta någon middag (haha) och invandrarna är på
väg att göra rån haha, det är det enda jag skulle kunna se det på haha

Svenskar och invandrare är placerade på olika ställen, svenskar är placerade på bra
villaområden och invandrare är placerade på ett och samma område förklarar han. Han
berättar vidare att invandrare ”äter av varandra”, han förklarar att alla vill ha en bit av kakan.
Man måste dela med sig av sin framgång, eller blir man uppäten, detta är något som Lukas
menar leder till att problem dyker upp i det område som han kommer ifrån. Interaktionen som
skedde inom den avvikande miljön kunde komma att påverkas av en psykisk kraft och
stimulans. Vilket rimligtvis innebär att Lukas själv avgjorde vilka bilder av verkligheten som
han valde att ta till sig. Ett beteende som blir nödvändigt i hans rolltagande, kraften och
stimulansen gav honom en mening med hans uppförande utifrån ett observant perspektiv i
interaktion med andra, för att stärka hans rollbild(Glaser, 1956). Institutionsskadan ledde till
att hans tidigare referensram uppdateras och stärktes av hans tidigare omgivning, och ersatte
de normer och regler som råder inom det konventionella samhället (ibid).
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Det blir en skillnad nu menar han, eftersom när han blev dömd till fängelse, är risken större att
han blir utsatt av samhället, att bära själva stämpeln som kriminell. Det kommer att bli svårare
att få ett jobb, arbetsgivarna kan känna till mitt förflutna vilket skapar begränsningar förklarar
han. Detta är en annan form av stress som Lukas aldrig upplevt tidigare berättar han.
Människor som känner honom vet att när han kommer ut från fängelset, ligger det en indirekt
status bland folket berättar han, att han har suttit inne och att man inte ska hamna i problem
med honom. Något som han vill vara tydlig med att han från säger sig, han gillar inte att bära
den statusen, han förklarar att han bara vill bli lämnad ifred.
Lukas berättade att han upplevde att han aldrig fick den hjälp han ville, någon planering
gällande hans framtidsplaner, när han skulle komma ut. Under fem års tid höll de på med
förlängningar av hans tid inne på LVU. Aldrig någon klarhet om när han skulle komma ut och
hur planerna skulle se ut då.
När han väl kom ut från LVU, förklarade han att han upplevde sig vilsen inom den verkliga
världen på utsidan. Han berättade att han var tvungen till att planera något på egen hand, men
att dessa planer förklarar han var inget bra. Det ledde honom bakom till fängelset. Han
berättar att man får en form av bekvämlighet, men att han inte tillåter sig själv bli allt för
bekväm. Det är viktigt förklarar han att man inte börjar tycka om att bli inlåst. Han reflektera
inte mycket kring sig själv eller den sociala värld han befann sig i, han kände sig utpekad och
opålitlig som person i samhällets ögon. Detta verkar vara en anledning till varför han inte tog
till sig samhällets normer och värderingar. Förståelsen över varför han förmodligen valde en
fortsättning med samma avvikande beteendemönster kan nog förstås genom Beckers
tes(1978) att en annan inte är berättigad att döma Lukas eftersom i hans värld är de andra
utomstående(Howard S, 1978). Vilket kan tolkas som en bekymmerslös roll som Lukas klev
in i, vilket Goffman menar kan ses som något cyniskt. På utsidan levde han ett glamouriserat
liv av kriminalitet, ett beteende som var influerat av avvikande grupper i hans
samhälle(Heimer & Matsueda, 1994). Lukas gester och attityd är en återspegling av den värld
han hade valt att ta till sig(Goffman, 2004). Han förklarade även att detta kan ha varit en
anledning till att han åkte in i fängelset ett par månader efter han hade kommit ut från LVU,
för att ha begått ett grovt rån.
Inom kriminalvårdens förvar berättar han hur han styrs av anstaltens rutiner, när han blir
uppväckt av kriminalvårdare som låser upp celldörren och delar med sig hur dagen är
schemalagd. Lukas förklarar att få veta hur hans planer ser ut för dagen, är något han tycker
om. Han upplever att det finns en form av motivering och att vårdarna arbetar för att genuint
hjälpa honom att utvecklas till det bättre:
– Lukas: Alltså det funkar bra, dem gör, jag vet inte alltså, allt funkar bra, man
kommer överens, speciellt på den här anstalten, det är så lite personer också, så det
finns mycket personal också och dom är ju med hela tiden, så dom hindrar från att
man ska prata om brott, planera saker, dom släpper inte ut två stycken samtidigt,
dom släpper ut en och en, förstår du? Dom tar bort visa grejer, så det blir till slut en
bra stämning.

Lukas förklarar utifrån sin upplevelse att fängelset är barnsligt på grund av vad för tillgångar
som en intagen får ha i sitt rum. Tillgångar som att ringa hem till familjen när man känner för
det, tv, spelkonsoler samt mat i jämförelse med vad han har hört om andra länder har de
intagna det värre och hårdare. Han berättar att han uppfattar svenska fängelsesystemet att det
skiljer sig mot andra länder. Han har hört att ett dussintal intagna delar samma cell, medan
han själv har tillgång till en egen. Han förklarade att detta är en av anledningarna till varför
han känner sig som hemma på ett ironiskt sätt.
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De jobbigaste stunderna enligt honom är vid själva inlåsningen, ensamheten i sin cell att man
inte kan öppna celldörren när man själv känner för det, att det är bortom ens egen kontroll.
Oavsett barnnivån på anstalten som han upplevde, var det ändå skönt för honom med en tv i
sin cell, han förklarade att det underlättade för en psykiskt.
Med hjälp av kriminalvårdens aktiviteter har Lukas känt att han har får den rätta hjälpen, han
poängterar främst att utbildningen man får av kriminalvården är en av dem. Men hjälpen har
endast fungerat eftersom han själv har varit mottaglig förklarade han, annars hade det inte
fungerat.
Det långa fängelsestraffet han fick gjorde att han övervägde de ”snabba” pengarna i
perspektiv till straffet vilket han kom fram till att det inte var värt det;
– Lukas: Nae nu är det inte alltså värt alltså, jag fick ett ganska långt fängelse
straff, jag fick ungdomsrabatt, så det är inte värt, nästa gång jag kanske får tio år,
då det finns ingen ungdomsrabatt, så de är inte värt de.

Den nya sociala gruppen som befann sig i anstalten är inget mer än reflektion av tidigare
umgängen som han kretsade vid på utsidan(Heidegren och Wästerfors, 2008). Anstalts miljö
ersätta Lukas samhälle på utsidan, här definieras hans person i interaktion med den nya
miljön, utifrån en symbolisk interaktions perspektiv, troligen blev han en produkt av
interaktionen (ibid). Han förlitar sig inte på någon annan än sig själv, tryggheten av att vara
ensam är ett sätt att markera att riktiga vänner inte existerar. Rollen han tog till sig verkar vara
ett sätt att tala om att han är svåråtkomlig, ett sätt att försvara sig själv, överlevnad och
tillitsproblem gentemot andra. Detta rolltagande kan möjligtvis ha konstruerats i samband
med Lukas, ”me” och ”I”. ”Me” återspeglar hans inre subjektivitet av hur hans verklighet kan
te sig och ”I” hur han håller ett öppet sinne för den kontext han befinner sig inom(Heidgren
och Wästerfors, 2008). Det viktiga för Lukas är att ta en dag i taget och inte stressa fram
saker i onödan förklarar han, då det handlar om överlevnad.
Calle
Calle berättade att han upplevde sin uppväxt som något bra, han förklarar att det beror på att
det var bara hans mor och tvilling bror från början innan hans far flyttade hem till dom. Han
förklarar att relationen han hade med sin far var något som utvecklades med tiden till något
fint, men den starkaste relationen har han till sin mamma. Enligt Calle har han och hans bror
delat rum, genom att bo tätt inpå varandra är något som utvecklade deras starka relation
menar han på, men även att de hade samma umgängeskrets. När det gällde sysselsättningen
som Calle höll på med utanför hemmet, berättade han att situationen inte var lika bra. Enligt
honom var inte skolan ett starkt intresse område, därför skolkade han mycket. Calle upplevde
en koncentrations svårighet och att han hade det svårt att sitta still under föreläsningarna. Han
berättade att teoretiska genomgångarna inte var något för honom, han föredrog praktiska
aktiviteter istället. Calle förklarade att om han skulle vara i skolan var det för att umgås med
hans vänner. De möttes upp för att åka in till centrum och festa, något han menar blev en
vardaglig rutin.
När han var här mellan 15-16 år gammal lirade han fotboll upp till en seriös nivå, vilket han
berättade att han har gjort sedan han var 6 år gammal. Han upplevde att han aldrig fick grepp
om vad som kunde intressera honom förutom fotbollen, inom andra intresse områden som
kunde utveckla honom till det bättre menade han. Calle gick närmare in på att dagarna var
ostrukturerade med kontinuerligt festande, det blandades med alkohol och droger. De droger
som förekom på festerna kunde skilja sig allt från hasch till kokain, men han har endast prövat
på hasch något han var tydlig med.
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– Calle: ahh det var skönt, det var faktiskt skönt haha, det var en skön känsla men
det var inget jag fastnade för, naee jag kunde inte fastna för det.

Han drogs till sociala grupper med ett avvikande beteende för spänning något som växte
starkt inom honom, bilden av sig själv i förhållande till andra, började genom att han
integrerades med andra som påverkade hans utveckling av karaktär, ett rolltagande som denna
baserade sig på en ömsesidig relation(Heimer och Matsueda, 1994). Calle distanserade sig
från skolan, rimligtvis för att han inte kunde leva sig in eller känna sig anpassad i den kontext
han befann sig i (Cast, 2004).
Han målade fram ett sätt som han upplevde endast kunde relatera till, hans sociala umgänge
utanför skolans värld. Förmodligen var det här som han tog till deras föreställningar och tänk
för att vara en del av sfären som gruppen han umgicks med befann sig i(ibid).
Han beskrev det som ett medvetet val, då de dela samma intresse områden. Att få känna sig
levande, fester med alkohol och droger stod högst upp på listan, han började sälja och omsätta
stora summor av pengar. Rimligtvis var det här det börja skiljas åt bland de två världarna,
Calle föredrog då självständighet som han upplevde gällande den ekonomiska biten.
Calles umgänge på utsidan delade samma intresse områden, de höll sig till samma
sysselsättningar vilket han berättar vidare att de fungerade på samma sätt. Allt festande och
droger som omringade dem, hade han inga problem med ekonomiskt något han förklarade
eftersom han sålde knark. Tillsammans med hans umgängeskrets började de sälja allt från 100
till 200 gram berättade han, de kunde driva in stora summor av pengar, han förklarade att 100
gram kokain kunde säljas för 48 000 kr. Han delade upp knarket i gram för gram vilket han
berättade att det gjorde att han kunde tjäna upp till 100 000 kr. För att sälja det, var han
tvungen att köpa in det, han förklarade att han fick ett bättre pris på sin andel. Det kunde röra
sig mellan 20-30 tusen kr för den mängd som han köpte in till sin egen verksamhet. Denna
verksamhet ledde även Calle till ett långt fängelsestraff på grund av smuggling av kokain
menar han. Vid 15-16 års ålder berättade han att han blev omhändertagen av sociala
myndigheten, för att han ofta hamnade i slagsmål och inte tog tag i skolan. Enligt honom
kunde det även bero på hans illegala sysselsättning som han drev vid sidan av skolan.
Frånvarandet ledde honom steg för steg till en sluten institution mena han. Hans upplevelse av
institutionstiden var inget bra, han berättade att det jobbade fel personal där, han förklarade att
han fick den rätta hjälpen han ville ha. Detta gjorde att han blev mer kriminell i sitt sätt, han
berättade att detta berodde på att han befann sig med andra ungdomar med kriminellt
beteende som heller inte fick rätt hjälp från början.

– Calle: Där man var bara där ett par veckor sen, dom jobba där mannen dom var
knas, dom sket i, dom sket i en där, dom bara, dom sa till mig många gånger de är
tur att mina barn är inte här och gjort såna saker som dig och såna här saker, de
var lite åt det här hållet , dom sket i , dom vara bara där för att göra sitt jobb och
sina pengar , sen att man satt där var inte deras problem, dom sket i om man inte
vill va inlåst i ett rum, dom bara låser, haha förstår du, man kunde säga till dom,
jag har aldrig , 15 år man, jag var 14 år man, man säger till dom jag kan inte vara
inlåst här, jag klara inte av det, dom sket i mannen , dom bara du får klara dig själv
mannen, det är inte mitt fel att du är här , såna här saker, jag känner mig inte utsatt
så eller av samhället mannen , men det kunde har varit lite bättre så, det är
ingenting jag kan påverka.
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Han fick en känsla som påverkade honom, något han förklarade just att veta att de vuxna inte
engagerade sig eller brydde sig om hur det går för honom, gjorde att han tappade hoppet om
en bättre väg i livet.
Ett beteende som skiljer sig mellan två olika kontexter, där subjektiva och objektiva aspekter
får en ny mening, kriminaliteten blev hans nya skola som antagligen formade hans beteende
och föreställningen av vilken roll han skulle inta och förhålla sig till(Glaser, 1956). Jaget för
Calle träde rimligtvis fram som en kluvenhet av hans egna reflektioner där hans bedömningar
har formats av den avvikande miljön där normerna och värderingarna såg annorlunda ut på
det konventionella samhällets regler(Heimer och Matsueda, 1994).
Det blev full fart på samma beteende mönster som innan berätta Calle, personalen ville ändå
inte hjälpa till att bryta hans gamla vanor förklarade han. Känslan att känna sig övergiven av
de som ska hjälpa än, var något som han beskrev ytligare som en tomhet och vilsenhet.
Dom ser att man finns förklara han men att de inte brydde sig. Personalen på boendet försökte
inte hjälpa till än att integreras i samhället, varför ska man själv göra det då berättar Calle.
Han berättade att en del vänner upplevde han som riktiga vänner, de hade inte samma
sysselsättning som honom. Umgängeskretsen förklarade han att den till slut blev blandat,
hälften av hans vänner tänkte mer på dem lagliga konsekvenserna. Vissa studerar och vissa
säljer knark, de som säljer knark har det bättre ekonomiskt än de som studerar berättar Calle.
Det handlar om den ekonomiska situationen, studenter lever på deras föräldrar, det är något
som han strider emot det, han strävar efter en självständighet.
Ett långt fängelsestraff eller att leva på existens minimum med studie berättigande medel är
något som han upplevde svårt att välja mellan i framtiden. Han förklarade vidare att samtidigt
blir denna ställning för stark i kontrast till hur det verkligen är att sitta inne. Han berättar att
de begränsande tillgångarna och den långa distansen från familj och vänner är svårast. När
han får en tankeställare om hans tidigare kriminella handlingar i relation till hur samhället
antagligen ser på honom, förklarade han att det inte något som han reflekterat över.
– Calle: Naeehh, tror bara att det någon konstig påhitt av samhället stämplar folk, man väljer
mycket själv du vet , aahh ska jag göra , tar denna vägen är de den rätta vägen eller den dåliga ,
de är så de är, vi väljer själv mycket , man tar man den dåliga vägen vi vet själv, för vi alla är
människor vi vet vad vi är kapabla till vad vi klarar och inte klarar , det finns inga, finns inte nån
som inte förstår när dom begår brott eller nånting , men de är bara välja, vill man ha ett bra liv då
går man den rätta vägen och sen det finns två olika vägar.

Allt handlar om det medvetna valet, man väljer att antingen följa de normer och regler som
råder i samhället, gör man inte det förklarade han att man har tagit ett medvetet val att stå
utanför. Man lever inom två världar upplever han, det skiljer sig åt i förståelsen för de som
inte begår brott, det handlar om att förstå varför vissa begår brottet menar han. Han förklarade
att de individer som har sämre förutsättningar leder än individ till att begå brott som en
medveten handling. Han berättar vidare att fokusen inte ligger på samhället, utan den ligger
på än själv. Samhället har inte gjort fel till att man hamnar snett eller att polisens har gjort fel,
det är ens egna val som leder än vart man är idag menar han. Detta är något som han upplever
som en självklarhet, då hans medvetna val baserade sig på hans förutsättning och verklighet
förklara han.
– Calle: Har du haft det bra, alltså inkomst och sådär och utbildning, då hade jag
nog valt en bra väg, men jag hade inga inkomster och så, mina föräldrar jobbar
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med, men mamma jobbar, men jag hade inte gått frågar efter pengar tror jag,
föräldrar såna saker, jag vill själv kunna sköta min ekonomi själv, ha egna pengar.

Calle ville framställa det som ett eget val att inta en avvikande roll, men om förutsättningarna
såg annorlunda ut hade han förmodligen levt ett bättre liv.
Man kan rimligtvis anta att hans inre process av sig själv försökte finna någon form av plats
att tillhöra inom den sociala kontrollen (Heimer och Matsueda, 1994). Calles sociala
transaktion byggde troligen på att identifiera sig själv genom att integrera med andra för att
kunna kliva in i ett rolltagande(ibid). Upplevelsen Calle hade av den slutna institutionen
färgade av sig negativt på honom, personal som inte ville hjälpa till hämnade hans utveckling,
vilket antagligen förutsatta att han fortsatte inom samma avvikande beteende som ledde
honom in i fängelset.
En minskad socialkontroll, där makten här blir en konstruktion för Calles fortsatta beteende
på utsidan inom hans tidigare sociala värld i utanförskap. Den förhållningsätten han upplevde
inom institutionen skulle verka som en produktiv kraft i syfte att motverka det tidigare
beteendet, troligen blev det en motsatt effekt(Phillips och Jørgensen, 2002).
När pappan flyttade till Sverige började han läsa upp betyg och lära sig svenska språket,
Calles mor var den enda som arbetade i hushållet, han förklarade att detta var en anledning till
att han ville sköta sin ekonomi själv. Pengarna som han hade tjänat ihop självständigt,
berättade han, att han tog sig friheten att spendera dem precis hur han ville. Han ville påpeka
att han var 14-15 år när han påbörjade sin kriminella karriär. Det var inte svårt att komma in i
den världen menar han, man umgicks med vänner som var lika unga på den tiden, men som
hade de rätta kontakterna, han förklarade att det var där igenom som han blev introducerad till
rätta kontakter.
– Calle: Jaa gjorde rätt mycket mannen haha, man har bara sålt du vet, hållit på
mycket med knark och så, det är de enda man har gjort mannen, de är de enda som
finns, sen har jag gjort lite annat också haha, men det kan vi glömma.

Han berättade att pengarna som han drev in vid den åldern spenderade han på kläder, mat hem
till sin mamma och tog med sin flickvän på fina restauranger. Men samtidigt förklarade han
att den största summan spenderades på festandet med hans vänner. Calle drog in 40 tusen kr
efter att han hade sålt en viss mängd kokain under två veckor, han förklarade att tryggheten
var att oavsett om han brände bort pengarna fort, kom samma summa tillbaka efter två veckor
genom samma affär. Calle berättade att det inte tog en lång tid innan han fick besök av
polisen och blev häktad innan han fick den fastställda domen, relation till polisen är något han
själv beskrev som på gott och ont. Han förklarade att hans upplevelse har varit bra och dålig
med polisen, Calle berättar vidare att han har blivit bemött av poliser som har varit bra
människokännare. Men han påpekar även att vissa poliser har förbrukat sin makt mer än andra
och utövad våld mot hans bror, våld som han förklarar inte var nödvändig, men det utövades
bara
för
att
dem
kunde.
För Calle låg inte skammen att bli tagen av polisen, utan han berättade att det var besvikelsen
han upplevde av sin mor när han åkte dit, hon fick veta allt på rättegången. Han upplevde att
han borde vara ärlig mot henne samt stå för sin grej när det väl hände.
Det ser annorlunda ut nu för Calle, han berättar hur hans dagar spenderas i fängelset, hur
rutinerna skiljer sig från de dagliga rutiner han hade på utsidan i det civiliserade samhället.
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Detta är hans första gång han sitter på en anstalt, efter domen förklarade han att det kändes
som att han var tvungen att mentalt förbereda sig för att kunna stå på sig.
– Calle: De är klart, visa sig stark också, inte visa min svaghet och så, jag tror här
man behöver inte visa sånt här mannen, här det är för lugnt för sånt, trams haha.

Han förklarade vad han upplevde vara bra med att leva inom det gamla mönstret, vilket han
menar att det har haft sina fördelarar då han kunde styra upp dagarna precis hur han ville.
Allt han vill ha var aldrig några bekymmer att få. För Calle var pengarna något som gav
honom någon sorts frihet, att vara oberoende av saker, han förklarade att pengarna var
anledningen till vad som drev honom. Men det gav honom aldrig någon lycka i livet som han
själv menar. Livet inom kriminaliteten kunde skilja sig åt och ingen dag var sig likt, man
visste inte hur det skulle sluta upp vid en drog leverans menade han. Calle berättade att han
såg detta som en heltids arbete, något han har arbetat sig uppåt och gjort sig förtjänt av.
Det fanns aldrig snabba pengar i hans värld då han själv upplevde att han fick kämpa för dem
pengarna;
– Calle: Du kämpar dig upp mannen, du kan inte bara komma från ingenstans och
börja sälja knark mannen, som alla säger de är så enkelt få tag i knark och sälja, du
måste känna folk, du måste ha rätt folk bakom dig, rätt vänner allting, för att kunna
bli lite högtuppsatt så men, inte värsta Al Capone så, så du har din plats och då får
respekt som man förtjänar och så och sen du har dina pengar och du gör grej rätt
och så, de är de det handlar om, mycket det.

Man hamnar i olika situationer, vissa situationer krävde åter gärder mena Calle, en kille som
inte hade betalat honom för drogerna var tvungen på ett eller annat sätt tas i tur med berättade
han. Calle berättade att han ville skjuta honom, han kände sig lurad, killen hade hittat på olika
berättelser om varför han inte kunde betala Calle, men Calle förklarade att han ville endast åt
sina pengar. Calle förklarade att hans vänner hindrade honom från att skjuta killen som var
skyldig honom pengar, till slut löste det sig på ett annat sätt. Calle berättade att han är tacksam
det beslutet idag, han menade att när han befann sig i den situationen tänker man inte klart.
-Calle: Ahhh mannen , det för stunden du tänker inte du gör annorlunda , de är klart
du tänker va fan jag gör det här det känns rätt, men man tänker inte så värsta så på
det, man bara kör mannen , de är inte så ja sitter och tänker ja kan få 10 år och sen
skjuter jag han nu och så, man tänker mest på att försöka komma undan med de ,
göra det på rätt plats och sen göra det rätt också , så man kan komma undan , de är
mycket så.

Livet han levde inom kriminaliteten var något som Calle inte riktigt var redo att släppa eller
låta passera genom backspegeln, friheten att en gång vara ekonomiskt oberoende i hans ålder
tillfredsställde honom inom det mesta i hans vardagliga liv. Mycket gick ut på att finna sig
själv, sin plats, han gillade saker som utmanade honom, han framställde sig själv som tveklös
att eliminera någon som skulle utgöra ett hot mot hans verksamhet, troligen för att markera
inför andra vart gränserna går och hur han ville definiera situationen (Goffman, 2010). Vi kan
föreställa oss en arena, fylld med åskådare och gladiatorer, Calle stod i centrum av ringen
tillsammans med en motståndare, han uttryckte ett missnöje inför sina vänner som i detta
avseende var åskådarna som följer hans led. Han var förmodligen tvungen att leva upp till
rollen som en gladiator, veta hur han framträdde inför sina åskådare med hjälp av gester
såsom våld, vilket skapade intryck hos de andra, vilket skapade en uppfattning hos åskådarna
att Calle var en karaktär man inte ville trampa på tårna (Goffman, 2010). Gesterna var till för
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att förstärka hans rolltagande inför motståndaren såsom åskådarna, för att troligtvis ville Calle
måla fram en bild om sig själv som han ville att de andra skulle ta del av(ibid).
Kan det vara att denna bild Calle projicerade av sig själv var en inre drivkraft som har tagit
över och slutligen kontrollerade och styrde hans beteende? Det kunde rimligtvis vara att Calle
hade formats och påverkats av intryck inom den slutna institutionen.
En avvikande miljö och hans sociala umgänge, gjorde rimligtvis att han slutligen upplevde att
de olika sociala världarna hade influerat honom av många rollspel.
Något som troligen Calle hade tagit efter för att överleva, en bild av olika beteenden som
hade format hans eget beteende bland de olika människorna han hade mött längst vägen under
hans uppväxt(Glaser, 1956).
Han berättade att han i nuet ser på en ljusare framtid, att bryta det gamla mönstret med hjälp
av kriminalvården men främst med en vilja från sig själv. Calle förklarade att han har som mål
att när han blir frigiven från anstalten, att skaffa ett jobb och eget jobb.
Han vill ha ett stabilt liv bortom det gamla mönstret, han berättade att han var redo att ge det
en ärlig chans. Detta tack vare förklarade han att personalen på anstalten engagerade sig för
att hjälpa honom till att bryta hans gamla vanor men främst av allt att han motiverar sig själv
att gör största jobbet.
David
David växte upp tillsammans med en stor familj, han växte upp med elva syskon. Han
förklarade att han tyckte om det eftersom det hände saker hela tiden runt honom, han tävlade
mycket med syskonen, något som han roade sig över. Han berättade att det var fler killar än
tjejer bland syskonen och att han var mellan barnet i familjen. David förklarade att det blev
många jämförelser mellan honom och hans syskon, hur det hade gått för var och en i skolan
och vem som kunde imponera på sina föräldrar på bästa möjliga sätt, men även för varandra:

– David: Enda sens man var liten det har alltid varit såhär typ om min lillebror
kommer hem eller store bror kommer hem nånting bra från skola dom , dagen efter
jag måste komma hem med nånting bättre , om han kommer hem med nån , men det
var bara i början det var såhär med vad som har läst mest böcker och såna här
grejer , men sen det började spåra ur när vi började bli äldre , min store bror, jag
vet inte vad som hände med han , han pluggade bra men sen såna grejor men sen helt plötsligt han blev för mycket, han började göra grejer och sånt , han började
vända till den kriminella sidan och då som vanligt vi andra vi yngre vi tar upp såna ,
vi har en tendens att ta upp andras grejer , så vi följer dom spåren(…).

David berättade att han upplevde problem som började dyka upp bland vissa av hans syskon,
men majoriteten gick inom det rätta spåret i livet. Boendesituation var något som han
upplevde rätt bra, familjen bodde i två stora lägenheter som var sammanslutna. David
förklarade eftersom han är mellan barnet, var eget utrymme inte viktigt för honom när han
bodde med familjen, han menade att han var ung för att tänka på det. Han fick dela rum med
sin lille bror, vilket han tyckte fungerade bra förens han flyttade till en ny stad med sin familj.
Boende situationen i den nya staden dem flyttade till såg identisk ut. Här fick hans store bror
ett helt vardagsrum för sig själv, David upplevde att saker började ändras när hans store bror
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fick ett eget utrymme. Han förklarade att det var i den nya staden som kriminaliteten började
för honom och hans storebror.
Rastlösheten var en drivande faktor i den lilla staden som gjorde det självklart för David att
följa sin storebrors fotspår förklarar han. Han upplevde att det inte fanns tid att lära sig av
hans brors misstag, han förklarade att han tog till sig av familjens misstag istället.

– David: (…)vi kan inte lära oss av våra egna misstag, du måste lära dig av andras
misstag, du måste se, eller ehh vi kan lära oss våra egna misstag men, de är de vi
måste göra, vi måste kunna se grejer alltså i fönster perspektiv, egen perspektiv från
egna sätt, för att kunna låta bli, så var tvungen också testa den vägen, jag var
tvungen att testa för att om jag verkligen om de skulle gå dåligt för mig också.

En social transaktion av avvikande beteende uppstår förmodligen i samband med den nya
integrerade miljön och de individer som befinner sig inom den(Heimer och Matsueda, 1994).
Bilden som David förhöll sig till i relation till sin bror, kan förmodligen ske i samband med
hans brors kriminella beteendemönster och vilka handlingar han agerade efter(ibid). Mycket
handlar om vem bland syskonen som presterade bäst, när det kom till skola och
fritidssysselsättningar.
Han tog ett steg längre, David följde samma tävling inställning som han hade med syskonen,
att ta efter och jämföra sig själv prestationsmässigt, men denna gång blev det inom den
avvikande miljön som hans bror har befunnit sig på(ibid). David tog skolan på allvar i början,
studierna gick bra till en början förklarar han ända fram till att han började femman, tog det en
vändning. Han berättade att han var trotsig och gillade inte att sitta still, han började med små
saker som att palla äpplen och små stölder när han inte var i skolan. Det samlades vänner till
honom från alla olika områden i skolan, inte för att studera, men för att umgås och fördriva
tiden med andra saker.
David var tolv år när allt vände för honom, han berättade att han var den enda med
utländskhärkomst, han räknade aldrig de som var adopterade inom samma kategori som
honom. En ny skola, en ny årgång, känslan att gå från att känna alla till att inte göra det inom
en ny miljö var något enligt honom som var förvirrade. Eleverna som studerade på skolan var
duktiga och inspirerade mena han, men det var inte förens hans gamla vänner från områden
börja besöka honom på skolan som han berättade att han börja missköta sig. Han förklarade
att han skolkade från lektioner och åkte iväg med sina vänner istället för att vara på skolan. Ju
mer frånvaron ökade för David, menade han på att han tappade motivationen och intresset för
studierna, han tyckte inte om det längre;

– David: Jag hatade skolan mannen, alltså det var inte så att ja hatade skolan, men
jag var tvungen, hatade skolan, jag gillar inte att plugga ohhh och dom här
människorna där borta dom var såna man inte kunde prata med, dom var svenskar,
dom var såna de är rasister mannen, hela högen(…).

Han berättade att han hamnade i en situation som uppstod som involverade två beslöjade
tjejer med utländskpåbrå som blev trakasserade av några svenskar i klassen, av en ung svensk
kille. Han gick fram till ena tjejen och drog av henne slöjan.
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David förklarade att skämtet gick ut på att säga nu är du ”avslöjad”, David upplevde att en
uppmaning av en annan klasskamrat, att de var tvungna att göra något mot denna kille. Han
berättade att han hade fått uppmanande blickar mellan honom och killen som utförde skämtet.
Enligt David började killen verbalt angripa honom, han berättade att han behöll lugnet, men
det var inte förens denna kille svor åt honom om hans mamma som han gjorde något.
– David: (…)jag tog pennan och stack han i halsen, sen efter de ehhh jag blev
avstängd(…).

David var fjorton år och skulle fylla femton, det började spåra ut totalt för honom, han
berättade att hans föräldrar och personalen på skolan började ta tag i olika åtgärder, men inget
verkade funka.
Han gick även på en resurs skola och blev avstängd där med, runt om stadens olika skolor,
vilket han förklarade att han lyckades bli avstängd från. Han berättade att han orsakade
problem i skolorna, vilket ledde honom till att hamna i slagsmål och struntade totalt i
meningen med skolan hur viktigt det var för honom. David bestämde tillsammans med hans
föräldrar att åka iväg till Sydafrika, han berättade att det hade att göra med att han skulle finna
sig själv och få en inre ro, men främst ett miljöbyte. Han förklarade att det fanns ett hopp från
familjens sida för förändring, familjen är troende och hoppades på att han skulle finna den
rätta vägen genom gudsvilja.
Denna resa höll några månader fram och tillbaka under ett år, efter resan fick David ett annat
perspektiv att se på saker och ting mena han;
– David:(…)vi säger att du känner två personer, en han heter ”Bertil” och en heter
”Ali”, du ser ”Bertil” och ”Ali” dom här båda två dom var bra i en skola, men sen
när dom kommer till sexan ”Ali” han går fel väg och ”Bertil” går rätt väg, jag
umgicks med båda två, men ändå på nått sätt jag drogs mer till ”Alis” väg, för den
där vägen den var lite mer, man kände lite mer, de var nåting såhära.

Detta kan troligen var en av anledningarna till varför David, självet, formats inom en sfär som
avviker från resten av samhället (Heidegren och Wästerfors, 2008). Han intresserade sig mer
för sina vänner med normbrytande beteende, han föredrog att spendera sina vardagar med att
festa och fördriva tiden genom illegala sysselsättningar, att han kunde klara sig ekonomiskt
inom den nya levnadsstilen.
Han upplevde en kontrast i skolan när det kom till andras etniciteter och utseenden i
förhållande till sig själv. Rimligtvis kan det vara att han kände sig distanserad och fann ingen
platstillhörighet bland andra etniciteter, samtidigt som motivationen för skolan dog ut. Det
upplevdes som att David ville finna sig själv och vad för roll han hade i skolan, med tiden
blev han utåtagerande och hamna i flera incidenter som ledde till att han blev avstängd från
samtliga skolor i staden han bodde på. Hans misskötsel kan troligen förstås från hans
perspektiv som en nödvändig handling i hans sociala värld, där hans bedömningar kan ha
reflekterats gentemot sig själv som en normbrytande individ(Heimer och Matsueda, 1994).
Vilket förmodligen kan återsegla till hans grundläggande självreflektioner som kan ha format
hans bedömningar av samhällets värderingar och regler i utvecklandet av hans avvikande
beteende(ibid). Detta gav David en tankeställare, han reflektera över det han gjort och hur
dumt det var. Han berättade att han tänkte tillbaka, till en specifik händelse då hans far kom
till hans skola och satt bakom honom på föreläsningarna.
(…)min farsa kunde komma till skolan och se hur jag jobbar, då han satt precis
bakom mig , shiiiiiit, jag kommer ihåg det wallah , vi hade matte , läraren sa till mig
säg nåtning såhära ehhh han skrev aldrig , de var inte ens en fråga , min farsa bara-
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idiot räck upp handen , ja tänkte varför de dem har inte ens frågat , han bara du kan
det hära , så ja räckte upp handen , och sen jag bara naeeej , det här är vad jag inte
har gått genom innan, det är nånting som är genomgång nu , så jag kan inte det
hära, han bara men svara idiot , jag bara shiiiiiit jag tänkte waaahhhhhh han den
här killen han kommer precis till skolan , tänkte shiiiiit(…)

David hade inget jobb därmed blev hans mötesplats alltid på skolan tillsammans med hans
vänner, han förklarade att deras dagliga rutiner blev att åka in mot centrum för att spendera
resten av tiden genom att gå till olika caféer. Under helgerna blev fokusen alltmer på
festandet, något David förklarade att det var en dyr utgift, med tanke på att han inte hade
någon inkomst.
Han berättar att detta ledde honom till att börja sno tekniska prylar från skolan, för att han ska
kunna sälja det vidare, skolorna hade tillgång till surfplattor. Han stal upp till två eller tre
stycken för att sedan sälja dem vidare för två tusen kronor då deras värde låg upp mot fyra
tusen menade han. David började driva in pengar varje vecka och hade även lärt känna nya
kontakter som kunde skapa falska kvitton för de tekniska prylarna han stal, han berättade att
detta ökade värdet av produkterna han sålde. Han förklarade att efter att han hade återvänt
från Sydafrika, utifrån inblicken och tankeställaren han fick med sig, kunde han inte låta bli
den kriminella banan.
Han tyckte om att det hände grejer hela tiden. Att leva inom den lagliga sidan var något han
upplevde som tråkigt. Han berättade att han införskaffade ett illegalt körkort från Grekland,
att han kunde köpa en bil, för att det skulle underlätta hans sysselsättningar. Enligt honom
började det dra till sig uppmärksamhet i det området han bodde på bland de andra. David
berättade att han körde omkring i en Audi, vilket fick andra ungdomar att tro att värdet av
bilen var dyrare än vad den egentligen var, detta gav honom en form av status när det kollade
på hans klädstil och bil. Men för att leva upp till denna livsstil kunde David inte längre sno
och sälja surfplattor, han förklarade att säljandet av knarket var det som han drev in mest
pengar på, han fortsatte göra det trots att han inte gilla att sälja knark.
Han förklarade att han även upplevde det som en stressig och jobbig verksamhet att
underhålla, man skulle alltid finnas tillgänglig på telefonen när folk ringde för att köpa, oftast
var man tvungen att åka till kunden menade han.
Men pengarna som han tjänade ihop var något som fick honom att fortsätta, han berättade att
han köpte in tvåhundra gram kokain för ett bra pris. Han förklarade att han kunde dra in cirka
tjugotusen kronor mindre än två veckor, men att han spenderade majoriteten av hans pengar
på spelmaskiner.
Han beskrev det som ett önsketänkande som aldrig lever upp till verkligheten, att bli miljonär
på spelmaskiner. David blev fartblind av pengarna som började rulla in kontinuerligt, han
förklarade att det gjorde honom ännu mer frestad att fortsätta de kriminella handlingarna tätt
inpå varandra. Han berättade att hans vänner sa ifrån och tyckte att han borde ta ett steg bakåt
innan han skulle åka fast. David berättade att han blev allt för rastlös om han inte gjorde
något, han körde fort med sin bil och sökte efter spänningen hela tiden, han var ständigt ute
efter att uppleva anderalinet. Han förklarade att hans vänner hade varnat honom, om han inte
lade av skulle värre saker hända honom, men han lyssnade inte.
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– David: ehh wallah han sa till mig du kör som en idiot, du kommer krocka wallah
och sen han hade rätt , hade jag bara lyssnat på honom så hade jag inte suttit här
nu, men man vet inte kanske , jag kanske hade suttit på nån klass 1 i nått ännu värre
, för jag vet inte vad som hade hänt.

Förmodligen definierade David sitt beteende efter de sociala regler och normer som hans
sociala umgänge avser vara lämpligt och rätt sätt att bete sig på. Hans handlingar kan
rimligtvis grunda sig på en individuell egenskap som koncentrationssvårigheter och att han
jagade upp sig själv för att något ska hända (Howard S, 1978).
Davids umgänge och samhället han lever i blev hans spegelbild, en reflektion av ett
rolltagande som endast hade fungerat genom interaktion med andra inom samma sfär(ibid).
Rollen han tog till sig för att framträda införa hans vänner, var troligen för att påverka deras
intryck om att hans person söker spänning, var utåtagerande och backar inte när någon
utmanar hans heder(Goffman, 2010). Med tiden förblev Skolan utanför Davids diskurs, det
var något som inte fungerade för honom, kunskapen han tog till sig istället kom från den
avvikande miljön, rimligtvis blev han en produkt av hans sociala värld(Phillips och Jørgensen,
2002).
Han förklarade att han inte såg sig själv som kriminell, utan någon som har hamnat snett, men
nu när han sitter inne menar han att samhället ser honom som en kriminell. David beskrev att
en kriminell individ är någon som kan utmärkas i sin klädstil, någon som syns för mycket, han
förklarade att han ser sig själv mer som en småtjuv. Han berättade vidare att det innebar
någon som klär sig finare än kriminella, någon som inte syns eller blir misstänkt i polisens
ögon, de behöver springa därifrån när polisen kommer.
Men något han berättade som besvärade honom mest, var inte hur samhället skulle se på
honom, utan familjens reaktion när han åkte ditt av polisen och processen i rättegången som
ledde honom dit han är idag, fängelset.

– ”David: För att det är ändå du ser alltså, för att innan såhära , min farsa har bott
i Sverige så länge så han skiter i det här , det är mycket med det här med rykten och
vad ska dom äldre ska tänka nu, det är så hära inom annan kultur , det är oftast
såhär heder och respekt inom familjen , det blir som folk dom bygger , dem har
alltså såna här olika nivåer, alltså här har du , dem för en egen statistik , här är
deras pengar , här är deras respekt , här vilka dom har gift sig med här är deras
utbildningar , sen du ser alla dem hära och mina syskon dom är hög, hög, hög och
sen kommer jag noll, så jag drar ner hela familjen(…)”

David berättade att han fick förklarat av sin far, att det fanns olika nivåer av kulturell skala
som målas fram bland släktingar och familjevänners syn på barnen som föräldrar har
uppfostrat. Han förklarade då majoriteten av hans syskon är utbildade på universitets nivå,
gav det en högrankning bland familjevännerna och släktningarna.
Men han berättar även att han upplever sig själv som det svartafåret i familjen, som drar ner
den hypotetiska statistiken som hans far har beskrivit för honom. Han känner att han har fört
skam gentemot sin familj. David beskriver sin verklighet som något annorlunda idag, hans
vardagliga rutiner har ändrats, han är bevakad, kontrollerad inom kriminalvårdens förvar. Han
förklarade att han kände att personalen på anstalten gör sitt bästa för att motivera honom
bättre ut, han trivs med de dagliga sysselsättningarna som de har tillgång till. Detta är något
han berättar att han inte hade förväntat sig av att sitta inne på ett fängelse, att det skulle leda
honom till en förbättring:
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– David: aahh du måste sätta dig såhära och hitt och ditt och såna grejer, du måste
sätta dig in en roll som du egentligen inte är, sen man tänker när man kom hitt, man
bara, man behöver inte ett sånt beteende, för du har redan den rollen, du är den
rollen du är egentligen och du måste släppa rollen helt för att du måste gå tillbaka
till vanliga grejer och det är det man jobbar med här inne, för att du kommer in med
ett beteende och det beteendet är alltid över och sen du kommer ner till mitten igen
sen du märker fan, man behöver inte vara det beteendet sen går man ner till ett
vanligt beteende, sen du märker, det beteendet som du skulle sätta där inne, det är
egentligen det beteendet du har där ute också, du har aldrig tänkt på det, jag tror
det beteendet som får än att känna sig kriminell och sen åhhh.

David berättade att han hade reflekterat över sin familj och över sig själv om hur hans
framtids planer skulle se annorlunda ut, innan han åkte in i fängelset. Han förklarade att hans
mor ständigt var på honom ifall han behövde pengar, att hon alltid fanns där för honom.
David förklarade att hans systrar inte ville att han skulle skämmas för att ta emot hjälp när han
behövde det, de ville att David skulle dra sig ifrån sitt gamla umgänge och kriminaliteten.
Han berättade att hans mamma brukade lämna pengar i hans rum under kudden, samt att hans
store bror som har lämnat kriminaliteten bakom sig vill hjälpa honom. David förklarar att
hans storebror idag är färdig utbildad från universitet vilket inspirerade honom till att själv
vilja ta till sig det spåret i livet att följa. David upplever att har funnit en inre ro med hjälp av
kriminalvården, han har fått gå en praktisk utbildning under tiden han har suttit vilket enligt
honom har utvecklat hans praktiska förmåga. Han berättade att han ville utbilda sig inom
VVS montör, vilket han menar är en ny benämning för rörmokare och bosätta sig någon
annan stans än Sverige.
David har bestämt sig för att ge det ett ärligt försök att lämna kriminella livet bakom sig, då
han förklarade att åren man sitter i fängelse inte är värd det.
-David: Jaaa mannen, för förr eller senare du kommer görat det , alltså det är 99 %
alltså det är såhära att de ehhh , slutar upp med det kriminella, den enda chansen så
som du som gör så att du inte kommer in i fängelse det är om du slutar med det och
slutar inte du med det , de är alltså 100 % garanti , de är svårt till 100% garanti
,men om du slutar med kriminaliteten, det blir 100% garanterad förr eller senare du
kommer till tingsrätten.

Beteendemönstret David utgick från uppträder antagligen bortom hans reflexivitet över
situationer som han har uppträtt på. Genom att lösa situationer upprepningsvis med att bryta
mot samhällets regler och värderingar har han troligen inte sätt sitt beteende som något
avvikande, då det verkar uppträda mer naturligt i hans sociala värld(Heimer och Matsueda,
1994). Han faller mellan två referensramar, en familj som vill stötta och motverka hans dåliga
beteende utveckling, med att uppmuntra med studier och ekonomisk hjälp.
Den andra referensramen, vilket är hans sociala umgänge söker efter självständighet genom
att bryta mot lagen, troligen har hans iakttagelser av båda världar bildat hans sanna
referensram som mer eller mindre har målat fram ett nödvändigt beteende som tilltalar
honom. Här kanske det uppenbarar sig för honom vilket beteende han skulle förhålla sig till
för att det möjligtvis hjälper till att definiera och rättfärdiga hans handlingar(Glaser, 1956).
Davids diskurs är här i ett kollektivt handlande, både kulturellt och där hans aspekter om
saker och ting formades i en avvikares sociala värld(Phillips och Jørgensen, 2002). Troligen
kan det vara att David både subjektivt som objektivt, objektifiera sig själv som liten,
förmodligen tog han efter sin brors beteende för att utveckla sig själv
beteendemässigt(Heidegren och Wästerfors, 2008).
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Två alternativa vägar framhävs i utvecklandet av hans beteende, ”rolleken” och ”spelet”,
Davids beteende kan rimligtvis förstås genom rolleken då han som liten härmade sin store
bror och hans roll inom samhället(Ibid).
Deltagande observationen av de intagnas värld
Anstalts miljö upplevdes som en fritidsgård, med striktare regler, fönster med dubbelt glas av
ett hårdare material som inte går att ta sönder hur som helst. Celldörrar som påminner om
allvaret. Varje cell är utrustad med en toalett, säng och en liten tv, ovanför sängen finns det i
varje cell en celltelefon som påminner om porttelefoner. Detta gör det möjligt för intagna att
kontakta centralvakterna på anstalten vid behov av hjälp.
De delar på en gemensam avdelning som är utrustad med två större tv apparater och tillgång
till sällskapspel, två duschar och gemensamt kök. De är tvungna att spendera dygnet runt med
varandra från upplåsning, sju på morgonen fram till låsning sju på kvällen. De vet inte vad de
ska förvänta sig av varandra i fängelset, de håller en distans och observerar varandra till en
början innan de integrerar.
När de är samlade med varandra i en större grupp, till en början, målar de fram en sida av sig
själva att de inte är rädda av varandra. Om en intagen framstår som svag är risken stor att han
blir utsatt för mobbning inför gruppen för att markeras inför de andra att svaghet är inget som
tolereras bekostnad.
Som kriminalvårdare blir man testad av de intagna, de försöker skämta på ett olämpligt sätt,
och bete sig på ett tufft sätt för att läsa av en vårdares reaktion. De vill testa en vårdare för att
veta hur bra vårdaren känner till systemet i fängelset, de kan t.ex. fråga om de kan få ett
kuvert som de kan skicka personliga brev med, vilket de inte får, de måste köpa egna.
De intagna känner till reglerna väl och dubbelkollar med vårdarna om de känner till dem lika
bra. De observerar personal och varandra, de vårdare de upplever som pålitliga vänder dem
sig till. Vårdare som de intagna tycker om är något de visar tydligt, de socialiserar med den
vårdaren mer än andra vårdare, frågar efter än och är mer skämtsamma och bekväma i
vårdarens närvaro. När vårdaren inte finns närvarande på plats, avvaktar den intagne med sitt
ärende även om andra vårdare finns tillgängliga. De intagna uppmanar varandra med blickar
och små kroppsgester, något som de signalerar till varandra för att inte vårdarna ska förstå vad
som pågår, t.ex. om de har något otalt med varandra, jag lyckades fånga upp det, genom att
jag hade observerat på avstånd. I grupp håller de en ytlig dialog med varandra och personalen,
en jargong som varje intagen verkar förstå sig på genom kroppsspråket. De framställer sig
själva som oberörda av straffet genom att se glada ut, när de blir frågade av personal om hur
de egentligen mår, är svaret oftast, bra.
De intagna skrattar tillsammans, de skämtar med varandra, detta är något som de är duktiga
på, att hålla upp en fasad. Den känslosamma sidan kommer aldrig att få genomskådas mellan
varandra i större grupp. Efter att jag har arbetat ett tag på fängelset med de intagna,
etablerades en relation mellan mig som vårdare och de intagna att utvecklas.
Jag började lära känna till deras karaktärer i grupp och individuellt. Efter att jag har närvarat
ett tag bland de intagna på fängelset, noterade jag att deras kroppsspråk och sätt att bete sig
runt omkring mig började bli mer avslappnad när man höll en dialog.
Det var inte lika spänt i deras kroppsspråk under tiden vi höll en dialog och den
misstänksamma blicken man fick uppleva i början, började avta med tiden. Under jobbet
deltog jag i deras aktiviteter, skola, tvätt och bygg inom anstalten. Jag gav en positiv
återkoppling av hur de hade skött sig med intagna, för att uppmuntra till ett positivt beteende.
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Detta var något få stycken visade att de uppskattade, men helst ville de inte visa för mycket
till en början. Det var ett sätt för den intagna att försvara sig själva för att inte visa sin
känsliga sida, i min uppfattning avvika ifrån den rollen som valdes från början. Ett
kroppsspråk som jag kunde uppleva i sådana situationer är att den intagna kom på sig själv,
beteende mässigt, under ett positivt samtal att det skrattas eller ler mycket. Det visades för
mycket uppskattning som ledde till i min bemärkning att de korrigera sig själva tillbaka till
deras ursprungliga rollbeteende.

Jag upplevde hur vissa av dem intagna vantrivdes med varandra, trots att jag stod där och
övervakade. Jag noterade, att när de intagna inte observerade varandra pustade de ut, som att
de tar en paus från att vara på sin vakt och hålla upp en fasad inför varandra. Med ett missnöjt
ansiktsuttryck tolkade jag det som att de hämnade sig själva från att vara deras riktiga jag. Jag
deltog i deras grupp dialoger, de brukade oftast skifta ämne när jag satte mig bredvid dem i
början. Min uppfattning var att de kände sig tvungna att vara försiktiga i min närvaro, med
vad för information de delade muntligt mellan varandra.
Denna notering upplevdes för mig, en vi och dem känsla mellan kriminalvårdarna och de
intagna. Efter att jag hade fortsatt med samma beteende, att på eget initiativ och envishet att
delta i deras konversationer, slutade det med att deras samtalsämnen inte skiftades även om
jag var närvarande. Något jag tolkade som ett positivt tecken, då jag kunde komma åt dem på
ett närmare sätt än innan, de var ett slags förtroende från deras sida gentemot mig som vårdare
och forskare.
De drev mycket med varandra, hotade varandra på ett skämtsamt sätt när jag var närvarande.
Detta för att inte jag som kriminalvårdare inte får enligt deras regler som de har mellan
varandra identifiera att de har ett problem på riktigt mellan varandra.
Detta för att de intagna kan sköta deras problem internt, dispyter och saker det inte håller med
varandra om. Det var något jag fick förklarat för mig under ett enskilt samtal med en av de
intagna, hur jag kom åt den informationen hade med ett hårt arbete bakom att göra. Då jag har
min roll som vårdare, forskare och mig själv, var jag medveten om att jag var tvungen att
förstå deras värld, förhålla mig på ett visst sätt som ledde till att jag mötte dem halvvägs.
Detta ledde till att de intagna ungdomarna upplevde att jag förstod mig på dem, varför de
betedde sig på ett sätt, de kunde säga att jag var en av ”dem”. Dockinte i den bemärkelsen att
jag hade vänt och blivit en av dem ordagrant, mer att jag verkligen kunde se genom dem och
förstå dem. Vilket vissa av de intagna klargjorde för mig muntligt och genom kroppsspråk.
Eftersom de själva är observanta är dem duktiga på att läsa av oss vårdare för vilken sorts
karaktärer de är, detta är något de noterade att jag genuint brydde mig om dem.
Då de intagna är ungdomar, höll jag min jargong på ett visst sätt, som var lättsamt och
ungdomligt, drev mycket, det kunde uppfattas att jag upplevdes som en fritidsledare. Detta är
något som gjorde att många av de intagna hade lätt att prata och driva med mig, men jag hade
alltid i åtanke, distansen och säkerhet inom sinnet i min vårdar roll i balans med min
forskarroll gentemot dem. De befinner sig i fängelset av en anledning. Detta gjorde att jag fick
ta del av information gällande de intagna.
Om en intagen ger en indikation till vårdare att det finns ett problem bland de andra intagna
eller att den intagna själv har ett problem med en annan intagen, betyder det att, just denna
intagne som har dragit till sig den uppmärksamheten är svag bland de resterande intagna.
Detta leder i sin tur till att den intagna riskerar att bli utsatt av de andra.
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Genom att sitta på kontoret som är på samma avdelning som de intagna, har det utifrån mitt
perspektiv visat sig vara en inbjudan för de intagna. De spanar in och tar tillfället i akt att
prata ut ensamma med mig. De kom oftast in ensamma eller två till tre åt gången och kunde
sitta och driva och berätta historier, de gillar att retas med varandra eller med personalen men
på ett positivt sätt. När de fick chansen att vara ensamma med en vårdare var de trygga med
att öppna upp sig. Detta är något som märktes genom kroppsspråket, de var inte distanserade,
de var närvarande psykiskt. De pratade utan att behöva känna att deras val rollkaraktär inför
de andra intagna var hotad.
Ungefär som någon kliver in i ett kontor och tar av sig en tung kroppssköld och ansiktsmask
som skyddar deras sanna identitet att de kan andas ut. Detta gjorde att jag fick uppleva en
annan sida av de intagna som kände ett förtroende för mig, deras sanna sida. Här öppnades
djupa konversationer, sanna känslor visades, i kontoret fick jag ta del av en annan sida av
deras karaktär. Dialogerna som utbyttes mellan den intagna och mig som vårdare fick sig nu
en ny vändning med en annan form av samtalsämne som längre inte var generellt och
bekymmerslöst.
Den intagna delade med sig av sina problem som närvarade i deras värld. Desto djupare jag
kom åt den intagnas individ bakom masken, observerade jag hur deras kroppsspråk
förändrades, från att sitta rakryggad till en avslappnad kropp med en tyngd över kroppen som
gjorde att de såg ut som en ihop sjunken säck. Våra dialoger målade upp en ensamhet som
enligt min uppfattning tärde på de intagna inifrån. Att inte kunna säga hur det egentligen
ligger till, deras tidigare erfarenheter har förstört deras tilltro till att kunna lita på andra i sin
omgivning. Något de intagna ville att jag skulle veta, att varför de inte litar på någon är för att
skydda sig själva. Att man endast har sig själv att tänka på, vilket även märktes av det
distanserade kroppsspråket. De visade en sida hos sig själva där bekymmer och problem
verkligen existerade samt rädsla inför deras framtid.
De diskuterade gärna ingående saker, saker de kände, de berättade att de egentligen inte
mådde bra. En del av de intagna som i grupp visade sig orörda av straffet, ville ventilera ut
med mig när vi var själva.
Förmodligen sker det en diskurs i detta samband där makten ligger i grund för deras
nuvarande omgivning inom en regim, ett system utesluter deras valmöjligheter och frihet som
på utsidan(Foucault, 2002). Det sker rimligtvis en distinktion mellan fängelsekulturen och den
kriminella subkulturen på utsidan som ungdomarna var vana vid(Irwin och Cressey, 1962).
Beteendekulturen de tar med sig från utsidan är ett sätt att uppföra sig på, de har umgåtts i
liknande kretar, befunnit sig inom liknande referensramar. Detta kan vara en anledning till att
de intagnas personlighet uppmuntras av ett tidigare beteendemönster(Goffman, 2014). Som
kriminalvårdare i interaktion med de intagna kunde jag uppleva hur viktigt det var att
motverka det gamla beteendemönstret, eftersom när samtliga intagna anländer till fängelset
påbörjas processen med att avskala den tidigare omvärld, antagligen känner de sig nakna och
förödmjukade av ett system som kontrollerar dem(Irwin och Cressey, 1962).
Detta fick mig att tänka, kan det vara att de finner trygghet hos mig i min karaktär? Att det
enda de vill ha är någon som finns där, bryr sig om dem och lyssnar på vad dem har att säga?
Jag ville inte färga av mig för mycket av min vårdarroll på dem. Då jag ansåg att det var av
vikt att de intagna upplevde en mänsklig kontakt, inte med någon som hade auktoritet över
dem, utan mer en objektivpart, där de kunde andas ut och vara sig själva. De intagna som ville
prata, kom till kontoret, för att diskutera öppet om sina känslor.
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Jag satt bakom ett skrivbord med en kontorsdator, det finns en gul markering som den intagna
inte får passera, detta för att de inte ska kunna se sekretess belagd information. Jag brukade gå
bort från datorn och sätta mig bredvid de istället, detta för att markera att jag finns där när de
behöver mig, något jag observerade utifrån deras kroppsspråk att de uppskattade den gesten.
De började visa en ödmjukhet, en mjukare sida av sig själva allt eftersom tiden förflöt. Jag
noterade att tillsammans med kollegor lyckades vi bryta ett ont beteende mönster som de
intagna hade från början. Från att de intagna höll avstånd från oss kriminalvårdare och inte
ville släppa in någon för att lära känna personen, eller låta mig och mina kollegor vara med i
deras sociala aktiviteter, blev det istället en motsatt effekt.
Min närvaro påminde rimligtvis vissa intagna om allvaret och sättet att uppföra sig inför mig.
Makten jag förknippades med, kunde antagligen vara en påminnelse och konstruktion av de
intagnas nya sociala värld, vilket begränsar deras sätt att uppföra sig inför mig som
kriminalvårdare(Phillips och Jørgensen, 2002).
Här tar de förmodligen ställning till vad de får prata om och vilket beteende som är
acceptabelt inom institutionen mellan varandra. En återspegling av hur de intagna bildar deras
sociala verklighet på insidan genom ett kollektivt handlande(ibid).
Det upplevdes att anledningen till varför de intagna studerade miljön, personal samt varandra
gick ut på att finna sig själva. Vilken position i fängelset man skulle inta, vem man kunde
vända sig till, vilken jargong man kunde inta med personal respektive varandra, precis som på
utsidan i utanförskap(Glaser, 1956). Inom en institution som ett fängelse är de intagna
underkastade då deras beteenden regleras(Irwin och Cressey, 1962). Genom min observation
verkar det som att majoriteten av de intagna kunde förknippa varandra till liknande livs
situationer och problem, en del av dem delade upp sig i små grupper, en motivering som
grunda sig inom att de har delad mening med deras vistelse i fängelset.
De tog liknande roller och placerar sig efter deras sociala positioner som tilltalar dem inför de
normer som råder inom fängelset(ibid). En central roll i utvecklingen av ens egen karaktär är
hur man själv förhåller sig till omvärlden och den miljön man befinner sig i. Foucault(2002)
menar att utifrån premissen är verkligheten vad som skapas mellan en interaktion.
Eftersom samtliga ungdomar sitter på samma anstalt, befinner dem sig inom samma sfär, här
skulle Foucault (1975) troligen påpeka att kunskapen som de tar till sig är en konstruktion och
återspegling av deras verklighet. När de intagna bildar en socialgrupp i fängelset, skapar de
egna normer och regler att följa. Vilket de intagna förväntas leva upp till. Ett gemensamt
beteendemönster i fängelset, detta är något Becker(1978) påpekade om hur sociala grupper
bildas.
Kroppsgester som blickar, uppmaningar mellan varandra är som en tyst dialog, en dialog som
kriminalvårdare ska förstå, när de intagna signalerar mellan varandra, men främst med sig
själva. Ett hårt skal som de bär, kanske för att ge vårdare en föreställning om att de inte
känner rädsla, ensamhet och vem de egentligen är bakom masken(Goffman, 2010). Rollen de
intar förutsätter att när de framträder inför andra, måste de leva sig in i den att de som
observerar tror på det(ibid). Gesterna handlade om att stärka deras val av rolltaganden och
vilken position de placerar sig själva i fängelset, detta för att påverka de andras uppfattningar
om hur de ska förhålla sig till varandra. När möjligheten fanns, bortom andras synfält förutom
min hängde de troligen av deras ansiktsmask, en känsla som rimligtvis kunde tolkas som att få
frigöra sig själva från den nuvarande kontexten de befann sig i. Det verkade som att saknaden
av att integrera med någon som de gjorde på utsidan gav någon form av frigörelse i samband
med när de kunde vända sig till mig på kontoret(ibid).
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Förmodligen tog dem en paus från varandra och karaktären de spelade, en paus från gruppen
som enligt min uppfattning under observationen verkade tyda på att deras självreflektioner
utvecklades genom språket som inverkade på deras personliga identitet(Heimer och
Matsueda, 1994). Det verkade som att de objektifiera varandra i den meningen att de inte
kunde utveckla ett rolltagande utan att interagera med varandra, de härmade varandras
beteenden genom att inte framstå som sårbara eller rädda. De hade ett visst sätt att tala och
beté sig gentemot varandra för att skilja sig från oss kriminalvårdare(Heidegren och
Wästerfors, 2008).
Det kriminella beteendet är något som Matsueda (1994) tros ha påverkats av samhället, att
sannolikheten för de intagna ungdomarna har utvecklats genom språket i interaktion med
andra är stort. En uppfattning som grundar sig från Meads (1945) teori, symbolisk
interaktionism, där intagnas självreflektioner rimligtvis har medfört att de har blivit bättre på
att orientera sig om andras uppfattningar om sig själva och medvetenheten om sig själva. De
blir medvetna om hur andra bedömer de och hur de ska förhålla sig själva efter den
informationen.
Detta för att när de integrerar med varandra intar de en roll när de framställer sig själva utifrån
andras uppfattningar och reaktioner. Mead menade att det endast är möjligt att ta efter den
andra när en social transaktion uppstår, detta för att det bygger på en ömsesidig grund för att
ett rolltagande ska vara möjligt.
De intagnas rolltagande har förmodligen påverkats av ett större socialt system, sedan tidigare i
utanförskap, det sociala systemet utgår från ett ekonomiskt system vars produktion och
distribution av varor styrs i huvudsak politiskt Detta är beslut som samtliga intagna stridit
mot, genom att driva illegala verksamheter för att klara sig ekonomiskt. Samtliga intagna kan
förmodligen förknippas till Matsuedas(1994) fem processer som medför risk till ett
avvikande beteende. När det gäller deras egna självreflektioner och bedömningar som de
bildar från de normer och regler de bryter mot för att upprätthålla ett normbrytande beteende.
Det enda de får bekanta sig med nu är ett fängelsesystem, vilket Goffman (2014) menar
handlar om att inom denna institution förlorar samtliga intagna sin status från utsidan, vilket
placerar samtliga intagna på ruta ett.
För att begripa de intagnas beteende måste man enligt Matsueda (1994) förstå att samtliga
intagna formas i interaktion med andra. Detta är något som gör dem medvetna om deras
rolltagande, genom att veta hur de ska uppföra sig i relation till de övriga individerna i
fängelset. För att upprätthålla rolltagandet måste de förhålla sig till den sociala kontexten de
befinner sig inom, fängelset. De måste samspela med varandra och kriminalvårdarna för att
förstå varandra och andras beteenden för att få det att fungera, detta är något som Mead
(2008) menade var kärnan i att inta ett rolltagande.
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Diskussion
Det var svårt att finna vetenskapliga skrifter som gjorts i Sverige inom mitt forskningsområde,
Syftet med detta examensarbete låg på sökandet efter skrifter som undersökte ungdomars
begränsande förutsättningar i utanförskap och insidan av ett fängelse, en låst institution som
påverkade deras rolltagande. Jag sökte eftervetenskapliga artiklar genom LTUs databas för att
finna tidigare forskning inom mitt intresse område. Det viktiga var inte att de tidigare
skrifterna identiskt skulle undersöka samma fenomen som jag avsåg, utan det handlade mer
om teorierna var relevanta eller inte. Jag fann fyra artiklar som djupgående studerat
anledningen till att vissa individer kliver in i ett rolltagande utifrån deras förutsättningar på
utsidan och inom låsta institutioner.
Ett perspektiv som kunde hjälpa mig med att få en helhetsförståelse var hur mötet med andra
påverkar och formar oss människor på en individnivå i relation till de olika sociala praktiker
vi stöter på längst vägen i livet. Med hjälp av Foucault kunde jag förstå de intagnas
rolltagande från ett maktperspektiv, hur de har formats och integrerats i en låst institution,
medan Becker förklarade anledningen till att vissa individer avviker från samhället. Mead gav
mig verktyget att förstå hur intagna genom interaktion formats till den person de är idag. Med
hjälp av Goffmans teorier fick jag en inblick i hur de intagna kunde förhålla sig till deras
roller och hur de påverkades av varandra och inom institutionen. Meads tes, symbolisk
interaktion i relation till mitt intresse område, hjälpte mig att öka min förståelse över vilka
mekanismer som kunde identifieras på individ och gruppnivå bland de intagna. Varför vissa
väljer att ta till sig olika roller, vilket kunde bero på att Mead fokuserade mycket på
människans utveckling av jaget i den sociala kontext man befann sig i. Detta var något som
jag såg som en hjälpande förklaring till att förstå orsaken till att intagna betedde sig på olika
sätt. Detta kunde troligen ha att göra med att jag kunde uppleva liknande perspektiv på
världen, utifrån min förförståelse.
Ett led i min förförståelse var att även min interaktion var begränsad till likasinnade individer
när jag var yngre. Artiklarna hade även intressanta utgångspunkter, som jag ansåg förstärkte
det sociologiska perspektivet, det lyfte fram och problematisera individen, rolltagandet i
relation till den sociala kontrollen som råder. Hur individer påverkas inom fängelsekulturer
och vilka roller de positionerar sig i samt hur våra språkuppfattningar påverkar uppfattningen
av oss själva i interaktion med andra. Jag ansåg att dessa artiklar hjälpte mig att förstå den
komplexa förståelsen av rolltagandet. En av artiklarna som är skriven av Glaser(1956) lyfte
även fram en teoretisk aspekt som baserade sig på språkuppfattningar som jag upplevde
relevant till Foucaults diskursanalys.
Denna undersökning avsåg att skapa en ökad förståelse om varför intagna ungdomar kliver in
i ett visst rolltagande i ett fängelse. Mina forsknings frågor lyder, Vilka sociala faktorer
påverkar de intagnas beteendemönster utanför fängelset ?Vilka faktorer i fängelset formar de
till att inta ett visst rolltagande?
Detta är något som har präglat mig och påverkat min förförståelse. Att finna en förklaring till
att vissa ungdomar väljer att inta ett rolltagande som avviker från övriga samhället.
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Rolltagandet i min mening är något som är djupare än att bara ”bära” en mask, det är en insikt
i vad som påverkar oss beroende på vilket kontext vi befinner oss i, vilket får mig att tänka på,
vem är vi bakom masken? Utifrån tidigare erfarenhet har jag upplevt att en del människor haft
det svårt att sätta sig in i förståelsen när det gäller individer som står utanför samhället.
Att jag fick möjligheten att genomföra denna studie, att intervjua och observera ungdomar
som sitter inne, gjorde det möjlighet för mig att få ut min egna men främst deras berättelser
till andra. Det har även bidragit för mig till en djupare förståelse för hur människor i en utsatt
situation kan påverkas och definieras i en gemensamtillvaro. Ett sätt att nå individer som har
haft det svårt förutsätter troligen att vi måste sätta oss in i deras situation för att förstå olika
livssituationer.
Fängelset kan troligen ses som en slutstation i samhället, här träffade jag individer som enligt
min upplevelse var bortglömda av samhället, kanske var det en faktor till att de intagna kände
sig uppmanade att kliva in i ett rolltagande? De kanske inte längre ville låta sig bli
underkastade av en högre maktordning. Om makten är som Foucault menar en konstruktion
av vår sociala värld innebär detta att vårt beteende definieras av vad som begränsar oss?
Kan det vara så att ungdomarna hamnade mellan stolarna innan de åkta in? Olika institutioner
som har en dominerande makt position i samhället, skolan, socialtjänsten uppfattar jag som
formell makt. Detta kan rimligtvis förklara orsaken till att vissa ungdomar upplevde en
vilsenhet i sig själva när de upplevde att de inte platsar in i samhället som delar liknande
värderingar och normer.
Den informella makten verkar då påverkad av den formella maktordningen som råder i
samhället. Om inte ungdomarna följde de regler som gällde i skolan och i samhället, utifrån
min förståelse av informanternas och min egen erfarenhet av skolan som påtvingade följa de
värderingar som gällde i samhället. Man såg inte och frågade inte vad bekymret hos
ungdomen var, man såg ett fel och det skulle repareras, vilket enligt mig kan göra en annan
blind för vem personen är som man har framför sig. Kan detta då vara en anledning till man
som ungdom väljer att ta till sig en roll som tar avstånd från den övriga majoriteten? Vi bildar
ju trots allt vår världsbild efter det som tilltalar oss bäst och vilka individer vi väljer att
integreras med. Samtliga killar som intervjuades återspeglade ett missnöje till skolsystemet,
omgivningen och människor som de hade interagerat med.
Under arbetet som kriminalvårdare upplevde jag oftast att ungdomarna som satt inne försökte
tolka symboliken i min uniform, det fick mig att tänka, var det makten, friheten eller att just
jag lyckades leva efter de normer och värderingar som råder i samhället? Men jag behöll mina
tolkningar för mig själv, ”att en gång i tiden hade jag ungefär liknande förutsättningar och en
svår uppväxt. Här står jag inför er för att tala om att även ni har möjligheten en dag att vända
på ert liv”, jag fick hjälpen att ta tag i mitt liv, att utveckla det till det bättre. Jag tolkade deras
berättelser som att det fanns ett rop på hjälp innan de hamnade i fängelse, att de var
omgärdade av fel individer under fel tid och tillfälle. Om vi nu på ett subjektivt och objektivt
sätt blir medvetna om oss själva och formas till en karaktär i interaktion med andra innebär
detta att Calle och Lukas tidigare erfarenheter av socialtjänsten och LVU kan delvis vara
ansvariga för deras nuvarande beteendemönster?
Det har varit viktigt i mitt arbete som kriminalvårdare att bryta det negativa mönstret, samt att
vägleda och uppmärksamma det positiva i deras utveckling eftersom det fungerade på mig.
Nu kan inte jag påstå att denna studie kan generaliseras gälla alla ungdomar som sitter inne
till orsaken till att de kliver in i ett rolltagande.
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Med hjälp av mitt val av metod har jag lyckats finna sambanden till att intagna ungdomar
kliver in i ett visst rolltagande, men med hjälp av min förförståelse har jag har kunnat
synliggöra rolltagandet. Vi är ju trots allt i behov som unga att bli vägledda, och när vi
sträcker fram handen för hjälp förväntar vi oss en ömsesidig respons, något dessa ungdomar
har upplevt att de inte har fått.
Skolan kategoriserade de inför andra som avvikande eftersom dessa ungdomar som lider av
koncentrationssvårigheter, eller är allmänt bråkiga av sig. I skolorna har man noterat att
David, Lukas och Calles beteende inte var lämpligt utifrån de intagnas berättelser har det
framkommit att personalen hanterat situationerna genom att utöva en form av makt. Detta
visade sig att samtliga killar inte skrämdes eller tog lärdom av det. De hamnade i ett försvars
läge istället, blev motstridiga och inväntade chansen att få byta miljö. Goffman skulle troligen
säga att deras framträdanden inför andra blev ett intryckstyrning. De ville troligen göra ett
motstånd mot det dominerande makt systemet som råder i samhället. Om de nu inte blev
förstådda utan istället missförstådda, varför skulle de då vilja hävda vilka de egentligen är?
när det istället upplevs lättare att integrera till en annan socialgrupp som redan förstår deras
rolltagande? De tog ett medvetet beslut och kände till konsekvenserna av deras handlingar,
men kunde det innebära att deras bakomliggande syfte egentligen kan ha varit att motståndet
har varit ett rop på hjälp? Ett uttryck för besvikelse på ett system som inte hjälpte till på rätt
sätt.
Nu har de nått ”slut” stationen för att ha brutit mot lagen, de tar de jobb de kan få när de
kommer ut. Kan det vara så att de upplever att det blir betraktade som odugliga för att de sitter
inne? men om nu fallet skulle vara så, hur kan vi då förbättra deras uppfattning av sig själva?
Vi måste nog vara tydliga med att de tillhör samhället och inte tvärtom. Man bör inte
distansera dem ännu längre bort i utanförskap än vad dessa ungdomar själva upplever att dem
är. Ju längre ungdomarna distanseras från samhället och inte får den hjälp de behöver,
kommer de inte ta till sig reglerna eller normerna i samhället, denna mening är något som jag
delar med Becker(1978).
Genom deras berättelser kan man nog säga att delar av skulden har legat på de kommunala
och statliga institutionerna som haft som målsättning att vägleda dem tillbaka till rätt spår,
men misslyckats. Om de nu tar till sig de roller som tilltalar dem, genom gester och
påståenden som förstärks i samspel med andra, kan detta då innebära att deras rolltaganden är
en avspegling av en misslyckad vägledning, hur de har blivit bemötta av samhället? Givetvis
är dem ansvariga för deras egna handlingar, men det är viktigt att lyfta fram att personal som
arbetar inom institutioner har ett stort ansvarstagande att uppmärksamma ungdomarnas
beteenden och genuint göra dem uppmärksammade och lyssnade på. Arbetet på anstalten med
samtliga intagna som sitter inne, har jag varit positiv i förhållande när jag tillsammans med
mina kollegor har lyckats bryta de intagnas gamla beteendemönster. Responsen jag upplevde
av vissa intagna var att de öppnade upp sig, med andra ord fick jag chansen att se en gnutta av
individen bakom masken. De upplevde enligt min förståelse att det fanns en chans att be om
hjälp eller bara vilja prata, vilket jag såg som ett steg närmare en förbättringsväg för de
intagna ungdomarna att inta ett rolltagande som övriga samhället samtycker till. Men
institutioner som inte har lyckats uppnå liknande resultat med ungdomarna, som t.ex. med
Calle och Lukas, kan det inte ha att göra med vad det är för personal som arbetar där eller
deras kompetens?
Det är ju trots allt genom interaktion med andra som vårt beteende blir en återspegling vad vi
lärt oss och tagit till oss.
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Kanske har Lukas och Calle gestaltat deras roller efter ett system som endast förstärkte deras
beteendemönster. Vad orsakade mitt beteende från början att ta till mig att avvika från
övriga?
Det var många intryck av skildringar, jag kände mig annorlunda, vem skulle vilja lyssna på
mig, mitt beteende stärktes med vänner som tänkte precis som jag. Jag var tvungen möta
någon som kom med ett annat sätt att tänka som kunde spränga den bubblan jag levde i, mötas
av andra värderingar, ta till mig andra miljöer och andra perspektiv än mitt egna.
Jag insåg till slut i min studie att de intagna placerades i grupper inom samma avdelning på en
anstalt, många med liknade värderingar, delar samma sociala kontext. För att förändra
beteenden krävs det ett mera intensivt arbete.
De intagna stärker reglerna inom gruppen för att inte ta till sig normerna och reglerna som
råder inom samhället. Även om de visade att de var villiga individuellt att förbättra sig, så
intog de samma roll igen inom gruppen. De kliver in i ett rolltagande i fängelset för att
umgänget är detsamma som på utsidan. De påminner varandra om sig själva samt vilket
beteende som de förhöll sig till utanför anstalten i utanförskap. Detta är något som
förmodligen har påverkat Lukas, Calle och David att betée sig på ett visst sätt för sitt hitta nytt
rolltagande. Man finner en likande grund till deras avvikande beteende, samtliga var rastlösa,
hade koncentrationssvårigheter och drogs till normbrytande vänner. Lukas och Calle har
sedan tidigare varit institutionaliserade och besvikna på hur de blev bemötta och behandlade
inom institutionerna.
Hade personalen inom respektive institution satt försökt sätta sig in i deras värld, och upplevt
det från Lukas och Calles perspektiv hade troligen utfallet blivit att det hade sett annorlunda
ut. Rimligtvis om man sätter sig in i andras perspektiv bjuder man även in den andra individen
att bli medveten och lära sig av beteende reaktioner som institutionerna hade till syfte att
uppfylla, ett anpassat beteende efter de normer och värderingar som råder i samhället.
Samtliga har formats inom deras respektive sociala grupp, här har deras beteenden definierats
av en miljö som avviker från övriga samhället. De utryckte sig nöjda med deras relation till
familjen och boendet men att leva efter de regler som majoriteten av samhället lever efter, var
inget för dem(Howard S, 1978). Uppfattningen de har tagit till sig av deras erfarenheter
indikerar antagligen på en inre kraft som började leva inom dem, som styr och kontrollerar
deras beteende(Glaser, 1956). Kan det då vara en tidigare upplevd känsla som samtliga har
haft? de formar sig i relation till andra, något som verkat påverka deras beteende. Ser man
från Lukas och Calles perspektiv har institutionerna misslyckats med att integrera samtliga
ungdomar. Något som troligen har hämmat institutionerna från att få en ökad förståelse av vad
som kan har varit orsaken bakom formandet av Lukas och Calles beteenden(Cast, 2004).
Med andra ord så konstrueras ungdomarna genom sociala interaktioner där deras uppfattning
om sig själva styrs av deras samspel med andra. De skapar deras egna regler i gruppen och är
beroende av vilka omständigheter som omgärdar de. Vi är benägna att ta till oss andras
beteenden, något som utvecklas med tiden och blir mer som ett genomtänkt spel. Vilket
troligen kan bero på att när de intagna konfronteras med varandra finner de skäl att ändra sitt
handlande och får respons tillbaka från varandra som ligger närmast deras intresse.
De vill antagligen ta till sig olika maktpositioner och vilka fördelar de kan vinna till sig. De är
måna om hur de presenterar sig själva. Det kan rimligtvis bero på att rolltagandet som
ungdomarna i fängelset tar till sig har att göra med att de anpassar sig till varandras roller.
De påverkades troligtvis av en annan kultur vid ankomsten till anstalten vilket kunde grunda
sig på en frånvaro av deras sociala förändringar från utsidan.
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Fängelset kan rimligtvis ha bidragit till att skapa förväntningar om ett beteende för intagna om
hur de förväntas uppföra sig. Vilket kan vidmakthålla det kriminella mönstret, om man inte
bryter det, där deras handlingar hela tiden definieras av varandra.
För att verkligen försöka förstå varför de kliver in i ett rolltagande i fängelset måste vi ta och
lära känna vilka dessa ungdomar är, vilket kan vara komplext. Vi kan inte inta ett rolltagande
utan tidigare interaktioner och erfarenheter, vi formas efter vad vi har varit med om, man kan
inte se ett rolltagande endast som ett uppförande som inte grundar sig efter ett tungt budskap.
Vi är alla unika och komplexa på vårt egna sätt, därmed blir varje rolltagande unikt i sig. För
att inta ett rolltagande måste vi ha ett manuskript, i detta avseende är ungdomarnas manus
deras berättelser. Där makten existerade så fick jag troligen räkna med att det samexisterade
även ett motstånd, en makt som utövades mellan mig som kriminalvårdare och Lukas, Calle
och David(Phillips och Jørgensen, 2002). Ett sätt för mig var att sätta mig in i deras sociala
värld, genom dialoger, aktiviteter för att kunna förstå situationer som både jag och de intagna
delade inom samma sfär(Goffman, 2014).
Jag hade rimligtvis inte kunnat tolka och förstå deras diskurs om jag hade haft en position
utanför fängelset (Phillips och Jørgensen, 2002). Troligen bär vi alltid en mask som vi inte
kan undan komma, där rolltagandet verkade vara en medveten handling från de intagnas sida,
även från min sida, något som kanske kan ha hjälpt oss att identifiera varandra. En
återspegling som rimligtvis talar om att varje individ kan finna en liten bild av sig själv som vi
kan känna igen oss i hos andra(Goffman, 2010). Rolltagandet definieras här som ett samspel
av andra ungdomar med liknande livsstilar och livssituationer som sitter inne. De påminner
varandra om deras utanförskap samt att de finner en liten bit hos sig själva som de kan relatera
till varandra. De har haft svårt att lita på människor och samhället som i deras upplevelse har
svikit dem, vilket förklarar för mig att rolltaganden som de kliver in i fängelset, är något de
har tagit med sig från deras utanförskap. Rolltagandet är deras berättelser, osynligheten och
tystnaden de inte har kunnat förmedla eller blivit förstådda av, rolltagandet är sårbarhetens
sköld. Ett sätt att tala om att de har deras anledningar, men att det krävs mycket tillit för att
släppa in någon tätt inpå.
Slutsats

Det var viktigt att finna en djup förståelse i vad jag gav mig in på, vad fenomenet egentligen
innebar med att undersöka ett rolltagande, hur skulle jag undersöka det? Hade jag använt mig
av de rätta metoderna för att utföra det? I undersökningen utgick jag från min empiri från tre
intagna ungdomar som var villiga att dela deras berättelser med mig, det kunde troligen vara
fördelen av mitt yrke och min person att de kände någon form av tillit och trygghet att göra
det. Jag fann att undersökningen resulterade i att intagna klev in i ett rolltagande troligtvis för
att de hamnade med individer som delade samma miljö och normer, både på insidan som på
utsidan, att systemet hade svikit dem omedvetet eller medvetet vilket kan uteslutit dem från
samhället. Institutioner som fängelse och LVU har som mål att förbättra individers
värderingar och syn på samhället och deras liv, det som jag har märkt är att man indirekt
placerar dem i vi och dem grupper. Vi i den bemärkelsen är de som representera majoriteten
som följer samhällets normer och värderingar och dem representerar de som har avvikit från
majoriteten. Jag har insett att ungdomarnas rolltaganden är en representation av en kraft som
samhället inte har tagit till vara.
Deras rolltagande är mer än bara en pjäs, det är en livsstil de mer eller mindre har tagit sig till
och formats av. Mitt förslag är att institutioner och drivande verksamheter som jobbar med
ungdomar inom liknande områden, ska se över vad för personal som jobbar med ungdomarna.
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Detta då de intagna ständigt formas av interaktionen med andra så vill man att personalen ska
ses som vägledare och inspiration. Annars genomskådar ungdomarna det vilket troligtvis ger
motsatt effekt.
Det skulle vara intressant om en större studie inom detta ämne hade gjorts, som skulle omfatta
både LVU och ungdomar som sitter inne på anstalter runt om Sverige. Detta för att genom
deras berättelser och rolltaganden veta vilka sorts metoder man ska inrikta sig på för att
främja insatserna.
Ett förslag är att gemensam personal utbildningar borde vara av största vikt runt om i hela
landet, detta för att få en gemensam förståelse och finna underliggande mönster som kan
hjälpa ungdomarna i framtiden. Ett annat förslag är att man borde testa att splittra ungdomar
som dömts till fängelse från att placeras med varandra. Man borde i förstahand placera dem
hos familjer eller andra öppna institutioner där de omringas av individer som är kompetenta
nog för att hjälpa ungdomen, att miljön de befinner sig domineras av individer som delar
samhällets syn och värderingar. Detta rimligtvis för att omgivningen kan ha visat vara en stor
påverkan på deras interaktion och för att kliva in i ett rolltagande.
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Bilagor
Bakgrundsfrågor- Tema 1
1) Hur skulle du beskriva din uppväxt? – Hur upplevde du din familjesituation
Under uppväxten?
2) Hur såg din och familjens boendesituation ut?
3) Hur såg du på skolan? en undanflykt, en tryggmiljö eller en miljö som du inte tyckte om?
4) Hade någon form av sysselsättning? Skola, jobb, idrott?
5) Hur såg planeringen och strukturen ut för dig en vanlig vardag på utsidan?
6) När du begick kriminella handlingar, kunde du uppleva rädsla inför din familjs reaktion
om de skulle få reda på det?
Den sociala aspekten- Tema 2
7) Hur såg ditt sociala umgänge ut?

8) Vännerna du umgicks med på utsidan, var det vänner som du kände dig trygg med? Är det
nära vänner till dig eller har du förlorat kontakten och lärt känna nya längst vägen?
9) Kunde du uppleva att du blev oftast missförstod och illabemöt på utsidan? Om så är fallet,
varför tror du att det var så? I vilka sammanhang?
10) Har du känt dig utsatt och utanför samhället? Om ja, Hur kommer det sig?
Erfarenheter med tidigare institutions med myndighets utövning – Tema 3
11) Har du suttit i ungdomsvård eller varit inom fosterhem tidigare? Hur skulle du beskriva
den upplevelsen?
12) Hur ser en dag ut för dig inne i fängelset? Hur skulle du beskriva den från ditt perspektiv?
13) Har du suttit på anstalt tidigare? Om så är fallet, vad fick dig att återfalla i brott
14) Hur skulle du beskriva din upplevelse med institutioner som t.ex. socialtjänstens arbeta att
hjälpa dig med boende och ekonomisk stöd?
Eller har du gått på socialtjänsten tidigare?
15) Har kriminalvården lyckats motivera dig och hjälpa dig till att komma bättre ut och tro på
en ljusare framtid än kriminalitet? Om inte, vad är det som kriminalvården har gått
16) Vad skulle du beskriva är fördelen respektive nackdelen att leva inom en kriminell
livsstil? Hur ser di på din framtid idag? Har du några planer?
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Hur ser du på dina framtid idag? Har du några52
planer?
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