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Abstract 

This essay portrays the prison system through interviews regarding the experiences of former 

prisoners. These different experiences of the prison system and the effects on people and society are 

being interpreted from an intersectional perspective. The method of the essay is based on four 

different interviews with four different ex-convicts that have experienced being punished in 

Swedish prisons. The analysis of this essay is based upon the interviews and the website of 

Kriminalvården (the Swedish Probation). But the analysis also discusses other ways of relating to 

the different power dynamics that distinguish punishments. The power structures are at focus in this 

essay and they are looked upon through theoretical perspectives. As a result the essay shows how 

different power structures cooperate and what effect this can have on prisoners. The essay shows 

how the prison system is relevant from economic perspectives, nationalistic perspectives, gender 

perspectives etc. The standpoint is the ”strangerness” as ”the otherness” that characterizes the 

prison system and its promised enhancing effects on this ”strangeness” to obtain and maintain the 

”right” and ”normal”. These power dynamics are expressed in forms of discrimination and abuse.

Nyckelord: fängelse, fångar, intersektionalitet, vithet, genus, ”ras”/etnicitet, kapitalism, nationalism, 

Sverige, migrationspolitik 
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1 Inledning
Brottsligheten påverkar Sverige och straffsystemet presenteras som lösningen på detta 

samhällsproblem. Mina intervjupersoner identifierade sig som fångar i fängelse, därför använder 

jag uttrycken. Kriminalvården använder sig växlande av fängelse, fånge, anstalt och intern men 

uttrycket intern används även inom andra institutioner, alltså inte bara inom fängelserna. Begreppet  

fängelse associerar människor vanligtvis med våld, ensamhet, kyla, galler, isolering, smuts, osv. 

Dessa associationer är knutna till olika förställningar om fängelsets olika typer av förhållanden. När 

människor associerar fängelsebegreppet med kriminalitet, straff, rättvisa och liknade begrepp, kan 

en förstå hur fängelset ses som samhällets sociala ansvar till kriminaliteten. I alla länder tas det för 

givet att kriminella bör straffas. Världen har en historia där dödsstraffet ansågs lika självklart som 

fängelsestraffet anses idag. I dagsläget är det i relativt få som har svårigheter att föreställa sig en 

värld utan dödsstraff. Trots detta är det väldigt många människor som har svårt att föreställa sig en 

värld utan fängelsestraff, även om det under lång tid funnits aktivister som jobbat för en straffri 

värld. En av dessa är feministen, akademikern och människorättsaktivisten Angela Davis, vars teori 

om intersektionalitet och fängelseavskaffande som rörelse jag valde att använda i arbetet. Det är 

enligt Davis viktigt att lagarna som leder till reproducering av samhällets rasism, kapitalism,  

sociala- och ekonomiska klassklyftor synas. I Sverige utger sig den rättsliga apparaten för att vara 

neutral och lika för alla. Davis synar vilka grupper det är som straffas framför andra. Som ett binärt 

motsatspar verkar svaret här om sådant, att det även då bör finnas de som tjänar på att ”de andra” 

straffas. Jag anser att Davis intersektionella arbetssätt är inspirerande, men framförallt nödvändigt 

att bejaka vid maktladdade ämnen som straffsystemet. 

Sveriges fängelser är ofta belägna utanför bostadsområdena. De tornar upp sig på ett 50-tal 

platser i Sverige och karakteriseras för den utomstående med taggtrådsbeklädda stängsel av metall  

och övervakningskameror. Det som sker i Sveriges fängelser, sker bakom stängda dörrar och utan 

fönster för in-eller utsyn. Jag har alltid förundrats över fängelsets ansedda naturlighet i det svenska 

samhället, när det på vissa sätt skiljer sig så drastiskt från det resterande. Det är viktigt att ge 

människorna som är eller har varit fängslade chansen att skapa en sann förståelse för institutionen 

och dess effekt. Utan fångars erfarenheter är det svårt att förstå vad straff skapar i samhället. Idag 

finns det i Sverige omkring 5000 personer som lever sina liv bakom lås och bom.1 För tillfället är 

det omkring 2000 personer som sitter häktade och väntar på dom.2 Det finns långt många fler som 

lever sina liv utanför fängelserna med erfarenheten och effekten av straffet kvar hos sig. Många av 

1 Kriminalvårdens hemsida: Fängelse
2 Kriminalvårdens hemsida: Häkte
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dem har utvisats till följd av straffet och finns inte längre inom Sverige. Människor är direkt 

påverkade av fängelsesystemet och ännu fler är det indirekt. Men om fängelset inte lyckats avskaffa 

eller över huvudtaget minska brottsligheten, bör vi då inte fråga oss vad fängelset skapar. Är det 

kanske så att fängelsesystemet i själva verket reproducerar brottsligheten i våra samhällen? 3 Detta är 

frågor som Michel Foucault frågar sig i verket Övervakning och straff 4 varifrån jag hämtat en av 

arbetets teorier.

De svenska lagarnas nya riktning tyder på att straffskalorna ökat de senaste åren. 

Exempelvis var det år 1991, 35 stycken personer som var dömda till livstidsfängelse i Sverige. Den 

10 november 2011 var det istället 160 stycken.5 Sverige betalar för detta straffsystem med 

skattepengar och i vissa fall med intäkterna av produkterna som säljs i landet, (fångar tvångsarbetar 

med att producera varor i fabriker). Detta gör alla involverade på något plan i fängelsesystemet. Det 

viktigt att prata om fängelsesystemet, eftersom det finns väldigt destruktiva strukturer som ingår i  

det, vilket är min främsta anledning till ämnesvalet.

1.1 Syfte och frågeställning

Valet att studera svenska fängelser, grundar sig i min upplevda saknad av humaniserande 

diskussioner/forskning om fängelsesystemet och dess effekter på människor.

Syftet med min uppsats är att framföra ett annorlunda perspektiv på straff och dess konsekvenser i  

och för samhället. Jag vill förstå varför Sverige har en viss syn på lag och straff och ifrågasätta 

denna syn. Genom intervjuer med före detta fångar vill jag framföra de effekter fängelsevistelser 

får, hur miljöerna inuti fängelserna är strukturerade samt hur omständigheterna ser ut för de som 

spenderar tid i svenska fängelser. Min frågeställning lyder: 

 Hur kan intervjupersonernas erfarenheter av straff bidra till kunskap om straffsystemet?

Jag vill problematisera straffets verkan i och för samhället, samt för individerna som straffas. För att 

kunna besvara min frågeställning kommer jag att använda fyra intervjuers material som gjorts av 

mig med människor som har erfarenheten av att straffas i Sveriges fängelser. 

3 Foucault (2003), s. 278
4 Foucault (2003)
5 Kriminalvårdens hemsida: Livstidsdömda
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2 Metod och material

Arbetet är baserat på en intervjustudie med fyra vita, etniskt svenska personer med 

arbetarklassföräldrar. De har berättat om deras tid i Svenska fängelser. Intervjupersonerna är två 

män och två kvinnor, varav två av dem är runt 30-års åldern medan de övriga två är i övre 

medelåldern. De yngre två har en stark politisk identitet och har studerat vid högskola/universitet,  

medan de två äldre knappt har grundskoleutbildning och en stark identitet som tidigare missbrukare. 

Detta har enligt mig själv kommit att påverka mitt urval av material, vilket kommer att diskuteras  

och förklaras under arbetets gång. Materialet består även av Kriminalvårdens information om straff 

via deras hemsida. Metod (2.1) och Material (2.2) diskuteras i detta kapitel och följs slutligen av 

Etiska reflektioner (2.3).

2.1 Metod

Valet av intervju som metod var relativt enkelt. Anledningarna är många och ibland rent av 

praktiska. Eftersom arbetet delvis innehåller statistisk om fångar, är det viktigt att även humanisera  

dessa genom att inte enbart tala om dem genom statistisk. Samhället avhumaniserar ofta de vi inte  

vill kännas vid. Historierna som är baserade på erfarenheterna av straff är viktiga för att kunna 

föreställa sig straffets konsekvenser. Intervjuerna samspelar bra med mina teorier, då teorierna 

lägger tyngd vid upplevelserna av straffet. Intervjupersonerna fick själva bestämma intervjuplatsen, 

vilket grundar sig i min personliga förhoppning i att detta kunde skapa en viss trygghet för dem. Jag 

bad de att tänka på att det skulle vara en plats där de kände sig bekväma att prata om deras 

erfarenheter av straffen. Frågorna som ställdes bestod till största del av öppna frågor. Samtliga 

frågor har ställts till samtliga deltagare, om än i olika formulering och finns tillgängliga som bilaga.  

Detta för att skapa ett flyt i samtalet och fylla i med information där det saknades. Vissa av 

intervjupersonerna var bestämda i vad de ville prata om, medan andra var mer fokuserade på att 

svara på det som jag betonade. Olika frågor fick olika mycket utrymme i mina intervjuer, eftersom 

vissa av intervjupersonerna hade mycket att berätta om enskilda frågor och mindre om andra. De 

fick lov att prata relativt fritt och jag bad dem att inte prata om saker som kändes för besvärande. 

Sara Ahmeds text om ’stangerness’6 hjälpte mig att fördjupa diskussionen kring analytiska 

nycklar/begrepp och dess betydelse för tolkning av intervjuerna. Eftersom jag själv inte dömts till  

fängelse var det viktigt att behärska ämnet före intervjuerna med de ”straffade”. Fångars 

6  Ahmed, (2000)
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erfarenheter tillhör verkligen ”de andras” erfarenheter. De är annorlunda erfarenheter av ett system, 

som alla förhåller sig till och därför tyckte jag att Ahmeds strangerness-begrepp var mycket 

hjälpsamt inför mitt metodval. Ahmed frågar sig hur vi förstår ”de andra” dvs. främlingarna. Att 

erbjuda plats för dessa främlingars kunskap, genom att erkänna den som just kunskap, kan vara 

svårt. Detta eftersom ”vi”- de ostraffade, ofta bemöter deras kunskap med en skepsis.7 Vi -”vanliga 

människor” förhåller oss till de straffade genom att identifiera dem som ”de andra” och vi  känner  

dem genom att inte känna dem, istället för att konstatera att detta är människor vi inte känner. Vi 

utgår helt enkelt från att det inte är ”de andras” upplevelser som är kunskap, utan våra upplevelser 

av deras kunskap som är den sanna kunskapen.8 

2.2 Material

Under arbetets gång har jag gjort urval från intervjustudiens frukt. De citat jag valt att använda, var 

de som enligt mig förmedlade kollektivt upplevda mönster, händelser och känslor av straffet. 

Sveriges kriminalvård har monopol för fängelsestraff i Sverige, vilket gör deras presentation 

av fängelsestraff och hur det kan förstås intressant. Eftersom jag kommit att intressera mig för 

straffets ansedda naturlighet i det svenska samhället, ville jag därför se hur informationen om ämnet 

presenteras för allmänheten. Jag förmodar att Kriminalvårdens hemsida i dagsläget ses som ett 

tillförlitligt och lättillgängligt sätt för utomstående att bilda sig en uppfattning om straffsystemet. Då  

informationen om straffsystemet via Kriminalvården nästan uteslutande består av statistik, valde jag 

att använda mig av de olika kalkyleringarna som för allmänheten kommit att representera verkliga  

människor och deras öden. Jag har däremot även plockat fram Kriminalvårdens övriga information 

om straff, där det tydligt framgår att straff är skadligt för individer, men också att straff förändrar 

individer till det bättre. Det är även dessa typer av paradoxer som kritiskt granskas under arbetets 

gång.

7 Ahmed, (2000), s. 41-43
8 Ibid.: 44-47 
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2.3 Etiska reflektioner
Jag har inte varit en utomstående lyssnare då detta är omöjligt. Insamling, material och den 

slutgiltiga analysen har påverkats av mig och därför är jag en del av arbetet.9 Jag har valt vissa 

tolkningsmodeller framför andra. Positionen jag befinner mig i ger mig tolkningsföreträde eftersom 

jag fick ta del av ”de andras” kunskap (fångarnas kunskap). Jag kommer att ”tala” för dessa 

främlingar, vilket också är problematiskt. Barbara Czarniawska diskuterar olika förhållningssätt till  

denna problematik. Detta är enligt henne en problematik som uppstår ur olika maktförhållanden. 

Det kan exempelvis vara den vokabulära klyfta som skapas mellan mig själv som akademiker och 

mina intervjupersoner, varav vissa knappt gått ut grundskolan. Denna vokabulära klyfta fylls ut av 

forskare som tar sig rätten att återge ”de andras” (intervjupersonernas) röster. Vem som har rätten att  

representera vem är oklart.10 Jag skriver arbetet själv, men lånar likväl ”de andras” röster. Jag 

översätter deras röster genom mig själv och min förståelse för dem. Översättningar är någonting 

kreativt; de är lingvistiska innovationer och inte upprepningar.11 Jag har med detta i åtanke försökt 

att inte misstro eller ogilla historier eftersom ett dialogiskt förhållande kräver att bägge parter  

lyssnar, vilket leder till ny kunskap för bägge parter. Jag har fått lära mig saker som jag inte redan 

visste, istället för att ha letat efter saker som jag redan vet. Intervjupersonerna hade möjlighet att  

läsa transkriberingarna innan de användes, då det var viktigt för mig att deras historier förmedlades 

på ett korrekt sätt. De fick även lov att omformulera, ta bort och lägga till. Förändringarna som 

gjordes av mina fyra intervjupersoner, var då en ville stryka några namn av säkerhetsskäl.

Jag är medveten om att jag premierar de intervjupersoner som har mer gemensamt med mig. 

De som citeras mest är de yngre, drogfria, vänsterpolitiska akademikerna vilket inte är en slump. 

Jag tror dels dessa likheter bidrog till att de yngre intervjupersonerna ”öppnade upp sig” enligt min 

mening i mycket större grad än de övriga två äldre. Samtidigt om detta är fallet, tror jag att de äldre  

såg min roll som akademiker som central. Ur deras ögon och ur deras situation upplevde jag att jag 

upplevdes som en auktoritet. Dessa äldre intervjupersoner har under en livstid blivit svikna, lurade 

och misshandlade av auktoriteter. Jag upplevde att de därför förhöll sig lätt kritiska till min identitet  

som utmärker just majoriteten av auktoriteter dvs. medelklass, vit, akademiker osv. Detta 

maktförhållande visade sig under intervjuns gång med ett praktexempel. I denna dialog ställer jag 

frågorna och Ronny (som presenteras senare i arbetet) blir intervjuad.

9 Ambjörnsson, (2003), s. 44
10 Czarniawska, (2005), s. 26
11 Ibid.: 29
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Jag väntar en stund på att svaret ska fyllas ut. Ingenting händer och då frågar jag istället:  
-hur menar du nu? 
*lång tystnad*
-Tänk på att du är anonym och att människor som inte själva suttit i fängelse kanske inte 
förstår det som för dig är självklart.
-”Jag fattar det. Men jag väljer att inte kommentera frågan”
-Du behöver inte säga mer om saken, utan förklara gärna hur du menar med det du redan 
berättat.
-”Inga kommentarer”

Under mina intervjuer blev det tydligt att de som spenderat mest tid i fängelse hade svårast att  

förmedla deras upplevelser av straffet. De letade ofta efter ord att beskriva vissa händelser, medan 

de yngre, som straffats en kortare tid, hade betydligt lättare att uttrycka sig i frågan. De pratade 

också mer fritt kring frågorna och hade betydligt mer att säga om ämnet. 

3 Bakgrund om kriminalvården
Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet och har cirka 9 000 anställda. Myndighetens 

främsta syfte är att antalet återfall i brott ska minska. Detta syfte går under deras egna begrepp 

”Bättre ut” som innebär att fångarna ska blir ”bättre” än hur de var när de åkte in i fängelset. 

Fängelsecell 12  Rastgård 13

12 Fotograf: Anonym / Scanpix. Sveriges radios hemsida: Tvingades gå naken i arresten 
13 Fotograf: Casper Hedberg. Aftonbladets hemsida: Hagamannen ville ha permission
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”[...]Verksamheten  ska  värna  en  human  människosyn  och  präglas  av  respekt  för  den 
enskildes integritet och rättssäkerhet.[...]De dömda ska vara bättre rustade att klara ett liv 
utan kriminalitet och droger när de lämnar Kriminalvården än de var tidigare. Det kallar vi  
”Bättre ut” ” 14

Varje dag sitter cirka 5 000 personer i Svenska fängelser.15 Idag finns det i Sverige 52 stycken 

fängelser i säkerhetsklasserna A-E, där A är högst- och E lägst säkerhetsklassade. Det finns minst 

antal A-klassade anstalter (3 stycken) och flest E-klassade anstalter (25 stycken). Det är inte 

ovanligt att dessa E-klassade anstalter även har C- och D-klassning. På de olika anstalterna finns det 

olika typer av behandlingsprogram. Det finns 14 olika typer av behandlingsprogram, vissa mer 

kända än andra som exempelvis 12-stegsprogramet, till lite ovanligare för den svenska allmänheten 

som IDAP (integrated Domestic Abuse Programme). IDAP som enligt deras egen beskrivning riktar 

sig till män som utövat våld i nära heterosexuella relationer. Flera av dessa metoder är hämtade från 

enbart andra västerländska samhällen.16 På Kriminalvårdens hemsida definieras fängelse följande:

”Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott. Samtidigt är det en 
grundtanke i  svensk kriminalpolitik  att  försöka  undvika att  låsa in människor,  eftersom 
inlåsning har skadliga effekter på den enskilda individen.” 17

3.1 De vanliga fångarna

Kriminalvården har särskilda fängelser för kvinnor respektive män. Kvinnofängelserna i Sverige 

utgör 6 av 52 anstalter. Den 1 oktober 2010 var 288 kvinnor fängslade i Sverige vilket utgjorde 

5,36% av alla fångar.18 Av de som fängslades i Sverige under 2010 (nyintagna) var 93% män och 

7% kvinnor enligt kriminalvårdens definitioner och 41% av de som fängslades hade varit det 

tidigare. Den främsta anledningen till att människor blir fängslade i Sverige är 

narkotikabrott/smuggling som utgör 24% av domarna. Efter det följer våldsbrott (18%), stöld av 

egendom (14%) och rattfylleri (även grovt rattfylleri) som utgör 11% av domarna.19

14 Kriminalvårdens hemsida: Om kriminalvården
15 Kriminalvårdens hemsida: Fängelse
16 Kriminalvårdens hemsida: Våra anstalter
17 Kriminalvårdens hemsida: Om fängelse
18 Kriminalvårdens hemsida: Kvinnor i fängelse
19 Kriminalvårdens hemsida: Statistik fängelse

7



3.2 Före och under straffet

Om en person är misstänkt för ett allvarligt brott kan denne häktas av en domstol i väntan på 

utredning av det påstådda brottet. Alla som häktas är misstänkta för brott. Den häktade betraktas 

som oskyldig tills den blir dömd och på detta vis skiljer sig häktet från fängelset och frivården. Den 

1 oktober 2010 satt 1849 personer häktade i väntan på dom. Under de senaste åren har detta antal 

varierat mellan 1 692 och 1 917 personer.20

Under den tid fångarna är fängslade får de en lön på 11 kronor i timmen för den 

sysselsättning de har. Detta kan vara arbete, studier eller deltagande i något av de 

behandlingsprogram som erbjuds. Dessa olika sysselsättningarna är inte valbara och pengarna som 

fångarna tjänar placeras på ett betalkort. Betalkorten kan fångarna använda för att ringa med eller  

för att handla diverse saker i en kiosk i fängelset vid vissa tillfällen. I kioskerna kan en köpa godis, 

läsk och diverse liknade saker. Det ska inte finnas ”riktiga pengar” på fängelserna för fångarna att 

handla med. Kostnaderna för fångarna varierar beroende på graden av säkerhet vid fängelset och 

antal anställda. I häktet var den genomsnittliga kostnaden för den häktade 2630 kronor per häktad 

och dygn under år 2010. I de slutna anstalterna låg den på 2744 kronor, i de öppna anstalterna 1683 

kronor och inom frivården 204 kronor.21 

Kriminalvården är en av Sveriges största institutioner som säger sig värna om en human 

människosyn och den enskildes integritet. De har som mål att ”förbättra” individerna som de 

samtidigt medger tar skada av inspärrning. Fångarna får inte själva bestämma sysselsättning och 

separeras utifrån kön. Den totala kostnaden för kriminalvården i Sverige ligger runt 7,3 miljarder 

kronor varje år.22

 

3.3 Sveriges strängaste straff

”Frihetsberövandet är i sig en belastning på individen som kan utlösa krisreaktioner med 

självskadande handlingar som följd.” 23 Varje dag bedöms personer vara självmordsbelägna i den 

svenska kriminalvårdens häkten. Självmord är vanligare i just svenska häkten än i fängelser. Alla 

som blir häktade visiteras noggrant för att de inte ska kunna skada sig själva med diverse föremål. 

Häktespersonalen för sedan kontinuerligt bedömningar om självmordsrisk hos den intagne. Om 

20 Kriminalvårdens hemsida: Häkte
21 Kriminalvårdens hemsida: Kostnader, lön och sysselsättning
22 Ibid.
23 Kriminalvårdens hemsida: Självmord
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denna självmordsrisk anses öka, övervakas personen med ytterligare intensitet i form av 

regelbundna, korta intervaller. Om det bedöms att en person har förhöjd risk för självskadande 

handlingar och självmord utökas övervakningen. Den häktade kan då ses till regelbundet med korta 

intervaller.24

Det strängaste straffet i Sverige är livstids fängelse. Mord, grovt spioneri, grov mordbrand, 

grov allmänfarlig ödeläggelse, människorov, grovt sabotage samt sjö-, luftfarts- och 

flygplatssabotage kan leda till denna dom. Till skillnad från andra straff i Sverige är detta straff inte 

tidsbestämt. Den dömda personen får inte veta hur länge den kommer att vara fängslad. Efter 10 år i  

fängelse kan den dömde ansöka om att få sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt straff. I fall av 

domstolens medgivande att omvandla straffet till tidsbestämt, får detta straff inte vara kortare än det  

längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut i Sverige dvs. 18 år. Ett livstidsstraff innebär alltså 

minst 28 års fängelse i Sverige. 25 

Den 10 november 2011 var det 160 stycken fångar som avtjänade livstidsdomar på svenska 

fängelser. Det var 126 personer som ansökt om ett tidsbestämt straff den 17 augusti 2011. 111 

stycken av fallen har prövats och avgjorts. Av dessa fall har 21 personers önskan avvisats eller 

avskrivits. 31 stycken fick bifall medan 61 stycken fått avslag. På senare år har det blivit fler 

personer som avtjänar livstids fängelse. Denna ökning beror enligt kriminalvårdens hemsida på att 

fler döms till livstids fängelse men också att livstidsdomar nu för tiden innebär fler år i fängelse än 

tidigare. Som nämnt avtjänade 160 stycken personer livstids fängelse i Sverige 10 november 2011. 

År 1991 var det endast 35 personer som var dömda till livstids fängelse. 26

I Sverige finns det ingen maxgräns för hur länge människor får straffas och de som straffas 

28 år och längre ökar drastiskt i antal. De som anses vara de allvarligaste brotten är mord i olika 

form eller brott som allvarligt kan komma att skada den svenska rättssäkerheten. Med nationen i 

fokus övergår ämnet i utvisning av fångar.

24 Ibid.
25 Brottsbalken 26:kap. 1§ 2st
26 Kriminalvårdens hemsida: Livstidsdömda
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3.4 Dubbelbestraffning- utvisning efter avtjänat 

fängelsestraff

I antologin Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd behandlar författarna Liz 

Fekete och Frances Webber ytterligare konsekvenser av det Svenska rättssystemet. Sverige ska följa 

”[...]de moderna kriminalpolitiska principer som menar att straffet ska anpassas efter individen, stå i  

rimlig proportion till brottet och vara inriktat på rehabilitering av förövaren.” 27 Gradvis har nästan 

hela Europa inklusive Sverige utvecklat ett nästan separat straffsystem för utlänningar. Detta ”nya” 

system utmärker sig genom hårdare domar, fängelsesegregation och den ultimata bestraffningen 

dvs. att de utvisar utlänningar efter att de avtjänat sina fängelsestraff i Sverige. Straffpolitiken har 

skapat ett klimat där de straffrättsliga principerna numera innefattar separation, segregation och 

utvisning. Inom politiken motiveras detta som ”[...]välavvägda reaktioner på hotet från den 

utländska brottsligheten.”28 

Dubbelbestraffning kan lättast förklaras följande: Om två grips för samma brott och den ena 

av dem är utlänning, får de enligt formaliteter ett lika långt fängelsestraff vardera. Efter  

fängelsevistelsen utvisas utlänningen, medan den andra får åka hem till sin familj. I Europa är det 

vanligt att utlänningen döms till ännu ett straff, dvs. utvisningen. ”Utvisning är därtill ofta ett  

mycket värre straff än fängelse eftersom det splittrar familjer och rubbar livets riktning, samtidigt  

som det omöjliggör återanpassning i värdlandet.”29 

Utvisningarna fördubblades som resultat under 10 år (1994-2004). Det verkställdes fem 

gånger fler utvisningar under dessa 10 år i jämförelse med mitten av 1980-talet i Sverige. År 2006 

verkställde Sverige fler utvisningar än vid någon tidpunkt under perioden före sekelskiftet. En 

ovanligt stor grupp av de som utvisades hade bott i Sverige under mycket lång tid och som kommit 

från länder där det råder konflikter, krig och bristande mänskliga rättigheter.30 Andra Europeiska 

länder som Storbritannien har femdubblat antalet utvisningar genom straffsystemet under en 

treårsperiod (2005-2008).31 Europa visar ingen hänsyn för den massiva diskriminering muslimer och 

svarta upplever som tvingar unga människor till ett kriminellt liv. Inte heller för misslyckandet med 

ett integrerande av romerska grupper eller hur människor inte fått meningsfull rehabilitering vilket  

resulterar i en misshandling utförd av straffsystemet.32 Denna kriminalpolitik har lett till att det 

27 Fekete och Frances, (2011), s.103
28 Ibid.
29 Fekete och Frances, (2011), s. 107
30 Ibid.: 112-113
31 Ibid.: 113
32 Ibid.: 118
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migrationsrelaterade polisarbetet förändrats. Det har med tiden utvecklats särskilda polistrupper 

vars ärende är att jaga och utvisa utlänningar.33 I Sverige finns det bland annat en sådan patrull i 

Malmö, vars jobb är att hitta människor att utvisa på allmänna platser.34 

4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som jag kommer att beskriva är hämtad från mina litteratursökningar inom 

ämnet. Under mina litteratursökningar har jag funnit det påtagligt att forskning inom ämnet 

mestadels behandlar de straffade i form av statistik. Det finns även mycket forskning om hur straff 

påverkar brottsoffer och mindre om hur straff påverkar fångar. Efter ett idelt letande hittade jag 

Våldets topografier - Betraktelser över våld och motstånd 35 där straffets effekter på den straffade 

behandlas i delen Utländska medborgare, fiendens penologi och det straffrättsliga systemet.36 

Författarna Liz Fekete och Frances Webber utgår i denna del från utländska fångars påverkan av 

dubbelbestraffning dvs. utvisning efter avtjänat fängelsestraff i Sverige. De lyfter fram hur 

straffsystemet drabbar vissa grupper hårdare än andra och analyserar fenomenet utifrån teorier om 

nationalism och rasism. Liknande diskussioner förs i Är rättvisan rättvis? - Tio perspektiv på  

diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet.37 Där det bland annat 

konstateras att:

” 1. Att domstolarna dömer personer ur etniska minoriteter på svagare grunder än dem som 
krävs för att döma en svensk. Detta skulle medföra större sannolikhet för att dömas för 
brott  för  en invandrare  än  för  en svensk.  2.  Man dömer  personer ur  minoritetsgrupper 
hårdare än personer ur majoritetsbefolkningen.” 38

Gärningsmannen är en kvinna - en bok om kvinnlig brottslighet39 är skriven av Suzanne Kordon och 

Anna Wetterqvist. Den bygger på intervjuer med kvinnor som straffats. Författarna belyser vilken 

skillnad det är för kvinnor att straffas i relation till män. Stora delar av boken behandlar kvinnornas 

relation till identiteten som fånge och hur de bemöts av omgivningen. Ämnet analyseras genom 

samhällets förväntningar och normer om genus och kön. Sociologen Philip Lalander har skrivit 

33 Ibid.: 121
34 Dagens hemsida: Polisen försöker undvika avsked
35 Listerborn, Molina och Mulinari (2011)
36 Fekete och Frances (2011)
37 SOU 2006:30 
38 SOU 2006:30, Sarnecki, Jerzy, s. 365
39 Kordon och Wetterqvist (2006) 
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Hela världen är din – en bok om unga heroinister.40 Lalander fokuserar på maktförhållanden som 

exempelvis ekonomisk klass för att fördjupa diskussioner om att tyngre missbruk som ofta leder till 

fängelsestraff. 

Det har för mig varit viktigt att den tidigare forskningen som kommit att influera mig, visat  

hänseende utifrån sociala- och ekonomiska klassfrågor vilket den nämnda forskningen har. Den 

tidigare forskningen har tagit hänsyn till exempelvis aspekter som kön, men inte samtidigt fokuserat 

på andra faktorer som exempelvis etnicitet. Forskningen har mycket sällan en teoretisk förklaring 

eller ett förhållningssätt till straffets ansedda naturlighet. Detta gör att straff diskuteras utifrån att det  

skulle vara något naturgivet och statisk självklart att förhålla sig till. Därför adresseras inte flera 

olika kategorier då vissa anses tillfalla denna naturlighet som exempelvis att invandrare straffas i  

högre utsträckning eller att män straffas i högre utsträckning än kvinnor. Det skapas statiska och 

stereotypa grupperingar i denna forskning som män, kvinnor, svarta, vita, unga, gamla etc. 

Förklaringsmodellerna som följer tenderar därför att vara ur ett endimensionellt perspektiv. Jag har 

istället influerats av den tidigare forskningen för en ökad förståelse inom enskilda områden som jag 

valt att behandla.

5 Teori

Inledningsvis kommer jag i detta kapitel att redogöra för begreppet intersektionalitet (5.1) och 

förklara vad ett intersektionellt perspektiv innebär för mig i arbetet. Detta följs av Michel Foucaults  

kritik av den dominerande straffdiskursen (5.2) och avslutningsvis presenteras Angela Davis teori 

om intersektionalitet och fängelseavskaffande som rörelse (5.3).

5.1 Intersektionalitet

Intersektionalitet är ett begrepp och en teori som jag använder i arbetet. I boken Intersektionalitet –  

Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap41 har författarna de los Reyes och Mulinari 

behandlat begreppet intersektionalitet.

”Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i 
uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, heterosexualitet, klasstillhörighet 

40 Lalander (2001)
41 de los Reyes och Mulinari (2005)
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m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör skillnaden mellan ”vi” 
och ”dem” till sociala koder.” 42

Intersektionalitet innefattar kritik mot ”vithetsnormen” som verkar inkluderade för västvärlden.  

Vithetsnormen är närvarande i forskning och verkar dominerande, men även exkluderande. Som ett 

bemötande till denna dominans och exkludering verkar intersektionaliteten då den sammanväver 

olika typer av samhälleliga maktstrukturer. Intersektionalitet synar hur olika maktordningar  

samverkar och resulterar i olika typer av in- och exkludering. Utifrån ett intersektionellt perspektiv 

är det därför viktigt att inte förhålla sig till maktstrukturer som om de vore oberoende av varandra,  

utan att de istället är en del av varandra eftersom de samverkar. Det är viktigt att inte förenkla  

maktanalyser genom att fokusera på enskilda maktförhållanden. De olika närvarande 

maktförhållandena inom ett område tar sig olika uttryck och deras sammanverkning förstärker 

varandra.43

I sammanhang av ojämlikhet kan intersektionalitet användas för att öka problematiseringen 

av maktanalyser genom att fördjupa och bredda förståelsen för makt. Vanligtvis anses 

maktförhållanden grunda sig i enstaka binära motsatspar som exempelvis kvinna/man, 

invandrare/svensk vilket leder till ett endimensionellt synsätt av makt. Maktanalyser måste enligt ett  

intersektionellt perspektiv vara multidimensionella då olika maktstrukturer grundar sig i  

kategoriseringar. Dessa kategoriseringars maktförhållanden skapas och reproduceras alltid i relation 

till varandra.44 Detta betyder inte att ett intersektionellt perspektiv klumpar ihop alla maktstrukturer  

till en större, med olika nyanser. Fokus bör istället ligga på hur maktstrukturer skapas dvs. att de 

inte är naturgivna eller statiska i någon mån, vilket gör intersektionaliteten till ett teoretiskt  

perspektiv.45 Maktförhållandenas samverkan leder till att normer skapas. Det blir därför 

problematiskt att enbart fokusera på enskilda kategorier i en maktanalys. Att välja att fokusera på 

vissa kategorier, utesluter som resultat andra vilket resulterar i ett upprätthållande och 

reproducerande av rådande makthierarkier.46 Ett intersektionellt perspektiv kan därför användas för 

att ifrågasätta dessa typer av normer som tar sig uttryck i ”sanningar”. Det är mycket viktigt för en 

akademiker, eftersom ”kunskapen” som akademin producerar behandlas som legitim och objektiv i  

samhället.

 Det intersektionella perspektivet vill jag ska finnas för att undvika en reproducering av de 

42 Ibid.: 9-10 
43 Ibid.: 9, 14
44 Ibid.: 90
45 Ibid.: 23-24
46 Ibid.: 99
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rådande maktförhållandena i största möjliga mån. Jag vill vara så inkluderande som möjligt. Därför 

försöker jag behandla så många endimensionella maktstrukturer jag kan, då jag inte vill förenkla 

maktdimensionerna inom Sveriges straffsystem. De los Reyes och Mulinari framför problematik 

med detta tillvägagångssätt, men jag menar att jag inte kan komma från problematiken och är därför  

inte heller skyldig att lösa dessa problem.47

5.2 Michel Foucault – kritik av den dominerande 

straffdiskursen 

Min primära teori är Foucaults kritik av den dominerande straffdiskursen. I verket Övervakning och  

straff48 beskriver Foucault hur olika straff har sett ut genom tiderna och skildrar straffsystemets 

diskursiva ändringar. Han visar på hur vi befinner oss i kriminologin via politiken, då vi kopplar 

brott med straff och där en brottslings livsbiografi blir viktigare än själva förbrytelsen och straffet 

ska vara förändrande, förbättrande. 

Via lagens system ifrågasätter och problematiserar Foucault hur samhällen handskas med 

brott genom att bestraffa individer. Han menar att vi inte heller ifrågasätter om detta straffsystem i  

själva verket leder till fler brott; när syftet med straffsystemet är motsatsen. Han anser att vi bör 

fundera över faktumet att fängelserna inte lyckats avskaffa brotten och därav framföra hypotesen att 

fängelserna producerar kriminalitet.49 För vad är straffets egentliga syfte? Är det att bekämpa 

brottsling efter brottsling eller att faktiskt avskaffa brotten i samhället? Foucault menar att vi istället  

bör gå till botten av kriminaliteten och inte enbart försöka avskaffa brottslingen genom att straffa 

individer gång efter gång. Detta är en brytningsperiod mellan det förmoderna och det moderna 

samhällets vetenskapliggörande av straff. 

”Fängelsesystemet (har) hävdat en ny form av 'lag': en blandning av lagligt och naturligt, av 
föreskrift  och  beskaffenhet,  nämligen  normen.  [...]  Den  rättsliga  makten  eller  i  alla 
händelser dess rätt att fungera sönderfaller inifrån; det blir svårare och svårare att döma och 
liksom skamligt att avkunna en dom; domarna grips av en våldsam lust att mäta, värdera,  
diagnosticera,  skilja  mellan  normalt  och  onormalt;  de  kräver  äran  att  få  bota  och 
återanpassa.” 50

47 Ibid.: 90
48 Foucault (2003)
49 Foucault (2003), s. 278
50 Foucault (2001), s. 353-354
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5.3 Angela Davis – intersektionalitet och fängelseavskaffande som 

rörelse 

Min andra teori utgår från Angela Davis verk Are prisons obsolete?51 Hennes verk ger en mycket 

nyanserad kritik som riktar sig mot dagens straffsystem. Hennes intersektionella perspektiv belyser 

straffpolitikens rasism och sexism. Hon bevisar hur fängelsesystemet alltid drabbar vissa 

samhällsgrupper till förmån för andra mer privilegierade grupper och kopplar detta till den aktuella  

straffpolitiken. I jämförelse med Foucault använder sig Davis av ett intersektionellt perspektiv.  

Boken är skriven utifrån en USA-kontext särskilt genom att hon använder sig av specifika 

upplevelser av fängelser. Trots detta ger boken mig viktiga aktuella och relevanta teoretiska 

ramverk för min analys.

Davis kritiserar inte enbart straffsystemet i hennes verk, utan kommer också med tankar som 

öppnar upp potentiella bemötanden i frågan. När hon framför dessa resonemang gör hon det även 

tydligt för läsaren att det varken är lätt eller finns enskilda lösningar för problematiken.”The first 

step, then, would be to let go of the desire to discover one single alternative system of punishment 

that would occupy the same footprint as the prison system.”52 I dessa resonemang för hon 

reflektioner över vad som behöver förändras för att samhället ska sluta reproducera rasistiska, 

sexistiska och homofoba lagar. Lagar som enligt henne även är konstruerade så att de gynnar över- 

och medelklassen. Vi måste hitta nya medel att handskas med återkommande bestraffningar för de 

som redan är underprivilegierade i våra samhällen. Bilden av att det finns en ”objektivt” och 

”jämlikt” sätt att straffa människor på måste behandlas genom debatt. Detta för att vi inte längre ska  

skuldbelägga samhällsgrupper eller individer och istället ta ett gemensamt samhällsansvar för att  

bekämpa brott och inte ”brottslingar”. Vi bör ha lagar menar hon, men de bör behandla individer 

genom att vårda dem istället för att straffa dem. 

6. Analys
I detta kapitel låter jag intervjupersonerna berätta om deras erfarenheter av straff i Sverige. I  

analysens första del redogör jag för intervjupersonernas ”straffhistorik” samt deras klassbakgrund i 

Fyra straffade personer (6.1). Efter detta avsnitt följer en teoretisk förklaring till straffets 

normalisering i det svenska samhället; Det normaliserade fängelset (6.2). Fångarna redogör sedan 

för deras upplevelser, vilket analyseras under olika delkapitel med följande titelrubriker: Kontroll i  

51 Davis (2003)
52 Davis (2003), s. 106
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fängelset (6.3), Våld i Svenska fängelser (6.4), Genus i fängelset (6.5), Grupperingar och 

hierarkiska ordningar (6.6), Missbruk och straff (6.7), Att återvända till samhället (6.8), 

Klassklyftor och brottslighet (6.9) samt Den omarkerade vitheten (6.10).

Fångarnas historier berättas för att sedan analyseras i ljuset av teorierna. De tydligt 

uppdelade delkapitlen är till för att förenkla läsningen och förståelsen alltså inte för att isolera  

ämnena. Själva analysen har inte gjorts utifrån en sådan isolering.

6.1 Fyra straffade personer

Erika är 28 år och har gått ut grund- och gymnasial utbildning och har även studerat en tid vid 

högskola. Erika har blivit dömd vid två olika tillfällen. Första domen var för våldsamt upplopp i 

samband med en demonstration år 2006. Hon greps efter att ha kastat en stol på civila poliser. Den 

andra domen var för det som betraktades som ett våldsamt upplopp i Fittja samt ett intrång på 

Arlanda flygplats.53 54Det olaga intrånget på Arlanda var ett försök att stoppa en deportation. Om 

någon är inne på flygplatsområdet får planen inte lyfta berättar Erika. Åtalet rubricerades först som 

Grovt luftfartssabotage; det var ett försök att terroristklassa handlingen menar hon. Rubriceringen 

ändrades efterhand till olaga intrång. Erika inställde sig efter första domen på Hinsebergsfängelset 

och blev sedan placerad på den öppna avdelningen, Båtshagen som ligger några hundra meter 

därifrån. Efter andra domen placerades Erika på fängelset i Ystad efter att ha blivit dömd till sex 

månaders fängelse. I Ystad satt hon två månader och 20 dagar. Anledningen till detta var den långa 

häktningstiden. Hennes totala strafftid var 8 månader.

Ronny är 62 år och har gått ut grundskolan, men aldrig studerat efter det.

”Jag var 8 år första gången jag åkte polisbil. Efter det var det ungdomsvårdsskola under 60-
talet och efter det satt jag 6 år på ungdomsanstalt. Sammanlagt har jag suttit 18 år i fängelse 
och varit missbrukare i 35 år. Fängelsestraffen är 4 till 5 olika domar, varav jag fick 7,5 år  
som längst. Jag är bara dömd och åtalad för narkotikabrott.”

Peter är 35 år och har genomgått full grund-, gymnasial- och högskoleutbildning. Peter är färdig 

53 Under 2009 uppstod det oroligheter under flera kvällar i Fittja. Detta eftersom att polisen gått in på en fritidsgård i  
området. Händelsen uppfattades som provocerande vilket ledde till skadegörelse och stenkastning mot polisbilar i  
Fittja.

54 Sveriges radios hemsida: Två döms för oroligheter i Fittja 
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examinerad arkeolog från universitetet. 

”Det var år 2003 som jag straffades. Jag har varit häktad flera gånger innan det och även 
suttit  en  del  i  cell,  men detta  var  första  gången  det  ledde  till  anstalt.  Jag  dömdes  för 
våldsamt upplopp i samband med Göteborgskravallerna i högsta domstolen. Jag fick 4 år i 
tingsrätten och var isolerad i häkte i 110 dagar.  Jag blev misshandlad av polisen under 
tiden. En polisassistent anmälde misshandeln, men undersökningen lades ner efter några 
timmar trots att skadorna dokumenterades hos en läkare. Jag tänkte under den tiden att 4 år 
av mitt liv är väldigt lång tid. Jag satt nästan exakt hela 2003 från början av året till slutet. 
Allt som allt fick jag sitta 20 månader i fängelse. Först var det anförande och anstiftande 
om våldsamt upplopp vid 2 tillfällen som de yrkade på. Det var galet att åklagaren yrkade 
på 14-8 års fängelse. Han sa först 14 år men sedan ändrade han sig och sa ”jag kan nöja mig 
med 8 års dom”. Det var enkel matte från hans sida eftersom han menade att anförande av 
våldsamt upplopp gav 2 till 10 års fängelse men eftersom det här var ett stort upplopp då så  
borde det ligga i övre skalan alltså runt 7 år. Och eftersom det här var två olika upplopp 
tyckte han att det skulle det vara 7 plus 7 år alltså 14 år. ”

Maria är 46 år och har knappt gått ut grundskolan som hon själv uttrycker det.

”Jag tror att jag straffades första gången när jag var 15 år gammal för misshandel. Jag var 
själv misshandlad av min mamma och det enda jag kunde var att slåss. Jag hade innan dess 
varit ett fall för socialvården och satt på ungdomsvård nästan hela tiden från jag var 15 år  
tills jag blev 18. Amfetaminet tog jag första gången när jag var 12 år. Jag har blivit anhållen 
och häktad massor av gången men bara suttit  på anstalt en gång. Innan jag hamnade på 
ungdomsvård satt jag även på barnhem innan dess. Anstalten jag hamnade på var Hinseberg 
som  är  en  sluten  anstalt.  Där  satt  jag  under  två  års  tid  för  grovmisshandel  och  grovt  
narkotikabrott. När jag fick den domen hade jag villkorligt från tidigare domar där jag fällts  
för stöld, narkotikabrott och misshandel. Det har alltid varit misshandel inblandat.”

Intervjupersonerna har arbetarklassföräldrar, är etniskt svenska, vita och bär på erfarenheten av 

Sveriges straffsystem. De två äldre (Maria och Ronny) berättar att de straffats sedan de var barn. 

För dem verkar straff vara något synonymt med andra myndigheter i samhället. Senare i arbetet 

följer en förklaring till varför det är lätt att likna fängelse med övriga delar av samhället utifrån  

Foucaults teori. Även missbruket framträder starkt sammankopplat med straff för Maria och Ronny. 

Detta behandlas i avsnittet Missbruk och straff (6.7). Erika och Peter (de två yngre) beskriver inte 

straff varken genom myndigheter eller missbruk. Istället är politiken det centrala i deras berättelser.  

Under arbetets gång kommer straffsystemet presenteras utifrån ett nationalistiskt perspektiv och en 

ekonomisk infallsvinkel. Intervjupersonerna återberättar sina erfarenheter genom deras identitet.  

Genom berättelserna är de inte enbart fångar utan exempelvis fångar med missbruksproblem, trasig 

uppväxt och ett starkt politiskt engagemang. Relationen till fängelsestraff behandlas i avsnittet  

nedan.
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6.2 Det normaliserade fängelset

Tidigare var dödsstraff en självklarhet för många, men idag kan många istället föreställa sig en värld 

utan dödsstraff. En värld utan fängelsestraff är däremot någonting som få verkar kunna föreställa 

sig.55 Fängelserna ses som samhällets sociala ansvar till brottet och är historiskt sprunget ur en 

utarbetning av samhällskroppen för att skilja på individer, fixera och fördela, klassificera, utnyttja  

individers tid och kraft maximalt, dressera, programmera, observera och registrera människor. 

Fängelset är utarbetat enligt denna mall för att göra människor fogliga och nyttiga genom att  

bearbeta deras kroppar på ett exakt sätt.56 Men varför ses fängelserna som en naturlig del av 

samhället? Varför är fängelsestraffet ”de civiliserade samhällenas straff”? Fängelsestraffet har inte 

alltid setts som ett humant sätt att straffa människor på och har kritiserats på flertalet grunder:

”Det är ett straff som inte kan inbringas att svara mot brottets specificitet; det har ingen  
verkan på allmänheten; det är onyttigt och rent av skadligt för samhället: det kostar pengar,  
det låter de dömda föra ett sysslolöst liv och det mångfaldigar deras laster” 57 - Foucault

”Man är medveten om alla de nackdelar fängelset innebär och om att det är farligt och 
under alla omständigheter onödigt. Och ändå förmår man sig inte ”se” på vad sätt man 
skulle kunna ersätta det. Fängelset är en förhatlig lösning som man inte kan bespara sig.”58 - 

Foucault

I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet utvecklas en ny lagstiftning som definierar makten 

att bestraffa som en allmän samhällsfunktion. Detta är en rättvisa som utger sig för att vara lika för  

alla genom juridiken som förklarar sig som oberoende och säger sig utövas på samma sätt mot alla i  

samhället (utom kungen som i Sverige är immun mot straff). Fängelsets ”självklarhet” i samhället  

grundar sig främst i att det ses som ett enkelt frihetsberövande. I ett samhälle där friheten anses 

tillhöra alla och i lika stor grad, förhåller vi oss till frihet som en universell och konstant känsla. Att  

ta bort friheten är därför en bestraffning som anses lika för alla. Fängelsesystemet erbjuder exakta 

straff utmätta i kvantiteten tid. Lönen i fängelset går i samklang med det rådande kapitalistiska  

systemet och får straffet att skådas som en gottgörelse. Tiden gör också att straffet drabbar hela 

samhället och i vårt samhälle finns det en stark koppling mellan tiden och det utbyte vi får utav 

livet. Det finns en ekonomisk-moralisk självklarhet i denna typ av straffsamhälle som representerar 

kvantitativa ekvivalenser genom straffets förhållande till tiden. Kravet att straffet skall förändra 

individen är en idé som legitimeras av det resterande samhällets utformning. Fängelset kan liknas 

vid en striktare skola och ett dystrare arbete, då det kvalitativa inte ter sig annorlunda. ”Hela 

55 Davis (2003), s.9
56 Foucault (2003), s. 233
57 Ibid.: 116
58 Ibid.: 234
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fängelset var som skolan. Jättemycket som hur jag minns skolan. Direkt blev man barnförklarad, det 

var verkligen ett omyndighetsförklarande.” Detta var vad Peter svarade när jag frågade om han 

kunde relatera till straff genom tidigare upplevelser. Genom resonemanget blir det tydligt varför  

Maria och Ronny berättade om fler institutioner än Kriminalvården när de beskrev deras 

erfarenheter av straff.

Fängelsets juridiska-ekonomiska och dess tekniska-diciplinära formation får fängelsestraffet 

att framstå som det mest omedelbara och civiliserade av alla straff. Ända sedan 1800-talets början 

har fängelset fått representera både frihetsberövande med en teknisk förvandling av fångarna. 59 

Ensamheten är ett grundläggande måste för en total underkastelse, då auktoriteter verkar starkare i  

en solitär miljö.60 Ett genomförande av fängelsestraff innebär en centralisering av makt i form av 

kontroll vilket behandlas följande delkapitel.

6.3 Kontroll i fängelset 

Jag bad mina intervjupersoner beskriva hur fångvaktarna förhöll sig till fångarna. Alla 

intervjupersoner beskrev att plitarna (vanligt uttryck för fångvaktare) får kontroll genom att skriva 

rapporter om misskötsamhet. En sådan rapport skrevs exempelvis när fångarna inte anmälde sig till 

deras arbete, när de höjde rösten, om de rökt inomhus osv. Men det generella som utmärkte 

intervjusvaren var att fångar fick rapporter när de inte lydde fångvaktarna. Detta resulterade i en 

rapport som med tiden ledde till ett beslut. Rapporter kan leda till uppskjuten villkorlig frigivning,  

men det beskrevs även kunna leda till andra saker som att inte få tillgång till vårdvistelse för 

missbrukare.

”En plit är en uniform, en förtryckande funktion. Det finns ingen jämlikhet. Det går inte att 
ha en ömsesidighet om den ena har nyckel till ens dörr och låser in en på nätterna, som kan  
misshandla dig eller förvägra dig grundläggande rättigheter när som helst. En plit är ingen 
människa för mig i sin uniform. Det är ingen person att prata avslappnat med, eller bli 
kompis med. Det spelar ingen roll om det skulle vara en intressant och trevlig person för 
det har inte med saken att göra.”- Erika

Erika berättar hur vissa personer under hennes fängelsevistelser aldrig fick besöks- eller 

telefontillstånd beviljade och att fångvakterna många gånger stängt av celltelefonen trots att det är 

det enda sättet för fångarna att kommunicera från avdelningen om de är inlåsta. Fångvaktarnas jobb 

är utan specifikationer att utöva kontroll och de kontrollerar alla aspekter av deras liv berättar  

intervjupersonerna. De beskrevs som vanligt att fångvaktarna helt ignorerade deras rättigheter och 

59 Ibid.: 234-235
60 Ibid.: 239
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att de vid ett ifrågasättande använde sig av osynliggörande. Peter berättar hur fångvakterna tröttnat 

på alla snittblommor som anlände från närstående till häktet, vilket resulterade i ett formellt beslut  

att förbjuda blomster. 

Andra sätt som beskrevs som kontrollerande var att de konstant var tvungna att be om allt 

eftersom fångvaktarna har nycklarna till föremålen. Saker som toalettpapper, tandkräm, rakhyvlar 

och liknande delades ut i ransoner. Alla aktiviteter var schemalagda, vilket innebar konstanta 

kösystem. Intervjupersonerna beskrev hur det var kö till posten, kö till matsalen, kö till medicinen,  

kö till jobbet, kö till kiosken och så vidare. De som uppförde sig på ett sätt fångvaktarna 

uppskattade, fick oftast vad de bad om fortare. Även om fångvaktarna har skyldighet att svara på en 

hemställan (en skriftlig begäran) så hände det ofta att fångvaktarna inte gjorde det. Peter förklarade 

att det viktigaste knepet var att få ens hemställan att framstå som ett alternativ till mindre jobb för  

fångvaktarna. Han menar att detta även var viktigt då fångvaktarna ville se sig själva som den 

”gyllene medelvägen”. Peter menar att det bästa sättet var att be om saker som en absolut inte kunde 

få. 

”Ville du ha socker till kaffet skickade du in en ansökan där det stod att du ville få åka på  
utflykt för att åka berg- och dalbana och måla om vardagsrummet lila. Då fick man sockret, 
för plitarna hade ett stort behov av att omyndigförklara våra viljor och neka dem.”-Peter

Peter berättar vidare om hur fångvaktarna hanterade konflikter fångarna emellan. Om exempelvis 

två olika grupperingar bråkade om vem som skulle få spela pingis, tog fångvakterna helt enkelt bort 

pingisbordet och löste på detta sätt konflikten. 

Ett av kraven för att få vara på öppen anstalt är att lämna kiss- och alkoholblåsprov. Detta var 

en typ av kontroll som alla intervjupersoner berättade om. Det upplevdes som integritetskränkande 

och flera intervjupersoner menade att plitarna gör dessa typer av kontroller, ibland intensivt enbart  

för att jävlas. Dagliga razzior av cellerna i kontrollsyfte beskrevs även av samtliga intervjupersoner, 

vilket beskrevs som integritetskränkande och stressande. Men de intensiva razziorna och 

visiteringarna gällde inte enbart sökande efter brott.

”Plitarna letar över allt efter cigg, bakom lister och eluttag, de kollar cellerna konstant. Det  
är ju inte ens olagligt att röka! Det hela är ett tydligt förmyndigande för det handlar bara om 
att  kontrollera  alla  aspekter  av  människors  liv.  Det  gör  också  att  fångarna  på  Ystad  i 
perioder nästan uteslutande fokuserade på det istället för att fokusera på annat. I fängelset är  
sånt som här ute anses vara oviktigt hur viktigt som helst.” - Erika

Maria berättar att vissa fångvaktare misshandlade dem, men att majoriteten inte gjorde det. Det  

kunde räcka med att inte bädda sängen för att bli slagen. Vissa av fångvaktarna tyckte inte att de 
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hade något människovärde över huvud taget och de drevs av ett maktbegär berättar Maria. 

Fångvaktarnas misshandel kom aldrig fram i dagsljuset och även om det skulle hända, menar hon 

bestämt att fångvaktarna inte skulle få några konsekvenser för sitt beteende. Om fångarna inte lydde 

fick de ingenting alls. Maria upprepar orden ingenting alls och berättar hur de ofta blev inlåsta på 

isoleringen istället för att få gå på promenad i rastgården.

Det framgår att det finns flera typer av privilegier och straff inom straffet. Att gratulera sitt  

barn på födelsedagen kan vara en sådan sak att betrakta som ett privilegium, men kan också tas 

ifrån fången. Många av fångarna måste arbeta heltid, bädda sin säng till perfektion och konstant 

granskas och bedömas av auktoriteter. De som beskrevs under mina intervjuer var att de till viss 

mån hade rättigheter, men för att kräva dessa rättigheter var det viktigt att förstå i vilken grad detta  

kunde framföras för att undvika ytterligare straff. Även om fångarna är betalda för deras arbete, är 

det inte frivilligt, då de på olika sätt straffas om de vägrar att arbeta. 

6.4 Våld i Svenska fängelser 

Erika ser upprörd ut och berättar att hon blir upprörd och ledsen när hon tänker på våldet. Jag frågar 

om hon vill ta en paus eller bryta, men hon vill fortsätta. Erikas medfånge hade socialfobi och 

anorexi men genom en process med vännens kontaktperson lyckades Erika få ett formellt beslut om 

att hennes vän skulle få äta ensam, då hon inte klarade annat. Det formella beslutet negligerades av 

fångvaktarna. ”Hon fick ingen mat helt enkelt och led av näringsbrist.” Berättar Erika uppgivet 

under intervjun.

Strax efter händelsen slutar Erika att lyda fångvaktarna. ”Jag tänkte inte slavarbeta för dem 

om de inte ens respekterar mänskliga rättigheter.” berättar hon. Tidigare hade fångvaktarna inte 

brytt sig om vilka tider som hon tränade, men detta ändrades nu. Hon berättar hur hon ansökt om att 

få spela volleyboll en månad tidigare, en ansökan som fångvaktarna hade ignorerat. Hon begav sig 

trots detta till gymnastikhallen för att spela volleyboll med sina kompisar. Erika konfronterades av 

fångvaktarna; hon bad dem då att skriva en rapport om hennes beteende. Vakthavande befäl 

kommer då in i hallen och säger ”du ska in på avdelningen”, en man som hon beskriver som en 

”matchohetsig snubbe”. Erika vägrade att lämna salen, vilket resulterade i att hon brottades ner på 

golvet av fyra personer som satte på henne ben- och armlås och på en brits bar in henne till den 

kameraövervakade isoleringen.
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”[...]De beordrade mig att ta av mig kläderna. Jag sa nej, och bad dem att dra åt helvete. Då 
skar de sönder mina kläder. Det var mellan sex och tio personer där varav många var män. 
De var kvar tills jag var naken innan de gick. Under hela tiden användes extremt mycket 
våld genom tryck på olika punkter, belastning på handleder och fotleder, metoden används 
för att den inte lämnar några märken men jag hade ont i flera veckor. De klädde sedan på 
mig och lämnade de mig i cellen. Sedan ställde jag upp en madrass framför kameran. Efter 
fem till tio minuter kom de in med sköldar och batonger.[...] Våld mellan fångar tolereras 
på  ett  annat  sätt  för  det  utgör  inget  hot  mot  deras  auktoritet.  Jag  organiserade  mig  i  
Förtroenderådet, vilket gjorde mig till ett problem för dem. Det är troligtvis den egentliga 
anledningen till varför jag placerades på isoleringen.” 

Upplevelsen har lämnat djupa traumatiska spår hos Erika. I avsnittet Att återvända till samhället  

(6.8) berättar hon hur svårt det är för henne att bearbeta och förhålla sig till fängelsevistelsen än 

idag.

Maria berättade om fångvaktarnas misshandel i delkapitel (6.3). I övrigt anser hon att det inte 

förekom mycket fysiskt våld, men däremot mycket psykisk terror, som hon kallar det. Hon berättar 

hur även hon ingick i en hierarkisk elit som trakasserade andra kvinnor tills de frivilligt lade in sig 

på isoleringen eller bad om förflyttning. Ronny berättar hur det ibland skedde allvarliga misshandlar 

fångar emellan, men att de inte var vanliga. Att det exempelvis förekom att de tog två biljardbollar i  

en strumpa för att sedan nästintill slå ihjäl någon. Han har själv aldrig deltagit i misshandel och blev 

aldrig misshandlad i fängelset. Ronny påpekar dock att han blivit misshandlad av polisen i vid 

gripning, något som alla intervjupersonerna säger sig ha blivit. Han förklarar att han ingick i en 

slags elit, som ingen vågade sig på. Ronny och Peter beskriver hur det ibland uppstod tjafs mellan 

fångar som ledde till slagsmål. Peter menar att det nästa alltid höll sig inom två kategorier. 

”Första var när det kom en polis, nazist, pedofil eller våldtäktsman till avdelningen. Då gick 
det dit en liten kommitté och förklarade för honom att han måste tvångsförflytta sig själv.  
Fyll i det här till imorgon sa vi och lämnade över papperna. Gick de inte med på det fick de  
stryk.  Det var  våld i  straffsyfte  för  att  hålla  borta  de man inte ville  ha  där.  Den andra 
kategorin var när folk irriterade sig på varandra. Då slogs vi i tvättstugan.”

Samtliga intervjupersoner beskriver att fysiskt och psykiskt våld alltid förkom i fängelserna. För att  

undvika att drabbas var det därför viktigt att lyda auktoriteter oavsett om de var fångvaktare eller  

andra fångar. Att finna en identitet i en hierarkisk rang i fängelset var därför centralt för välmående.

6.5 Genus i fängelset

Peter och Ronny än ense om att ingen verkade känna ånger över sina brott. Under de hundratals 

fångar Peter träffade mötte han bara en person som visade tecken på ånger. Han berättar att det 

ibland kom nya fångar som trodde att man skulle slåss. Han förklarar detta med att de nog sett för 

mycket film. 
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”Redan  första  kvällen  brukade  vi  baka  chokladkaka  med  de  nya  och  titta  på  någon 
fängelseserie typ OZ. Det var verkligen homoerotiskt och mysigt. Könsseparatism gör att 
killar blir mycket mindre vidriga än vad de är i vanliga fall för de har ingen att hävda sig  
emot.[...]”-Peter

”Manligheten förstärks av fängelsevistelser, det är svårt att bryta upp med detta när man 
vill bli drogfri också. Det gjorde också att jag behandlade min fru dåligt, för jag hade blivit 
besatt av att ljuga om allting, ja verkligen allting.”-Ronny

”Chefen hade  tidigare visat  missnöje med att  jag inte gjort  lumpen.  Han tyckte att  alla 
riktiga män skulle göra lumpen. Han tyckte om fängelse då han ansåg att fängelse nog är  
som lumpen med sina baracker, manliga gemenskap och samarbetsövningar.”-Peter

Peter förklarar att alla tänkte fortsätta med kriminalitet när de kom ut och använde tiden i fängelse  

till att bli snyggare. Nästan alla tränade och bantade berättar han. Alla blev mycket utseendefixerade  

och det var hela tiden diskussioner om dieter och olika rumpövningar. Han fortsätter att berätta om 

hans brevväxlande med vänner från kvinnoanstalter och att det verkade annorlunda där. Mycket 

sämre, var hans uppfattning och att detta berodde på kvinnornas dåliga sammanhållning. De 

brukade enligt hans brevvänner bland annat ”tjalla” på varandra för fångvaktarna. Den typen av 

beteende hade fått allvarliga konsekvenser i manliga fängelser menar han. Erika berättar hur hon 

inte erbjöds hjälp från sina medfångar när hon blivit avstängd från datorerna för att skriva en 

anmälan. Maria har berättat om den psykiska terrorn mellan kvinnorna.

”Min analys av det hela är att det är mycket mer stigmatiserade med fängelse för kvinnor.  
De  ses  ofta  som bland annat  dåliga  mödrar.  Det  är  lättare  att  sitta  i  fängelse  för  män 
generellt tror jag. Den typen av maskulinitet har man ju lärt sig förstå sen barnsben. Det  
finns ingenting i en normativ kvinnlighet som kan relatera till att vara fånge. Jag tror också 
att männen har en bredare norm som de kan röra sig inom än kvinnornas normer för att 
respekteras i fängelsesammanhang.”-Peter

Genom intervjuerna blir det tydligt att fängelsevistelsen verkar olika för könen. De olika segmenten 

som utmärker fängelset så som våld, missbruk, auktoritet osv. utmärker även manlighet i flertalet  

dimensioner. Peter menar därför att män redan som barn kan relatera till identiteten som fånge 

medan det är svårare för kvinnor. Som tidigare nämnt är det viktigt att ha en identitet i fängelset för 

välmående. Då den normativa kvinnligheten inte ryms i rollen som fånge, blir stigmatiseringen mer 

komplex. Den blir även mer komplex för män, kvinnor och transpersoner utifrån andra kategorier 

som klass, etnicitet, sexualitet osv.
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6.6 Grupperingar och hierarkiska ordningar
”Invandrare höll sig i regel för sig själva. Eller, de hade ju egna avdelningar. Vi placerades 
efter vår etnicitet. Jag tyckte det var bra.” 

Varför var det bra?
 
”Nä, det tycker jag bara. Lättare när folk är lika liksom. Det var jättemånga homosexuella 
på anstalten men de var lika mycket värda som oss. Invandrare och svenskar tyckte jag  
också var lika, men eftersom vi satt på olika avdelningar var det klart att svenskar var i 
toppen av hierarkin på min sida och invandrare på deras sida.”-Maria

Intervjupersonerna berättar om de upplevda grupperingarna i fängelserna utifrån kategorier. 

Invandrare och svenskar är tydliga sådana. Maria är den enda som berättar att de delades upp på 

olika avdelningar av Kriminalvården. I övrigt beskriver de resterande intervjupersonerna att det 

fanns en tydlig uppdelning mellan invandrare och svenskar. En av de första sakerna Erika fick höra 

vid ankomsten var "Åh, vad bra nu kommer äntligen en svensk till. Vi är i minoritet". Svenskarna 

beskrevs ofta som missbrukare eller politiska. Alla grupper som beskrevs var i olika mån socialt- 

och eller ekonomiskt utsatta grupper utom en grupp som beskrevs av Peter. De var de ekonomiska 

brottslingarna som enligt beskrivning var rika, vita, heterosexuella män som gillade makt. Ronny 

beskriver hur det under loppet av 50 år straffats betydligt fler invandrare och att fängelserna blivit 

mer segregerade, vilket tycks sammanfalla med den nuvarande politiska klimatet som beskrivs i  

delkapitel (3.4). Svenskarna beskrivs också ha betydligt lättare få hierarkisk-status i fängelserna av 

Ronny. Han berättar att även knarklangare befann sig högt i hierarkin och att han därför alltid haft  

det lätt. 

Peter beskriver kopplingen mellan klass, etnicitet och brott. Exempelvis bestod 

”Gråtjuvarna” av etniskt svenska, alkoholiserade, gamla tjuvar som hade en kriminell livsstil, var 

outbildade och som hade suttit runt 10 till 15 gånger förut. Damir (en gammal bankrånare från 

Jugoslavien) och hans hantlangare (många kurder och araber) tyckte många unga invandrare var 

cool. Dels utifrån ett manlighetsperspektiv där det gäller att vara tuff, men även utifrån ett Robin 

Hood-perspektiv där invandrare tar från de svenska. Både Erika och Maria beskriver att det fanns en 

grupp homosexuella kvinnor. Erika menar att de diskriminerades genom homofoba strukturer 

medan Maria menade att de inte diskriminerades men att det fanns ett starkt ”vi mot dem”-

perspektiv mellan grupperna. 

Kriminalvården har inte tillåtelse att svara på hur många invandrare som är fångar i Sverige.

De har dock fört statistisk på hur många utländska medborgare som årligen sitter fängslade, vilka 

länder de kommer ifrån och om de ska utvisas efter fängelsestraffet. Den 1 oktober 2010 var 28 % 

av de fängslade utländska medborgare som kommit till Sverige från cirka 160 olika länder. 72 % av 
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de resterande fångarna var svenska medborgare. Kriminalvården är enligt lag är förhindrade att 

registrera etniskt ursprung hos fångarna, (om det inte finns en särskild anledning för en individs 

behandling.) Det går inte heller att söka på etniskt ursprung, eftersom detta enligt svensk lag är 

förbjudet. Detta gör det naturligtvis omöjligt att föra någon statistik kring etniskt ursprung.61 62

När människor skapar sig en identitet som fånge ingår den tidigare identiteten som 

människa. Den verkar tydligt representeras och förstärkas genom en sluten gemenskap. Jag 

framförde i delkapitlet Det normaliserade fängelset varför denna typ av uppdelning gynnar 

Kriminalvården. Fängelset skiljer på individer, fixerar och fördelar, klassificerar, utnyttjar individers 

tid och kraft maximalt, dresserar, programmerar, observerar och registrerar människor. Fängelset är 

utarbetat enligt denna mall för att göra människor fogliga och nyttiga genom att bearbeta deras  

kroppar på ett exakt sätt.63

6.7 Missbruk och straff

Det vanligaste att bli straffad för i Sverige idag är narkotikarelaterade brott som utgör hela 24 % av 

alla domar. Alla intervjupersonerna berättar att missbrukarna förflyttades från öppna till stängda 

anstalter eftersom de ofta får göra kiss- och blåsprov på de öppna anstalterna. Frestelsen är för stor 

för att lyckas låta bli att bruka. Detta kan anses påminna om begreppet dubbelbestraffning som 

berör utlänningar som utsatt samhällsgrupp. Alla intervjupersoner är ense i att det inte vara några 

problem att få tillgång till narkotika i fängelserna, oavsett om de var öppna eller slutna anstalter. 

De är ju ingen slump att de som sitter fängslade för stöld eller narkotikabrott är de som är 
längst ner i samhället och som diskrimineras på olika sätt. Vissa var fängslade för att de 
använde droger. Istället för att ge stöd till den personen och hjälp för att sluta sitt missbruk  
begränsar de kontakten med närstående, med barn. De tar ifrån dem allt, en del kommer ut  
bostadslösa, och staten tycker ändå att de ska komma ut som "bättre människor". De som 
fängslas får betala ett högt personligt pris och det kan bli ett trauma som hänger kvar resten 
av livet. Varken den enskilda individen eller samhället tjänar på det.”-Erika

Ronny tappade kontakten med hela sin familj och missbrukade under alla fängelsevistelserna. Han 

sålde narkotika under alla sina år, i alla olika fängelser han satt på, utan problem och menar att cirka  

95 % av alla var missbrukare och endast ett fåtal som enbart var kriminella. En gång tog en 

fångvaktare honom med o,o4 gram amfetamin i en påse, då fick han lite förlängt straff. ”De tog bara 

urinprov innan permissioner och då visste man ju när man skulle vara ren, så det var aldrig några 

61 (2001:617)
62 Kriminalvårdens hemsida: Utländska medborgare och invandrare
63 Foucault (2003), s. 233
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problem.” fortsätter han att berätta. Maria berättar att hon inte använde droger under tiden i  

fängelset. Hon hade velat sluta under en längre tid och hennes häktningstid i total isolering gjorde 

att hon blev avgiftad till slut. Drogerna skickades ofta på brev i form av en påsprutad lösning och 

upptäcktes nästan aldrig, eftersom de inte brukar använda sig av hundar i kontrollerna. 

Peter berättar att narkotikastraffen i Sverige blivit strängare och att EU har  en policy som 

förespråkar strängare straff för narkotika. Peters påståenden stämmer. 64 65 Peter menar att det har 

med klass att göra, särskilt rörande narkotikastraffen. Det är förhållandevis få ”vanliga hederliga 

medborgare” som döms eftersom de är anpassade till samhället menar han. 

”Det  gäller  heteronormativa  svenssons  av  olika  slag  som  varken  är  utslagna  eller 
stigmatiserade. Exempelvis är jättemycket annan brottslighet mycket mera utspridd mellan 
grupper av olika sociala- och ekonomisk klasser. Men sen så tror jag också att den svenska 
narkotikamentaliteten kommer ifrån vår historia med en mycket stark nykterhetsrörelse.[...] 
Det hela har blivit en form av nationell identitet för Sverige. Alla undersökningar har visat 
att rena sprutor till heroinister räddar väldigt många liv och att alla tjänar på det. Ändå finns 
det en svensk anda som säger stopp, då är det som att det sårar någon form av svensk 
nationalkänsla.” 

Sverige straffar främst människor med missbruksproblem. Enligt mina intervjupersoner som 

sammanlagt spenderat 20 år och 2 månader i svenska fängelser var det aldrig några problem att få 

tillgång till all typ av narkotika. Varken Maria eller Ronny slutade sitt missbruk på grund av 

fängelsevistelsen, men var däremot tvingade att leva i en miljö där majoriteten missbrukade. Erika  

kom på grund av fängelsevistelsen i kontakt med droger för första gången i hennes liv. Missbruket 

beskrivs grunda sig i klasstillhörighet och det upplevs inte som en slump att de som främst straffas 

redan har det svårast. Det sammankopplas med nationalism, där medelklassen kommit att 

representera motsatsen till den vanlige arbetarklassfången. Detta sker genom en reproducering av 

”den vanliga hederliga medborgaren” som kommit att representera medelklass, vithet, nykterhet 

och laglydighet.

 

64 Brottsförebyggande rådets hemsida: Tema: Narkotikabrott 
65 European Union External Actions hemsida: The EU External Policy on Drugs
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6.8 Att återvända till samhället

”Min första åsikt är att det är lätt för mig att känna att straff ökar brottsligheten. Men jag  
har inga bevis för denna känsla. På mitt fängelse av de 460 personer jag träffade var det 
bara en som var uppenbart ångerfull. Detta betyder att man i fängelse hamnar i en miljö 
som accepterar och normaliserar kriminellt beteende. Alla fångar är dömda för kriminalitet  
och det är okej eftersom att alla är dömda. Jag fortsatte hänga med detta folk efter min 
frigivning. Man blir knuten till en kriminell krets, det måste ju öka kriminaliteten måste jag 
säga. Sen så är det ju också risk med att hamna på kåken. Det är svårare att få jobb med den 
historiken det skapar arbetslöshet och utanförskap det måste ju också öka brottsligheten.”-
Peter

Alla intervjupersoner menade att det var svårt att komma tillbaka till samhället. 

Peter säger att det för vissa verkat mycket stigmatiserade och att många tappat nästan alla sina 

vänner och kontakter. Själv organiserar han fortfarande sitt hem som en cell. I hans rum kan en nå 

allting, precis som i cellen. ”Före fängelsevistelsen bodde jag i en lägenhet efter fängelsevistelsen 

bor jag i ett litet rum i stället för i lägenheten känns det som[...]” berättar Peter.

Maria berättar att det verkligen inte var lätt eller kul utan en hemsk upplevelse. När hon kom 

ut hade hon ingenting alls. Hon hade sagt upp kontakten med alla sina vänner, eftersom många 

missbrukade och hade bara en vän kvar som hon hade haft sedan barndomen och inte förmådde sig 

bryta med. Hennes enda vän var fortfarande missbrukare. Maria hade inget stöd över huvud taget 

när hon kom ut, varken med bostad eller ekonomi. ”Jag har bott på gatan många gånger för men inte 

nu tänkte jag. Om jag hade hamnat på gatan hade jag säkert trillat dit igen. Jag hade ingen som 

stöttade mig i min kamp mot drogerna heller.” 

Ronny vågade inte gå ut de första tre månaderna eftersom han var rädd att stöta på någon 

som han hade knarkat med och Malmö kändes klaustrofobiskt litet. Han säger att det var tur att 

någon hjälpte honom i kampen mot hans missbruk och att han inte klarat det själv. Han hade precis 

som Maria sagt upp kontakten med alla nära och kära. Hans egen son hade han inte träffat på 25 år 

och inte heller hans föräldrar på minst 15 år. När hans mamma dog bestämde han sig för att bli 

drog- och kriminellfri. Han hade för första gången frågat sig själv om han ville dö på ett fängelse 

eller av en överdos. När han berättade om sitt beslut för de i fängelset hånskrattade de åt honom 

eftersom det var otänkbart med en sådan förändring. 

Erika säger att det gav henne en erfarenhet av hur vissa lever hela sina liv, men att 

fängelsevistelserna stärkte hennes övertygelse om att fängelser borde vara en skamfylld del av vår 

historia och inget nutida sätt att lösa samhälleliga problem. Hon undviker numera de flesta 

situationer och söker det som är kontrollerbart. Berättar att hon inte längre har tillit till andra  

människor och har svårt att komma andra nära. Fängelset har inte förändrat hennes perspektiv 
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förutom att hon numera känner ett större hat inför polis och fångvaktare. Erika beskriver hur hon 

numera hatar alla funktioner, auktoriteter som vill kontrollera människor och att hon knappt klarar  

av när någon säger till henne hur hon ska göra något, när hon inte bett om det.

Av berättelserna att döma skapar fängelserna trauman som finns kvar långt efter det 

avtjänade straffet. Fängelset förändrade intervjupersonerna, men förändrade inte problematiken som 

gjorde att de fängslades från första början. Det fanns inget socialt skyddsnät för dessa människor 

när de avtjänat sina straff.

6.9 Klassklyftor och brottslighet 

Brott begås för att det kan inbringa fördelar. Det har bland annat handlat om att stoppa en 

deportation för att rädda liv och att genom knarkhandel tjäna pengar. Individerna begick brotten 

eftersom fördelarna var större än graden av potentiella nackdelar enligt deras mening och situation. 

För att komma åt roten till brottsligheten är det därför viktigt att syna samhällsstrukturer som 

resulterar i att individer ser brottslighet som ett lockande alternativ. Detta kan vara allt ifrån  

patriarkala strukturer som leder till våldsbrott i hemmet till ekonomiska- och sociala klassklyftor  

som leder till stöld och missbruk. 

Men straff verkar inte lika för alla. Den rike frukar inte böter på samma sätt som den fattige. 

Den ensamme mannen utan nära och kära fruktar inte fängelsets stigmatiserade verkan på samma 

sätt som den ensamstående mamman osv.66 Men straff reproducerar även status quo när det kommer 

till vissa av samhällsstrukturerna. Straffet ska exempelvis verka för att få en tjuv, fattig som rik att  

lära sig att respektera andras ägodelar. Ägodelar som i samhället kommit att representera rikedom, 

ära, frihet och liv. För att bli en ”bättre ut” måste fången uppfostras till att respektera äganderätten  

igen. Fången får känna på hur det är att inte fritt få rå över sina ägodelar, sin ära, sin tid eller sin 

kropp så att det ska bildas en insikt hos denne varför respekt för äganderätten är viktig. Tortyr (ett 

kort och intensivt straff) skulle därför vara bortkastande av tid och pengar. Det skulle inte få fången 

att i lika stor grad respektera de kapitalistiska strukturerna, även om de låg till grunden för brottet i  

första skedet.67 Straffsystemet representerar å andra sidan en gräslighet av straffet som överväger 

den föreställda vinningen av brottet och på detta sätt påstår sig avskräcka brottslingen från att återgå 

till kriminaliteten.68 Ett av straffets syften är uppvisandet av en handlingskraftig nation och för de 

ekonomiska incitamenten som ligger bakom säger Erika. Hon tror inte att högre straff skulle minska 

66 Foucault (2003), s.101
67 Ibid.: 109
68 Ibid.: 96 
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brottsligheten eftersom människor agerar utifrån deras politiska och ekonomiska förutsättningar och 

därför kan straff aldrig minska brottsligheten. 

”The practice of mass incarceration during that period [the 1980's] had little or no effect on 
official crime rates. In fact, the most obvious pattern was that larger prison populations lead 
not to safer communities, but, rather, to even larger prison populations. Each new prison 
spawned yet another new prison.” 69-Davis

Tidsscheman, plikter, uppmaningar om ett nytt dugligt liv och konstant övervakning är medel för att  

fångarna ska pressas mot att bli som ”de goda” i samhället eller ”bättre ut” enligt kriminalvårdens 

formulering.70 Fången sägs kunna upptäcka kärleken till arbetet, genom att få lön för sitt arbete. 

Betalkortet som kan användas i kiosken gör straffet mer uthärdligt. Genom en vana att arbeta 

förväntas fången att drivas av ett vinstbegär efter en tid.71 Förändringen sker genom kroppen genom 

att förändra vanor, vanor som också själen har. Allmänheten behöver inte se straffet i form av ett 

gatuskådespeleri som förr, utan ovissheten av straffet skall räcka som avskräckande. Fängelset är en 

maskin för att förändra sinnena både för de straffade men även för resterande medborgare.72 

Straffets verkan är inte att utplåna brottsligheten, utan att förvandla enskilda brottslingar. 73

”Till exempel arbetar fångar som slavar åt företag under tiden de sitter fängslade, och i 
USA finns det privatägda fängelser med vinstintressen. I Sverige jobbar fångar åt företag 
som String och Ikea för 11 kronor i timmen.”-Erika

Peter försökte få tillstånd att studera i fängelset, eftersom han förstod att det skulle bli lättare att  

komma tillbaka till samhället då. ”De ville inte alls att jag skulle få klart min examen, utan att jag 

skulle tvångsarbeta i en lastpallsfabrik. Det var en ganska vidrig fabrik som tog bort freon i gamla 

kylskåp.” McDonalds hade vid tidpunkten en reklam där en VD puttar i en golfboll på sitt kontor. 

Reklamen löd: så här länge måste en VD arbeta för att ha råd med en Big Mac. Peter berättar hur de 

själva ville göra en sådan reklam, eftersom det skulle ta två timmar med deras lön att ha råd till en  

Big Mac.

Fången förutsätts som tidigare jämbördig medborgare godtagit lagen som straffat denne, 

samt alla de övriga lagarna. Brottslingen blir i och med detta att betrakta som en juridisk paradoxal 

varelse. Denne har brutit mot detta underförstådda samhällsavtal vilket gör fången till en fiende för 

samhället; men avtjänar samtidigt det straff som den dömts för. Alla brott ses som ett angrepp på 

samhället och detta samhälle inklusive brottslingen är närvarande i det obetydligaste av straff.  

69 Davis (2003), s. 12 
70 Foucault (2003), s. 123
71 Ibid.: 123-124
72 Ibid.: 126
73 Ibid.: 128
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Straffen från domstolarna är en verksamhet som når ut till hela samhället och alla dess medborgare. 

Bestraffningen delar på individ och samhälle, då samhället reser sig som en för att utöva straffet 

mot brottslingen. Samhället har som en, all makt, alla krafter och alla rättigheter på sin sida. 

6.10 Den omarkerade vitheten 

Kriminalvården har en transporttjänst som transporterar främst fångar mellan anstalter och häkten 

men transporterar även personer åt polisen och Sveriges olika kommuner. Personer transporteras 

inom Sverige men också till andra länder. De transporter som sker till andra länder består främst av 

utvisningar för de fångar som avtjänat sina straff. Kriminalvårdens transporttjänst jobbar också med 

Migrationsverkets avvisningar och utvisningar av människor. År 2010 förflyttades 40 653 personer 

inom Sverige och 3 781 personer utomlands med hjälp av denna type av transport. 74

En väldig rätt att straffa skapas då brottslingen är den gemensamma fienden. Eller denne ses 

snarare som värre än en fiende, då brottslingen förrått samhället inifrån – en förrädare, genom att 

bryta mot samhällsavtalet. En fosterlandsförrädare är det som straffas; i mindre mening som en 

medborgare och i större mening som en nationell fiende.75 Detta kanske kan förklara varför många 

straff har varit överskridande brottens ansedda gräslighet.76 Brottslingen omyndigförklaras som 

medborgare och framstår som en skurk, ett monster, kanske som en galning och denne identifikation 

reproduceras som en identitet hos brottslingen som den ”onormala”77 Fångarna hanteras idag genom 

att hela samhället yttrar om vad det innebär att vara ”kriminell” som person. Samhället har  

auktoritära synpunkter på vad en fånge ska vara. Detta visar sig på sättet de ”kriminella” beskrivs 

runt om i Sverige. Brottsligheten eller det kriminella, framförs tillhöra någon eller något annat än  

Sverige och svenskheten. Kriminaliteten tillhör istället något främmande, monstruöst och 

nationshotande. Vi lär oss att behärska rädslan genom att särskilja det säkra från det osäkra. Detta 

görs genom ett lås på dörren, ett följeslag hem på lördagsnatten med kompisen eller genom att  

undvika ”farliga människor” genom att inte vara i ”deras” områden. Tryggheten sammanknippas 

med det egna, det ”säkra” som familjen, vännerna, kollegorna etc. Trots detta är det just bland dessa 

”egna” risken för att utsättas för våld är som störst.78 

Denna ”kontroll” och urskiljning mellan säkra människor och icke-säkra reproducerar inte 

74 Kriminalvårdens hemsida: Transporter
75 Foucault (2003), s. 92
76 Ibid.: 93
77 Ibid.: 104
78 Brottsrummets hemsida: Våld inom familjen
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bara ”den andra” som farlig och opålitlig, utan ”ens egna” som säkra och pålitliga.79 Kort sagt är 

straffsystemet ett sätt för Sverige att dominera, omstrukturera och utöva myndighet över oönskat 

beteende. Det är inte bara beteendet som straffas utan även utanförskapet och brytandet mot den 

svenska, rena, medelklasscentrerade vithetsnormen. Sverige och svenskheten styr som hegemon vad 

en fånge skall vara eller får vara. Som mina intervjupersoner berättat finns det en stark förställning 

om vad en fånge är. Detta visade sig exempelvis genom att nyanlända fångar trodde att alla slåss 

eller att ”svenskarna” var i minoritet. Identiteten som fånge styrs alltså genom Sveriges definition 

av vad en fånge är eller bör vara. För att kunna bli en ”bättre” sortens människa, måste du tidigare 

varit en ”sämre” sortens, dvs. en fånge i detta fall. Ett vitt medelklassbeteende premieras som bättre  

eftersom det inte sammanknippas med föreställningen av vad en fånge är, bör eller kan vara.80

7 Sammanfattning och reflektion 

De återkommande strukturer som synliggjorts under arbetet har gjort det möjligt med teoretiska 

infallsvinklar och kopplingar. Mina valda teorier har fungerat väl under analysen och bidragit med 

en förståelse för straffet. Straffsystemet har syftet att förändra individer med makt, dominans och 

socialkontroll. Straffsystemet skapar skräck, upprätthåller och återskapar maktrelationer, drabbar 

socialt- och ekonomiskt utsatta samhällsgrupper, förstärker maskulinitet och vithet i skuggan av 

Sverige som nation. Straffen utspelar sig i en komplex institutionsmiljö där maktordningar mellan 

fångar och fångvaktare är påtagliga. Fångar ses som en sämre sortens människor i Sverige och 

straffet ses som ett botemedel mot denna kriminella karaktär som betecknar dem. När de avtjänat  

sitt straff förväntar sig samhället att de är botade mot ”ondheten” som fick dem att begå brott från 

första början. Problematiken är tydlig eftersom många av fångarna kommer ut i samhället med 

sämre sociala- och ekonomiska förutsättningar än de hade när de åkte in. Många har förlorat 

kontakten med deras nära och kära, upplevt traumatiska händelser under fängelsevistelsen, skapat 

sig en identitet som en sämre sortens människa, fått många nya kriminella vänner, vistats i en miljö  

där kriminalitet är normen. Genom att syna de flerdimensionella maktperspektiv som betecknar 

kriminalvården har jag visat på komplexiteten med straff. Om jag enbart hade tagit hänsyn till  

maktförhållanden mellan kvinnor och män i fängelser hade det inte skapat en tillräcklig förståelse  

för straffsystemet. Den tidigare forskningen inom området belyser ofta inte flerdimensionaliteten i  

straffsystemets maktstrukturer och skapar därför ofullständiga analyser av vad straff innebär och 

resulterar i. Författarna särskiljer fångarna som problemet istället för att fokusera på straffet i sig 

79 Said, (1993), s. 65
80 Ibid.: 66
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och dess effekter. Detta reproducerar bilden av ”de sämre människorna”, vilket enligt mig ligger till  

grund för straffsystemet och dess problematik. I dessa kategorier av ”sämre” människor (fångar) 

och ”bättre” människor (laglydiga) skapas kategoriseringar av människor och ojämlika 

maktförhållanden, vilket legitimerar straffsystemet. Även om jag försöker dekonstruera 

värderingskategorierna måste jag förhålla mig till dem eftersom fångar ses som sämre sortens 

människor och icke kriminella implicit som bättre i Sverige. Jag har därför behövt beskriva 

kategoriseringarna som om de vore sanna och statiska men samtidigt förhålla mig kritisk till dessa.  

Straffsystemet har därför analyserats som en konkret institution med en lång historia. Jag har 

skildrat straffsystemet, vilka som straffas i större utsträckning men jag har också visat på hur straff 

utövas mot fångarna med teoretiska förklaringar. Det intersektionella perspektivet har bidragit till  

att mitt arbete är annorlunda än tidigare forskning. Jag har låtit de straffade yttra sig om straffets  

verkan. Jag hade velat använda mig av fler intervjupersoner, exempelvis de med erfarenheten att  

leva som invandrare, transperson, överklass, funktionsnedsättning osv. Det var tyvärr svårt för mig 

att få plats med så många intervjuer, därför valde jag att fokusera på vitheten och klassbakgrunden 

hos intervjupersonerna. Uppdelningen mellan ”de bättre” och ”de sämre” människorna påverkar 

enligt min mening alla diskurser om straffsystemet och är starkt identitetsskapande både för 

forskare och för fångar. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor

 Vilket år föddes du?

 Vilken etnicitet anser du dig ha?

 Vilken social och ekonomisk klass hade din familj när du växte upp?

 Vilken utbildning har du? 

 När straffades du första gången?

 Har du straffats flera gånger?

 Hur ser din ”straffhistoria” ut?

 Vilken erfarenhet har du av polisen?

 Vill du berätta om rättegången/gångerna?

 Hur trodde du att det skulle vara på anstalt?

 Hur var det?

 Hur kontrollerade fångvaktare fångar?

 Förekom droger under din fängelsevistelse?

 Vilka grupperingar fanns i fängelserna och hur samverkade de?

 Vilka hierarkier fanns i fängelse?

 Förekom våld?

 Hur förhöll sig fångvaktarna till fångarna?

 Hur skiljer sig kontroll i slutna anstalter jämförelsevis med kontroll i öppna anstalter

 Upplevde du en social kontroll?

 Vill du berätta om restriktioner (dvs. straff inom straffet)

 Upplevde du ett belöningssystem i fängelset?

 Vad upplever du är syftet med straff?

 Tror du att straff minskar brott?

 Tror du att straff ökar brott?
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 Känner du igen straffmetoderna utanför fängelset?

 Hur var det att komma tillbaka till samhället?
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