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Betydelsefulla faktorer för psykiskt välmående under fängelsetiden 

Linus Johansson Stenborg  

Denna studie fokuserade på psykiskt välmående hos manliga intagna på 

svenska anstalter. Tidigare studier har undersökt coping, socialt stöd, 

mål, träning, demografiska variabler, negativa faktorer med 

fångenskap, samt utsatthet och våld i förhållande till välmående hos 

intagna på anstalt. De tidigare studierna har delvis motstridiga resultat. 

Syftet var att undersöka vad som positivt påverkar psykiskt välmående 

hos intagna på anstalt. Data insamlades genom kvalitativ metod, semi-

strukturerade intervjuer med åtta deltagarna, alla män. Urvalskriterier 

var att man ska ha avtjänat minst sex månader på anstalt och blivit 

frisläppt för max fem år sedan. Resultatet visade att fem övergripande 

teman var positivt för psykiskt välmående hos manliga 

fängelseinterner. Dessa fem teman var socialt stöd, sysselsättning, 

permissioner, mental inställning och kontroll över sin situation. Viss 

koherens med tidigare studier fanns. Validiteten diskuterades med 

avseende på intervjueffekter och metodik. Studiens slutsats var att 

resultatet har svarat på frågeställningen och gett uppslag för vidare 

studier. 

 

Keywords: well-being, prisoner, inmate, prison, incarcerated 

 
  

Inledning 

  
 

Att avtjäna sitt straff på anstalt i Sverige 
 

Ett fängelsestraff i Sverige kan vara mellan 14 dagar till livstid, livstid kan efter tio år avtjänat 

straff omvandlas till minst 18 år verkställighet. De som är intagna på anstalt arbetar, studerar 

och/eller genomgår behandling i form utav olika program (Kriminalvården, 2016). 

Kriminalvårdens klienter som är intagna på anstalt har medelåldern 38 år. 93% är män och 7% 

kvinnor. Av de intagna på anstalt har 70% en missbrukarproblematik och 44% har en psykisk 

sjukdomsdiagnos. Två tredjedelar av klienterna som avtjänar ett straff på anstalt har en eller 

flera tidigare domar som renderat i kriminalvårdspåföljd (Kriminalvården, 2013). En del 

individer som blir dömda hamnar aldrig på anstalt utan de antjänar sitt straff på häktet. Det 

beror på att det behöver fattas ett placeringsbeslut angående vilken anstalt den dömda individen 

skall placeras på och eftersom strafftiden börjar avtjänas direkt efter domen så kan det bli så att 

den dömde inte hinner placeras på anstalt innan han eller hon avtjänat hela sin strafftid 

(Kriminalvården, 2016). Om den intagna inte sitter på restriktionshäkte utan sitter på ett vanligt 

häkte så skiljer sig det inte mycket åt mellan att avtjäna sitt straff på anstalt eller i häktet, 

förutom att intagna på anstalt har sysselsättnings-plikt (Fängelselag 2010:610 och Häkteslag 

2010:611).  

 

 

Välmående 
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Lopez, Pedrotti och Snyder (2015) särskiljer begreppen lycka/glädje (hapiness) och 

välmående. Lycka definierar de som ett positivt känsloläge som subjektivt definieras av varje 

enskild person. Välmående, eller subjektivt välmående som Lopez, Pedrotti och Snyder 

benämner det, involverar den enskilda individens värdering av sitt nuvarande läge i världen. 

Välmående definierar de som en kombination av positiv affekt, vid frånvaro av negativ affekt, 

och en generell livstillfredställelse. Lycka och välmående används ofta som synonymer i 

psykologisk litteratur (Lopez, Pedrotti, Snyder, 2015). Det är begreppet välmående som 

kommer att användas och studeras i denna studie. 

 

 

Demografiska variabler och välmående 
 

Gullones, Jones och Cummins (2000) resultat visade att fängelserelaterade faktorer så som 

längd på straffet och tid spenderat i fängelset var variabler som inte påverkade välmående.  

Även Wooldredges (1999) resultat visade att antal månader tidigare spenderat i fängelset inte 

påverkar nuvarande välmående hos fängelseinterner vilket även stämmer överens med Coopers 

och Berwicks (2001) resultat som visade att psykiskt välmående inte hade någon relation med 

avtjänad tid av straffet. Dock så visade McCorkles (1993) resultat att tid spenderat i fängelse 

spelar roll, att desto längre tid man spenderat inne på en anstalt som intagen desto högre 

välmående, vilket inte stämmer överens med ovan nämndas resultat. 

Antal tidigare verkställigheter på anstalt var relaterat till högre välmående enligt Cooper och 

Berwick(2001) vilket stämmer överens med McCorkles (1993) resultat som visade att tidigare 

erfarenheter av att ha avtjänat fängelsestraff påverkar det nuvarande välmående hos intagna på 

anstalt. McCorkels resultat visade även att ålder och utbildningsgrad var relaterat till 

välmående, äldre intagna och intagna med högre utbildningsgrad rapporterade bättre 

välmående, vilket Wooldredges (1999) resultat också visade, då hans resultat visade att ha en 

utbildningsgrad högre än gymnasienivå (high school) var relaterat till högre välmående. 

Cooper och Berwick (2001) visade i sitt resultat att psykiskt välmående inte hade någon 

relation med ålder vid första domen, eller huruvida brottet de intagna på anstalt var 

dömda/häktade för var av våldsam art. Religiöst troende var relaterat med sämre psykiskt 

välmående enligt Cooper och Berwick. Det kan bero på att vara drabbad av känslor av skuld 

kan ha en kraftig påverkan på ens välmående, vilket enligt Cooper och Berwick kanske kan 

förklara varför en religiös tro, framförallt kristen, var relaterad med sämre psykiskt välmående. 

Coopers och Berwicks resultat visade även att tidigare psykiatrisk behandling, eller någon 

annan form av behandlingen för ”nerver” var relaterat till lägre psykiskt välmående hos 

fängelseinterner. Vita fängelseinterner hade lägre välmående än de afro-amerikanska 

fängelseinternerna, enligt Wooldredge (1999). 

 

 

Fångenskap och välmående 

 

Negativa faktorer med fångenskap (”Pains of imprisonment”) kan vara saknaden av familj och 

vänner, tristess, brist på privatliv, dåliga faciliteter, med mera, enligt Maitland och Sluder 

(1996). Dessa negativa faktorer med fångenskap hade ingen signifikant relation med välmående 

i Matilands och Sluders studie. Enligt McCorkle (1993) var sådana plågor med fångenskap som 

tristess, brist på privatliv, och upplevd ånger över tidigare händelser relaterat till lägre 

välmående. Wooldredges (1999) resultat visade att ju mindre tid spenderat i institutionella 

program(strukturerade aktiviteter), som kan ses som en plåga med fångenskap, desto lägre 

välmående. 
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Cooper och Berwick (2001) undersökte olika variablers relation med nivåer av ångest, 

depression och psykiskt välmående hos intagna på anstalt i England. Urvalet bestod utav tre 

grupper (unga i häktet, unga dömda och livstidsdömda) som i tidigare forskning visats ha en 

hög frekvens av självmord. Coopers och Berwicks resultat visade att negativa upplevelser i 

fängelset så som att känna ilska, brist på kontroll, brist på syfte i livet, bekymmer över oväsen, 

oro över våld, mobbning, eller sin personliga säkerhet var inte associerat med någon minskning 

i psykiskt välmående. Coopers och Berwicks resultat visade även att låg känsla av stolthet och 

känslor av frustration var relaterat till psykisk anspänning. Deras resultat visade även att intagna 

på anstalt som klagade angående trängsel rapporterade lägre välmående, lika så intagna som 

klagade angående hygien/de sanitära anläggningarna. Fängelseinterner som hade negativa eller 

neutrala åsikter om kriminalvårdanas attityd var mindre deprimerade än de som hade positiva 

åsikter om kriminalvårdanas attityd, vilket var ett resultat som förvånade Cooper och Berwick 

samt ett resultat som de inte kunde förklara uppkomsten till. Intagna som oroade sig för sitt 

rykte, sin förmåga att hantera fängelselivet och upplevde skuld rapporterade lägre psykiskt 

välmående. Cooper och Berwick visade också att antalet aspekter av fängelselivet som en 

intagen ansåg var störande var inte relaterat till graden av psykiskt välmående. Dock hur starkt 

fängelseinternerna ansåg att någon aspekt var störande eller hur stark deras oro för någon aspekt 

av fängelselivet var, var associerat med lägre välmående. 

De Viggiani (2006) undersökte i sin doktorsavhandling hur intagna på en anstalt i England 

hanterar att sitta inlåsta på anstalt och hur de anpassar sig. Studien fokuserade på maskulinitet 

och hälsa, samt interaktionen mellan dessa. Resultatet baserades på intervjuer och 

observationer. De Viggianis resultatet visade att den progressiva regimen hade en negativ 

påverkan på de intagnas välmående, framförallt i början av deras verkställighet. Det De 

Viggiani menar med den progressiva regimen är det brittiska fängelsesystemet, som ofta är 

refereras till som den progressiva regimen, då det är väldigt strukturerat system av kontroll där 

privilegier och incitament används för hålla kontroll över de intagna på fängelserna. Relationen 

mellan fängelseinternerna och kriminalvårdarna kunde i vissa fall påverka fängelseinternernas 

välmående negativt, som när de upplevde att kriminalvårdarna satte disciplin och ordning över 

deras välmående. Syfte och sysselsättning i fängelset var något som de intagna upplevde en 

brist på i fängelset, brist på bra och givande sysselsättning. Som följd av det upplevde de intagna 

rastlöshet, apati, tristess och brist på motivation. De Viggianis resultat visade vidare att den 

maskulina atmosfären, med de normer och värderingar som fanns, negativt påverkade den 

psykiska hälsan för många fängelseinterner. De sociala relationerna i fängelset var baserat på 

en maskulin och homogen rangordning som spelade en viktig roll i underminerandet av hälsan 

hos de intagna på anstalten, den maskulina atmosfären var negativ för de intagnas välmående.  

 

 

Coping och välmående 
 

Gullone, Jones och Cummins (2000) undersökte i en studie fängelseinterners välmående i 

relation till copingstrategier. Copingstrategierna bestod av uppgiftsorienterad, 

känsloorienterad, och undvikandeorienterad copingstrategi. Ogden (2012) skriver om 

problemfokuserad och känslofokuserad coping, varav uppgiftsorienterad coping som Gullone 

et al. använder faller in under problemfokuserad coping. Problemfokuserad coping, respektive 

Gullones et al. uppgiftsorienterade coping, involverar försök till att antingen minska kraven 

ifrån stressorn eller att öka sina egna möjligheter och resurser för att klara av att hantera 

stressorn enligt Ogden. Känslofokuserad coping involverar försök till att hantera känslorna som 

väcks av stressorn. Undvikande coping involverar att man tänker att stressorn kommer 

försvinna och att man minimerar hur viktig stressorn är, för att på så sätt bli mindre påverkad 

av den (Ogden, 2012). Gullones et al. visade att olika copingstrategier verkar vara mer relevanta 
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för en intagens välmående än fängelserelaterade variabler. Den undvikande copingstrategin var 

dock den enda strategin som var positivt korrelerad med välmående hos de intaga på anstalt. 

Även Brown och Ireland (2006) undersökte hur olika copingstrategier påverkar välmående 

hos intagna på anstalt. Två mätningar gjordes, en när fängelseinternerna avverkat max 14 dagar 

av sitt straff och en mätning sex veckor senare. Både ångest och depression minskade över 

tiden, ifrån mättillfälle 1 till 2. Vid mättillfälle 1 var minskning i depression negativt relaterat 

med känslobaserad coping och positivt relaterat med distansering (detachment) coping. 

Distansering som copingstrategi, enligt Ogden (2012), involverar att man inte tillåter sig själv 

bli påverkad stressorn, man försöker att inte tänka på stressorn. Brow och Ireland visade vidare 

att i början av verkställigheten visade sig distansering vara relaterat till högre välmående än 

känslobaserad coping. Över tiden så förändrade de intagna sin hantering mer emot en 

distanseringsorienterad coping och användningen av känslobaserad coping minskade. Det gick 

inte att påvisa kausalitet mellan förändringen av copingstrategi och minskningen i ångest och 

depression över tid som skedde, även om det rådde korrelation. 

Van Harreveld, Van Der Pligt, Claassen, och Van Dijk (2007) undersökte i en studie 

relationen mellan copingstrategier och välmående hos intagna på anstalt. De mätte psykiskt 

välmående i form av upplevd psykiskt utmattning(psychological distress) och depressivt 

humör. Van Harrevelds et. al resultat visade att somatiska symptom, så som trötthet, huvudvärk, 

värk någon annanstans i kroppen, var relaterat till både depressivt humör och psykiskt 

anspänning, vilket kan tolkas som lägre psykiskt välmående. Optimism var negativt relaterat 

till psykisk anspänning och depressivt humör, optimism var relaterat till högre välmående. 

Negativa känslor var relaterat med psykisk anspänning och depressivt humör, positiva känslor 

var däremot inte relaterat med något. Resultaten visade också att fängelseinternerna som 

använde sig av en passiv form av coping kände mer skuld, mer ånger, mer rädsla, och kände 

sig mindre pigga än de individer som använde sig utav en mer aktiv coping. 

 

 

Socialt stöd och välmående 
 

I en studie av Maitland och Sluder (1996) framkom det att socialt stöd i fängelset var relaterat 

till högre välmående. De intagna på anstalten som trodde att deras kompisar skulle komma till 

deras hjälp ifall de blev attackerade hade en högre grad av välmående. De som upplevde att 

sociala band upplöses – eller ”anomie”, i fängelset eller på samhällsnivå rapporterade lägre grad 

av välmående. Studien visade också att socialt stöd utifrån, antal besök utifrån, samtal och 

brevkontakt, inte en hade signifikant påverkan på välmående. 

McCorkles (1993) resultat visade att socialt stöd i form av vänner inne på anstalten och 

upplevelsen att man har andra intagna man kunde prata med om personliga problem var positivt 

relaterat till välmående. Även socialt stöd utifrån, specifikt intagna med fler besök ifrån vänner 

eller familj rapporterade högre välmående. Även Wooldredges (1999) resultat visade att besök 

utifrån är relevant för välmående då färre besök per månad var prediktivt för lägre välmående. 

Van Harrevelds et. Al. (2007) visade att brist på socialt nätverk var relaterat till lägre välmående 

och att känna att man kan anförtro sig åt en annan intagen på anstalten var positivt för ens 

välmående. 

Cooper och Berwick (2001) visade att intagna på anstalt som upplevde att de inte hade några 

nära vänner på utsidan rapporterade lågt psykiskt välmående. Deras resultat visade också att 

intagna som sade att de inte skulle prata med någon om sina problem rapporterade lägre nivåer 

av depression än intagna som sade att de skulle anförtro sig åt en vän eller kriminalvårdare. De 

intagna som faktisk hade talat om sina problem inom de senaste året hade sämre psykiskt 

välmående än de som inte hade talat om sina problem.  Cooper och Berwick resonerade att det 

är rimligt att de intagna som valde att inte prata om sina problem hade få problem, och de som 
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faktiskt pratade om sina problem var de som kände mer ångest och depression, även efter ha 

pratat om problemen. Cooper och Berwicks resultat visade också att fler besök och fler brev 

mottagna var relaterat till lägre nivåer av ångest.  

Beer, Morgan, Garland och Spanierman (2007) undersökte om romantiska/intima 

förhållanden påverkade kvinnliga fängelseinterners välmående, på en anstalt i USA. Ytterligare 

faktorer som studerades i relation till välmående var socialt stöd och hur nöjda de var med sina 

förhållanden. Resultaten i studien indikerade att kvinnor i ett romantiskt/intimt förhållande, 

oavsett om det var med en person på insidan av anstalten eller utsidan, upplevde ökad ilska och 

ökad hostilitet, lägre välmående samt ökade disciplinproblem i fängelset jämfört med de intagan 

som inte var i ett romantiskt/intimt förhållande. Att vara i ett romantiskt förhållande visade sig 

vara relaterat med lågt välmående jämfört med de som var ensamstående. Studien visade också 

att även om fängelseinternerna i förhållanden upplevde sig tillfredsställda med sina förhållande 

och att de upplevde socialt stöd ifrån sina partners, så indikerade resultatet att förhållanden är 

associerat med lågt välmående. Hur tillfredsställda/nöjda de var med sina förhållanden och 

upplevelsen av socialt stöd var inte signifikant prediktivt för graden av välmående. Beer et al. 

(2007) diskuterade att resultaten kan bero på att ha någon nära som man som intagen på anstalt 

kan dela sina negativa upplevelser ifrån fängelset med, kan resultera i att man blir mer medveten 

om den hårda verkligheten i hur det är att vara intagen på anstalt. Även smärtan i att var isolerad 

ifrån sina nära och kära på utsidan blir mer påtagligt ifall man har en partner på utsidan. Att ha 

en partner på utsidan kan även fungera som en påminnelse om utsidan, om ”den fria världen”, 

vilket kan vara jobbigt.  

De Viggianis (2006) resultat ifrån hans doktorsavhandling visade att fängelseinternernas 

sociala relationer sinsemellan har stor påverkan på deras hälsa i fängelset. De intagna upplevde 

stress ifrån en spänd och hotfull social miljö. Pressen att anpassa sig och passa in samt rädslan 

för att bli utnyttjad exponerade de intagna för en rad av potentiella psykiska hälsoproblem. 

Mobbning var en faktor som påverkade det psykiska välmående negativt. Intagna rapporterade 

om episoder av depressionslikande beteenden som inkluderade tillbakadragande och själv-

försummelse på grund av detta. Relationer bortom fängelset bestod bland annat av kategorier 

som upplevd instabilitet i förhållanden och sammanbrott, förlorad kontakt med personer på 

utsidan och förlorandet av en familjeroll, dessa faktorer hade en negativ påverkan på de intagnas 

mentala och emotionella hälsa. Vissa intagna rapporterade att det resulterat i perioder av 

depression, ångest, paranoia och/eller stress. Många av de sociala relationer fängelseinternerna 

hade, både på insidan och utsidan av anstalten var negativt för deras välmående.  

 

 

Fysisk träning och välmående 
 

Battaglia, Cagno, Fiorilli, Giombini, Borrione, Baralla, och Pigozzi (2014) utförde en studie 

med syftet att testa effekterna av fysisk träning på psykiskt välmående hos intagna på anstalt i 

Australien, samt att avgöra vilka psykiska störningar som påverkas mest av fysisk aktivitet. 

Deltagarna delades randomiserat upp i tre olika grupper. Två grupper utförde olika typer av 

träning och en kontrollgrupp tränade inte alls. Resultaten i studien visade att det finns ett 

samband mellan fysisk träning och ökat psykiskt välmående för intagna på anstalt. Det fanns 

ingen signifikant skillnad åt något håll för välmående i kontrollgruppen. Studien visade att 

fysisk träning påverkar psykiskt välmående positivt för fängelseinterner.  

Ytterligare en studie visade att fysisk träning är positivt för psykiskt välmående för intagna 

på anstalt. Studien är gjord av Cashin, Potter och Butler (2008) på en anstalt i Australien. I 

studien deltog både män och kvinnor. Forskarna jämförde relationen mellan deltagarnas 

självrapporterade träning, i minuter per vecka, jämfört med psykiskt välmående. Studiens 
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resultat visade ett samband mellan självrapporterad träning och minskande av hopplöshet, därav 

ökat psykiskt välmående.  

 

 

Utsatthet och våld kopplat till välmående 
 

Maitland och Sluder (1996) utförde en studie med syftet att utforska relationen mellan 

välmående och relaterade fängelse, sociala, psykologiska och individuella variabler hos 

manliga intagna på anstalt i USA. Den beroende variabeln var välmående och de oberoende 

variablerna som mättes var bland annat rädsla för att bli ett offer och erfarenheter av att varit 

ett offer. Att ha varit ett offer kunde bland annat involvera att ha varit utsatt för fysiskt våld, 

sexuellt våld, hot, stölder och utpressning. Resultatet i studien visade att i vilken grad en intagen 

upplevde rädsla för att bli ett offer var den starkaste prediktorn för den intagnes välmående, 

rädda fängelseinterner rapporterade lägre välmående. Vidare visade resultatet att ju mer 

erfarenheter av att ha varit med om incidenter där man själv vart ett offer i fängelset desto lägre 

välmående. Något som hade ett positivt samband med välmående var ifall den intagne var 

klassificerad som ”alpha”, de som var klassificerade som alpha rapporterade högre välmående. 

Aplha är en klassifikation, som innebär att individen är mer aggressiv och utåtagerande 

gentemot andra, satt av den amerikanska kriminalvården.  

McCorkle (1993) gjorde en studie med syftet att utforska relationen mellan rädsla för att bli 

ett offer, och mental hälsa i form av välmående, hos manliga intagna på en anstalt i USA. 

McCorkle kategoriserade deltagare som ett offer ifall de blivit utsatta för fysiskt våld med eller 

utan vapen, sexuellt våld och/eller om de blivit hotade med våld ifall de inte lämnat ifrån sig 

sina ägodelar. Resultatet visade att erfarenheter av att varit ett offer var relaterat till lägre 

välmående. Den starkaste prediktorn av samtliga variabler i studien för välmående hos 

fängelseinterner var graden av rädsla för andra intagna. Högre rädsla för andra intagna 

predicerade lägre grad av välmående. McCorkles resultat stämmer överens med Maitland och 

Sluder (1996).  

Leddy och O'Connell (2002) undersökte i en studie mobbningsbeteende och sårbarhet för att 

bli utsatt för mobbning relaterat till psykiskt välmående samt den psykiska påverkan av 

erfarenheter utav att varit utsatt för mobbning. Urvalet var manliga och kvinnliga intagna på 

anstalter i Irland. Resultaten visade att fängelseinterner som blivit utsatta för mobbning och 

fängelseinterner som både varit utsatta och utförde mobbning rapporterade lägre välmående än 

intagna som inte var utsatta. Detta går hand i hand med både McCorkles (1993) och Matilands 

och Sluders (1996) resultat. Även Wooldredges (1999) studies resultat visar att erfarenheter av 

att varit ett offer är relaterat till lägre välmående, i Wooldredges studie kategoriserades man 

som ett offer om man hade erfarenheter av våld emot sig de senaste sex månaderna.  Coopers 

och Berwicks (2001) resultat visade däremot att det inte fanns någon relation mellan oro för 

mobbning, våld, sin personliga säkerhet och minskat välmående, vilket inte stämmer överens 

med ovan nämndas resultat.                                              

 

 

Strävan emot mål och välmående 

 

Kasser (1996) utförde en studie med syftet att undersöka hur relationen ser ut mellan strävan 

emot olika mål, hur viktiga målen var och hur troligt de intagna på anstalten upplevde det var 

att målen kunde uppfyllas, i relation till psykiskt välmående. Urvalet bestod av män som satt 

på en anstalt i USA. Resultatet visade att en tro på att mål var uppfyllbara, att man upplevde 

fler mål som troligen uppfyllbara än inte, var signifikant relaterat till högre grad av 

självförverkligande, högre grad av vitalitet, mindre depression, mindre ångest och mindre 



7 
 

besatthet, därav högre psykiskt välmående. En tro på att målet fysisk kondition var uppfyllbart 

var signifikant relaterat till mer vitalitet, mindre depression, mindre ångest och mindre 

somatisering, därav bättre psykiskt välmående. Hur viktiga de intagna ansåg att de olika målen 

tillsammans var, var inte signifikant relaterat till välmående. Kasser menade, i sin diskussion, 

att mål som fängelsemiljön stödjer är mer positivt relaterat, än mål som inte stödjs i 

fängelsemiljön, till välmående. Framförallt målet fysisk kondition var positivt för välmående. 

Kassers resultat visade att som intagen på anstalt är en strävan emot målet fysisk kondition 

positivt relaterat till välmående och att tro på att man som intagen på anstalt kan nå sina mål 

var också positivt relaterat till välmående.  

 

 

Syfte och frågeställning  
 

Det finns kvantitativa undersökningar på både fysisk och psykisk hälsa, självmordstankar, 

självmordsförsök, självmord och deltagande i programverksamhet med mera inom den svenska 

kriminalvården (Kriminalvården, 2016). Det råder dock en brist på kvalitativa studier om de 

intagnas upplevelse om hur det är att avtjäna sitt straff på anstalt, med fokus på psykiskt 

välmående. Det finns en kunskapslucka både inom kriminalvården och inom psykologin 

angående den kvalitativa upplevelsen av psykiskt välmående ifrån en intagens perspektiv med 

fokus på vad som positivt påverkar en intagens välmående. Syftet med denna studie är att bidra 

till att fylla den kunskapsluckan. Att få fram vad som är centralt för den intagens välmående 

när hen sitter på anstalten. Den specifika frågeställningen för studien var: Vilka är de centrala 

faktorerna för att uppleva psykiskt välmående som intagen på en anstalt i Sverige?  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare  
 

Urvalet bestod av individer som har avtjänat ett fängelsestraff på anstalt och/eller häkte som 

var minst sex månader långt och som har frisläppts för max fem år sedan. Då detta är en 

retrospektiv studie så innebär det att deltagarna för närvarande inte avtjänar ett fängelsestraff 

utan att de tidigare har avtjänat ett fängelsestraff, antingen på anstalt eller häkte. Tanken med 

minst sex månader är att individen under denna tid skall ha hunnit anpassa sig och bilda en 

uppfattning om vad det innebär att avtjäna ett fängelsestraff. Kriteriet var i början av 

datainsamlingen satt till minst ett års samlad tid, men då det var svårigheter med att hitta 

deltagare så ändrades kriteriet till minst sex månader. Det andra kriteriet var som nämnt att 

individen skulle ha frisläppts för max fem år sedan. Detta för att studien skall ha relevans i 

nutid, men även att för att intervjupersonens minne av anstaltstiden skall vara relativt färskt. I 

början av processen med att hitta deltagare fanns ett kriterium angående att det bör vara en 

sluten anstalt, en anstalt med säkerhets klass 1-2. Men då det var svårigheter med att hitta 

deltagare som uppfyllde detta så togs kriteriet bort.  

Utifrån dessa kriterier gjordes ett selektivt urval på åtta personer. Sex ideella organisationer 

på sex olika städer/orter användes för att hitta deltagare. De åtta deltagarna var bosatta på dessa 

sex olika orter/städer, det var en stor spridning geografiskt mellan dessa olika deltagare. 

Samtliga åtta deltagare var män. Åldern varierade emellan ca 20 år upp till ca 60 år, medelåldern 

var ca 42 år, och tre av åtta deltagare var inte födda i Sverige. Sju deltagare hade spenderat 

minst sex månader på anstalt och/eller häkte, och en deltagare hade spenderat minst sex 

månader på ett häkte. Samtliga deltagare hade frisläppts ifrån anstalt/häkte under de senaste 
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fem åren. Tiden som deltagarna spenderat på anstalt och/eller häkte under sitt senaste straff i 

Sverige varierade mellan sex månader och drygt åtta år. Deltagarna hade sammanlagt befunnit 

sig på ungefär femton olika anstalter och häkten i Sverige. Ingen ersättning utgick till 

deltagarna. 

 
 

Material och procedur  
 

Först mejlades missivbrevet ut till ett antal ideella organisationer som bland annat arbetar med 

att hjälpa före detta kriminella med att inte återfalla i missbruk eller brott. De ideella 

organisationerna förmedlade kontakten till de individer som sedan blev deltagare. Detaljerna 

för intervjun planerades oftast via telefonen, vid vissa fall mejl. Samtliga intervjuer 

genomfördes i dessa ideella organisationers lokaler, deltagarna fick välja plats själva.           

   Missivbrevet innehöll information om att deltagandet är helt frivilligt och anonymt, att det 

inte kommer gå att identifiera deltagaren utifrån uppsatsen och att intervjuerna endast kommer 

användes i forskningssyfte för denna studie. De forskningsetiska principerna informerades 

deltagarna om precis innan intervjun påbörjades, de fick bland annat veta att de när som helst 

fick avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor. De informerades om syftet med studien 

och om att sådana uppgifter om dem som skulle kunna göra dem identifierbara kommare att 

ändras, exempelvis som vilken anstalt de satt på, var de bor och så vidare. Innan intervjun 

startades frågades samtliga deltagare om de hade några frågor på de etiska principerna och ifall 

intervjun fick spelas in. Samtliga gav sitt godtycke till att intervjun kunde spelas in. Därefter 

påbörjades intervjun, efter intervjun stämde intervjuaren av med deltagaren att det kändes bra. 

De etiska aspekterna följdes i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer.  

Intervjuerna var semi-strukturerade och en intervjuguide användes. I intervjuguiden fanns 

stora övergripande frågor som exempelvis ”Kan du berätta om din senaste anstaltstid?”. I 

intervjuguiden fanns även mindre och mer specifika frågor som kunde ställas vid behov, 

exempelvis ”Var det något fick dig att känna dig glad?”. Förutom de frågorna som berörde 

välmående fanns även direkta frågor, som bland annat berörde ålder och hur långt straff man 

senast avtjänat på anstalt, som samtliga deltagare fick svara på. I intervjuguiden fanns även 

påminnelser till intervjuaren, bland annat att informera om de forskningsetiska principerna 

innan start av intervjun, att fråga ifall deltagaren hade något mer att tillägga i slutet av intervjun 

och att tacka deltagaren för dennes deltagande efter intervjun.  Intervjuernas längd varierande 

ifrån ungefär femton minuter till ungefär sextio minuter. Därefter transkriberades intervjuerna 

som tillsammans blev sammanlagt 65 sidor med text. Två av intervjuerna har kompletterats via 

telefon i efterhand. Vid en av dessa två så hade intervjuaren glömt fråga hur långt 

fängelsestraffet var, vilket då kompletterades i efterhand. Gällande den andra intervjun som 

kompletterades så insåg intervjuaren vid transkribering att följdfrågor borde ställts på en del 

saker som deltagaren talade om och då ställdes de följdfrågorna i efterhand via telefon. 

En intervjuguide användes som hjälpmedel så att intervjuaren kunde få ut det som behövdes 

angående de temana som var viktiga för frågeställningen. I intervjuguiden finns frågor ifrån 

WHO-5 som är en skala som är framtagen för att mäta välmående (WHO-5). De frågor som är 

tagna ifrån WHO-5 användes vid behov för att få ut mer information ifrån deltagarna. Intervjun 

spelades in på en telefon, vid kompletterande frågor i efterhand via telefon så spelades 

kompletteringsintervjun in på en dator. Både intervjuerna och transkriptionerna förvarades på 

lösenordskyddade enheter.  
 

 

Databearbetning  
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Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant förutom att pauser inte togs med med vid 

transkriberingen, inte heller intervjuarens hummande och medstämmande under 

intervjupersonens berättande togs med då dessa enbart användes som uppmaning till deltagaren 

att fortsätta och för att visa på aktivt lyssnande, detta i enlighet med Kvale och Brinkman 

(2014). Samtliga intervjuer i transkriberat format blev tillsammans 65 sidor med text. Efter 

transkribering meningskoncentrerades varje intervju ner till mellan 300 och 500 ord. 

Meningskoncentrering skedde genom att allt som inte var relevant för studiens frågeställning 

togs bort, detta kunde exempelvis vara information om sådant som skett innan anstaltstiden 

eller efter, tidsangivelser, upprepningar, kvantitativa angivelser och åsikter om annat. Därefter 

meningskoncentrerades de 300 till 500 orden till ca 30 ord som strukturerades upp som en lista, 

detta gjordes för varje intervju. Meningskoncentreringen till en lista skedde med tidigare 

nämnda metoder men även genom att abstrahera meningar till begrepp. Exempel ”Man kommer 

in i rutiner, för att inte gå ner dåligt mående. Rutiner och sysselsättning funkade.” blev två 

teman i listan, rutiner och sysselsättning. Sedan slogs samtliga listor för de olika intervjuerna, 

då med ca 30 ord per lista/intervju, ihop till en enda lista som efter en bearbetningsprocess som 

bestod utav att ta bort dubbletter och abstrahera mindre begrepp till mer övergripande begrepp, 

blev en lista med 26 teman som representerade samtliga intervjuers data. Listan med 26 teman 

bearbetades och teman abstraherades. Övergripande teman skapades och teman som passade in 

under ett övergripande tema kategoriserades in under det övergripande temat. Exempel på det 

är mental inställning som blev ett övergripande tema och teman som kategoriserades in under 

det var upplevelsen av ett starkt psyke, tänka inne och inte ute, och positiv inställning. 

Permissioner var ett sådant tema som kom fram av den analysprocess beskriven ovan, men det 

framkom inte varför permissioner var positivt för psykiskt välmående för deltagarna. 

Författaren av denna studie fick då studera transkriberingarna och utifrån dem få fram 

anledningarna till varför deltagarna upplevde permissioner som positivt för deras välmående. 

Det framkom två anledningar, de var att de kunde träffa sin familj och sina vänner samt att det 

ingav hopp. Analysprocessen fokuserade på att hitta meningen i deltagarnas berättelser i 

förhållande till frågeställningen, detta i enlighet med Kvale och Brinkman (2014). 

Genomgående i analysprocessen var att sådant som inte var relevant för studiens frågeställning 

togs bort, frågeställningen var i fokus under hela analysprocessen. 

 

 

Resultat 
 

Resultatet nedan var vad som framkom vid analysen, utifrån insamlad data. Citat är återgivna i 

mer skriftvänlig form än den exakta transkriberingen, för att öka läsbarheten. Ohörbara ord, ord 

som upprepas flera gånger och talspråksmässiga ord så som ”liksom” är exkluderat ur citaten 

förutom i de fall de uppfyller något syfte för meningen. Vissa ord har lagts till i citat för att öka 

förståelsen, en del deltagare hade inte svenska som första språk, ord som lagts till är exempelvis 

”är”, var”, ”det”, detta fyllde även funktionen att öka anonymiseringar av deltagarna. Ord som  

var implicita, exempelvis när intervjupersonen svarade på en fråga om något, står utskrivet 

inom klammer.  

Analysen av data resulterade i fem teman som är centrala för att påverka det psykiska 

välmående positivt för en manlig intagen på svensk anstalt. Dessa fem teman var socialt stöd, 

sysselsättning, permissioner, mental inställning och känsla av kontroll. Det finns även fler 

teman som kategoriserades in under dessa fem övergripande teman, dessa redovisas nedan. 

 

Socialt stöd 
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Socialt stöd var ett tema som visade sig vara centralt för att uppleva psykiskt välmående som 

intagen på svensk anstalt. Vem eller vilka det sociala stödet kom ifrån skiljde sig åt emellan 

deltagarna, och hur det sociala stödet visade sig skiljde sig åt mellan olika deltagare, exempelvis 

så gillade inte en del av deltagarna att ha anhöriga på besök då de upplevde det som jobbigt, 

och en del uppskattade besök mycket. Det framkom tre teman som kategoriserades in under 

socialt stöd och som deltagarna upplevde var positivt för deras psykiska välmående. Dessa tre 

teman var stöd ifrån familjen och kontakt med familjen, stöd ifrån andra fängelseinterner och 

umgänge med dem, och stöd ifrån personal på anstalten i form att det trodde på deltagarna och 

gav dem stöd. 

 

Familjen, stöd och kontakt. Det framkom att känna stöd ifrån sin familj och att ha kontakt 

med dem var positivt för att uppleva psykiskt välmående som manlig fängelseintern. Det kunde 

vara i form av att träffa dem på permissioner, på besök på anstalten eller att ha kontakt med 

dem via brev och telefonsamtal. Deltagare uppgav att de mådde bra av att någon fanns där för 

dem. En medelåldersman som hade avtjänat ett tidigare fängelsestraff på några år och vars 

senaste straff var på några år sade så här om sin mor: 

Ja min morsa ju, hon hade alltid funnits där, båda mina straff, min mamma har alltid vart att 

räkna med... Så det kändes ju att hon fanns där, hon har alltid funnits där. Även om hon har 

fått skämmas för mig så har hon ställt upp för mig, jag har inte alltid vart en så bra son. Jag 

fick igenom samtal så jag kunde få ringa henne, så jag terroriserade min mamma i telefonen. 

En annan man, som var i yngre medelåldern, som hade spenderat större delen av sitt liv in och 

ut ur fängelser berättade om när han fick träffa sin son, på permissioner eller besök, han sade 

såhär: ”Ja det är självklart[att man mår bättre]. Det är en sporre, en motivation, allting liksom. 

När han[sonen] skrattar, skrattar jag. Så man lever genom ens barns ögon.”. 

 

Andra fängelseinterner, stöd och umgänge. Att som fängelseintern kunna umgås och få stöd 

ifrån andra fängelseinterner visade sig vara positivt för att uppleva psykiskt välmående. En 

äldre man som spenderat många år i fängelse under sitt liv, och vars senastes fängelsestraff var 

över tio år, varav åtta av åren i Sverige, berättade så här om sin relation med andra intagna: 

Det finns människor som är mycket bra i fängelset. Man sitter för varandra och vi pratar och 

vi förstår varandra, vi gör det. Och vi är också känsliga så vi hjälper varandra.  Så det är inte 

bara att alla är idioter som sitter där, det finns mycket bra människor, som sitter där, som 

gått igenom mycket i livet. Och man sitter och pratar, och går på promenad, så det är så det 

är, så det gör att man blir lite gladare än vanligt, ja än ensam. 

 

Anstaltspersonalen, tro och stöd. Det framkom även att anstaltspersonalen var en del i det 

sociala stödet. Att ha anstaltspersonal som trodde på en och gav en stöd var något som positivt 

påverkade det psykiska välmående uppgav deltagare. En deltagare berättade: 

Jag fick ju också en kontaktman på anstalt som verkligen krigade för mig och det är jag 

jävligt tacksam över. Jag hade nog inte fått min vårdvistelse eller den här chansen att komma 

hit annars, jag kanske inte hade vart här annars idag…. Ne men namn hette han alla fall, sen 

när jag muckade, alla fall, han krigade för mig, han trodde på mig någonstans och jag 

behövde någonstans någon som trodde på mig. Han följde med mig till ideell organisation 

och allt det här. Pratade med klienthandläggaren, han tyckte att den här killen, ge honom en 

chans. Terapeuten med, namn, han krigade för mig också. Han namn också. Dom sa ju det 

att vi tror på han…. Ja det är självklart[att det påverkade måendet att folk krigade för mig], 

jag behövde ju det, för annars jag kanske hade gett upp…. Jag lägger fram också man 

behöver en morot då och då, man kan inte bara gå, man behöver någon som tror på en. 

Kommer det sådana här killar som jag som verkligen menar det, som vill göra en förändring, 
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men om man bara får motstånd så kanske där liksom. Våga tro på klienten någon gång och 

försök jobba för han, ge honom en morot liksom. 

 

 

Sysselsättning 
 

Med sysselsättning menas inte termen sysselsättning så som kriminalvården använder den. 

Sysselsättning utifrån kriminalvården gällande anstalt är att de intagna har sysselsättningsplikt 

vilket innebär att de under dagarna måste jobba, studera eller gå program. Temat sysselsättning 

är ett övergripande tema som framkommit och visat sig vara positivt för det psykiska välmående 

hos manliga intagna på anstalter i Sverige. Sysselsättning som övergripande tema innehåller 

både den dagliga sysselsättningen och sysselsättningen på fritiden. Deltagarna uppgav olika 

former av sysselsättning som var positivt för deras psykiska välmående och de uppgav att 

sysselsättning var positivt av olika anledningar. De teman som framkommit som kategoriseras 

in under det övergripande temat sysselsättning, som sysselsättning gav möjlighet till, och var 

positivt för det psykiska välmående var rutiner, få tiden att gå, fysiska effekter, 

förändringsarbete, något som bryter vardagen, och fokus på något positivt. 

 

Rutiner. Sysselsättning gav möjligheten till att få rutiner, rutinerna påverkade det psykiska 

välmående positivt uppgav deltagare. Bland annat genom att rutinerna fick kroppen att må 

fysiskt bra. En ung deltagare berättade om hur han fick rutiner när han avtjänade sitt 

fängelsestraff, han sade: 
Under anstaltstiden så mådde jag faktiskt bra, innan så tränade jag aldrig, åt inte som jag 

skulle, vaknade konstiga tider, klockan ett på kvällen, klockan fem, sex på morgon, jag hade 

inga rutiner, man fick rutiner på kåken… Kom från jobbet, gick och tränade och bastade. 

Det kändes, efter gymmet så gick man och käkade och det har man aldrig, det har jag aldrig 

känt förut, jag har haft stress och sådär, kriminalitet. Men för mig det kändes skönt när det 

var dom rutinerna jag fick, då kände jag att jag mådde bra själv, kroppen sa att jag mår bra. 
 

Få tiden att gå. Sysselsättning var en möjlighet för deltagarna att få tiden att gå snabbare 

under sina fängelsestraff. En deltagare berättade om hur viktigt det var att sysselsätta sig för att 

inte må psykiskt dåligt och det bästa under hans senaste fängelsestraff var att han fick tiden att 

gå fort, han sade: 

… Man mår ju lite bättre om man gör någonting på eftermiddagen, när man slutat jobbet. 

Att man inte bara gick upp och satte sig på rummet, eller satte sig i dagrummet. Utan lite 

träning och sen arbetet då, sen spelade man mycket kort…. Ja, det[svar på om det handlar 

om att få tiden att gå] är ju det. Man kommer in i rutiner och kom man in i de rutinerna så 

blev man ganska, man blir ganska kåkskadad. Men det är för att överleva där inne, för att 

inte gå ner i dåligt mående. Många som mådde jävligt dåligt på kåken gick och räknade 

dagarna och tyckte allting var jobbigt…. Ja det[bästa under anstaltstiden] var att tiden gick 

ganska fort faktiskt… Jag har haft ganska bra jobb när jag har suttit, som på anstalt var jag 

städare och på anstalt då tvättade jag. Så jag hade ganska bra jobb när jag satt och det tror 

jag vara ganska positivt för att få tiden att gå. 

 

Åstadkomma något. Sysselsättning var för en del av deltagarna något som de kunde 

åstadkomma något genom och därav påverka deras psykiska välmående positivt. En deltagare 

berättade om hur han läste upp ett gymnasieämne: 

Ja det[bästa för måendet under anstaltstiden] var att jag, när, det kändes bra när man hade 

fixat det där ämnet. Genom att man inte har, inte riktigt har varit någon skolmänniska, över 

huvud taget, utan att man faktiskt ansträngde sig och gjorde färdigt någonting. Ja, för alltid 
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annars i livet har det vart så här att man har snubblat på målsnöret, att man har, ”nej skit 

samma, det spelar ingen roll”, det har inte varit så viktigt. Men nu var det ju att man verkligen 

körde hela biten till sluten… Man behöver uppnå någonting, ett slutresultat, för att det skall 

bli bra i slutändan. Det tror jag är jävligt viktigt. 

 

Fysiska effekter. Sysselsättning i form av fysisk träning gav möjlighet till att skapa fysiska 

effekter som påverkade det psykiska välmående positivt. Även rutiner som tidigare nämnt var 

en möjlighet till uppnå fysiska effekter som kunde påverka det psykiska välmående positivt. 

Deltagare uppgav att fysisk träning och motion på deras fritid var något de upplevde som 

positivt för deras psykiska välmående. Även att de genom fysisk träning kunde fokusera på 

något positivt var bra upplevde de. En deltagare berättade: 

Ja jag anser att mår du fysiskt bra så mår du psykiskt bra, det är inte bara det, det viktigaste 

är att det höll mig också borta ifrån massa kortspel och annat som kunde bli ett problem. Jag 

kommer ihåg när alla sa ”ska du va med och spela poker?” Jag ba ne jag ska träna, så gjorde 

jag mitt. Så gick jag och träna, det får en också att snacka om träning, mat och så. Men det 

är just det här att man har något annat att prata om som ändå är positivt, man pratar träning 

och man pratar annat liksom. Jag mådde bra av träningen, jag tränade mycket. 

 

Förändringsarbete. Sysselsättning, framförallt i form av behandling och program gav 

möjlighet till förändring av sig själv och hur man tänkte, vilket var något som deltagare uppgav 

var positivt för deras psykiska välmående under deras anstaltstid. En deltagare berättade: 

Det [som fick mig att må bättre] var att jag gjorde någonting, gjorde behandlingen på 

anstalten, jag tog aktivt tag i mig själv och började förändringsarbetet…. Fast jag satt inlåst 

så fick jag dom verktygen och hjälp jag behövde…. Jag blev[på glatt humör] när jag började 

förändra mig själv och inte tänka destruktivt. Så när jag började se, när jag började titta på 

andra saker, vad skall man göra istället och vad själva problemet var, själva problemet var 

inte yttre omständigheter, problemet var jag själv. Jag hade blivit den, man kanske var lite 

busig när man var yngre men sen när tiden gick så blev man ju, man blev den man var, så att 

säga. Inlärda beteendemönster, kriminellt tänkande, attityder och allt vad det heter. Men när 

jag började se det för vad det var och var ärligt, ja då fick jag hopp. 
 

Något som bryter vardagen. Sysselsättning, bland annat i form av organiserade besök utifrån 

och arbete, var en möjlighet för en del deltagarna att bryta vardagen och bryta rutinerna och få 

göra något annat, träffa annat folk, vilket de upplevde som positivt för deras psykiska 

välmående. En deltagare sade: 

Det[sysselsättning] var ju lite tidsfördriv, för det är ju väldigt mycket så man ser det när man 

är där inne, att allting som du kan göra som kan vara lite så här bryta av ifrån dom här 

korridorerna och väggarna, med samma människor och allting sånt. 

En annan deltagare sade så här:”Ja det[som gjorde mig på glad] var om det kom något, ja om 

ideell organisation kom på besök exempel, sådana saker, när det kom folk utifrån, 

kyrkobesökare eller ja någonting som bröt vardagen, bröt rutinerna liksom.”.   
 

Fokus på något positivt. Sysselsättning gav deltagna möjlighet till att fokusera på något 

positivt och konstruktivt istället för att exempelvis tänka allt för mycket på hur skönt det vore 

att inte sitta inlåst. En ung kille som avtjänade sitt första fängelsestraff gick en yrkesutbildning 

under sin anstaltsid. Han tyckte att yrkesutbildningen var det bästa med hela anstaltstiden och 

att yrkesutbildning var det som var det mest positiva för hans psykiska välmående. Han 

berättade så här: 

För mig det [måendet under fängelsestraffet] var mest uppåt faktiskt, jag tänkte inte på tiden, 

utan jag tänkte mest på, för när man håller på med kakel, då är det så att man får riva, bygga, 
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riva, bygga, så vi säger att jag gjort halva väggen dagen innan, så är det så här, nästa dag då 

ska jag göra så här, då jag ska räkna, jag planerar till nästa dag då jag ska göra det. Då var 

det mest att man fokuserade på det, än att man fokuserar på ute. Det fick mig att må bra. 

 

 

Permissioner 
 

Permissioner var ett tema som framkom som något positivt för psykiskt välmående hos manliga 

intagna på anstalt. Olika deltagare gjorde olika saker på sina permissioner men de två 

anledningarna som deltagarna uppgav för att permissioner påverkade deras psykiska välmående 

positivt var att de fick träffa sin familj och sina vänner samt att det ingav hopp. 

 

Träffa familj och vänner. Tidigare redovisat resultat socialt stöd innefattar bland annat att 

träffa sin familj, vilket permissioner ger möjlighet till. En deltagare berättade om sin permission 

då han valde att träffa sin familj och sina vänner. Han berättade så här: 

Jag var bara med familjen, käkade, träffade lite vänner, flickvännen. [Hur påverkade det ditt 

välmående?]Jag vart glad, det var ett år, nio, åtta månader sen jag var hemma och käkade 

med dem, sov med dem liksom. Så det kändes skönt faktiskt.  

 

Hopp. Permissioner ger fängelseinterner möjlighet att komma utanför anstalten och planera 

sin tid efter sin sitt fängelsestraff vilket kunde inge hopp inför framtiden. En av deltagarna 

berättade om att han under sina permissioner åkte till ett behandlingshem där han eventuellt 

skulle få utslussåtgärden vårdvistelse, samt att han besökte en ideell organisation som han 

eventuellt skulle jobba på efter han frisläppts. Han berättade så här: 

Men denna gången när jag fick permissioner så gjorde jag vettiga grejer. Och det var ju 

viktigt för mig, fick komma till ideell organisation och kolla hur det såg ut, då blir det mer 

verkligt. Och sen när jag fick komma till vårdvistelse stället blev det verkligt också. Fick 

känna på det…. Känner det när jag kom tillbaks, så mycket intryck, så man landar ju i det 

du vet. Kände mig utmattad. Men det gav mig hopp liksom, det blev mer verkligt för mig 

liksom. [Mådde du bättre efteråt?]Ja, ja det är klart, det gav mig ännu mer kämpaglöd, jag 

ska dit där. Jag ska göra detta. 

 

 

Mental inställning  
 

Ett övergripande tema som framkom var mental inställning. De deltagarna i studien som 

berättade om deras mentala inställning uppgav att hur de tänkte när de avtjänade sitt straff på 

anstalt påverkade deras psykiska välmående. De teman som framkommit och som kategoriseras 

in under det övergripande temat mental inställning var att ha starkt psyke, tänka inne och inte 

ute, och positiv inställning. 

 

Starkt psyke. En del av deltagarna berättade att de klarade av anstaltstiden så pass bra som 

de gjorde på grund utav att de har ett ”starkt psyke”. De berättade att deras starka psyke gjorde 

att deras välmående inte påverkades negativt av att de avtjänade ett fängelsestraff, de upplevde 

att deras starka psyke förbättrade deras psykiska välmående under deras anstaltstid.  En äldre 

man som har spenderat runt 25 år av sitt liv på anstalt och vars senaste straff var drygt tio år 

berättade så här kring sitt starka psyke: 

Ja, vad kan man göra, ingenting, man bara försöker bli en, försöker bli positiv och skita i 

allting man kan glömma. Men jag har starkt psyke vet du, det är många som sagt det till mig. 

Ja, fängelserna, dom gör inte mig svagare, nej.  
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Tänka inne och inte ute. Det framkom att för en del deltagare så påverkades deras psykiska 

välmående positivt av att ”tänka inne och inte ute” vilket menas att man som intagen inte tänker 

allt för mycket på vad som händer på utsidan av anstalten, exempelvis på vad ens flickvän gör, 

och att man istället fokuserar på vad man själv kan och ska göra på insidan av anstalten. En av 

deltagarna som avtjänat två fängelsestraff, bådadera på några år styck, berättade så här kring att 

tänka inne och inte ute: 

Den här gången när jag hamnade i häktet så hade jag en flickvän, men jag gjorde så att när 

jag blev dömd till fem år så gjorde jag slut. För jag visste vilken huvudvärk det hade vart 

förra gången, då kom jag tänka på dom här äldre visa, tänkte fuck det, det går jag inte igenom 

igen.  Nu ska jag bara fokusera på mig själv, jag ska leva här inne.  

En annan deltagare, en ung kille som avtjänade sitt första fängelsestraff, berätta så här kring att 

inte tänka ute: 

Ja precis[svar på fråga om det fick honom att må bättre att stänga av], jag lärde mig att stänga 

av och sluta tänka där ute, jag visste att jag kommer få straff på ett och nio, sen från häktet 

jag kommer inte kunna gå hem. Det blir direkt från häkte till anstalt. Då tänkte jag lika bra 

att inte ens tänka ute, när man ska den vägen. Ja, jag lärde mig stänga av och va glad varje 

dag det är det enda som behövs. 

 

Positiv inställning. Att ha en positiv inställning och försöka göra det bästa av situationen var 

något som framkom som ett tema som påverkade det psykiska välmående positivt för manliga 

intagna på anstalt. En deltagarna, som avtjänade sitt straff på häktet, berättade så här: 

Jag kom dit och så tänkte jag ”va fan ska jag vara här, det här var ju skit”. Men det tog inte 

mer än någon dag sen så tänkte jag det är väl lika bra att göra det bästa av situationen. Och 

eftersom, dom gillade, jag är känd där nere och dom känner mig. Så jag hade det rätt roligt 

där inne ändå. Ja det[mest positivt för välmående] var morsan och tven, och min egen 

inställning och tankesätt och sen då den här då att man ibland då kan få vila upp sig och inte 

känna någon stress liksom. Och avkoppla ifrån yttervärlden. 

 

 

Kontroll över sin situation 
 

Ett tema som framkom som var positivt för deltagarnas välmående var att uppleva att man har 

kontroll över sin situation. Att man kan välja hur man vill gå vidare i livet och att man styr sin 

framtid själv. En deltagare berätta om sitt förändringsarbete som ledde till att han upplevde att 

han själv hade kontroll över sin situation och framtid. Han berättade: 

…. Sen så började jag se hopp i framtiden igen, jag kände liksom att jag inte behöver hamna 

här igen. Någonstans tog tillbaka bollen till min planhalva. [Fråga om det kändes bättre när 

han hade kontroll] ja, fast jag satt inlåst så fick jag dom verktygen och hjälp jag behövde. 

 

Få vara för sig själv. Ett annat tema som framkom och som kategoriseras in under temat 

kontroll över sin situation var att få vara för sig själv. Deltagare uppgav att det var positivt för 

deras psykiska vålmande att få vara för sig själva, att få ensamtid då de själva bestämmer vad 

de vill göra och de slipper bli störda utav andra fängelseinterner. En deltagare berätta om att 

han bland annat alltid åt sin lunch i sitt rum, han berättade: 

Jag var lite tillbakadragen, för att jag har annan karaktär, jag måste, när jag ser folk , jag 

måste ta lite mera tid, så jag ska va vänner eller kollega eller prata med någon kanske. …. 

Jag äter, vet du alla äter i matsalen och jag äter i mitt rum. Och dom frågar mig varför, jag 

säga jag är van på europeiskt lands system, i europeiskt lands system man äter på sitt rum. 

Ja i annat europeiskt land när jag satt där också, vi satt på rummet. …. Jag var lite så, alla är 
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egna, jag pratar med dom då jag går ut men andra pratar med dom, men inte alltid som dom 

sitter, dom satt hela dagarna, dom i köket eller någonstans och tjatar och tjatar och sitter, jag 

kan inte vara så där, jag måste gå ut, jag kan inte vara hela tiden med något som pratar hela 

tiden. Så på något sätt, eller jag tror det kan hjälpa mig, jag var i min värld förstår du. 

 

 

Diskussion  
 

I denna studie framkom fem teman som är centrala för att uppleva psykiskt välmående för 

manliga fängelseinterner på svensk anstalt. Dessa fem teman är socialt stöd, sysselsättning, 

permissioner, mental inställning, och kontroll över sin situation. Det framkom även teman som 

faller in under dessa fem mer övergripande teman. 

 

 

Socialt stöd i förhållande till tidigare studier 
 

Socialt stöd är enligt denna studie ett centralt tema för att uppleva välmående som manlig 

intagen på en svensk anstalt. Det framkom att det sociala stödet bestod utav stöd ifrån familjen 

och kontakt med familjen, stöd ifrån andra fängelseinterner och umgänge med dem, och stöd 

ifrån personal på anstalten i form att det trodde på deltagarna och gav dem stöd.  Maitlands och 

Sluders (1996) resultat visar att socialt stöd i fängelset är relaterat till högre välmående vilket 

stämmer överens med denna studies resultat. Maitlands och Sluders resultat visar även att 

intagna som tror att deras kompisar skulle komma till deras hjälp ifall de blev attackerade har 

en högre grad av välmående. Deras resultat visade också att socialt stöd utifrån inte har en 

påverkan på välmående vilket inte stämmer överens med denna studies resultat. Att denna 

studies resultat inte stämmer överens med att Maitlands och Sluders resultat kring att intagna 

på anstalt mådde bättre ifall de trodde att de hade någon som kunde hjälpa dem ifall de blev 

attackerade kan bero på att deltagarna i denna studie inte upplevde att det fanns en hotbild emot 

dem eller en risk för att de skulle bli attackerade. 

McCorkles (1993) resultat visar att kunna prata om sina problem var positivt relaterat till 

välmående. Van Harrevelds et. Al. (2007) visar också att känna att man kan anförtro sig åt en 

annan intagen är positivt för ens välmående som intagen på anstalt. Coopers och Berwicks 

(2001) resultat visar att intagna som inte skulle anförtro sig åt någon annan med sina problem 

och som inte gjorde det hade högre psykiskt välmående än de intagna som uppgav att de skulle 

anförtro sig och de som anförtrott sig. Denna utförda studies resultat stämmer till viss del 

överens med McCorkles och Van Harrevelds et. Al resultat kring att prata med andra 

medintagna och anförtro sig. Att anförtro sig framkom inte som ett eget tema i denna utförda 

studie men däremot socialt stöd ifrån andra intagna i form av umgänge och stöd framkom som 

ett tema vilket stämmer överens med de ovan nämndas studier, förutom Coopers och Berwicks 

studie vars resultat visar annat. 

McCorkles (1993) resultat visar att socialt stöd från både utsidan och insidan är positivt för 

en intagens välmående, även Wooldredges (1999) resultat visar att besök utifrån är relevant för 

välmående hos fängelseinterner. Coopers och Berwicks (2001) resultat visar att fler besök och 

fler brev mottagna var relaterat till lägre nivåer av ångest, vilket kan tolkas som att det 

förminskar dåligt psykiskt mående och därav förbättrar psykiskt välmående. Detta stämmer 

överens med denna studies resultat, då socialt stöd som tema innehöll socialt stöd från både 

insidan och utsidan av anstalten. Koherensen kan tolkas som att socialt stöd är viktigt för 

fängelseinterner, oavsett nation, och att det sociala stödet kan komma ifrån andra interner och 

ifrån familj och vänner på utsidan. 

Coopers och Berwicks (2001) resultat visar att få nära vänner på utsidan är relaterat till lägre 
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välmående och Van Harreveld et. Al. (2007) visar att brist på socialt nätverk är relaterat till lägre 

välmående för fängelseinterner. Denna utförda studie fokuserar på vad som är positivt relaterat 

till välmående och resultatet visar att socialt stöd ifrån vänner på utsidan och att känna att man 

har socialt stöd är en del av temat socialt stöd som framkom som ett centralt tema, vilket visar 

en viss likhet med Coopers och Berwicks och med Van Harrevelds et. Als resultat.  

Beers, Morgans, Garlands och Spaniermans (2007) resultat indikerar att kvinnliga intagna 

på anstalt som har romantiska förhållanden har lägre psykiskt välmående än ensamstående 

fängelseinterner även om de som är i förhållanden upplevde sig tillfredsställda med sina 

förhållande och upplevde socialt stöd ifrån sin partner. Denna utförda studies resultat visar att 

socialt stöd är positivt för psykiskt välmående men huruvida romantiska förhållanden är positivt 

eller inte går inte att uttala sig om då vad som var negativt för välmående inte har studerats. 

Beers, Morgans, Garlands och Spaniermans studie är utförd på enbart kvinnor och denna 

utförda studie har enbart män som deltagare vilket kan ha betydelse för hur man som intagen 

på anstalt upplever ett romantiskt förhållande. Dock så har deras studie och denna utförda 

studier olika frågeställningar och inriktning, därav olika resultat. 

De Viggianis (2006) resultat ifrån hans doktorsavhandling visar att många av 

fängelseinternernas sociala relationer både på insidan och utsidan av anstalten påverkar deras 

psykiska välmående negativt. I De Viggianis resultat framkommer inte några teman som är 

positiva för välmående utifrån socialt stöd, utan det är fokus på det negativa. Detta stämmer 

inte överens med denna utförda studie som fokuserar på det positiva och där socialt stöd är en 

positiv faktor för de manliga fängelseinternernas välmående. Att det inte finns någon koherens 

beror på att De Viggnings studie och denna utförda studie har olika inriktningar och 

frågeställningar.  

 

 

Sysselsättning i förhållande till tidigare studier 
 

Sysselsättning är ett övergripande tema som är positivt för psykiskt välmående hos manliga 

intagna på anstalter i Sverige utifrån denna studies resultat. Detta tema innefattar både den 

dagliga sysselsättningen och sysselsättningen på fritiden för fängelseinterner. Sex teman är 

kategoriserade under det övergripande temat sysselsättning, dessa är rutiner, få tiden att gå, 

fysiska effekter, förändringsarbete, något som bryter vardagen och fokus på något positivt. 

Både Battaglia et al. (2014) och Cashin et al. (2008) visar i sina resultat att fysisk träning är 

positivt för fängelseinterners välmående. Detta visar på koherens mellan utförd studies resultat 

och de ovan nämnda forskarnas studier. Detta då positiva fysiska effekter framkom som ett tema 

under det övergripande temat sysselsättning. Fysisk träning och motion gav positiva fysiska 

effekter som i sin tur påverkade det psykiska välmående positivt enligt utförd studie. 

Koherensen visar att fysisk tärning och motion ger positiva psykiska effekter för 

fängelseinternes välmående, enligt flera studier, vilket indikerar att fysisk motion är något som 

verkar påverka måendet positivt oavsett vilken anstalt eller vilket land man avtjänar sitt straff 

i. Kassers (1996) resultat visar att intagna på anstalt som upplever att det är troligt att de kommer 

uppnå målet god fysiskt kondition har bättre psykiskt välmående. Denna utförda studie kan inte 

påvisa att ett ha ett mål eller att uppleva att ett mål är uppnåbart eller viktigt är relaterat till 

förbättrat välmående då det inte framom som ett tema i denna utförda studie.  

Wooldredges (1999) resultat visar att ju mindre tid spenderat i institutionella 

program(strukturerade aktiviteter), desto lägre välmående. Detta stämmer delvis överens med 

denna utförda studies resultat då denna studies resultat visar att delta i de institutionella program 

som de svenska anstalterna erbjuder är positivt för fängelseinterners psykiska välmående. 

Rutiner, få tiden att gå, kunna fokusera på något positivt, kunna förändra sig själv och något 

som bryter vardagen var sådant som deltagarna upplever positivt med de strukturerade aktiverna 
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som de deltog i på svenska anstalter. Huruvida deltagarnas, i denna utförda studie, välmående 

hade varit lägre om de hade spenderat mindre tid i dessa strukturerade aktiviteter går inte att 

fastställa utifrån utförd studie. Dock så ökar deras välmående av att delta i stukutrerade 

aktiviteter så det indikerar att ifall den ökningen försvann så hade deras välmående, relativt sett, 

minskat. 

 

 

Permissioner och tidigare studier 

 
Permissioner är enligt denna studie en central faktor för att uppleva välmående som manlig 

intagen på en svensk anstalt. De två anledningarna som deltagarna uppgav för att permissioner 

påverkade deras psykiska välmående positivt, som därav också är teman, är att de fick träffa sin 

familj och sina vänner på sina permissioner samt att det ingav hopp att vara ute på permission. 

Permissioner har inte visat sig som varken en negativ eller positiv faktor i tidigare studier. En 

del av de tidigare studiers resultat handlar om negativa faktorer för välmående hos intagna, 

vilket kan vara en av förklaringarna till att permissioner inte nämnts. En annan förklaring kan 

också vara att permissioner kanske inte har varit förekommande hos just de urvalsgrupperna 

som tidigare forskare har använt sig av i sina studier. Det kan även vara så att forskarna i de 

tidigare studierna, då de flesta är kvantitativa, har valt att inte ha med permissioner som 

variabel. Skillnaden i resultaten kan kanske även bero på att den svenska kriminalvården och 

andra nationers kriminalvård möjligtvis skiljer sig åt gällande permissioner. 

Som nämnt ovan så handlar en del av de tidigare studiernas resultat om variabler som har 

negativ inverkan på fängelseinterners välmående vilket inte denna utförda studies resultat 

fokuserar på, då frågeställningen handlar om faktorer som positivt påverkar fängelseinterners 

välmående. Både McCorkle (1993) samt Cooper och Berwick (2001) har studerat vilka av de 

negativa faktorerna med fångenskap som påverkar välmående negativt hos intagna på anstalt. 

Även De Viggianis (2006) resultat handlar negativa faktorer med fångenskap fast med ett fokus 

på maskulinitet och hälsa. Deras resultat angående negativa faktorer med fångenskap har ingen 

koherens med utförd studie då de har olika frågeställningar och fokus. Maitlands och Sluders 

(1996) resultat visar att de negativa faktorerna med fångenskap inte har någon relation med 

välmående åt något håll, denna utförda studie visar enbart på att negativa faktorerna med 

fångenskap i alla fall inte har någon positiv påverkan på psykiskt välmående.  

Kasser (1996) studerar i sin studie hur relationen ser ut mellan strävan emot olika mål, hur 

viktiga målen var och hur troligt de intagna ansåg det var att målen kunde uppfyllas, dessa 

variabler i relation till psykiskt välmående var det som Kasser fokuserade på. Denna utförda 

studies resultat involverar inte strävan emot mål som ett tema eller som en del av någon av de 

framkomna temana, därav att det inte finns någon koherens med Kasser.  

Maitland och Sluder (1996), McCorkle (1993), Leddy och O'Connell (2002), Wooldredge 

(1999), och Cooper och Berwick (2001) studerar i sina studier variabler i form av våld och 

utsatthet hos intagna i förhållande till psykiskt välmående. Denna utförda studie har inte berört 

varken våld eller att känna sig utsatt som intagen och kan därav inte stämma överens med eller 

motstrida sig de ovan nämnda forskarnas resultat angående våld och utsatthet, i relation till 

psykiskt välmående. Att känna sig utsatt och uppleva en rädsla för våld var som nämnt ingenting 

som framkom i denna utförda studie. Det kan bero på valet av frågeställning, utförd studie 

fokuserade på vad som positivt påverkar psykiskt välmående. Våld, mobbning och känna sig 

utsatt är sådant som enligt tidigare studier inte påverkar psykiskt välmående positivt för intagna 

på anstalt, utan tvärt om. 

Gullone, Jones och Cummins (2000), Wooldredge (1999), Cooper och Berwick (2001), och 

McCorkle (1993) mäter i sina studier bland annat välmående i förhållande till olika 

demografiska variabler. Längd på straffet, tid spenderat i fängelse, antal tidigare 
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verkställigheter, ålder och så vidare är sådana demografiska variabler som de har studerat. 

Denna utförda studie fick inte fram några demografiska variabler som faktorer som påverkade 

psykiskt välmående positivt hos intagna på anstalt. Att det inte finns någon koherens kan bero 

att utförd studie använde sig utav kvalitativ metodik och de ovan nämnda studierna använde sig 

av kvantitativ metodik. Det innebär att det finns ingen samstämmighet med de ovan nämndas 

resultat kring demografiska variabler. 

 

 

Mental Inställning och kontroll över sin situation i relation till tidigare studier 

 
Att uppleva att man har kontroll över sin situation som fängelseintern är enligt denna utförda 

studie positivt för ens välmående, att man upplever man kan välja hur man vill gå vidare i livet 

och att man styr sin framtid själv. Att uppleva kontroll över sin situation är bland annat vad 

copingstrategier eftersträvar, att som individ kunna hantera en eller flera sterssorer. Om man 

lyckas hantera stressorerna kan det resultera i en känsla av kontroll över sin situation. Gullone, 

Jones och Cummins (2000) visar i en studie att en undvikandeorienterad copingstrategi är 

positivt relaterat till välmående hos fängelseinterner. Brow och Ireland (2006) visar att 

distansering är en copingstrategi som är relaterat till högre välmående för fängelseinterner. 

Denna utförda stuides resultat innefattar varken distansering eller undvikandeorienterad 

coingstrategi, det är inte teman som har framkommit. Detta kan bero på att deltagarna i denna 

studie har hanterat sina fängelsestraff på andra sätt än via distansering och 

undvikandeorienterad coping. Ett tema som framkom är mental inställning, hur deltagarna i 

utförd studie tänkte och såg på situationen påverkade deras välmående. Ett tema som framkom 

och som kategoriserades in under mental inställning, som inte nämns i tidigare studier, är att 

”tänka inne och inte ute”. Det teman innebär att man som fängelseintern fokuserar på sig själv 

och det man gör på insidan av anstalten och inte tänker på allt som händer på utsidan. Det kan 

man tolka som en mer aktiv form av coping än distansering och undvikandeorienterad coping. 

Att en del av deltagarna i denna studie använt sig utav en mer aktivt form av coping jämfört 

med vad de ovan nämnda studiernas resultat visar på är positivt för välmående hos 

fängelseinterner kan bland annat bero på urval, vilken nations kriminalvård man avtjänar sitt 

straff på och deltagarens egna personliga historik och erfarenheter. Van Harrevelds et. al (2007) 

resultatet visar att fängelseinterner som använder sig av en passiv form av coping känner mer 

skuld, mer ånger, mer rädsla, och känner sig mindre pigga än de individer som använder sig 

utav en mer aktiv copingstrategi. I deras studie visar resultatet att det är fördelaktigt att använda 

en mer aktiv copingstrategi vilket visar på en viss koherens med denna utförda studie. Dock har 

denna utförda studie inte satt olika copingstrategier emot varandra men det framkom att en form 

av aktiv coping, tänka inne och inte ute samt positiv inställning, är teman som är positivt för 

fängelseinternernas välmående.  

Som ovan nämnt så är mental inställning ett tema som positivt påverkar manliga 

fängelseinterners välmående. Ett tema som kategoriserades in under mental inställning är att ha 

en positiv inställning, att ha en positiv inställning innefattar bland annat att försöka göra det 

bästa av situationen, det är ett tema som var positivt för deltagarnas välmående i denna utförda 

studie. Van Harreveld et. al (2007) visar i deras resultat att optimism är relaterat till högre 

psykiskt välmående för fängelseinterner, närmare bestämt det är negativt relaterad med negativa 

faktorer som psykisk anspänning och depressivt humör därav minskar det dåligt mående och 

indirekt ökar välmående. Positiv inställning som tema involverar att se positivt på situationen 

och försöka göra det bästa av den, vilket är sådant som bland annat optimism innefattar. Det 

finns därav en koherens mellan utförd studie gällande positiv inställning och Van Harrevelds 

et. al (2007) resultat kring optimism. Detta kan bero på att optimism nog sällan är något negativt 
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för välmående oavsett situation, att försöka göra det bästa av situationen är nog något som 

genererar positivt mående mer än negativt mående, vilket då även gäller för fängelseinterner.  

Att få vara för sig själv är ett tema som framkom som positivt för psykiskt välmående för 

fängelseinterner, att få vara för sig själv kategoriserades in under kontroll över sin situation. Ett 

annat tema som framkom var att ha ett stark psyke, deltagarna upplevde att deras välmående 

påverkades positivt utav att de har ett starkt psyke, det temat kategoriserades in under mental 

inställning. Ingen av dessa två teman har framkommit i tidigare studier. Det kan bero på urval 

och metodik bland annat. Då denna utförda studie är kvalitativ och induktiv så har samtliga 

faktorer framkommit under studiens gång och inte valts ut innan, vilket är motsatsen till den 

kvantitativa och deduktiva ansatsen som många av de tidigare studierna använt sig utav. De 

olika metodvalen kan vara en av anledningarna till att få vara för sig själv och att uppleva att 

man har ett starkt psyke inte framkommit som positiva faktorer för psykiskt välmående för 

fängelseinterner i tidigare studier.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa analysen baseras på individens egna upplevelser och individens subjektiva, 

retrospektiva bedömningar av deras senaste anstaltsvistelse i förhållande till välmående. En del 

intervjuer blev längre och en del kortare. Vissa av deltagarna pratade mer om saker runt 

omkring frågorna och en del visste väldigt tydligt vad som var viktigt för deras välmående när 

de satt avtjänade sitt fängelsestraff, och förmedlade detta väldigt tydligt och direkt, därav att 

intervjulängden varierade.  

Ett selektivt urval gjordes utifrån kriterierna att individen skulle ha avtjänat ett fängelsestraff 

inom de senaste fem åren samt att straffet skulle varit minst sex månader samlad tid på anstalt 

och/eller häkte. Det selektiva urvalet har lett till att intervjuerna har kunnat handla om det som 

frågeställningen berör och lett till relevanta svar och berättelser ifrån deltagarna. Ett 

slumpmässigt urval gjordes inte då urvalsgruppen var svår att rekrytera ifrån och det hade 

uppstått svårigheter med att hitta deltagare ifall slumpmässigt urval hade gjorts. Samtliga åtta 

deltagare var män, vilket kan förklaras av att 93% av människorna som avtjänar ett straff på 

svenska anstalter är män (Kriminalvården, 2013). Det hade varit önskvärd med en större 

variation i kön i urvalsgruppen men inga kvinnliga deltagare kunde hittas som passade 

kriterierna och ville ställa upp. Resultatet i studien kan ha påverkats av att det enbart var män 

som intervjuades då man inte får någon berättelse ifrån en kvinna om hur det är avtjäna ett straff 

som kvinna på en anstalt för kvinnor. Detta gör att resultatet inte är generaliserbart över både 

kvinnor och män då studiens deltagare enbart består av män. Det förekom svårigheter med att 

hitta deltagare som passade kriterierna och ville ställa upp, vilket innebar att kriterierna fick 

förändras ifrån deras ursprungliga form vilket har redovisats i metod delen. Då det inte handlade 

om några stora förändringar så passade urvalet fortfarande frågeställningen efter förändringen 

och bör därav inte påverkat validiteten.  

Något som talar för att denna utförda studie har en hög validitet är att frågeställning har 

besvarats på ett adekvat sätt och att ett resultat har framkommit. Något som kan ha påverkat 

validiteten negativt är intervjueffekter. Att för deltagarna i studien att berätta om sin upplevelse 

då de avtjänade ett straff på anstalt kan vara känsligt och påfrestande. Att bli dömd till 

kriminalvårdspåföljd och då den hårdaste påföljden i form av anstalt kan vara stigmatiserande. 

Detta kan ha påverkat intervjun, deltagarna kan ha känt sig obekväma och därav inte berättat 

sådant som kanske kunde ha påverkat resultatet. Dock så försökte intervjuaren i största mån att 

ställa neutrala frågor under intervjuns gång, lyssna aktivt och att vara respektfull gentemot 

deltagna genom att inte döma eller lägga någon värdering i frågorna. Detta kan ha motverkat 

de negativa effekterna som kan ha uppstått utav ett känsligt ämne då intervjuaren försökte skapa 
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ett öppet och positivt samtalsklimat. Då intervjuaren har yrkeserfarenhet ifrån att arbeta med 

män som är sitter på anstalt så upplevde inte intervjuaren samtalet eller situation som obekväm 

vilket kan ha bidragit till ett öppet samtalsklimat. Frågeställningen fokuserade på det positiva 

kring anstaltstiden vilket kan ha underlättat deltagarnas berättelser, jämfört med om de 

exempelvis skulle ha berättat om vad de upplevde som värst med anstaltstiden. 

Författarens förförståelse inom detta område består bland annat av yrkeserfarenhet inom 

kriminalvården. Detta visste inte deltagarna om innan eller under intervjun, detta för att det inte 

skulle uppstå intervjueffekter i form av att deltagare eventuellt agerar annorlunda gentemot 

intervjuaren om de visste om detta. Förförståelsen hos intervjuaren underlättade samtalet då 

intervjuaren förstod förkortningar, termer och hur det fungerar inom kriminalvården och 

framförallt på anstalt. Det förbättrade även intervjun genom att intervjuaren kunde ställa 

relevanta uppföljningsfrågor vid behov. 

Vissa intervjueffekter kan ha funnits då det är svårt att helt utesluta påverkan ifrån 

intervjuaren då intervjuaren väljer uppföljningsfrågor, styr samtalet och är en del av intervjun, 

men då intervjuguiden följdes i stort sett likadant under samtliga intervjuer och intervjuaren var 

medveten om att sin förförståelse och att det kan vara ett känsligt ämne så har negativa 

intervjueffekter försökts motverkas så mycket som möjligt. 

Det finns en viss samstämmighet med tidigare studier. Dock så har tidigare studier 

motstridiga resultat angående vad som positivt påverkar psykiskt välmående hos intagna på 

anstalt och därav blir det svårigheter med att mäta validiteten hos denna utförda studie i form 

av koherens med tidigare studier. Många av de tidigare studierna har fokuserat på sådant som 

negativt påverkar psykiskt välmående samt att många av de tidigare studierna har använt sig 

utav kvantitativ metodik till skillnad från utför studie som fokuserar på det positiva och använt 

sig utav kvalitativ metodik. Det kan vara anledningar till att resultaten ifrån tidigare studier och 

denna utförda studie skiljer sig åt. 

Detta är en retrospektiv studie vilket innebär att deltagarna kan ha gjort efterkonstruktioner 

vilket kan ha påverkat resultatet. Deltagarna berättade dock inte om något som är längre än 

drygt fem år tillbaka vilket gör att minnet är relativt färskt. Fördelen med att intervjua individer 

som tidigare har avtjänat fängelsestraff om deras tid där är att de har en övergripande bild över 

vad det var som var positivt för deras välmående under deras tid där. Hade man istället intervjuat 

individer som sitter inne nu så hade man riskerat att få en onyanserad bild som är kopplad till 

deras aktuella situation nu, som kan påverkas av en rad externa faktorer såsom att intervjun görs 

i fängelsemiljön, ifall individen trivs just på den avdelning just då, när under straffet intervjun 

görs med mera. Därav att validiteten inte bör ha påverkats negativt av den retrospektiva 

ansatsen.   

        

 

Slutsats och förslag på vidare forskning 

 

Det hade varit intressant att göra ytterligare en kvalitativ studie med samma frågeställning, fast 

med mer tid, resurser och ett större och mer varierat urval, framförallt med mer kvinnor. Även 

att göra en likadan studie förutom att urvalet skulle bestå utav nuvarande intagna och inte före 

detta, hade det varit intressant. En kvantitativ studie med denna studies teman som variabler i 

relation till välmående med urvalet fängelseinterner hade varit intressant att göra för att se 

huruvida resultaten hade stämt överens. Slutsatsen som går att dra ifrån denna utförda studie är 

att socialt stöd, sysselsättning, permissioner, mental inställning och kontroll över sin situation 

,samt en rad teman som kategoriserades in under dessa, är faktorer som positivt påverkar 

psykiskt välmående hos manliga intagna på anstaler i Sverige utifrån insamlad data, ett resultat 

som har god validitet på en frågeställning som inte ställts innan.  

 



21 
 

 

Referenslista  

 

 

Battaglia, C., Cagno, A., Fiorilli, G., Giombini, A., Borrione, P., Baralla, F., & ... Pigozzi, F.    

(2014). Participation in a 9‐month selected physical exercise programme enhances 

psychological well‐being in a prison population. Criminal Behaviour And Mental Health, 

doi:10.1002/cbm.1922 

Beer, A. M., Morgan, R. D., Garland, J. T., & Spanierman, L. B. (2007). The role of  

romantic/intimate relationships in the well-being of incarcerated females. Psychological 

Services, 4(4), 250-261. doi:10.1037/1541-1559.4.4.250 

Brown, S. L., & Ireland, C. A. (2006). Coping style and distress in newly incarcerated male   

adolescents. Journal Of Adolescent Health, 38(6), 656-661. 

Doi:10.1016/j.jadohealth.2005.09.005 

Cashin, A., Potter, E., & Butler, T. (2008). The relationship between exercise and hopelessness  

in prison. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing, 15(1), 66-71. 

doi:10.1111/j.1365-2850.2007.01207.x 

Cooper, C., & Berwick, S. (2001). Factors affecting psychological well-being of three groups  

of suicide-prone prisoners. Current Psychology: A Journal For Diverse Perspectives On 

Diverse Psychological Issues, 20(2), 169-182. doi:10.1007/s12144-001-1025-0 

De Viggiani, N. (2003). (Un)healthy prison masculinities: Theorising men's health in prison  

(Doctoral dissertation). University of Bristol. Hämtad 21 april, 2016, från 

http://eprints.uwe.ac.uk/16941 

Gullone, E., Jones, T., & Cummins, R. (2000). Coping styles and prison experience as  

predictors of psychological well-being in male prisoners. Psychiatry, Psychology And Law, 

7(2), 170-181. doi:10.1080/13218710009524983 

Kasser, T. (1996). Aspirations and well-being in a prison setting. Journal Of Applied Social   

Psychology, 26(15), 1367-1377. doi:10.1111/j.1559-1816.1996.tb00076.x 

Kriminalvården. (2016). Statistik och fakta. Hämtad 29 mars, 2016, från  

https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta 

Kriminalvården. (2016). Fängelse. Hämtad 30 mars, 2016, från  

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/ 

Kriminalvården. (2016). Klientkartläggning. Hämtad 30 mars, 2016, från  

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/kartlaggningar-och-

utvarderingar/klientkartlaggning_new.pdf 

Kriminalvården. (2016).  Häkte. Hämtad 12 juli, 2016, från   

https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/hakte/ 

Kvale, K. & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB 

Leddy, J., & O'Connell, M. (2002). The prevalence, nature and psychological correlates of  

bullying in Irish prisons. Legal And Criminological Psychology, 7(2), 131-140. 

doi:10.1348/135532502760274747 

Lopez, S. J., Pedrotti, J. T., & Snyder, C. R. (2011). Positive Psychology: The Scientific and 

Practical Explorations of Human Strenghts(3nd ed). Thousand Oaks, CA: SAGE  

McCorkle, R. C. (1993). Fear of victimization and symptoms of psychopathology among prison  

inmates. Journal Of Offender Rehabilitation, 19(1-2), 27-41. doi:10.1300/J076v19n01_02 

Maitland, A. S., & Sluder, R. D. (1996). Victimization in prisons: A study of factors related to  

http://eprints.uwe.ac.uk/16941
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/kartlaggningar-och-utvarderingar/klientkartlaggning_new.pdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/kartlaggningar-och-utvarderingar/klientkartlaggning_new.pdf
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/hakte/


22 
 

the general well-being of youthful inmates. Federal Probation, 60(2), 24-31. Hämtad 2 april, 

2016, från: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a6ccc43b-42fc-4ea2-a1a0-

301b495f57e7%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2

ZSZzY29wZT1zaXRl&preview=false#AN=9703173966&db=afh 

Ogden, J. (2012). Health Psychology: A textbook (5nd ed.). Berkshire: Open University Press 

Riksdagen. (2016). Fängelselag 2010:610. Hämtad 12 juli, 2016, från  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/fangelselag-2010610_sfs-2010-610 

Riksdagen. (2016). Häkteslag 2010:611. Hämtad 12 juli, 2016, från  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/hakteslag-2010611_sfs-2010-611 

Van Harreveld, F., Van Der Pligt, J., Claassen, L., & Van Dijk, W. W. (2007). Inmate emotion  

coping and psychological and physical well-being: The use of crying over spilled milk. 

Criminal Justice And Behavior, 34(5), 697-708. doi:10.1177/0093854806298468 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

WHO-5. (2016). Hämtad 30 mars, 2016, från  

https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/who-5-questionnaires/Pages/default.aspx 

Wooldredge, J. D. (1999). Inmate experiences and psychological well-being. Criminal Justice   

And Behavior, 26(2), 235-250. doi:10.1177/0093854899026002005 

 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a6ccc43b-42fc-4ea2-a1a0-301b495f57e7%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl&preview=false#AN=9703173966&db=afh
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a6ccc43b-42fc-4ea2-a1a0-301b495f57e7%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl&preview=false#AN=9703173966&db=afh
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=a6ccc43b-42fc-4ea2-a1a0-301b495f57e7%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl&preview=false#AN=9703173966&db=afh

