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Förord 

Jag vill börja med att rikta min tacksamhet till samtliga som har varit delaktiga i uppsatsen 

utformning där ett särskilt tack riktas till anstaltspersonalen och intervjudeltagarna som har 

varit behjälpliga i min datainsamling. Jag vill också tacka min handledare Maria Hopstadius 

för hennes exceptionella förmågor i att kritisk granska uppsatsen och fortlöpande komma med 

konstruktiv kritik under hela arbetsprocessen.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att med en fenomenologiskt ansats undersöka hur det svenska 

anstaltslivet upplevs av intagna. Den tidigare forskningen inom ämnet visade på att det finns 

flera faktorer som samspelar i hur erfarenheten av verkställighetstiden kommer utformas, 

studien lyfter följaktligen fram dessa fyra centrala teman: relationer, organisationssystem, 

självkänsla och utanförskapets effekter. Empirin till studien samlades in via semistrukturerade 

intervjuer med fem intagna män från samma anstalt där det mellan dem fanns en hög 

demografisk varians. Undersökningen gav både idiografiska resultat och nomotetiska. Det 

nomotetiska resultatet från intervjuerna visade på att upplevelsen av anstaltslivet 

kännetecknas av ett närvarande moment av oförutsägbarhet, ett behov av en genuint 

engagerad kriminalvårdare samt att utomstående sociala relationer kompliceras.  Resultatet 

diskuteras avslutningsvis i relation till studiens syfte, hur det kan förstås utifrån ett 

livsvärldsperspektiv och tidigare forskning.  

Nyckelord: fenomenologi, livsvärldsperspektiv, intagna, anstaltsliv, kriminalvård 
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1. Inledning 

Klientnära; att arbeta personligt men inte privat. Professionellt; att ha kunskap och tydliga 

värderingar. Rättsäkert; att arbeta korrekt och förutsägbart. Pålitligt; att bidra med 

samhällsskydd och säkerhet. 

De fyra ovanstående begreppen utgör tillsammans ramverket för den vision som 

Kriminalvården kallar för ett ’Bättre Ut’. Denna vision står kort för att Kriminalvården arbetar 

för att rusta sina klienter till att leva ett bättre och mer funktionellt liv i samhället än vad de 

gjorde innan de påbörjade sin verkställighet. Läser man vidare och mer ingående framgår det 

också att visionen inkluderar vad klienterna kan förvänta sig från till exempel anstaltslivet. 

Bland annat kan vi läsa detta: ”Genom god klientkunskap placeras och bemöts klienterna vid 

varje tidpunkt rätt utifrån säkerhetskrav och individuella behov.” (Kriminalvården, 2006:9)  

Under det senaste året har jag själv arbetat inom kriminalvården som kriminalvårdare. Under 

den första tiden på anstalten kunde jag inte hjälpa att smått fascineras över de unika 

levnadsförhållanden som existerar. De intagna måste bland annat lära sig hantera nya 

scheman och strukturer, att fortlöpande arbeta med en tilldelad kontaktperson samt att 

orientera sig i ett helt nytt socialt umgänge.  Jag tror att det finns en väletablerad föreställning 

hos de flesta att fängelselivet skiljer sig markant från det liv man lever utanför det, men jag 

tror också att det är enormt svårt att föreställa sig hur och i vilka aspekter det skiljer sig.  

Inspirationen till att utföra denna studie finner jag i min ovannämnda fascination kring 

anstaltsklienter som en unik samhällsgrupp, vad det innebär att leva på en anstalt och vilka 

meningar de själva tillskriver anstaltslivets särskilda premisser som de lever under. Samtidigt 

är jag övertygad om att ett arbete mot den vision som Kriminalvården ställer sig bakom och 

för att kunna bemöta klienternas individuella behov och säkerställa deras välmående under 

verkställigheten krävs det att man har en adekvat förståelse kring vad det innebär att vara 

intagen och vilken effekt den sociala omgivningen har på individens beteende. 

Forskningsfältet är i dagsläget omfattande men saknar vissa kunskapsluckor som kan fyllas 

och därför är det intressant för mig som sociolog att genomföra den föreliggande studien då 

den kan bidra med just detta, en utökad förståelse för de intagnas situation, behov och 

omgivningens påverkan genom en fenomenologisk undersökning av deras upplevelser av 

anstaltslivet.    

2. Bakgrund 

2.1 Förtydligande av anstalters säkerhetsklasser 

I uppsatsens resultatdel kommer läsaren upptäcka att det i beskrivningar och citat från 

intervjuerna sker en fortlöpande hänvisning till siffror som representerar olika sorters 

anstalter. I detta avsnitt vill jag därför göra en kort beskrivning av hur anstalter skiljs åt och 

vad som är karaktäristiskt för dem.  

Anstalter delas vanligtvis upp i olika säkerhetsklasser på en skala som går från 1 till 3 där 1 

och 2 representerar slutna anstalter (1 är dock mer sluten än 2) och 3 utgör öppna anstalter. 

Det finns skillnader mellan anstalter av säkerhetsklass 1 och 2 så som att till exempel 

rörelsefriheten hos intagna ökar och anstaltens inramning är mindre strikt hos tvåorna än hos 

ettorna, men dessa kan betraktas som marginella i relation till skillnaderna mellan anstalter av 

säkerhetsklass 2 och 3, vilket utgör själva steget mellan sluten och öppen anstalt. Anstalter av 

säkerhetsklass 1 och 2 är rustade för att kunna hantera de mest riskfyllda och svårhanterliga 
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intagna och övervakning samt vidtagna säkerhetsåtgärder är således mer strikta och 

närvarande där än på en anstalt av säkerhetsklass 3. Detta innebär till exempel att intagna 

eskorteras av personal mellan arbetet, matsalen, cellen m.m. och har generellt fler och/eller 

striktare visitationer.  På en öppen anstalt får de intagna istället vanligtvis röra sig fritt på 

anstaltsområdet och axla ett större ansvar över inslag i vardagslivet som exempelvis över 

deras eget bostadsrum. Dessa anstalter präglas även av att vissa intagna har möjligheten att 

utföra en sysselsättning utanför anstaltens område vilket leder till ett större flöde av 

in/utpasseringar om dagarna. Det är dock vanligt att anstalter inte huserar ett helt liknande 

klientel sinsemellan även om de är av samma säkerhetsklass. Vissa anstalter har till exempel 

programverksamheter som lämpar sig bättre för en viss sorts brott än ett annat och därför kan 

en viss brottskategori vara överrepresenterad på dessa. Kön kan vara en annan betydande 

faktor och vissa anstalters klientel består därför uteslutande av kvinnor och andras av män. 

Inom vilken säkerhetklass en intagen kommer att placeras bestäms utifrån en övergripande 

riskbedömning som görs (Kriminalvården, u.å.a). Oavsett anstaltens säkerhetsklass tilldelas 

de intagna som inte är pensionärer eller sjukskrivna någon form av sysselsättning i form av ett 

dagsarbete eller studier som de sedan erhåller löneersättning från.  

3. Tidigare forskning 

Jag kommer inleda detta kapitel med att kort redogöra för ett selektivt urval av tidigare 

forskning som har ett utsagt fokus på eller angränsande till samma intresseområde som den 

här studien ämnar ha, nämligen vad det innebär att leva och verka som intagen på en anstalt 

samt vilka faktorer som påverkar och är meningsfulla i relation till denna specifika grupp av 

människors levnadsförhållanden och livskvalitet. 

Efter en genomgång av diverse samhällsvetenskapliga journaler och avhandlingar som jag har 

funnit genom användandet av databaser som Discovery, Google Scholar och Sociological 

abstracts fann jag en mängd intressanta bidrag som jag har valt att använda mig av. Ett urval 

av sökord jag använde mig av för att finna dessa var ”incarceration AND experience”, ”prison 

life”, ”inmates AND quality of life”, ”quality of prison life” och ”prison conditions AND 

inmate experience”. Efter en överskådlig analys av dessa studier har jag reflexivt organiserat 

ett antal teman som var återkommande i samtliga eller flertalet av dem för att göra 

presentationen av tidigare forskning mer strukturerad och överskådlig för läsaren. 

Uppdelningen menar jag visar på en god inringning av de viktiga aspekterna kring vad det 

innebär att leva som intagen samt på varians i synvinklar som ämnet kan angripas från i 

forskningsväg. Dessa teman är fyra stycken till antalet och lyder som följande: relationer, 

organisationssystem, självkänsla samt utanförskapets effekter.  

3.1 Relationer 
 

Utifrån flera av de forskningsbidrag jag har tagit del av har ett centralt tema varit att 

undersöka vilken betydelse sociala relationer har för den upplevda livskvalitén hos intagna. 

Undersökningarna varierar allt från att fokusera på betydelsen av vänner och bekanta till att 

koncentrera sig på intagnas romantiska förhållanden.  

 

I sin forskning kring den sistnämnda sortens förhållanden visar Carcedo, Perlman, Orgaz, 

López, Fernández-Rouco och Faldowskis (2011:898) undersökning på ett intressant resultat. 

De har utfört en extensiv undersökning baserad på intervjuer med 140 intagna med jämn 

könsfördelning på en anstalt i Spanien där kvinnor och män till stora delar av tiden får leva 

tillsammans. Resultaten indikerar att de intagna som levde i ett romantiskt förhållande på 
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anstalten visade på en högre grad av psykiskt välmående, upplevd livskvalitet och godare 

rehabiliteringsmöjligheter än de som var singel eller hade ett förhållande med någon på 

utsidan. Dessa resultat är högst intressanta då det innebär att det inte enbart räcker med att den 

intagne ingår i ett romantiskt förhållande för att det skall bli en gynnande faktor för deras 

välmående, utan det står istället och väger på hur frekvent den intagne kan träffa och spendera 

kvalitetstid med sin partner (Carcerdo et al. 2011:917). Cacerdo et al. resonerar att orsakerna 

till resultaten kan vara många. En av dem kan vara att om den intagne ingår i ett romantiskt 

förhållande med en person utanför anstalten kan ansträngningarna som ligger i att försöka få 

det förhållandet att fungera utifrån premissen att inte kunna träffas så ofta som man vill leda 

till en stressfaktor som väger över de välgörande effekterna som förhållandet kan ge. En 

intagen som har ett förhållande inom anstalten kan istället få både sina emotionella och 

sexuella behov tillfredsställda på en mer reguljär basis och på sina egna villkor. Ett sådant 

forskningsresultat kan enligt Cacerdo et al. (2011:920) vidare ha stora implikationer för hur 

arbetet med de intagna skall fortgå, vi måste bland annat ifrågasätta könssegregeringen bland 

intagna och om vi till större del skall möjliggöra intagnas chanser till att upprätthålla sina 

romantiska relationer. 

 

En annan studie om det sociala förhållandets betydelse har genomförts i USA av Giordano, 

Seffrin, Manning, och Longmore (2011) vars syfte har varit att undersöka hur ett blivande 

föräldraskap kan påverka den intagnes generella syn på sitt brott och sin kriminalitet. Genom 

att använda sig av omfattande data av semistrukturerade intervjuer som har samlats från 1066 

intagna, urskiljs tre huvudsakliga faktorer som påverkar föräldraskapets inverkan på 

individens inställning till kriminalitet. Dessa är socioekonomisk ställning, attityd till 

föräldraskapet och kognitiva faktorer. Resultaten av studien indikerar att deltagarnas 

socioekonomiska ställning påverkar i den mening att de som tillhör den grupp som har sämre 

ekonomiska förutsättningar också ofta är socialt missgynnade. Dessa människor har vidare 

sämre förutsättningar till att förändras av föräldraskapet då de hanterar flera andra utmaningar 

i livet samtidigt som deras sociala resurser och tillgång till olika former av socialt kapital är 

otillräckliga Den andra faktorn, attityd till föräldraskapet, handlar om huruvida graviditeten är 

önskad eller ej. Bland kvinnorna som intervjuades visade det sig att om graviditeten är önskad 

så spelade den socioekonomiska ställningen ingen roll, båda grupperna visade i detta fall på 

en ovilja att vara kriminellt involverade (Giordano et al. 2011:410ff). Till sist pekar studien 

också ut kognitiva faktorer som avgörande. Författarna tar upp begreppet hierarchy of 

salience och menar på att individen måste göra föräldraskapet till en central del av denna 

hierarki. Med andra ord måste individen göra vissa kognitiva kopplingar och inse att 

föräldraskapet inte är kompatibelt med ett liv som innehåller ett beteende som går emot lagen. 

Giordano et al. (2011:214) skriver vidare att om individen har kommit fram till en sådan 

insikt kan den vara av identitetsförändrande magnitud. Den nya identiteten som blivande 

förälder gör individen mer icke-accepterande mot ett avvikande beteende och är istället mer 

angelägen att ta ett ekonomiskt ansvar. 

3.2 Organisationssystem 

 

De undersökningar jag vill presentera härnäst har samtliga ett fokus på att undersöka hur den 

intagnes miljö och de anstaltsförhållanden som denne lever under sin verkställighetstid 

påverkar erfarenheten av att vara fängslad. De visar på skilda resultat som tillsammans 

problematiserar en uppfattning om att en sorts organisationsstruktur skulle vara enhetligt mer 

fördelaktig än en annan.  
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Det första forskningsbidraget som jag anser är relevant att ta upp i frågan om forskning kring 

organisationella faktorer utfördes i Norge. Syftet med undersökningen var att undersöka 

förhållandet mellan storleken på anstalten och den upplevda livskvaliteten hos intagna och 

vårdare som är verksamma inom den (Granheim, Helgesen & Johnsen. 2011:515).  Genom att 

använda sig utav två olika sorters enkäter, en till intagna och en till kriminalvårdare, kunde 

forskarna samla in svar från totalt 2210 individer. Resultatet pekar på att intagna och vårdare 

inom små anstalter visar på en generellt högre grad av upplevd livskvalitet än motparten i de 

större anstalterna (Granheim, Helgesen & Johnsen. 2011:520f). För att förklara resultatet mer 

utförligt visar det sig att mindre anstalter generellt sett karaktäriseras av ett plattare 

organisationsmönster där det inte finns flera lager av ledning. Vilket betyder att 

kommunikation och beslutstaganden flyter på mer friktionsfritt jämförelsevis med större 

anstalter. Utifrån svaren man fick från de intagnas enkäter visar det sig att de mindre 

anstalternas storlek tillät en högt värdesatt informell kontakt mellan vårdare och intagna. 

Genom den informella kontakten kan vårdarna på anstalten lära känna de intagna mycket 

bättre och kan således också snabbare upptäcka och agera därefter om något stod fel till med 

en individ eller mellan grupper. Detta kan sedan ställas i kontrast mot resultaten som samlades 

från de större anstalterna där en vi-och-dem känsla ofta genomsyrade förhållandet mellan 

intagna och vårdare. Slutsatsen som kunde dras utifrån resultaten var att denna informella 

kontakt och dess effekter leder till att det blir lättare för vårdarna att konkret tillämpa de 

humana värderingar som kriminalvården står för. Istället för att den intagne sågs på som ett 

objekt som var vitt skild från vårdaren så kunde man istället nå fram till och se på denne som 

en annan mänsklig varelse. Förhållandet uppfattas i dessa fall som transparant där det inte 

finns några oklarheter kring vem den andre är och vad som förväntas av honom eller henne 

(Granheim, Helgesen & Johnsen. 2011:524ff).  

 

Ett annat forskningsbidrag som berör samma område är Crewe, Liebling och Hulleys (2011) 

studie kring upplevelser av anstaltslivet i England och hur de skiljer sig mellan anstalter av 

olika organisationsstrukturer. Genom att kombinera etnografiska metoder med 

enkätundersökningar har de belyst komplexa relationer som råder mellan vårdarkulturen och 

intagnas upplevda livskvalitet. Studiens resultat visar på en väldigt intressant paradox som 

också säger emot det resultat som Granheim, Helgesen och Johnsen (2011) visade i den 

föregående studien jag presenterade. Resultaten från den här undersökningen visar istället att 

de fängelserna som intagna värderar högst är de som har vårdare med en generellt negativ syn 

på sitt eget jobb och på intagna som de jobbar med (Crewe, Liebling & Hulley 2011:94). 

Enligt dem är vårdarnas erfarenhet och hur de använder sin maktposition en återkommande 

orsak till denna värdering.  

 

Deltagarna menar på att de vårdare som är mindre dömande, bestraffande och mer personliga 

samtidigt är väldigt ambivalenta och underanvänder ofta den makt de besitter vid tillfällen då 

det skulle behövas. Istället försöker de skapa kontakt med och bilda en (falsk) vänskap som 

följaktligen utnyttjas av intagna för att tjäna deras egen agenda. Då vårdarna i de flesta 

situationer inte använder sin makt och undviker att uppmärksamma de tillfällen där det skulle 

behövas för att sedan överdriva makten vid de allvarligare incidenterna så upplevs de som 

mycket oberäkneliga, svåra att läsa av och inkonsistenta i deras beteende. Den här sortens 

maktbruk rapporteras som något mycket negativt av de intagna då de förväntar sig att 

vårdarna ska använda sig av ett adekvat och konsistent maktbruk för att skydda de intagna 

från sig själva och andra. Vårdare som jobbar på fängelser där det råder en ’traditionell’ vi-

och-dem kultur måste kunna använda sig av ett maktbruk som är balanserat, rättvist och 

professionellt. Även om maktbruket i dessa faciliteter var kraftigare upplevs dessa krafttag 

som nödvändiga för att ordningen ska uppehållas då man som intagen visste vad som gäller 
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och vilka konsekvenser ett övertramp gällande reglerna innebär. Vidare upplevs också de 

stunder då maktbruket väl är mildare som att det också är avsikten och inte för att vårdaren 

var undvikande eller rädd för den intagne. En tydlig gränsdragning uppfattas således inte som 

något negativt utan snarare som något önskvärt.  (Crewe, Liebling & Hulley, 2011:104-109).  

3.3 Självkänsla 

 

Under temat ’självkänsla’ har jag valt att samla den forskning som har haft ambitionen att 

kartlägga någon aspekt av de intagnas uppfattning av sig själv och sina egna förmågor under 

sin verkställighet.  

 

Ett område som det finns ett flertal studier kring är vilken betydelse ett självansvar och 

personlig kontroll över sin omgivning har för det upplevda välmående hos anstaltsintagna. Jag 

har tagit del av framför allt två studier där den ena utfördes av Bernice Elger (2009) i syfte att 

undersöka vilka faktorer som påverkar intagnas sömnkvalité medan John Woolredge (1999) 

ämnade studera intagnas psykologiska välmående utifrån ett mer holistiskt perspektiv.  

 

I den förstnämnda studien utnyttjar forskaren en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

metoder på ett urval bestående av 102 slumpmässigt utvalda intagna. Elger menar att valet till 

att undersöka vilka faktorer som påverkar sömnkvalitén hos intagna talar för deras psykiska 

välmående då sömnlöshet är ett tydligt symptom på depressiva tendenser och psykisk ohälsa. 

Resultatet som studien visar är följaktligen att de dagliga aktiviteter som intagna väljer eller 

har möjlighet att dedikera sin tid till har stor betydelse för hur väl de sover om nätterna. Ett 

flertal av de deltagare som inte lider av sömnlöshet rapporterade bland annat att de hade 

möjligheter till att jobba under dagarna, att de hade möjligheter till att kunna träffa vänner och 

familj regelbundet samt möjligheter till en tillfredsställande fritid där de kunde utöva sina 

intressen. Det som stod ut var framförallt att de intagna som utövar vissa former av fysisk 

träning också rapporterade bättre resultat. Det som dock visade sig vara förödande för 

sömnkvalitén var överdriven isolering där de intagna berövades på möjligheten till de dagliga 

aktiviteterna och därmed mental stimuli. Studien visar också att fler intagna som lider av 

sömnlöshet än deras motpart rapporterade en oro över det som till stora delar låg bortom deras 

egen kontroll, så som juridiska angelägenheter, verkställighetens generella omständigheter 

eller en plötslig förflyttning till en annan anstalt (Elger 2009, 74-83).  

 

Woolredges (1999) studie visade också den på ett liknande resultat som den ovanstående. Den 

slutsats han kunde dra utifrån data som samlades in genom en enkätundersökning där 581 

intagna från tre anstalter i Ohio deltog var att en balans hos intagnas rutinstruktur var av 

högsta vikt för deras upplevda välmående. Det han menar med detta är att en daglig struktur 

där rutinerna inte varierar alltför mycket från dag till dag och där intagna själva kan välja att 

ingå i diverse strukturerade aktiviteter förstärker deras känsla av trygghet och kontroll. Han 

menar att ett sådant engagemang leder till att intagna kan förutse (och känna kontroll över) 

deras vardagliga erfarenheter och därmed minska risken för att de oroar sig och känner stress 

över morgondagens aktiviteter.  I enlighet med Elgers (2009:80) studie så pekade också 

Woolredges (1999:246) resultat på att möjligheten till att regelbundet kunna träffa vänner och 

familj fungerar som en buffert mot depression och ångest. Han hävdar att möjligheten till att 

kunna ta emot besökare ökar intagnas upplevelse av frihet och personlig kontroll, det blir 

ytterliga ett element i deras liv de kan styra över. Slutligen visade också Woolredges 

(1999:246) studie, precis som Elgers (2009:74), att de intagna som visade på ett sämre 

psykologiskt välmående också rapporterade att de upplevde en övergripande oro över faktorer 
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som låg bortom deras kontroll, så som en ovetskap kring när deras villkorliga frigivning 

skulle ske.  

3.4 Utanförskapets effekter  
 

Som intagen på en anstalt är man per definition frihetsberövad utifrån ett myndighetsbeslut, 

vilket betyder att kriminalvården tillsammans med den intagne under en tidsbestämdperiod 

och på en bestämd plats skall arbeta med att främja dennes återanpassning i samhället under 

övervakning (Kriminalvården, u.å.b). Att på detta sätt leva avskilt från det övriga samhället 

innebär per definition att anstaltens population utsätts för en viss grad av utanförskap. Ett 

sådant utanförskap har det gjorts stora mängder forskning och teoretiserande kring (se till 

exempel Becker, 2006) och en av de effekter som associeras starkast med det är 

stigmatisering. Stigmatisering innebär kort sammanfattat att en person ses ner på av dess 

omgivning på grund av att han/hon innehar en socialt överenskommet icke-önskvärd 

egenskap eller drag. Att bli stigmatiserad av sin omgivning kan fortsättningsvis ha väldiga 

konsekvenser för den stigmatiserades fortsatta sociala liv, psykiska hälsa och allmänna 

välmående. Detta anser jag vara högst relevant i relation till diskussionen kring vad det 

innebär att leva och verka som intagen och det är diverse forskningsbidrag kring detta tema 

som jag nu vill lyfta fram i denna del av uppsatsen. 

 

Det första forskningsbidraget på området som jag vill lyfta fram är en studie från Kanada vars 

syfte har varit att genom användandet av semistrukturerade intervjuer undersöka 

stigmatiseringsprocesser inom en redan stigmatiserad grupp av människor. Mer specifikt 

undersöker den hur sexbrottslingar stigmatiseras av resterande intagna och hur denna 

stigmatisering uttrycker sig, uppehålls samt vilka vidare implikationer den har och hur det 

påverkar sexbrottslingarnas erfarenhet av livet i ett fängelse (Ricciardelli & Moir, 2013:354). 

Det första Ricciardelli och Moir (2013:366) konstaterar utifrån sina resultat är att det finns en 

väldigt tydlig, strukturerad och detaljrik hierarki inom anstalter som huserar intagna som har 

begått karaktärsskilda brott. Till exempel så visar hon på hur brottslingar som satt för 

’gedigna’ (egen översättning) brott erhöll en högre status, detta kunde exempelvis inkludera 

de som var eller är involverade i organiserad kriminalitet, narkotikabrott, rån eller mord. En 

av intervjudeltagarna går till och med så långt att han beskriver dessa personer som gudar på 

anstalten. De som däremot erhåller lägst position inom hierarkin är de som hade begått 

sexbrott. Här kan vi vidare se en viss dimension av komplexitet inom hierarkin då även en 

denna grupp av brottslingar delades in i undergrupper och rankades en gång till inom den 

större gruppen. Inom kategorin sexbrottslingar kan vi till exempel se att brott som involverar 

en kvinna som målsägande rankas högre än de som involverar ett barn (Ricciardelli & Moir & 

Moir, 2013:367).  

 

Vidare drar Ricciardelli och Moir (2013:376) slutsatsen att stigmatiseringen av denna kategori 

brottslingar har tre stycken generella effekter. Först och främst skapar det vad hon väljer att 

kalla en ”social identitet” som överskuggar alla de positiva egenskaper som individen besitter 

och ersätter dessa med en enhetlig bild av individen som en uteslutande värdelös person. 

Sedan hindrar det även den intagnes möjlighet att knyta kontakter och upprätta sociala 

relationer inom anstalten. Om en annan intagen upptäcktes med att umgås tillsammans med 

en stigmatiserad sexbrottsling så kunde även denna person bli utsatt för social exkludering 

och liknande behandling som själva sexbrottslingen. Därmed undvek de flesta att umgås med 

de människor som var uttalade eller avslöjade sexbrottslingar på anstalten. Till sist förstärktes 

stigmatiseringen också av vissa anstalters strukturella organisation. De intervjuade talade om 

ett så kallat ”PC” (Ricciardelli & Moir, 2013:373) vilket står för protective custody 
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(skyddshäkte på svenska) vilket är en avskild del av fängelset där särskilt utsatta intagna 

placeras. Placerades man inom detta ”PC” så blev man per automatik misstänkt för att bära 

hemligheter eller erkänna sig själv som avvikande från resten av anstaltens population, vilket 

ledde till ett förstärkt stigma av personen. Resterande intagna vet inte om den formella 

anledningen till omplaceringen men det spelar heller ingen direkt roll, en intervjuad intagen 

menar på att om man blir placerad inom PC så bör man sedan stanna där i fortsättningen för 

att inte riskera att skadas av andra intagna. 

 

Nästa studie som jag fann vara intressant inom detta tema behandlade förväntningarna hos 

intagna och hur de såg på sin egen frigivning. Om de själva tror på en återintegrering i 

samhället eller om de istället förväntar sig att de ska stigmatiseras av omgivningen (Alarid, 

Benson, Burton & Cullen, 2011:385). I introduktionen till studien hävdar forskarna att 

juridiska bestraffningar ofta framkallar känslor av ilska och förkastelse av stigmatisering hos 

intagna, snarare än känslor av skam och skuld för sitt brott. Samtidigt som de också hävdar att 

de som erfar stigmatisering också löper större risk att begå återfallsbrott (Alarid et al. 

2011:385). Studiens resultat indikerar dock på en generellt sett positiv inställning till 

frigivningen hos de intagna och Alarid et al. utforskar sedan olika möjligheter till varför detta 

är fallet. De menar på att förväntningarna kunde påverkas av flera faktorer. De som lyfts fram 

är bland annat den sociala situationen, självkontroll hos individen och längden på straffet. Den 

sociala situationen kan ses som den största faktorn av dessa då forskarna hävdar att de som 

förväntar sig en återintegrering är de som har goda relationer till vänner, kollegor och framför 

allt familjen. Vilket de vidare menar är enhetligt med forskningsresultat som visar att 

informella sanktioner från signifikanta andra har starkare effekt än formella sanktioner. 

Individens självkontroll relateras sedan också till den sociala situationen då forskarna hävdar 

att de som har låg självkontroll ofta är självcentrerade och okänsliga gentemot andra 

människor vilket leder till att det blir svårare att etablera goda relationer till exempelvis just 

sin familj. Den sista faktorn, straffets längd, menar forskarna påverkar genom att ett kortare 

straff inte tillåter det forskarna kallar för en subkulturell socialisation inom fängelset. 

Individen hinner inte spendera tillräckligt mycket tid som frihetsberövad för att utsättas för 

utanförskapets effekter (Alarid et al. 2011:391ff). 

3.5 Reflektioner kring tidigare forskning  
 

För att ge läsaren en mer överskådlig bild av forskningsfältet vill jag under denna rubrik nu 

presentera en kort sammanfattning av forskningsbidragen som jag nyss presenterade följt av 

mina egna reflektioner kring dem.  

 

Det första som kan sägas är att de intagnas allmänna sociala situation både innanför och 

utanför anstalten är en av de största påverkansfaktorerna. Jag vill därmed börja med att beröra 

de yttre relationerna som framförallt handlar om familjesituationen. Forskning pekar på att 

upplevelsen av god livskvalitet och välmående hängde samman med faktumet om individen 

ingick i en romantisk relation där det fanns möjlighet för parterna att spendera mycket 

kvalitetstid med varandra. En sådan situation menar forskarna bidrar med en buffert mot 

upplevd stress och oro som har sitt ursprung i ovissheten kring när och om man får träffa sin 

partner igen. Forskning visar även att ett väntat föräldraskap, under rätt förhållanden, på 

samma sätt fungerar som en buffert mot ett kriminellt beteende. Om den blivande föräldern 

upplever det kommande barnet som sitt livs centrum och som allt annat kretsar kring, menar 

forskarna att upplevelsen av kriminalitet som något inkompatibelt med föräldraskap är 

överhängande. För att gå över till den sociala situationen på själva anstalten visar forskningen 

på att faktumet om en informell hierarki finns inom dess population så påverkar detta hur 



12 
 

anstaltslivet utformas och upplevs av individen. Den sociala identitet som individen tilldelas 

utifrån de brott som hade begåtts påverkar dennes möjligheter till att knyta sociala band till 

andra och framförallt hur utsatt han/hon riskerar att bli för glåpord och misshandel. Vidare 

kan vi också se att den formella sociala situationen i relation till anstaltens personal också är 

av yttersta vikt för den upplevda livskvaliten men även att forskningen visar på vissa 

motsägelsefulla resultat. Ett bidrag visade på att ett informellt kontaktnät mellan intagna och 

vårdare fick de förstnämnda att känna sig behandlade som medmänniskor vars åsikter spelade 

roll. En annan pekar istället på att striktare anstalter med mer formella kontaktnät föredrogs då 

dessa ingav en trygghet i att personalen kunde styra upp oroligheter i vardagen när det 

behövdes. Till sist visar det sig att även personlig kontroll, att kunna kontrollera och förutse 

vissa inslag i vardagen, förebygger psykisk ohälsa hos intagna och är en betydande faktor i 

deras upplevda livskvalité. 

 

Den andra reflektionen som jag skulle vilja presentera kring denna sammantagna helhetsbild 

är att det är ett väl utforskat område där det finns många bidrag som tillsammans utgör en god 

kartläggning av flera aspekter kring vad det innebär att leva sitt liv på en anstalt och vilka 

faktorer som påverkar de intagnas upplevelser av detta. Emellertid vill jag också påstå att 

samtliga forskningsbidrag som jag har tagit del av har haft som ambition att utforska de 

intagnas upplevelser utifrån ett specifikt och förbestämt perspektiv. Till exempel kan vi se hur 

några studier undersökte familjesituationens påverkan eller hur andra hade bestämt att närma 

sig ämnet utifrån en organisationsstrukturell vinkel. Det jag vill komma fram till utgör min 

tredje reflektion: det finns en avsaknad av forskning som visar öppenhet och förutsättningslöst 

undersöker intagnas upplevelser av anstaltslivet utifrån deras egna konkreta och levda 

vardagsliv. Det vill säga forskning som har ambitionen att utforska de intagnas upplevelser 

från ett helhetsperspektiv där varje aspekt och inriktning av denna endast berörs om det 

artikuleras av individen själv. Vilket betyder att man inte tar avstamp i en helt färdig idé om 

vad som skall undersökas utan låter detta växa fram från data som samlats från fältet. 

  

Den fjärde reflektionen jag har gjort är kring valet av metod för datainsamling. I de flesta av 

de ovanstående forskningsbidragen har jag explicit ämnat försöka redogöra för hur forskarna 

har gått till väga för att samla in data, vilket urval de gjorde samt hur många som det samlades 

empiri från. Det visar sig att studierna ofta varierar i storlek, i allt från 50 personer till flera 

hundra, att det finns en viss varians i urvalet (män, kvinnor, olika brottskategorier etc.), men 

även att det finns en otillräcklig varians i valet av datainsamlingsmetoder.  Mer ofta än sällan 

använder sig forskarna nämligen av mer rigida former av datainsamling i form av 

strukturerade till semi-strukturerade intervjuer eller enkätundersökningar så som MQPL eller 

SQL. Att använda sig av sådana former av datainsamling har vidare implikationer för de 

grundläggande ontologiska och epistemologiska antagandena som studierna stöttar sig mot. 

Genom till exempel användandet av enkätundersökningar begränsar forskaren omedelbart sin 

informants svarsalternativ till en given fråga. Forskaren har på detta sätt i förväg definierat 

vad och vilka sorters svar som är viktiga för undersökningen och informantens möjligheter till 

att röra sig från och uttrycka sig utöver dessa hämmas som konsekvens till detta. Samtidigt 

finns det också självklara fördelar med denna form av datainsamling som att man till exempel 

på ett effektivt sätt kan nå ut till en större population.    

 

Nästa reflektion jag har gjort är kring avsaknaden av svenska forskningsbidrag om ämnet i 

fråga. Efter ett explicit sökande efter studier som har gjorts i Sverige om intagna i svenska 

anstalter vill jag konstatera att dessa till stora delar lyste med sin frånvaro och att inget av de 

bidrag som väl hittades hade som syfte att undersöka något perspektiv av intagnas upplevda 
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erfarenheter. De flesta intressanta bidrag som hittades kom istället från andra delar av Europa 

eller Nordamerika. 

 

En sjätte och sista reflektion jag har gjort är att det även finns en utbredd avsaknad av 

fenomenologiska bidrag på området. Många av de tidigare studier som har gjorts har baserats 

på enkätundersökningar i syfte att få fram olika former av statistiska resultat, andra på 

intervjuer där svaren har genomgått en tolkningsprocess från forskaren för att transformeras 

till en del av studiens slutsatser. Det saknas däremot studier som är av en strikt deskriptiv 

karaktär, där beskrivandet istället för tolkandet av insamlad empiri är ett mål i sig. 

4. Problemprecisering och syfte 

Utifrån ovanstående sammanställning kring tidigare forskning som har gjorts vill jag påstå att 

samtliga av dessa studier har bidragit med att utvidga kartläggningen av de processer och 

meningsstrukturer som är involverade i erfarenheten av att vara intagen på en anstalt. Men 

utifrån mina reflektioner kring detta fält av forskning vill jag också påstå att det finns vissa 

kunskapsluckor som jag anser att min studie har potential till att fylla ut. Baserat på mina 

observationer under litteraturgenomgången saknas det (framför allt svenska) studier som 

söker att deskriptivt och empiriskt gestalta upplevelsen hos intagna och hur de erfar sin 

situation på anstalten, studier som inte gör anspråk på verklighetsbetingelser genom en 

tolkningsprocess från forskarens sida.  

 

Studiens syfte är att öka förståelsen för och beskriva de intagnas egna erfarenheter av hur det 

är att leva och verka som intagen på en svensk anstalt. En vidare omformulering av syftet till 

en forskningsfråga som jag ämnar besvara lyder som följande: Vilka generella kännetecken 

konstituerar kärnan i upplevelsen av att vara intagen på en svensk anstalt? 

 

Då syftet innebär ett uteslutande fokus på de intagna och att undersöka deras erfarenheter 

känner jag mig vidare bekväm i att förankra studien i den fenomenologiska 

vetenskapstraditionen då den enligt mig bistår mig som forskare med ett adekvat 

förhållningssätt och analysverktyg för att uppfylla det på bästa sätt. 

5. Ontologiska & epistemologiska antaganden 

Den fenomenologiska forskningsansatsen innebär att forskaren erhåller både en vägledning 

inom hur data samlas in och bearbetas samt en teori kring världens beskaffenheter och bidrar 

med innehåll till båda dessa delar. Att använda sig av fenomenologin innebär således att jag 

har gjort vissa antaganden om varandet och om verklighetens natur samt kunskapsteoretiska 

antaganden kring vilken sorts kunskap som är viktig och hur man förvärvar kunskap om 

verkligheten. Dessa är också tätt sammankopplade, vilket betyder att de filosofiska 

antaganden som görs ligger till grund för hur man i fenomenologin anser sig ska bedriva 

forskning kring människans upplevelser. Därför anser jag det vara högst angeläget för mig att 

nu redogöra för fenomenologins antaganden kring världen och dess innehåll. Jag har valt att 

börja redogörelsen med att förklara vad fenomenologin menar med begreppet ’livsvärld’ då 

detta är ett av teorins mest centrala teman (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:35). Efter 

den genomgången vill jag vidare gå in på andra begrepp som jag anser vara viktiga att belysa 

och som också kan ses som centrala, men som ändå grundar sig i de idéer som ligger 

inbäddade i livsvärldsperspektivet. 
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5.1 Livsvärldsperspektivet 
 

Under det tidiga 1900-talet observerade fenomenologins grundare Edmund Husserl en för 

honom skrämmande utveckling inom det samtida vetenskapliga paradigmet i Europa. 

Positivismen hade under den moderna tiden alltmer cementerat sin position som hegemonisk 

vetenskapsteori vilket innebar att endast det som säkert påvisats kunde ligga till grund för vad 

som uppfattades som sant och riktigt inom forskningen. Detta innebar vidare att användandet 

av rigida metoder och analysverktyg som annars var mer typiska för naturvetenskapen letade 

sig vidare till andra inriktningar som de inom samhällsvetenskapen. Bengtsson (2001:47) 

skriver att vetenskapen på detta sätt består av teorier på en intellektuell nivå och idealiseringar 

av den konkret upplevda verkligheten, och att den på så vis aldrig kan ämna förstå sig på den 

utan snarare endast försöka behärska den. Husserl menade på att en sådan utveckling leder till 

att de humanistiska vetenskaperna till slut kommer att separera sig helt från människans 

konkreta och levda värld och på så vis förlora sin betydelse för deras vardagliga liv.  

 
(…) objektivismen förstår världen som objektiv-absolut, som en värld i sig själv, medan 

den värld som människor lever sina liv i, livsvärlden, är subjektiv-relation, en värld som 

alltid upplevs i relation till något subjekt, dvs. ur något konkret perspektiv, med en viss 

betydelse osv. (Bengtsson, 2005:17) 
 

Husserls intentioner med utvecklandet av fenomenologin och dess livsvärldsbegrepp stod i 

tvär motsats till den objektivistiska uppfattningen och han menade istället att all 

humanvetenskap bör grunda sig i de upplevelser som konkret erfars av ett tänkande och 

kännande subjekt. Ambitionerna låg i att forskningen på detta sätt aldrig skulle separeras från 

det vardagliga livet genom ”att gå tillbaka till sakerna själva.” (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2008:35).  

 

Vad menar då Husserl när han skriver att livsvärlden är en subjekt-relation och hur den står i 

motsats till objektivismens aningar? Livsvärlden är den värld som vi som människor konstant 

rör oss inom och är ett nödvändigt måste så länge som vi existerar. Det är i vår livsvärld som 

vi konkret erfar och upplever diverse fenomen under vår livstid. Vi upplever sorg, glädje, 

ilska, skolgången, arbetslivet, pensionen osv. och alla dessa meningsfulla upplevelser sker 

förreflexivt och förvetenskapligt. Det är alltså i livsvärlden det som är meningsfullt för oss 

sker och det är utifrån detta som humanvetenskaperna bör utgå ifrån för att ha kvar sin 

relevans för den levande människan. Att till exempel studera intagnas upplevelser utifrån 

färdiga och rigida metoder innebär att vi också förnekar oss själva möjligheten till att fånga in 

fenomenets mångfald och alla dess variationer (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008:31f).  

 

Under vardagen gör vi också mycket som vi inte ens reflekterar över att vi faktiskt gör. Stora 

delar av dagen kan det kännas som vi nästan går på autopilot och gör saker av en ren reflex. 

Detta är vad Husserl kallas att anamma en natural attitude, vilket kan betraktas som ett ett 

icke-reflekterande förhållningssätt inom vår livsvärld (Berger & Luckmann, 1966:35). Denna 

vardagliga attityd befinner vi oss alla i under större delar av våra liv men för att dra en 

parallell till min egen studie kan vi föreställa oss en intagen som lever efter strikta rutiner 

under större delar av vardagen och att detta då är att leva i den vardagliga attityden. Den 

intagne reflekterar nämligen inte över det förrän det kommer ett avbrott så som att han 

förflyttas till en ny anstalt där rutinerna skiljer sig markant från tidigare. Det är inte förrän då 

han måste stanna upp och aktivt reflektera över sin situation och hur han ska förhålla sig till 

den.  
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Vidare är livsvärlden en social värld då vi ständigt kommunicerar med andra människor och 

deras livsvärldar, där en sammandrabbning mellan dessa kan betraktas som två mötande 

meningshorisonter. Om ett möte mellan två meningshorisonter är särskilt givande blir en 

konsekvens av detta att de utvidgas och att förståelsen för den andre således utökas. Det 

begränsas dock till att kallas för en utvidgning av meningshorisonterna istället för en 

sammansmältning då vi ur ett livsvärldsperspektiv endast kan lära och ta till vissa saker från 

mötet med den andre men aldrig helt integrera oss med den andres livsvärld och således 

erhålla en fullständig förståelse för den personen och dennes värld (Bengtsson 2005:40).   

 

Livsvärlden är också en värld där inget objekt existerar som ett enskilt föremål utan alltid 

hänvisar till andra objekt. Något som Husserl benämner som att objekt har en yttre horisont av 

appresenterade föremål. Detta innebär kort att om vi upplever ett fysiskt objekt så 

medpresenterar sig också delar av detta objekt som inte är direkt närvarande för oss. Till 

exempel såg jag framsidan av anstalten när jag var där för att genomföra mina intervjuer 

samtidigt som jag också vet och är medveten om att anstalten har en baksida fastän denna inte 

är fysiskt närvarande för mig. Detta blir då en appresentation av anstalten och tillsammans 

utgör dessa horisonter helheten av min erfarenhet (Bengtsson, 2005:18f). 

 

För att ens kunna närma sig en adekvat diskussion kring Husserls tankar och idéer kring 

fenomenologins filosofi och livsvärldsbegreppet menar Giorgi (1997:237) att man måste 

inkludera en redogörelse för vad vårt medvetande har för roll och funktion i detta 

sammanhang.  

5.2 Medvetande – intentionalitet & noema/noesis 

 
Husserl problematiserade den klassiska åskådningen av objekt-subjekt relationen genom att 

kritisera uppfattningen om att dessa skiljer sig åt och står i ett dualistiskt förhållande till 

varandra. Han förespråkade istället idén om att vårt medvetande är intentionellt vilket betyder 

att det alltid riktat mot objekt i världen och att objektens mening, vad de är, uppstår i denna 

relation till världen. Således existerar subjekt och objekt i ett tätt sammanbundet förhållande 

till varandra i människans livsvärld. För att förklara detta mer ingående begagnar han sig av 

två begrepp; noema och noesis, där själva objektet som vi upplever benämns som noema 

medan hur det upplevs är noesis. En av de viktigaste slutsatserna man kan dra utifrån detta 

förhållande är att objekten runt om oss inte endast kan uppfattas som neutrala ting i en 

oberoende värld utan att dem uppenbarar sig som något betydelsefullt. För att återkoppla till 

studiens syfte kan vi föreställa oss att en intagen inte upplever anstaltens murar/stängsel som 

enbart ett objekt sammansatt av olika materiella komponenter utan som något (de inger 

exempelvis en känsla av trygghet eller kanske en ångest över frihetsberövningen).  

 

 

 
  

 

 

 

 

Vidare har detta viktiga epistemologiska implikationer för vad det är möjligt för oss att 

förvärva kunskap kring. I linje med Husserls idéer kan vi inte hämta objektiva kunskaper 

kring en sak i objektvärlden då deras meningsfulla egenskaper uppstår i vårt medvetandes 

           Medvetande      

                     Noesis 

    (Meningsfull upplevelse) 

              ”som något” 

 

            Noema  

(objekt i livsvärlden) 
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upplevelse av dem (noesis). Därför förefaller det sig naturligt för Husserl och fenomenologin 

att det är denna som humanvetenskaperna skall undersöka. I enlighet med detta resonemang 

har jag i den föreliggande studien ett fokus på att få en förståelse för det intentionella 

förhållandet som existerar mellan intagna och anstaltslivet, alltså hur detta objekt i deras 

livsvärld upplevs av dem själva och hur det gestaltar sig. (Langdridge, 2007:13).    

Utifrån denna sammantagna redogörelse av livsvärldsperspektivet och alla dess 

epistemologiska och ontologiska innebörder framgår det säkerligen att livsvärlden högst 

komplex samt att den besitter en enorm mångfald som inte ”inbjuder till försök att fånga den i 

avpersonifierade och avkontextualiserade mått.” (Bengtsson, 2005:37). Att föra 

fenomenologiskt forskning kallar således på en kvalitativt betingad metod som tillåter 

forskaren att göra livsvärldens komplexitet rättvisa och fånga den på ett tillfredställande sätt.     

6. Metod 

6.1 Fenomenologisk metod 

 
Under denna rubrik vill jag nu förflytta mig från den filosofiska aspekten av fenomenologin 

till att nu börja redogöra för den metodologiska. Detta innefattar en beskrivning av de 

metodologiska tillvägagångssätt och analysverktyg som har använts under min studie samt en 

diskussion kring hur dessa hänger ihop med traditionens ontologiska och epistemologiska 

antaganden jag nyss presenterade.  

 

Det första som måste klargöras är att fenomenologin inte är en enhetlig forskningstradition 

där det finns ett specifikt tillvägagångssätt att använda sig av utan har med tiden förgrenats 

från Husserls ursprungliga tankar och flera inriktningar som bidrar med sina egna idéer har 

vuxit fram med tiden (Bengtsson, 2005:11). Den jag har valt att använda till min studie är 

utvecklad av Amedeo Giorgi som var en ledande figur i de kvalitativa forskningsmetodernas 

framväxt i ett samtida psykologiskt forskningsfält som befann sig i ett högst positivistiskt 

paradigm. Giorgi menar precis som Husserl att ett fenomenologiskt tillvägagångssätt är ett 

steg från en reduktionistisk humanvetenskap men invänder också att den fenomenologiska 

filosofin i sig själv inte är tillräckligt systematiskt artikulerad för att fungera för att bedriva 

vetenskap. Med sin version ämnade han därmed att utgå från Husserls idéer om fenomenologi 

men samtidigt modifiera dessa för att tjäna ett vetenskapligt syfte (Giorgi, 2009:68.87, Wertz, 

2005:170). Motivationen till mitt val av Giorgis metod är att den är en av de mest framstående 

i det fenomenologiska fältet samtidigt som jag anser att den stämmer bra överens med 

studiens syfte att deskriptivt undersöka mänskliga upplevelser och erfarenheter. 

 

Härnäst följer en utläggning av Giorgis metod och hur fenomenologisk forskning skall 

bedrivas i enlighet med denna. Detta innebär en precisering av vilken data som eftersträvas, 

hur man som forskare skall förhålla sig till det man studerar samt hur inhämtad data 

analyseras. Jag har valt att dela in denna del i tre huvudrubriker som jag menar utgör en 

inringning av det essentiella hos metoden.  

6.1.1 Hur man studerar livsvärlden 

 

Som jag tidigare nämnde i uppsatsen är målet med all fenomenologi att undersöka en eller 

flera aspekter den meningsfulla världen (d.v.s. livsvärlden) som en människa befinner sig i 

och upplever genom ett intentionellt medvetande. En fråga som då kan ställas i relation till 

detta är hur man ska nå fram till dessa upplevelser och om det ens är möjligt att vetenskapligt 
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studera det som inte existerar i objektsvärlden som ett materiellt ting. Giorgi (2009:113) 

menar att detta är fullt möjligt och att livsvärlden kan och bör studeras genom konkreta 

beskrivningar från den andre. Han ställer denna form av uttryck bredvid andra som t.ex. 

teoretiserande och förklaringar, vilka han vidare fördömer som olämpliga då det abstraherar 

själva upplevelsen. Istället menar han att konkreta beskrivningar är önskvärda då det är en 

form av språkligt uttryck som håller sig nära upplevelsen, vilket är det närmaste vi kan 

komma ett rent uttryck för den intentionella relationen till objektet i fråga. Det blir här tydligt 

vilken enormt viktig roll språket har för den fenomenologiska forskningen, något som betonas 

explicit av både Giorgi (2009:107) och Bengtsson (2005:41f) då det reserverar rollen som ett 

medium vilket ger forskaren tillgång till livsvärlden hos den andre. 

 

Detta kan vidare återknytas till de filosofiska antagandena som fenomenologin grundar sig i 

och framförallt Husserls livsvärldsbegrepp och hans idéer kring att den är högst 

intersubjektiv. Kortfattat betyder detta att samtliga människor lever i samma värld men lever 

samtidigt inom sin egen livsvärld som är fylld av meningar och upplevelser av objekt i 

världen. Vår livsvärld består av unika inslag men vi lever samtidigt i en socialt och historiskt 

delad värld med andra vilket gör att livsvärldarna kan överlappa varandra. För att konkretisera 

ytterligare kan jag till exempel genom mina empatiska förmågor förstå vad en annan 

människa menar när hon/han uttrycker en känsla av sorg eller lycka. Detta för att dessa 

känslor förmodligen också är ett återkommande inslag som jag upplever i min egen livsvärld. 

(Zahavi, 2003:113) Jag kan däremot inte påstå att jag fullt ut kan uppleva exakt samma sak 

som en annan människa upplever. Därmed kan jag ställa mig bakom argumentet för att jag 

kan ta del av de intagnas beskrivningar av anstaltslivet och att jag i egenskap av en student 

som utför en fenomenologisk studie kan förvalta dessa upplevelser som de framträder för 

andra och vidare explicera och raffinera dessa till meningsstrukturer.     

6.1.2 Epoché- öppenhet gentemot det som studeras 

 

För att på detta sätt kunna ’gå till sakerna själva’ som Husserl uttryckte det och undersöka hur 

en upplevelse gestaltar sig för den andre krävs det vidare ett särskilt förhållningssätt från 

forskarens sida. Om de konkreta beskrivningar vi eftersöker från informanten skall komma 

från dennes oreflekterade natural attitude menar både Husserl och Giorgi (1997:244) att 

forskaren skall sträva efter Epochén; att genomgå de fenomenologiska reduktionerna. Här 

skall föst nämnas att Husserl presenterar en serie av reduktioner som bör antas av forskaren 

men att t.ex. både Giorgi (1997:240) och Langdridge (2007:18) menar på att det råder stor 

förvirring kring dessa och att den fenomenologiska reduktionen är den grundläggande. Därför 

kommer jag att dedikera hela mitt fokus kring denna. Att genomgå den fenomenologiska 

reduktionen innebär att forskaren söker att befinna sig inom den fenomenologiska attityden. 

En attityd som till skillnad från den naturliga attityden ämnar förstå sig på den sistnämnda 

bättre än den kan förstå sig själv. Vilket innebär ett ifrågasättande och medvetandegörande 

kring det vi vanligtvis tar för givet som existerande i vårt vardagliga liv (Giorgi 2009:98f, 

Langdridge (2007:17). Den fenomenologiska reduktionen innebär mer specifikt att forskaren 

måste sträva efter ett tillbakahållande av sin förförståelse, förutfattade meningar och tidigare 

kunskaper kring det fenomen som han/hon undersöker för att studera världen som den visar 

sig för den andre. Detta innebär med andra ord att inget existensanspråk görs kring det som 

beskrivs och detta begrundas inte som en faktiskt och objektiv återberättelse utan som en 

subjektiv upplevelse (Giorgi 1997:244). I ett mer vardagligt språk innebär det en öppenhet 

och nyfikenhet gentemot det som studeras och att forskaren tillåter beskrivningen att 

uppenbara sig som den är, varken mer eller mindre. Det man dock måste vara medveten om är 

att det råder en långgående debatt kring frågan om det faktiskt är möjligt att hålla tillbaka och 

inaktivera all tidigare kunskap kring ett visst område. Flera röster skulle förmodligen påstå att 
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det är omöjligt för forskaren att inte genomgå en tolkningsprocess under analysen av data. En 

utförligare diskussion kring detta följer i uppsatsens avslutande diskussionsavsnitt.  

 

6.1.3 Sökandet efter invarianta meningsstrukturer 

 

Hittills har jag utifrån Giorgis metod nu gått igenom vilken sorts empiri jag har sökt från mina 

informanter samt vilket förhållningssätt jag har anammat under genomgången av insamlad 

data. Till sist vill jag nu också behandla själva målet med och det dataanalysen kommer 

bottna i, sökandet efter invarianta psykologiska meningar och strukturer. Något som grundar 

sig Husserls essensbegrepp.  

 

Husserl menade att varje fenomen är uppbyggt av sina essenser och att utan dessa skulle 

fenomenet upphöra med att vara just vad det är. Husserliansk fenomenologi kan i grund och 

botten ses som studien av essenser där man söker efter att kartlägga de meningar som 

förklarar och utgör ett fenomens struktur. Detta görs genom applikationen av imaginär 

variation vilket innebär att man plockade bort eller adderade en aspekt av fenomenet för att se 

om det fortfarande utgjorde samma fenomen. Kunde man konstatera att fenomenet inte var 

desamma efter denna process kan slutsatsen dras att den valda aspekten kan vara en mening 

som utgör en del av fenomenets essens (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008:245ff). Giorgi 

menar däremot att de filosofiskt erhållna essenserna inte har en plats i en vetenskaplig 

tappning av fenomenologi då dessa vanligtvis är av en väldigt universell karaktär och utgör 

objektets själva varande. Han vill själv inte använda ordet essenser utan istället bör forskaren 

leta efter beskrivningarnas invarianta meningsenheter. Den punkt som detta skiljer sig 

fundamentalt från Husserls idéer är att beskrivningarna skall belysas utifrån den tradition som 

undersökningen utgår från, i mitt fall från en sociologisk/socialpsykologisk synpunkt. Giorgi 

argumenterar för att detta är ett arbete mot en klarifiering av fenomenet snarare än en 

beskrivning, vilket var något Husserl menade på var en lika viktigt målsättning i slutet av sin 

karriär (Giorgi, 2009:100f). 

 

I min studie har jag således sökt efter att begränsa min egen förförståelse och kunskaper kring 

vad det innebär att leva som intagen på en anstalt samtidigt som jag har strävat mot att ge 

mina intervjudeltagare mer plats i mötet. Genom en öppen inställning gentemot dessa 

individer har min ambition varit att deras beskrivningar av fenomenet ska utgöra den centrala 

delen av insamlad data och att dessa vidare skall ligga som grund för sökandet efter de 

invarianta meningsenheterna som utgör fenomenet och dess bärande meningsstrukturer. 

6.2 Tillvägagångssätt 

6.2.1 Urval 

 

Den form av urval som kom att tillämpas vid rekryteringen av intervjudeltagare till 

undersökningen kan närmast benämnas som en kombination av det Patton (2002:230) kallar 

för ett ändamålsenligt urval och det Langdridge (2007:57f) kallar ett maximerat 

variationsurval (egen översättning). Langdridge (2007:57f) och Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström (2008:175) skriver att det som är av yttersta vikt vid urvalet i en deskriptivt 

fenomenologisk undersökning jämförelsevis med andra metoder är att samtliga deltagare 

delar en och samma erfarenhet men att det också finns en så stor demografisk spridning dem 

emellan som möjligt. Jag anser därför att det är berättigat att göra ett ändamålsenligt urval där 

deltagarna valdes ut specifikt utifrån deras bakgrunder och för att de kunde ge 

informationsrika och djupgående svar då de har upplevt hur det är att leva sitt liv på en svensk 
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anstalt samt att de besitter en vilja att delge dessa erfarenheter till mig som utomstående. 

Detta skiljer sig grovt från kvantitativ forskning där målet istället är att göra slumpmässiga 

urval för att kunna generalisera resultatet till en större population. Något som inte är ett 

problem då ambitionen med denna studie är högst kvalitativ och målet istället är att analysera 

och förstå ett fenomen snarare än att kvantifiera det. 

 

Efter en dialog med kriminalvårdsinspektörerna på anstalten i fråga kom vi tillsammans fram 

till att intervjudeltagarna skulle ha spenderat minst ett par månader på en svensk anstalt för att 

fylla kriteriet att ha upplevt hur det är att leva och verka inom en. Risken med att plocka ut 

deltagare som har spenderat kortare tid än så upplevde vi vara att de inte har haft tid till att 

bilda en uppfattning ännu. Slutligen kan urvalet också liknas vid det Bryman (2011:313) 

kallar för ett bekvämlighet- eller tillfällighetsurval då det var personalen på anstalten istället 

för mig själv (p.g.a. regelmässiga restriktioner) som i sista hand valde ut deltagarna utifrån de 

kriterier som vi tillsammans hade etablerat.  

 

Slutligen valdes en grupp intervjudeltagare ut som bestod utav fem stycken män med en så 

stor varians som möjligt sinsemellan gällande bakgrunds- och demografiska variabler som 

etnicitet, ålder, verkställighetstid m.m. Deltagare valdes ut från och befann sig under 

intervjutillfällena på en anstalt av säkerhetsklass 3 men samtliga hade erfarenheter från 

anstalter av säkerhetsklass 1 och 2. En nackdel med urvalet som kan anmärkas är att det består 

uteslutande av män. Detta är dels för att jag har haft god access till en anstalt som endast 

huserar män och på grund av praktiska och logistiska anledningar har jag inte haft resurser till 

att göra de längre resor som skulle krävas för att hitta kvinnliga intagna att intervjua. Jag vill 

dock argumentera för att detta inte är ett stort problem då jag utöver detta har en väldigt god 

spridning mellan intervjudeltagarna samt att det huvudsakliga kriteriet är att man har en 

upplevelse av fenomenet jag studerar, att ha levt ett liv på en anstalt. 

6.2.2 Datainsamling 

  

Som jag tidigare nämnde är fenomenologisk forskning en högst kvalitativ sådan och att detta 

blir särskilt tydligt då det uttalade målet hos metoden är att förstå individers levda 

erfarenheter snarare än att förklara dessa. Utifrån den kunskapsteoretiska utgångspunkten kan 

man inte heller avtäcka objektiva sanningar kring världens beskaffenhet och visa på hur saker 

och ting ’är’, utan endast hur denna värld subjektivt erfars av den enskilda individen. Till 

skillnad från kvantitativ forskning finns det inte heller en önskan inom fenomenologin att 

begränsa studiedeltagarnas responsalternativ genom strukturerade insamlingsmetoder som 

försäkrar ett mätbart resultat, som t.ex. enkätstudier (Langdridge, 2007:65).  

 

Därför valde jag att använda mig av semi-strukturerade intervjuer som metod till min 

datainsamling. Något som Bengtsson (2005:42) är den vanligaste formen av datainsamling 

när det kommer till fenomenologiska undersökningar. Detta val motiverar jag med att 

intervjuer tillåter deltagarna i studien att ge så fullödiga och utförliga svar som möjligt kring 

sina upplevelser. Samtidigt erbjuds och möjliggörs också en flexibilitet då 

svarsmöjligheternas omfång inte begränsas nämnvärt (mer än att de behöver beröra rätt 

ämnesområde) och jag som intervjuare har möjligheten till att göra instickare för att vägleda 

den andre om denne skulle röra sig från själva ämnet. Intervjuerna blir just semistrukturerade 

och inte helt öppna då jag valde att designa en intervjuguide utifrån Moustakas (1994:116) 

och Langdridges (2007:65f) anvisningar som hjälpmedel inför själva intervjuerna. Syftet med 

intervjuguiden var att förbereda vissa punkter som kunde vara intressanta att beröra kring 

intervjupersonernas liv, detta var allt från hur de upplevde att jobba på anstalten till hur de 

upplevde det sociala umgängen inom den. Med hjälp av denna undvek jag t.ex. alltför stora 
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tempoväxlingar som annars riskerar att hämma intervjun. Med tempoväxlingar avser jag 

avbrott som kan uppkomma då varken intervjuaren eller intervjupersonen vet vad som skall 

fokuseras på härnäst. Det skall dock poängteras att intervjupersonen alltid stod i fokus och att 

denne huvudsakligen valde vad som skulle beröras, intervjuguiden kom till hjälp då vi kände 

att de ämnen som spontant framhävdes hade behandlats färdigt.  

 

Samtliga av de fem intervjuerna genomfördes i ett besöksrum på den anstalt som de befann 

sig på under intervjutillfället, varierade mellan 45 och 90 minuter i längd och resulterade i 

snitt femton sidor av transkriberat tal. Intervjuerna inleddes med att deltagarna blev 

informerad om vem jag är, studien jag genomförde, att intervjun skulle spelas in och syftet 

med att jag var där och talade med dem. Sedan fick de kort presentera sig själva och intervjun 

började kort därefter med att jag ställde en väldigt öppen fråga om deras generella upplevelse 

av anstaltslivet i syftet att de skulle få börja med att lyfta fram det som är viktigt för dem. 

Under intervjuernas gång låg fokus på intervjupersonerna och min egen inblandning handlade 

mest om att styra intervjun tillbaka till det aktuella ämnet om de skulle börja ströva från detta 

i deras beskrivningar. Jag ställde även följdfrågor vid tillfällen som jag ville att de skulle 

utveckla en abstrakt utsaga genom att hänvisa till en relevant händelse för att få mer konkreta 

beskrivningar av upplevelsen. 

6.2.3 Etiska forskningsprinciper 

 

Då mitt valda forskningsämne innebär att mina intervjudeltagare har behövt tala om 

erfarenheter som kan ha varit mycket känsliga och privata för dem själva valde jag att förhålla 

mig till de forskningsprinciper som är framtagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Fördelen med att anamma dessa och försäkra 

intervjudeltagarna om att empirin kommer att behandlas i enligt med dem har fördelar för min 

studie så som att jag kan erhålla fylligare och mer sanningsenliga svar. Dessa etiska principer 

är fyra till antalet och består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och slutligen nyttjandekravet. Kort sammanfattat innebär detta att deltagarna blev informerade 

om studiens syfte, vad intervjuerna kommer att användas till och att deras medverkan är 

frivillig. Vidare berättade jag för deltagarna att de kunde dra sig ur studien när de själva ville, 

att de uppgifter som lämnades ut skulle behandlas med försiktighet och slutligen att deras 

berättelser endast kommer att användas i forskningsändamål. Till redogörelsen av studiens 

resultat använder jag mig av kodnamn i form av ”Intervjuperson #” för att försäkra deltagarna 

om att deras anonymitet. Under bearbetningen av data har jag också varit noga med att 

censurera eller använda kodnamn för till exempel platser, personal och annan information 

som skulle kunna avslöja vilka intervjupersonerna eller personal som de har arbetat med är 

(Bryman, 2011:131f). 

6.2.4 Analysförfarande 

 
Tidigare presenterade jag kort de essentiella grundpelarna hos Giorgis metod. Forskaren ska 

söka efter att samla in konkreta beskrivningar från ett lämpligt urval, sträva mot att synliggöra 

de underliggande meningsstrukturer som ska lyftas ur de individuella utsagorna samt att hon 

eller han under forskningsprocessen tillämpar ett tyglande och öppet förhållningssätt 

gentemot fenomenet som studeras. För att ge en inblick i hur min studies resultat genererades 

vill jag fortsättningsvis redogöra för de konkreta stegen hos metoden. För att göra detta så 

transparent och tydligt som möjligt ämnar jag först presentera hur jag följde stegen hos 

Giorgis metod och sedan också exemplifiera vad detta resulterade i genom att använda avsnitt 

ur min egen råa och bearbetade data. 
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Steg 1 – Genomläsning för att erhålla känslan av helheten 

Inledningsvis läste jag igenom min empiri mycket noga för att få en god känsla av vad 

intervjupersonens beskrivningar behandlar samtidigt som jag beaktade vikten av att under 

genomläsningen tillämpa det tyglande och öppna förhållningssättet jag tidigare redogjorde 

för. Det är viktigt av den anledningen att de meningar som spontant trädde fram för mig under 

genomläsningen inte nödvändigtvis behöver vara de kvalitativt optimala. Giorgi betonar att 

den fenomenologiska vetenskapstraditionen närmar sig data från ett holistiskt perspektiv 

vilket betyder att delarna i helheten hänger samman och meningen som framträder ur en 

beskrivning i ett stycke kan förändras efter man har läst ett stycke längre fram i 

transkriptionen (Giorgi 2009:128).  

 

Nedan följer ett utdrag från en av mina transkriptioner för att visa hur den råa data jag 

samlade in kunde se ut. Detta utdrag kommer vidare att användas vid samtliga steg då jag på 

en sammanhängande vis vill visa hur förändringsprocessen ser ut och hur texten går från ett 

råmaterial till att vara färdigbearbetad. I det utdrag jag har valt beskriver en intervjuperson 

vad han tänker och känner kring att han har behövt byta kontaktperson ett flertal gånger. 

 
IP5: Ja, men alltså, det är inte jobbigt… det är ju inte jobbigt så att berätta om 

varför man är här och hur familjen ser ut, sådana saker, det som är jobbigt är att 

berätta de tunga jobbiga sakerna kring familjen och så va. Sen så tycker jag att man 

det är fantastiskt segt, det känns ju som att man arbetar uppåt på en skala, att nu 

närmar vi oss att kunna börja planera för en utsluss eller vad det än nu handlar om, 

att avsluta det här va. Och så får man en ny kontaktperson och pang, då faller man 

ner tillbaka, då får vi börja arbetet om igen. Det är väl det som jag tycker känns 

jobbigt va. Men det har gått förhållandevis bra nu sista, mellan första och andra 

kontaktpersonen var det jobbigt för det, han försvann ju bara och vi visste 

ingenting, han var borta så pass mycket att jag träffa honom knappt. 

 

Steg 2 – Markera meningsbärande enheter 

Giorgi (2009:129f) skriver att en transkriberad intervju är alldeles för omfattande för att börja 

analysera holistiskt och därför är det nödvändigt för forskaren att bryta ner helheten i mindre 

delar. Dessa delar kallas för textens meningsbärande enheter vilket är avgränsade delar av 

beskrivningen som besitter en viss mening som är relevant för studien. Jag läste således 

igenom texten i sin helhet en gång till fast den här gången långsammare och samtidigt var jag 

uppmärksam på när ett meningsskifte i texten påträffades och när detta hände markerade jag 

ut denna och fortsatte sedan tills hela texten hade delats upp. Giorgi (1997:248) menar 

fortsättningsvis att forskaren samtidigt måste komma ihåg att han/hon analyserar texten från 

en viss vetenskaplig disciplin, i mitt fall sociologi/socialpsykologi, och att detta måste ligga 

till grund för var gränserna dras. Vidare hävdar han också att var gränserna dras inte är 

avgörande i sig och att det kan finnas stora skillnader mellan var olika forskare drar dem. 

Gränsdragningarna funktion är mer att vara praktiska hjälpmedel under forskningsprocessen. 

Det är däremot avgörande hur dessa sedan omvandlas vid nästa steg. Härnäst följer samma 

utdrag som tidigare med skillnaden att jag nu har delat upp den i flera meningsbärande 

enheter. Det som kan noteras här är att jag har valt att dra mina gränser mitt i vissa meningar, 

detta är just för att jag har tagit ut meningsenheterna på sociologiska/socialpsykologiska 

grunder och inte grammatiska. 
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 Meningsbärande enhet #1: Ja, men alltså, det är inte jobbigt… det är ju inte 

jobbigt så att berätta om varför man är här och hur familjen ser ut, sådana saker det 

som är jobbigt är att berätta de tunga jobbiga sakerna kring familjen och så va. 

Meningsbärande enhet #2: Sen så tycker jag att man det är fantastiskt segt, det 

känns ju som att man arbetar uppåt på en skala, att nu närmar vi oss att kunna börja 

planera för en utsluss eller vad det än nu handlar om, att avsluta det här va. Och så 

får man en ny kontaktperson och pang, då faller man ner tillbaka, då får vi börja 

arbetet om igen. Det är väl det som jag tycker känns jobbigt va 

Meningsbärande enhet #3: Men det har gått förhållandevis bra nu sista mellan 

första och andra kontaktpersonen var det jobbigt för det, han försvann ju bara och 

vi visste ingenting, han var borta så pass mycket att jag träffa honom knappt. 

 

Steg 3- Transformationen av meningsbärande enheter 

Det tredje steget bestod av att jag granskade de meningsbärande enheterna en efter en och 

sonderade, undersökte och experimenterade med dessa närmare för att slutligen ombeskriva 

dem i syfte att avtäcka den vetenskapsdisciplinära meningen i dem (Giorgi, 2009:31). Giorgi 

(1997:247) menar att meningsenheterna efter steg 2 fortfarande är artikulerade utifrån 

individens vardagliga attityd och att till exempel en sociologiskt eller psykologiskt känslig 

analys av dem utifrån den fenomenologiska attityden preciserar dessa ytterligare i syftet att 

avtäcka deras underliggande meningsstrukturer. Under detta steg har jag fortsatt sträva efter 

att uppehålla Epochén och det öppna förhållningssättet gentemot min empiri och närmat mig 

den med en genuin ärlighet och nyfikenhet för att undvika att projicera mina egna tolkningar 

på den. Jag har strävat efter att återge en ombeskrivning av intervjupersonernas upplevelser 

utan att addera eller subtrahera mening från dessa. 

Nedan följer samma utdrag som tidigare, den här gången för att exemplifiera hur jag har 

omformulerat intervjupersonernas utsagor. 

 

             Meningsbärande enhet                   Transformation 

1) Ja, men alltså, det är inte jobbigt… det är ju 

inte jobbigt så att berätta om varför man är 

här och hur familjen ser ut, sådana saker det 

som är jobbigt är att berätta de tunga jobbiga 

sakerna kring familjen och så va. 

Intervjuperson 5 trivialiserar delgivandet av 

information kring honom, hans familj och 

hans fall. IP5 upplever det däremot som 

psykiskt betungande att samtala kring det han 

upplever som emotionellt laddat.  

 

 

2) Sen så tycker jag att man det är fantastiskt 

segt, det känns ju som att man arbetar uppåt 

på en skala, att nu närmar vi oss att kunna 

börja planera för en utsluss eller vad det än 

nu handlar om, att avsluta det här va. Och så 

får man en ny kontaktperson och pang, då 

faller man ner tillbaka, då får vi börja arbetet 

om igen. Det är väl det som jag tycker känns 

jobbigt va 

IP5 hävdar att varje byte av kontaktperson 

förhindrar hans möjligheter till att göra 

framsteg i ärenden och 

frigivningsförberedande processer. När han får 

en ny kontaktperson upplever han det som att 

börja om från början med allt igen, vilket är 

frustrerande.  
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Steg 4 – Syntetiseringen av transformerade meningsbärande enheter 

Vid det fjärde och avslutande steget av processen strävade jag efter att integrera samtliga av 

de transformerade meningsbärande enheterna och de insikter som dessa har givit för att på så 

vis först och främst formulera en enskild meningsstruktur för den levda erfarenheten hos varje 

individ. Samtliga meningsbärande enheter har nu raffinerats steg för steg, från att ha uttryckts 

i den i naturliga/vardagliga attityden till att vidare preciserats och transformerats för att nu 

slutligen integreras med varandra för att tillsammans utgöra en större helhet igen (Giorgi, 

1985:19). För att föra det till min egen studie landade denna process slutligen i att jag 

genererade en struktur för varje intervjuperson som visar på det essentiella hos deras 

upplevelser av att leva på en svensk anstalt.   

 

Efter att de individuella meningsstrukturerna har framhävts har jag sedan fortskridit i arbetet 

genom att analysera dessa ytterligare för att på så sätt kunna lyfta ur det generella och 

invarianta ur samtliga upplevelser, vilket följaktligen är målet med fenomenologi. Genom 

användandet av imaginär variation har jag sökt efter att ta bort eller förändra olika aspekter av 

den generella strukturens konstituenter för att undersöka om den aktuella delen var essentiell 

för samtliga av intervjupersonernas upplevelser. Om så var fallet kunde jag konstatera att jag 

hade hittat en invariant meningsstruktur som utgör en del av kärnan av vad det innebär att 

leva på en anstalt. Det framgår från Giorgi att den generella strukturen kan bestå av flera 

konstituenter och i hur dessa formuleras är upp till forskaren. Dessa formuleringar måste dock 

vara trovärdiga och göra den data som har samlats in rättvisa. För att öka trovärdigheten i de 

konstituenter som jag har extraherat från min empiri kommer jag att avsluta 

resultatredogörelsen med en närmare genomgång av dessa där jag kontinuerligt använder mig 

av förtydligande citat från intervjuerna. Giorgi menar också att en konstituent av den 

generella strukturen kan uttryckas på olika sätt mellan varje intervju men fortfarande tillhöra 

samma fenomen. Hur denna varians ser ut bland mina intervjudeltagare kommer också att 

framgå i redogörelen för fenomenets konstituenter (Giorgi, 2009:200). 

 

Det finns med andra ord två typer av strukturer som jag har artikulerat utifrån min data. Först 

har vi den individuella meningsstrukturen som utgör det essentiella hos upplevelsen för 

individen. Detta är en högst idiografisk information som endast säger något om den enskilda 

upplevelsen av fenomenet. Utifrån denna har jag sedan lyft fram den generella strukturen av 

erfarenheten, vilket är den nomotetiska delen av arbetet där jag påstår något kring det 

generella, det som spänner sig över samtliga erfarenheter (Giorgi 1985:20).  

7. Resultat 

Utifrån intervjudeltagarnas beskrivningar presenterar jag nedan en redogörelse för varje 

enskild intervjus meningsstruktur och sedan en för den generella strukturen av upplevelsen att 

leva på en anstalt i Sverige.     

3) Men det har gått förhållandevis bra nu sista 

mellan första och andra kontaktpersonen var 

det jobbigt för det, han försvann ju bara och 

vi visste ingenting, han var borta så pass 

mycket att jag träffa honom knappt. 

IP5 är relativt nöjd med sin nuvarande 

kontaktperson. Den första kontaktpersonen var 

ofta frånvarande och det upplevde IP5 som 

ansträngande.  
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7.1 Fenomenets specifika struktur utifrån intervju 1 
 

Intervjuperson 1 ger uttryck för att han i och med förflyttningen till den nuvarande anstalten 

är på väg åt rätt håll. Han upplever att han har ett större ansvar här än tidigare vilket han 

uppskattar och som han tror är förberedande inför hans frigivning. Personalen på den 

nuvarande anstalten bemöter honom humant och som att han är förmögen till att kunna ta 

egna beslut. Det finns ingen distans mellan intagna och personal och kontakten är mestadels 

av den formella sorten men han uppskattar den informella kontakten mycket och upplever 

denna som besjälande. Han är vidare av trosföreställningen att en god informell kontakt kan 

förebygga grupperingar och fientligheter mellan intagna och vårdare. På tidigare anstalter 

med högre säkerhetklass betraktades han däremot som oförmögen till att hantera ett ansvar, 

vilket hämmade hans kreativa tänkande. Han beskriver det sociala umgänget som ytligt och 

att han endast knutit djupare band med en handfull personer. Han undviker vissa individer då 

det cirkulerar många negativa besked inom klientelet och att han inte orkar härbergera andras 

negativa tankar och känslor då han är upptagen med att hantera sina egna. Han föredrar 

istället att umgås med de mer lättsamma personerna som han känner underlättar 

anstaltsvistelsen för honom. De som har mindre erfarenhet av anstaltslivet går inte att knyta 

meningsfulla relationer med då de inte kan förstå det intervjuperson 1 talar om. 

Sysselsättningen har för honom två funktioner. Dels är det en träning för livet efter 

frigivningen samtidigt som det har en intern funktion i att socialisera in individen i anstaltens 

uppsjö av rutiner. Anstaltsvistelserna har fått honom att betrakta sig själv som en icke-fullgod 

medborgare då han inte är betrodd till att göra de mesta basala sakerna som att gå på gatan 

utanför anstalten. Den mer eller mindre konstanta övervakningen upplever han som stundtals 

påfrestande och objektifierande. Anstaltsvistelserna har också förändrat hans livsperspektiv då 

han nu prioriterar annorlunda och har en högre uppskattning för det som han tidigare 

trivialiserade. Han beskriver sin situation som komplex och att den är svår att förstå utan 

förstahandserfarenheter av den. Det uppstår en asymmetri mellan honom och hans 

familj/vänner under tiden kontakten sker från anstalten då de undanhåller positiva berättelser 

från utsidan i förskonande syfte. De tycker synd om honom och han menar att han inte önskar 

detta och att bemötandet är annorlunda då de ses under till exempel en permission. 

7.2 Fenomenets specifika struktur utifrån intervju 2 
 

Intervjuperson 2 beskriver att han dels upplever sig som formellt bestraffad i och med sin dom 

men att han samtidigt också blir informellt bestraffad i form av stigmatisering från personal 

och övriga samhället. Han beskriver vidare att han har traumatiska minnen från sina 

anstaltsvistelser och att dessa kommer följa med honom resten av livet. Han menar vidare att 

det finns stora skillnader mellan en anstalt av säkerhetsklass 1 eller 2 och en av säkerhetsklass 

3. Han beskriver personalen på den slutna anstalt han var på som oberäknelig, 

diskriminerande, felprioriterande och maktmissbrukande. Han menar att de var oförutsägbara 

och att de kunde dela ut bestraffningar som var oproportionerligt hårda. Det var särskilt svårt 

för nykomlingar att undvika straffen då de inte kunde anstaltens regler och bestämmelser 

utantill. Han upplevde att personalen var omöjliga att resonera med vid de tillfällen som 

straffen delades ut och att han kände ett hat mot dem växa inom honom på grund av detta. 

Detta hat behövde han hantera för att det inte skulle konsumera honom helt och det var tanken 

på att träffa hans son igen som gjorde detta möjligt. Vidare låg vårdarnas uppmärksamhet 

oftast på privata ärenden och inte på att vara behjälpliga i klienternas ärenden. Det fanns en 

distans mellan intagna och personal. Han beskriver att intagna inte socialiserade mycket med 

personalen med risk för att bli offer för sociala sanktioneringar och andra bestraffningar. Han 

blev överraskad när han kom till den nuvarande (öppna) anstalten då personalen här istället 
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var tillmötesgående och trevliga. Han känner att det finns en ömsesidig respekt mellan 

klientel och personal på den här anstalten och att han nu får ett medmänskligt bemötande. När 

han kom hit för första gången blev han emotionellt överväldigad av detta. För honom är 

idealtypen inom personalen de som är inbjudande och som genuint vill hjälpa honom när han 

har problem och mår dåligt. På den nuvarande anstalten upplever han också sin sysselsättning 

som meningsfull och att han har fått ett större ansvar, vilket han uppskattar. Generellt 

upplever han en skillnad när ordinarie personal arbetar och när det istället är sommarvikarier 

där. Han menar att sommarvikarier oftast är oförberedda och kompetenslösa vid det tillfälle 

de får börja arbeta. De hanterar klienterna på ett annorlunda sätt och oftast bristfälligt vid 

aggressiva sammandrabbningar. Han menar också att han bemöter personalen med en initial 

misstänksamhet som sedan försvinner med tiden om de bedöms som tillförlitligt och 

kompetenta kriminalvårdare. Större delar av hans tidigare umgängeskrets accepterar honom 

inte längre och att det stöd han får från utsidan består av det han får från sin son. 

7.3 Fenomenets specifika struktur utifrån intervju 3 

 
Intervjuperson 3 uttrycker att det är en stor skillnad mellan att leva på en sluten anstalt 

jämförelsevis med en öppen. Det viktigaste för honom är att tiden går så fort som möjligt och 

slutna anstalter har ett striktare schema och tidigare inlåsningstider som ger den effekten. En 

öppen anstalt ger honom däremot bättre möjligheter till att utöva fysisk träning vilket är 

viktigt då det förlöser aggressioner och avstressar honom. Han har vidare känt sig motarbetad 

av en anstalt då hans fysiska tillväxt förhindrades i ett riskförebyggande syfte. För honom 

består det ideala bemötandet från personalen av att de är ärliga, söker en informell kontakt 

och framförallt bemöter honom som en medmänniska. På den nuvarande anstalten upplever 

han kontakten med hans kontaktperson som sparsam och bristfällig då denne är otillgänglig 

och oengagerad i hans fall. Han beskriver även att den nuvarande anstalten saboterar för 

honom då de har avslagit en ansökan som har godkänts av frivården och tidigare anstalter. 

Han uttrycker vidare en saknad efter hans flickvän och uppskattar de möjligheter som finns 

till att ta med besökare ner till bostadsrummet då detta känns mindre konstlat än om de skulle 

ses i ett besöksrum. Han uppskattar även att det finns goda möjligheter till att kunna ringa i 

stort sett när han vill. Permissionerna upplevs som viktiga delmål som förenklar 

verkställigheten samtidigt som han blir överstimulerad av nya intryck under dem och känner 

sig psykiskt utmattad samt nedstämd vid permissionens slut och återkomst till anstalten. Detta 

är dock tillfälligt och kort där efter längtar han till nästa permission igen. Han ger uttryck för 

ambivalenta känslor gentemot den nuvarande anstaltens sociala umgänge då han uppskattar de 

relationer som han har knutit under anstaltsvistelsen samtidigt som det i början var svårt att 

orientera sig bland andra då han inte ville beblanda sig med de som har begått ett sexbrott. 

Det förändrades när han hittade en passande umgängeskrets som kunde delge honom den 

informationen kring andra intagna. Generellt upplever han en utökad toleransförmåga 

gentemot främlingar då ett bråk innebär att han själv kommer få ta konsekvenserna. Han 

känner också att anstalter ofta gör felaktiga bedömningar och delar ut oproportionerliga straff, 

att det finns för mycket pappersarbete som försvårar ärenden och att kriminalvården 

motarbetar honom genom att begränsa hans möjligheter till att förbereda inför frigivningen 

(ex. betala räkningar). Han känner dock att anstaltsvistelserna har fått honom att uppskatta 

vardagen och de triviala sakerna i livet mer.   

7.4 Fenomenets specifika struktur utifrån intervju 4 

  
I och med sin höga ålder upplever intervjuperson 4 sin nuvarande verkställighet som 

problematisk. Han ser det som ett misstag att han hamnade här och uttrycker att han nu vill 
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bryta med sitt tidigare liv för att kunna spendera sin pension på utsidan. För att göra detta 

känner han att det är nödvändigt för honom att isolera sig själv från andra klienter då han 

associerar dem med allt det han nu vill ta avstånd från. När han var yngre var det mer trivialt 

för honom att hamna på en anstalt och att det besvärade honom mer i takt med att han blev 

äldre. Intervjuperson 4 uttrycker att han accepterar sin situation och bestraffning och att det nu 

är viktigt för honom att verkställighetstiden avverkas så snabbt som möjligt där hans 

sysselsättning har en viktig funktion i att påskynda tiden. Det spelar ingen roll för honom var 

han avtjänar sin tid utan det är snarare att han avtjänar den som är av betydelse. Även tidiga 

inlåsningstider samt strikta och tydliga dagsscheman får dagen att gå förbi fortare, vilket är 

typiskt för slutna anstalter av säkerhetsklass 1 och 2. Ändå menar intervjuperson 4 att han inte 

har några framtidsplaner eller något att direkt se fram emot efter sin frigivning. Han uttrycker 

snarare en oro över vad som kommer hända och om han har någonstans att ta vägen. Han 

upplever att personalens arbetssätt är väldigt varierad där de antingen är flexibla och 

överseende, vilket han uppskattar, eller så tillämpar de bestämmelser på ett bokstavligt och 

okänsligt sätt. Han uttrycker ambivalenta känslor kring permissioner då han dels ser dessa 

som förlösande och avkopplande samtidigt som de väcker en oroskänsla över hur dessa 

anstränger hans ekonomiska situation. Under permissionerna brukar han besöka vänner men 

upplever att detta inte skänker honom mer än en nostalgisk känsla och att han ser sig själv 

som en börda de gånger han spenderar natten där. Återkomsten till anstalten från permission 

upplevs inte som besvärande då det inte har en inverkan på den tid han har kvar på sin 

verkställighet. När han var yngre upplevde han tillfälligt återkomsten som en förnyad 

inställelse. Han upplever även sig själv som en börda för samhället och sin familj om han 

skulle acceptera ett ekonomiskt bidrag för att kunna gå ut på en permission och anpassar 

därmed hans permissionstider efter det hans kapital tillåter. Intervjuperson 4 trivialiserar 

betydelsen och de anledningar hans familj skulle ha för att komma och besöka honom och att 

han begränsar därför deras kontakt till de gånger han är ute på permission. Han upplever inte 

att anstaltsvistelsens funktion har varit att rehabilitera honom utan snarare att undanhålla 

honom från resterande samhället.    

7.5 Fenomenets specifika struktur utifrån intervju 5 
 

Även intervjuperson 5 beskriver att upplevelsen av anstaltslivet skiljer sig markant mellan 

anstalter av olika säkerhetsklasser. Under vistelsen på en anstalt av säkerhetsklass 1 upplevde 

han en distans mellan personal och intagna, det var opersonligt och sterilt. Kriminalvårdarna 

var inte benägna i att engagera sig i hans psykiska hälsotillstånd eller i att bemöta hans behov 

utan hänvisade honom istället till en psykolog. Under den här perioden hamnade han även i 

isoleringscell p.g.a. psykiska besvär, vilket förvärrade hans hälsotillstånd. Han beskriver att 

han hanterades respektlöst av vårdarna och att intagna delade ut diverse bestraffningar och 

sanktioner om man som intagen hade för mycket kontakt med personalen. Det viktigaste för 

intervjuperson 5 under hans verkställighet är att kunna upprätthålla en god relation till sin 

familj och detta behov tillfredställdes väl på den första anstalten då han hade minst tre 

besöksdagar i veckan och hans familj kunde låna en övernattningslägenhet. Han upplevde 

även personalen som mer tillmötesgående och medmänskliga under dessa besökstider.  

När han anlände till nästa anstalt med säkerhetsklass 2 upplevde han en frihetskänsla och 

utökade rörelsemöjligheter samt att han nu var på rätt väg. Det fanns fler möjligheter till 

självhushåll på 2an och relationerna mellan vårdare och intagna var mer lättsam och 

informell.   

På den nuvarande anstalten har han fått ytterligare mer ansvar över hans eget liv och han ser 

något positivt i att hans problemlösande och kreativa tänkande börjar utmanas i och med 
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detta. Vilket inte inträffade tidigare då han inte var betrodd till att kunna hantera ett sådant 

ansvar. Han beskriver möjligheten till att ta med besökare till bostadsrummet som ett positivt 

inslag då detta ökar deras förståelse för hans nuvarande livssituation. Han beskriver 

personalen på den nuvarande anstalten som hjälpsam och tillmötesgående och att han är av 

trosföreställningen att man blir behandlad av andra som man själv behandlar dem. Han ger 

dock också uttryck för att personalen kan vara överdrivet optimistiska i ärenden och att ett 

negativt beslut i dessa fall har förödande effekt på honom då ett positivt besked uppskattas 

mer inne på anstalten än utanför. Därför är en orubblig ärlighet en egenskap som han 

uppskattar hos en kriminalvårdare. En annan är att de inte endast underrättar honom om 

skyldigheter utan också tar initiativ till att komma med goda men realistiska råd. Han 

beskriver att hans kontakt med nuvarande kontaktperson är god men också att han har fått 

byta kontaktperson ett par gånger och att detta har varit påfrestande. 

Intervjuperson 5 uppskattar möjligheten till att åka ut på permissioner då han under dessa får 

träffa familjen. Dock känner han att tiden inte räcker till för att viga tillräckligt med 

uppmärksamhet till allt som behöver det och att denna oförmåga gör att han kan känner sig 

nedstämd vid återkomsten till anstalten. Det är ansträngande att upprätthålla kontakten till 

dem under tiden han är på anstalten då lönen är undermålig och telefonkorten är överprisade. 

Detta gör att han måste prioritera bort kontakten till vänner och bekanta. 

Det sociala umgänget på den nuvarande anstalten ser han som påtvingat men att han har hittat 

och kan röra sig mellan flera umgängeskretsar där han har meningsfulla relationer till andra. 

Han engagerar sig mycket i de som kommer nya till anstalten för han vet själv hur det var 

första gången man stiger in på den.  

7.6 Den generella strukturen av fenomenet                                

 

De konstituenter som jag hävdar utgör den generella strukturen av fenomenet att leva ett liv 

på en anstalt utifrån min empiri är följande, inom anstaltslivet upplevs:  

 ett närvarande moment av oförutsägbarhet  

 ett behov av den genuint engagerade kriminalvårdaren 

 en komplikation av utomstående relationer  

Nedan följer en redogörelse av varje konstituent och hur uttrycken för dem kan variera mellan 

intervjudeltagarnas utsagor. 

7.6.1 Ett närvarande moment av oförutsägbarhet 

 

Ett närvarande moment av oförutsägbarhet innebär att de intagna upplever att beslut ofta är av 

en oförändlig natur, att löften och försäkringar saknar trovärdighet och att det är svårt att veta 

hur man ska bemöta eller hur man kommer bli bemött av personalen. 

I det inledande citatet beskriver intervjuperson 1 hur hans vardagsinställning ser ut under 

verkställighetstiden och hur det påverkar honom: 

Ja, t.ex. att man har ju lärt sig, eller de flesta som har suttit ett tag i fängelse, man har lärt 

sig att ett beslut… eh… idag inte är samma beslut som i morgon. Många får väldigt 

negativa beslut. (…) man hamnar i någon slags stadium där man försöker att inte ha för 

stora förhoppningar… man försöker bara klara av dagen.  
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I den här utsagan ser vi hur intervjuperson 1 ger uttryck för att anstaltens beslut generellt är av 

negativ innebörd för de intagna och att han aldrig känner sig försäkrad om att ett beslut 

kommer att bestå tills det väl verkställs. Denna föreställning har vidare haft implikationer på 

hans generella inställning till ärenden som behandlas då han inte tillåter sig själv att ha en 

optimistisk attityd gentemot dessa. 

Nedanstående citat från intervjuperson 3 vittnar också om hur intagna aldrig kan känna sig 

helt säkra i vad en ärendeprocess kommer resultera i.    

Aa, man blev ju förbannad alltså, de… att de sätter, jag har varit här i två veckor liksom, 

men de ska sätta… käppar i hjulen för mig när jag har varit på en anstalt i flera månader 

och de ger mig godkänt och frivården ger mig godkänt. Och sen kommer de här som inte 

känner mig och ska förstöra allting. Det är inte så kul. Utan det känns som man blir 

motarbetad hela tiden.  

Intervjuperson 3 beskriver hur hans ansökan om fotboja hade fått ett godkännande från flera 

instanser och att allting indikerade på att ärendet till slut skull verkställas. Men att dessa 

förhoppningar sedan raserades efter han hade anlänt till den nuvarande anstalten och fått ett 

nekande från deras sida. Den sista delen av citatet vittnar också om hur denna händelse har 

påverkats hans generella inställning till Kriminalvårdens verksamhet.   

De intagna beskrev vidare att de har fått löften eller försäkringar från den nuvarande eller 

tidigare anstalter inom diverse ärenden som upplevdes som betydelsefulla för dem, löften och 

försäkringar som sedan inte förverkligas. Nedanstående citat exemplifierar hur en 

intervjuperson 4 beskriver sin upplevelse av detta:  

Det enda som oroar mig för är om det kommer fås fram någon bostad.(…)De har ju lovat 

det hela jävla tiden. Jag trodde ändå att de skulle fixa fram en bostad åt mig. Men nu finns 

det ju inga bostäder. Så det är… då börjar det kännas en viss oro. Var ska man bo när man 

kommer ut.   

I ovanstående citat beskriver intervjuperson 4 ett löfte som fortfarande hänger i luften vars 

utfall han ännu inte kan vara säker kring. I nästkommande citat beskriver intervjuperson 5 om 

hur en försäkran om förflyttning snabbt förändras till något annat: 

’Det är ju samma sak som, samma gjorde de ju på tvåan innan jag skulle hit va, då säger 

han såhär att ’jamen du, vet du, bara du har varit på din första permission här nu då sak du 

få fara på en klass trea, det blir toppen för dig.’ Toppen säger jag, sen så helt plötsligt, mitt i 

alltihopa när jag har varit på min första permission och kommit tillbaka (…) och veckorna 

går och månaderna går, så jag mena, vad är det som händer? ’Ja, vet du, vi ska fundera på 

det där.’ Vadå fundera, nu har ni ju sagt åt mig att vi ska göra såhär efter min första. Varför 

gör vi inte så, har det hänt någonting eller? (…) då måste det ha kommit upp nå nytt som ni 

funderar över. ’Nä, utan vi börjar ju få så hemskt lite fångar på den här anstalten nu, så 

liksom, det känns ju så dumt att skicka iväg dig i onödan också.’ 

Intervjuperson 5 beskriver att han har fått en försäkran om att han efter den första 

permissionen ska förflyttas till en annan anstalt som explicit skildras som något merpassande 

för honom. Fortsättningsvis går tiden och på grund av hans brist av erfarenhet i vad som är 

praxis på anstalten vet han inte vad som är nästa steg eller var initiativet till förflyttningen 

skall komma ifrån. Till slut får han veta att flytten till den nya anstalten kommer att ställas in 

av anledningar som för honom framstår som motsägelsefulla då det var dem som trodde att en 

annan anstalt skulle passa bättre för honom.  

Slutligen framgår det från intervjuerna att det finns en viss osäkerhet hos några av 

intervjudeltagarna i hur kompetenta personalen är i att hantera klientelet och oroliga 

situationer som uppstår. Nedanstående citat från intervjuperson 2 illustrerar detta:   



29 
 

Vissa månader det är tydligt, man ser direkt att många backar och inte ens vill prata med 

kontaktpersonerna på sommaren, varför? På sommaren går alla på semester, de som var 

rutinpersonalen, de går och då använder dem vikariat. Vad är en kriminalvårdare? En 

kriminalvårdare som jobbar som vikariat går på en kurs under två veckor och gör ett test 

och bär blå kläder och kommer och jobbar som kriminalvårdare och blir din kontaktperson. 

Hon/han vet inte ett enda dugg om regler som finns inom kriminalvården, du slår till… 

psykiskt med allt möjligt, de finns personal där som ger dem vägledning, men de finner 

inte, det är en brist på personalen, det är därför alla händelser som händer, de som får knall 

de som blir isolerade de som blir… bråken som finns i på anstalten, det är tydligt, som dag 

och natt. P.g.a. ingenting slåss de med varandra, de där, de kan inte hantera det här.  

I citatet beskriver intervjuperson 2 att han upplever en tydlig skillnad i anstaltens klimat under 

sommarperioden då vikarier tillfälligt tar över ordinarie personals arbetsuppgifter på heltid. 

Han ger uttryck för att sommarvikarier är undermåligt förberedda för uppgiften och hanterar 

generellt klientelet och aggressiva sammandrabbningar sämre än ordinarie personal som har 

mer erfarenhet. Att vara på en anstalt där personalen inte kan hantera och förutse sådana 

sammandrabbningar ökar således känslan av osäkerhet och att det när som helst kan inträffa 

något obehagligt.  

Samma person beskriver vidare att han upplever en osäkerhet kring hur han ska bemöta 

personalen på en daglig basis: ”Eftersom du inte kan känna den där personalen, idag han 

skrattar, imorgon är han så… Idag han är inte på bra humör, imorgon han kommer inte ens 

svara hej till dig när du säger hej.”  

7.6.2 Behovet av den genuint engagerade kriminalvårdaren 

 

Ytterligare ett essentiellt drag av anstaltslivet är det under verkställigheten finns ett behov av 

att ha genuint engagerade kriminalvårdare på anstalten. Detta betyder att vårdarnas närvaro 

och hjälpsamhet i ärenden inte är tillräckliga i sig utan att de också måste vara genuint 

engagerade i deras klienters situation, vara uppmärksamma, tillmötesgående och även kunna 

agera som ett emotionellt stöd. 

I det kommande citatet beskriver intervjuperson 5 en situation där han under sin första 

anstaltsvistelse på en 1a kände sig nedstämd och sökte sig till en kriminalvårdare för att 

åtgärda detta. 

Det var inget, det fanns inget som blev personligt, det var inte så att man kunde sätta sig ner 

och prata med någon vakt på så vis, liksom att ”du jag mår dåligt över det här, för att det 

här känns jättejobbigt” utan då var det liksom, ”du jag mår dåligt och skulle behöva prata 

med någon” ja, då vart det psykolog och så vart det isolering för då var man 

självmordsbenägen. (…) ibland så räckte det att om man mådde dåligt att surra, att surra ur 

sig, alltså prata av sig lite 10 minuter så mår man bättre sen, näe, men det tyckte jag var 

jättejobbigt liksom, det var ungefär som att man inte fanns för dem (…) 

Intervjuperson 5 beskriver att det han sökte var någon professionell på anstalten som kunde 

engagera sig i hans problem och som han kunde samtala med några minuter i ett för honom 

terapeutiskt syfte. Istället blev det hela mycket förstorat enligt honom och han hamnade till 

slut i isoleringscell.  

Nästa citat som är taget från intervjuperson 3 beskriver vad han uppskattade med personalen 

som arbetade med honom under hans tid på en anstalt av säkerhetsklass 2. 

(…) det var… underbart alltså. Bästa personalen. De var humana och du, liksom, de… 

kollade till att du mådde bra, snackade med dig utan att vara… aa, över dig eller vad man 

ska säga. De va humana och kunde vara kompis med i stort sätt. De, alltså, de gjorde sitt 
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jobb och det var liksom inte något knas så men de kunde fortfarande vara humana och 

snacka med en och det var, aa, stor skillnad. 

Citatet vittnar om att den personalen som arbetade med intervjuperson 3 var de som kunde 

balansera den formella delen av deras relation med den informella och på så vis lyckas med 

företaget att inte skapa en distans mellan dem.  

Intervjuperson 2 beskriver nedan ett möte med en kriminalvårdare som han upplevde som inte 

särskilt tillmötesgående när han konfronterade denne efter att behövt vänta ovanligt länge på 

att få assistans i ett ärende: 

Det var en, det var jag som pratade med en av dem där… vakterna och då fick jag ’du 

kommer inte hit för att festa, du ska vänta’. (…) Även om jag kommer och, eller, jag 

träffade så jävligt otrevliga personal som inte bryr sig om folket. Kastade ut från kontoret 

och började käfta emot och sånt eftersom han sitter bakom bord, det är han som bestämmer 

(…)Det blir hat och hat. Man samlar hat men det här går inte någonstans. Det går inte 

någonstans.   

I citatet beskriver intervjuperson 2 att han blev nekad möjligheten till att konfrontera 

kriminalvårdaren och blev istället utkastad från kontoret, vilket fick honom att börja känna ett 

hat växa inom sig mot den här personen. I nästa citat bevittnas samma deltagares upplevelser 

av tillvägagångssättet hos annan personal från samma anstalt. 

En tjej som jobbade, eller en kvinna som jobbade och en kille som han var min 

produktionsledare, jag fick mycket beröm av dem, det var de som hela tiden som hela tiden 

gav mig det där hoppet. (…) Men däremot, när jag träffade de där två personerna som bryr 

sig om mig och pratar med mig, (…) det är därför vi respekterade dem jättemycket. Så fort 

det hände någonting, ni får gärna gå till det där rummet, vi accepterar det, vi går. 

Han beskriver att hans produktionsledare gav honom ett emotionellt stöd och senare i 

intervjun att de också brydde sig och gjorde sig tillgängliga för att lyssna på hans problem när 

han inte mådde bra psykiskt. Detta resulterade i att de fick mer respekt för honom och att han 

också respekterade dem tillbaka och lyssnade på vad de hade att säga till honom. 

Det slutliga citatet plockar jag från intervjuperson 1 som talar om hur han upplever kontakten 

med personalen på den nuvarande anstalten:  

Jag tycker att, eh, jag det är inte så… vi… man gör ju inte så mycket med kriminalvårdarna 

liksom, det blir inte så att man går och spelar pingis med någon och det vore ju jättetrevligt 

om man kunde ta tag i en vårdare och säger kom vi drar och lirar badminton. Jag tror det 

skulle vara avväpnande, lite det här att dom är kriminalvårdare och vi är intagna (…) jag 

tror det kanske skulle rita lite gränser och mjuka upp lite relationer och tror kanske vårdarna 

kanske skulle lära känna människorna, de intagna lite mera, på ett naturligt sätt (…) det är 

fruktansvärt trevligt och du känner ju en väldigt stark värme om någon har brytt sig.  

Intervjuperson 1 känner att han har en god professionell relation med kriminalvårdarna på 

anstalten och att de hjälper honom i hans ärenden. Samtidigt känner han en avsaknad av 

informell kontakt dem emellan där de lärde känna varandra på ett annat plan och att varje 

omtanke, där han upplever att en vårdare har uppmärksammat och brytt sig om honom, är 

behaglig. 

7.6.3 Komplikationen av utomstående relationer 
 

Att leva på en anstalt skildras dessutom av att relationer som de intagna har till familj och 

vänner kompliceras under verkställighetstiden. Det blir fortsättningsvis ett utmanande företag 

för den intagne att fördela tid och resurser i syfte underhålla eller reparera dessa relationer 
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samt öka förståelsen hos andra för situationen han befinner sig i. Dessa komplikationer når 

alltså en djupare mening än att inställelsen endast försvårar upprätthållandet av en 

regelbunden kontakt med dem, det framgår att själva fängslandet adderar ett nytt element i 

deras relation som de måste kämpa med att hantera. Följande utdrag från intervjuperson 5 där 

han talar om hans relation med hans sambo vittnar om detta: 

Och liksom, hon är ju hemma och sköter allt slit, fyra barn liksom och hus och hem och 

allting, arbetslös liksom, på socialbidrag numera så hon lever ju i en fruktansvärt pressad 

situation (…)Då kommer det ju tillbaka, aa, det är så jävla lätt för dig att säga som bara 

ligger där nere och inte gör ett skit liksom och du har det så bra där, inga barn som stökar, 

du behöver inte laga mat, du behöver inte städa, aa, hela den biten kommer då va. Så på så 

sätt så sa jag, aa, absolut, jag har inte det, men jag har massor av andra saker som är 

fruktansvärt jobbiga för mig här. Så det är jättesvårt tror jag för en anhörig utanför å förstå 

situationen här inne 

Intervjuperson 5s sambo har enligt honom en initial uppfattning om att anstaltslivet är helt 

fritt från besvär och han känner att det är svårt, om inte omöjligt att förklara för henne att det 

inte är det då hon inte kan förstå utan att ha egna erfarenheter av fenomenet. Det som framgår 

ur citatet är att det uppstår en asymmetri mellan intervjuperson 5 och hans sambo i förståelsen 

av vad anstaltslivet innebär, vilket han beskriver som ett komplicerat företag att hantera.  

I nästa citat beskriver intervjuperson 1 hur den kontakt han har med familj och vänner ser ut 

när han befinner sig på anstalten:  

Det känns konstlat, det känns som att jag måste bära upp dem, jag måste… jag känner 

nästan att jag måste få dem att förstå att jag är okej och att de inte liksom behöver ”dadda” 

med mig och såhär, utan jag vill ju att de ska vara sig själva. Det är lika med polara med, de 

kanske har varit på någon upplevelse, kanske en båtresa eller gjort något upplevelse… ett 

gig eller något, då kanske de inte vill berätta det för mig för att de tror att det kommer göra 

mig ledsen för att jag missade det. Men det är precis tvärtom, jag vill höra, jag vill höra att 

livet finns och att det händer och att en vacker dag kanske hamnar där, i livet. 

Intervjuperson 1 beskriver också han att det uppstår en asymmetri i relationen mellan honom 

och hans vänner/familj. De känner utifrån från intervjuperson 1s upplevelser att de måste 

förskona honom från historier om angenäma händelser på utsidan för att han omöjligen kan 

uppleva dessa från den situation han befinner sig i. Intervjuperson 1 reduceras till någon som 

måste undanhållas verkligheten och bemötas på ett speciellt sätt. Att relationerna upplevs som 

asymmetriska av intervjuperson 1 framgår också från att han vill att de ska vara sig själva 

vilket betyder att de in facto har förändrats från ett tillstånd till ett annat och att det första var 

mer uppskattat av honom.  

I nedanstående citat beskriver intervjuperson 4 om hur han upplever att åka ut på en 

permission som sträcker sig över natten och han behöver hitta någonstans där han kan 

spendera den:  

Jag har ingen… jag åker ut här, då ska jag förlita mig på andra. Åka hem till dem och bo 

hos… och sådana saker. Därför känner… därför tappar man känslan för att gå ut. Det vore 

annat om jag hade ett eget krypin, att åka hem till. Då skulle jag gärna ha… ett par dagar 

ledigt va. Som det är nu så räcker det med några timmar (…) Jag har själv satt mig här så 

att då ska jag inte kosta pengar, kosta pengar för omgivningen. (…) Ja… varför ska jag leva 

på andra för?  

Intervjuperson 4 beskriver tidigare i intervjun att det är avkopplande och att han tycker om att 

åka ut på permissioner för att träffa familj och vänner som han inte har träffat under en längre 

tid. Han upplever sig som en börda först när han måste spendera natten hos dem och den kan 

inte heller spenderas på anstalten. Det framgår också att denna känsla inte kommer att 
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försvinna förrän han har ett eget hem att kunna återvända till och att detta inte kommer ske 

efter hans frigivning.  Till dess kommer intervjuperson 4 nödvändigtvis behöva uppleva att 

han kan vara en potentiell börda i relationen till familj och vänner.  

I följande citat beskriver intervjuperson 3 hans tankar och känslor kring hur det är att få besök 

av hans flickvän och hur det skiljer sig från en tidigare anstalt och den nuvarande. 

Det är stelt, jobbigt och tråkigt. Nä, det finns en soffa och det… näe. Så har du liksom, aa 

du har inte träffat någon på flera månader först och sen sitter du i ett besöksrum och du har 

två timmar på dig att träffa henne och det är stressigt och det är… stelt och inge kul utan… 

näe. 

Det är skönt, där kan du både sitta inne i vardagsrummet och ta en fika om du vill eller gå 

in på rummet och kolla på tv eller… det är skönt, här kan man ta med både morsan och 

tjejen kan komma och det är liksom, det blir på ett annat sätt 

Intervjuperson 3 beskriver tidigare att han uppskattar att träffa flickvännen under 

permissionen i en hemmastadd miljö. Den dåvarande anstaltens förutsättningar för besök var 

att de endast kunde ses i ett besöksrum under en kortare tid och detta menar han har en 

negativ inverkan på besökets kvalité och att det känns konstlat och onaturligt. Däremot 

upplever han att de kan spendera kvalitetstid med varandra på den nuvarande anstalten då det 

sker under premisser som ökar deras frihet. Det framgår från citaten att förutsättningarna för 

besök har en betydelse för intervjuperson 3 och hur han kan underhålla relationen till 

signifikanta andra.   

Avslutningsvis lyfter jag fram ett citat från intervjuperson 2 där han kort talar om hans 

relation till familjen och hur den ser ut under hans verkställighet. 

Vissa har accepterat, vissa har inte accepterat. I mitt fall kommer de inte acceptera att jag 

har hamnat här. 

Citatet visar på argumenterbart svåraste formen av komplikation där de har slutat accepterat 

honom efter han har blivit dömd och fängslad. 

8. Diskussion 

I uppsatsens avslutande kapitel kommer jag diskutera den föreliggande studiens resultat och 

försöka utveckla förståelsen för det genom att sätta det i relation till mitt syfte och 

frågeställning samt diskutera hur det kan förstås utifrån ett livsvärldsperspektiv och slutligen 

också visa på vilken plats min studie tar i förhållande till tidigare forskningsbidrag.  

8.1 Resultatet i relation till syfte, frågeställning och livsvärldsperspektivet 
 

Studiens syfte har varit att öka förståelsen för samt beskriva intagnas erfarenheter av 

anstaltslivet i Sverige och vidare gestalta de meningar som utifrån deras beskrivningar är 

fenomenets mest invarianta. Resultatet som studien gav visar på att upplevelsen av 

anstaltslivet konstitueras av ett konstant närvarande moment av oförutsägbarhet, ett behov av 

den genuint engagerade kriminalvårdaren samt att utomstående sociala relationer 

kompliceras. Detta visar således på det invarianta hos upplevelsen av fenomenet men för att 

utveckla förståelsen för detta resultat vill jag fortsättningsvis sätta det i relation till existentiell 

filosofi, livsvärldsperspektivet och de fenomenologiska begrepp som tidigare presenterades i 

uppsatsen. 



33 
 

Det jag inledningsvis vill framhäva som centralt för upplevelsen av anstaltslivet är att det är 

något som har fundamentalt existentiella implikationer för de som har erfarit det. Utifrån 

Yaloms tolkning av Heideggers begrepp kastadhet framgår det att den värld vi lever i har 

funnits där innan vår egen existens och kommer förmodligen att också finnas där efter vår 

död. Att vi kastas in i världen betyder att vi inte själva bestämmer var, när och under vilka 

förutsättningar vår exitsens i världen påbörjas. Vi kan exempelvis inte bestämma över våra 

föräldrars ekonomiska förutsättningar, vilken klass vi föds in i eller om vi ens kommer att 

födas fria. Således kastas vi något våldsamt in i världen där dessa förutsättningar bara finns 

där för oss från början och som vidare kommer att begränsa de alternativ som står till vårt 

förfogande i vårt sökande efter självförverkligande. Jag tror att existentialistiska filosofer som 

Heidegger ändå skulle argumentera för att det i slutändan enbart är individens eget ansvar att 

utifrån dessa grundförutsättningar navigera sig fram och sträva efter att bygga upp ett 

autentiskt levande. Att placeras på en anstalt tror jag kan relateras till detta på flera sätt. Innan 

jag går in på hur vill jag först också väva in begreppet fallenhet och grundlöshet. Fallenhet 

beskriver Yalom utifrån Heidegger som det läge vi är i när vi befinner oss i en familjär 

omgivning och tillåter oss själva att sjunka in och uppslukas av den. Detta betyder att vi lever 

våra liv men vi verkar inte göra några aktiva val i det utan snarare endast sveps med i 

ögonblickets omständigheter, vilket vidare alienerar oss från vår existentiella situation. Detta 

kan betraktas som antitesen till att ta ansvar över sitt eget liv och leva autentiskt då individen i 

det ’fallna läget’ avsäger sig sin potential till att leva sitt liv som hon själv vill för att istället 

samtycka med att leva på det sätt som förväntas av henne. Grundlöshet kan kort definieras 

som upplevelsen av att inte känna sig existentiellt hemmastadd i den situation man befinner 

sig i. Detta menar Yalom kan begripliggöras genom att sätta begreppet i relation till 

kastadheten och att människan är sitt eget livs författare. Det är under de livsmoment som vi 

kommer till insikten om att det i slutändan är vi själva som ansvarar för våra liv som kan vara 

omskakande, ångestfyllda och kusliga. Allt detta bidrar tillsammans till en känsla av 

grundlöshet i tillvaron (Yalom, 1980:357ff).   

Utifrån det resultat som den föreliggande studien visar på tror jag att man som intagen, precis 

som många andra, lever i det här ’fallna läget’ innan själva verkställighetstiden börjar. Livet 

på utsidan är familjärt, tryggt och man känner igen de rutiner samt intryck man upplever om 

dagarna. Att sedan placeras på en anstalt är att kastas (oavsett viljan) in i en värld (anstalten) 

som innebär helt nya strukturer som individen måste förhålla sig till och lära sig att hantera. 

Dessa strukturer har också funnits där innan och kommer förmodligen att fortsätta att finnas 

där en längre tid framåt, det är alltså upp till individen att justera sig till omgivningen och inte 

tvärtom. Jag vill argumentera för att detta förtydligar just hur människan kastas in i vissa 

situationer och hur hennes alternativ begränsas av de omständigheter som hon befinner sig i. 

Resultatet visar till exempel att omständigheterna kräver av de intagna att de behöver arbeta 

hårdare med att underhålla sociala relationer, hantera en konstant oförutsägbarhet och förlita 

sig mer på främmande människor under vardagen. Detta måste betraktas som en enorm 

omställning för många som förmodligen också skakar den existentiella grund de står på. En 

sådan upplevelse av genomgående ostabilitet i livet menar jag kan liknas vid den av 

grundlöshet som jag redogjorde för i föregående stycke.  

Att uppleva en genomsyrande grundlöshet kan som jag tidigare nämnde vara mycket 

ångestfyllt då individen konfronteras av existentiella frågor som inte är helt enkla att besvara. 

Därför kan det vara förlösande att falla ner och låta sig svepas med i omvärlden då vi 

förskonas från att behöva erkänna oss själva som detta suveräna subjekt som ansvarar för sitt 

eget liv.  Enligt Yaloms (1980:359) tolkning av Heidegger innebär detta dock att vi inte 

tillåter oss själva att leva ett autentiskt liv och att det är ångesten som guidar oss tillbaka till 

det autentiska levandet där vi lever ’vårt eget’ liv och inte genom de andra. Det som 
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avslutningsvis blir intressant att fråga sig i den här diskussionen är om den möjliga 

grundlösheten som upplevs i relation till att bli kastad in i anstaltslivet faktiskt kan gynna 

individen genom att lyfta ur denne från det tidigare fallna läget och ge henne existentiell 

utvecklingspotential genom den immanenta ångesten. Med andra ord, kan anstaltsvistelsen 

vara behjälplig i att få individen att börja leva mer autentiskt? Eller är det kanske tvärtom, 

verkar anstaltslivet och dess strukturer för att placera de intagna i det fallna läget där de 

strävar efter att leva på det sätt som förväntas av dem från anstalten för att undvika 

reprimander och bestraffningar vilket senare kan belönas form av tidigare åtkomst till 

frigivande förberedelser som exempelvis fotboja (vilket vanligtvis är något eftertraktat hos 

intagna). Det som i alla fall kan sägas i frågan är att mötet med ångesten som ackompanjerar 

grundlösheten kan betraktas som den punkt där individens fundamentala frihet avslöjas då 

hon själv kan välja mellan att leva autentiskt eller fortsätta leva i det liv som styrs av externa 

krafter. Men om man jämför livet utanför anstalten med det inom den går det att argumentera 

för att intagna kontrollerar långt färre aspekter av deras eget liv och det skulle således också 

kunna diskuteras om denna grupp av människor fortfarande besitter den här friheten och i så 

fall hur. Kan de utifrån de aktuella omständigheterna aktivt välja att leva autentiskt? Dessa är 

alla frågor som skulle kunna vara intressanta för framtida studier. 

För att förstå hur och varför det finns ett behov av den genuint engagerade kriminalvårdaren 

anser jag det vara fördelaktigt att diskutera detta i relation till livsvärldsperspektivets centrala 

begrepp intersubjektivitet och appresenterade föremål. Även om de intagna lever inom och 

inte kan gå utanför sin egen livsvärld framgår det tydligt att de är medvetna om att 

kriminalvårdarna på anstalten har ett visst mått av förståelse för deras situation. Det är vidare 

önskvärt att kriminalvårdarna med denna förståelse som grund också lyssnar, respekterar och 

uppmärksammar dem och deras unika behov. Detta belyser tydligt den intersubjektiva 

aspekten av livsvärlden då medvetenhet om att ett subjekt kan förstå ett annat vittnar om att 

deras livsvärldar i någon mån överlappar varandra. Även om de överlappar måste vi ändå vara 

medvetna om att vi här talar om en subjekt-subjekt relation där den intagnes subjektivitet är 

direkt onåbar för kriminalvårdaren. Vilket i sin tur betyder att kriminalvårdaren nödvändigtvis 

måste använda sig av empatiska förmågor och fantasi för att föreställa sig själv i den situation 

som den intagne befinner sig i. Den intagne kan således betraktas som noema för 

kriminalvårdarens noesis, som objektet för dennes intentionella medvetande. Vidare kan de 

intagnas känslor och tankar betraktas som appresenterade föremål då dessa inte kan upplevas 

direkt på samma sätt som ett fysiskt utseende. Till skillnad från ett objekts appresenterade 

föremål kan dessa hos ett subjekt inte medvetandegöras hos kriminalvårdaren genom fysisk 

manipulation utan måste tillhandahållas genom empatiska förmågor och språklig 

kommunikation. Fenomenologin presenterar dock ingen utförlig förklaring till varför ett möte 

mellan den intagnes och kriminalvårdarens livsvärldar kan ha en nästan terapeutisk effekt som 

det framgick från den föreliggande studiens resultat att det kan ha och som även var önskvärd. 

Inom anstaltslivet upplevs vidare ett moment av oförutsägbarhet i vardagen. För att förstå 

denna konstituent hos fenomenet ytterligare tror jag att det är fruktbart att sätta det i relation 

till begreppet natural attitude. Att leva på anstalten, följa rutiner, scheman och andra 

strukturer innebär att vardagen blir förutsägbar och de intagna således behöver inte reflektera 

mycket över vad som händer eller vad de själva gör. Att sedan behöva leva under en konstant 

osäkerhet över huruvida beslut som har tagits är bestående eller om personalen kommer att 

bemöta dem på samma sätt som dagen innan kan betraktas som ett tydligt avbrott i denna 

natural attitude. Konsekvensen av detta blir att de intagna inte längre kan förhålla sig till livet 

på ett förreflexivt manér utan måste istället aktivt betänka situationen som de befinner sig och 

vilka möjliga framtidsutsikter som väntar dem. Att röra sig över detta vardagliga 
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förhållningssätt verkar vidare vara psykiskt påfrestande och att kunna hantera samt föra sig 

själv tillbaka till det är en förlösande egenskap under verkställighetstiden.   

Avslutningsvis vill jag diskutera hur förståelsen för intagnas upplevelser av anstaltslivet kan 

utvecklas genom att hänvisa till livsvärlden och meningshorisonters möten. För mig har den 

fenomenologiska forskningsprocessen närmast bestått i att undersöka andras livsvärldar 

genom att slå en brygga mellan deras livsvärld och min egen. Genom att skapa ett gott möte 

där min egen meningshorisont har mött andras har jag således haft möjligheten till att ta del 

av andras erfarenheter så som det upplevs av dem. Jag menar vidare att detta inte är exklusivt 

för den fenomenologiska forskningsprocessen vilket den föreliggande studiens resultat är en 

tydlig indikation på. Resultatet pekar som sagt på att anstaltslivet upplevs komplicera de 

sociala relationerna som lämnades kvar på utsidan och att en stor del av den här 

komplikationen verkar vara att familj och vänner inte förstår den levnadssituation som den 

intagne befinner sig i. Det blir således ett företag för den intagne att sammanfoga dessa två 

element som är anstaltslivet och familjelivet för att få dem att fungera i harmoni i hans liv 

som helhet. Det resultatet också visar är att detta görs just genom ett möte av 

meningshorisonter. Att få familj och vänner att förstå den situation som den intagne befinner 

sig i och tvärtom innebär att det måste ske ett sådant möte där parternas förståelse för 

varandras situation ökar. Detta verkar inte heller ske när som helst utan rätt premisser måste 

ligga till grund för det. En sådan premiss verkar till exempel onekligen vara möjligheten till 

att ta med besökare ner på bostadsrummet för att besökaren själv ska uppleva 

levnadsförhållandena på anstalten och på så vis integrera denna förståelse i sin egen livsvärld 

och därmed också utvidga deras egen meningshorisont.  

8.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 

 

Ett flertal av de tidigare forskningsbidragen som jag har tagit del av belyser att de sociala 

relationerna som intagna befinner sig i både inom och utanför anstalten har betydelse för hur 

erfarenheten av verkställighetstiden kommer att se ut. De pekar på att en viktig faktor för det 

generella välmående är möjligheten att kunna spendera kvalitetstid med nära och kära vars 

bekantskaper den intagne värderar som värdefulla. (Cacerdo et al., 2011) Dessa studiers 

resultat menar jag finner stöd i den föreliggande studiens resultat då en konstituent av deras 

upplevelse av anstaltslivet visade sig vara att sociala relationer kompliceras av själva 

anstaltsvistelsen och att det är ett värdefullt företag för dem att sträva efter att normalisera 

relationerna till den status de erhöll under tidigare omständigheter. En del av 

normaliseringsprocessen var att arbeta mot att ge de andra en förståelse för 

levnadssituationen, vilka omständigheter de intagna lever under och att de är samma person 

som innan verkställigheten påbörjades. Detta kan göras bland annat genom att spendera 

kvalitetstid med varandra på anstaltsområdet där besöket sker under mer flexibla premisser än 

i ett besöksrum.  Ett annat forskningsbidrag påvisade även att ett väntat föräldraskap under 

verkställighetstiden kunde agera som en buffert mot en fortsatt kriminell karriär efter 

frigivningen (Giordano et al., 2011). I min studies resultat fann jag dock ingenting som stärker 

ett sådant antagande. Anledningen till detta är förmodligen att i det ringa urvalet av deltagare 

som intervjuades blev föräldrar redan innan verkställigheten eller inte var det överhuvudtaget. 

En nyansering av detta kan dock finnas i att i några av de specifika strukturerna av fenomenet 

finner vi att en viktig motivation till att sköta sig under verkställigheten var att återigen kunna 

träffa barnen på utsidan igen. Detta kan indikera att ett föräldraskap överhuvudtaget kan agera 

som en buffert, oavsett om det redans fanns innan eller om det uppstår under 

verkställighetstiden.  
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Forskningsbidrag uppmärksammar även att organisationsstrukturella förutsättningar är en 

avgörande faktor i hur anstaltslivet upplevs av intagna. Tidigare lyfte jag fram två separata 

bidrag som påvisar skilda resultat i vad intagna upplever är det ultimata för ett fängelse i mån 

av organisationsstruktur och personalens generella bemötande av klientelet. Då anstaltslivet 

för intagna konstitueras av ett behov av den genuint engagerade kriminalvårdaren finner jag 

att resultaten som utvanns från den föreliggande studien både stödjer det resultat som 

Granheim, Helgesen och Johnsen (2011) gav samtidigt som det också nyanserar Crewe, 

Liebling och Hulleys. (2011) slutsatser. Anledningen till detta kan vara att Granheim, 

Helgesen och Johnsens (2011) studie utfördes i Norge som i många aspekter ligger närmare 

oss än England där Crewe, Liebling och Hulley (2011) utförde deras.  

I enlighet med Granheim, Helgesen och Johnsens (2011) studie gav mina intervjudeltagare ett 

enhetligt uttryck för att den ideala kriminalvårdaren är den som kan bemöta varje unik intagen 

utifrån deras unika behov och är uppmärksam samt lyssnar när de talar. En kriminalvårdare 

som arbetar på det sättet kan fungera som ett adekvat emotionellt stöd för intagna och kan 

fortsättningsvis lätt upptäcka om något är fel och således förebygga oönskade situationer. 

Samtidigt som min studies resultat pekade på att distanserad personal det ’traditionella’ vi-

och-dem uppdelningen mellan intagna och kriminalvårdare är något överläggande destruktivt 

nyanserarerar det samtidigt Crewe, Liebling och Hulley. (2011) studie genom att påvisa att ett 

striktare schema och inte personal kan vara det åtråvärda. Intervjudeltagarnas specifika 

strukturer av fenomenet pekar nämligen på att tidigare och fler inlåsningstider uppskattas då 

det genererar en upplevelse av att tiden går fortare.  

Både Woolredges (1999) och Elgers (2009) forskningsbidrag påvisar att tydliga rutiner, 

personlig kontroll och en upplevelse av förutsägbarhet i vardagen är en betydande faktor i hur 

intagna upplever sin livskvalité och generella välmående under verkställighetstiden. Min 

studie visar på ett resultat som stödjer ett sådant antagande då en del av anstaltslivets 

generella struktur delvis består av ett konstant moment av oförutsägbarhet som genomsyrar 

intagnas vardag och som påverkar dem på ett eller ett annat sätt. I enlighet med Woolredges 

(1999) och Elgers (2009) studie beskrev dem också att detta har en negativ inverkan på deras 

upplevelse av anstaltslivet och deras vardagliga inställning under verkställighetstiden. 

Avslutningsvis pekade också tidigare forskningsbidrag på att stigmatiseringsprocesser inte 

enbart sker i relationen mellan samhälle och anstaltsintagna utan även inom klientelet på en 

anstalt (Ricciardelli & Moir, 2013). Min studies resultat gav dock ingen indikation på att detta 

är en essentiell del av hur anstaltslivet upplevs av intagna utan är snarare en del av deras 

specifika struktur av fenomenet och således en del i hur upplevelsen varierar mellan dem. 

Anledningen till detta kan vara att den aktuella anstalten är har en heterogen sammansättning 

intagna där majoriteten tillhör den kategori som enligt Ricciardelli och Moirs (2013) studie är 

den mest utsatta av de interna stigmatiseringsprocesserna.     

8.3 Metoddiskussion 
 

Som jag har nämnt ett flertal gånger i uppsatsen har jag i enlighet med den fenomenologiska 

andan strävat efter att upprätthålla Epochén och ett öppet förhållningssätt gentemot det 

studerade fenomenet. Detta är en central del av den fenomenologiska forskningsprocessen och 

i efterhand framgår det för mig att det kräver träning och erfarenhet av denna typ av forskning 

för att kunna anamma detta förhållningssätt på ett adekvat sätt. Att under intervjusituationerna 

och dataanalysen vara kontinuerligt självmedveten på detta vis upplevde jag stundtals som 

påfrestande då flera olika meningsstrukturer visade sig för mig i intervjutranskriptionerna och 

det kunde följaktligen kännas överväldigande att sedan strukturera upp dessa och undersöka 
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hur de kan förhålla sig till varandra. Vilket också kunde kännas riskfyllt då värdefull tid inte 

fick konsumeras i onödan på att reflektera för mycket över dessa. Jag upplevde således att det 

var svårt att läsa om Epochén i litteraturen och sedan tillämpa det i en konkret situation då det 

inte är en metod som innehåller tydliga steg och riktlinjer utan handlar snarare om ett 

holistiskt förhållningssätt. Kritik kan av denna anledning riktas mot Epochén som koncept då 

det kan verka diffust att veta hur och om det ens är möjligt för forskaren att sätta sina 

förkunskaper inom parentes. Detta är en utbredd debatt inom det fenomenologiska fältet och 

undertecknad är av åsikten att det kanske inte är möjligt att göra sig själv till en tabula rasa 

men att det ändå går att lyckas med uppgiften på olika tillfredsställande sätt. Mycket beroende 

av kunskaper och framförallt bredden av tidigare erfarenheter av att anamma 

förhållningssättet som jag nämnde ovan. 

Fortsättningsvis vill jag fortsätta diskussionen om möjligheten att bemöta det studerade 

fenomenet helt förutsättningslöst i relation till min valda metod för datainsamling. 

Fenomenologisk forskning ämnar som sagt studera ett fenomen som det upplevs av en 

människa utan att forskarens egen livsvärld beblandas i processen. Enligt Bengtsson 

(2005:43) innebär dock intervjustudier att det oundvikligen skapas en distans mot det som 

skall undersökas. En förståelse av ett fenomen är en första konstruktion som bidrar med detta. 

Han eller hon måste sedan reflektera över sina erfarenheter och sedan sätta ord på dem, detta 

är två konstruktioner till. Forskaren skall sedan förstå det intervjupersonen förmedlar, 

bearbeta empirin på något sätt och avslutningsvis förmedla resultatet i skriftlig form, vilket är 

en språklig konstruktion. Således påverkas upplevelsen av fenomenet från dess renaste form 

genom diverse konstruktioner som hänger samman med intervjumetoden och forskarens 

livsvärld kommer sålunda att oundvikligen att sammanflätas med det studerade i processen. 

Att vara medveten om detta ter sig av ovanstående anledningar särskilt viktigt i 

genomförandet av en fenomenologisk studie.  

Jag upplevde vidare att goda och omfattande erfarenheter av att genomföra intervjustudier 

även här är en central del i att få fram en så användbar och lämplig empiri som möjligt. Under 

intervjusituationerna låg fokus på den andre men samtidigt behövde jag vara uppmärksam på 

när vissa ”nyckelord/fraser” togs upp för att sedan styra intervjudeltagaren till att utveckla och 

beskriva dessa ytterligare. Detta kunde vara psykiskt utmattande då det krävde en 

kompromisslös dedikation och fokus från min sida och redan vid mitten av den andra 

intervjun kunde jag känna hur denna uppgift försvårades. Under genomlyssningen av 

intervjuerna märkte jag därför vissa sektioner som jag önskar att deltagarna hade utvecklat 

sina beskrivningar ytterligare. Någon mer erfaren än mig i detta företag hade förmodligen lagt 

upp längre pauser mellan intervjuerna för att försäkra en mental vitalitet och vidare haft en 

generellt känsligare och utvecklad uppmärksamhet mot det som skulle behövas utvecklas av 

intervjudeltagaren. Med det sagt vill jag inte dementera min egen empiri och resultat utan 

snarare uppmärksamma en variabel som kan vara betydande för den fenomenologiska 

forskningsprocessen.  

Jag anser att ett alternativ som hade varit aktuellt för mig om det hade funnits mer tid och 

resurser till detta arbete hade kunnat vara att utnyttja mig av datatriangulering. Att triangulera 

data skulle innebära en sorts metodologisk kreativitet från min sida där jag utnyttjar fler än en 

metod för att säkerhetsställa studiens interna validitet. Detta innebär att metoderna som 

används dels måste göra livsvärlden rättvisa samt att de också måste komplettera varandra. 

Genom att utnyttja olika datainsamlingsmetoders styrkor skulle jag således kunna framställa 

ett generellt sett tillförlitligare och mer komplett resultat utifrån den insamlade empirin. För 

att vara den fenomenologiska metodologin trogen ser jag att de lämpligaste formerna av 
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datainsamlingsmetoder är de som tar vara på lingvistiska uttryck och tillåter studiedeltagarna 

att ge konkreta beskrivningar. Ett exempel på en kombination av metoder som jag ser möjlig 

är den där intervjuer kombineras med skriftliga beskrivningar av samma upplevelse. Fördelen 

med detta är att de skriftliga beskrivningarna avlägsnar forskarens närvaro, vilket har fördelar 

i att forskaren inte kan påverka empirin samtidigt som det har nackdelar att det inte finns 

någon som kan leda deltagaren om han/hon kommer på avvägar. Samtidigt har då 

intervjumetoden då sina fördelar där de skriftliga beskrivningarna har sina nackdelar och 

tvärtom. Detta tror jag skulle resultera ett mer fullödigt infångande av fenomenet.  

Mina förhoppningar ligger avslutningsvis i att intervjuerna som genomfördes inte enbart var 

givande för mig och min studie utan att min närvaro och mina frågor också gav 

intervjupersonerna nya insikter och att det skedde ett möte där bägges meningshorisonter och 

förståelser till slut utvidgades i någon mån. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Potentiella teman att beröra: 

Hur upplever du… 

  ditt sociala liv på anstalten i relation till t.ex. vänner och familj? 

  kontakten med vårdarna och annan personal på anstalten? 

  fritiden på anstalten? 

  det sociala umgänget på anstalten? 

  det att arbeta i anstaltens fabrik/ alternativt studera? 

  kontakten med det som händer utanför anstalten medan du är här? 

  ditt deltagande i anstaltens programverksamhet?  

Sök konkreta beskrivningar! 

 


