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Inledning  
Den andra mars 1757 gick Ludvig den XV:s mördare döden till mötes i Paris. Mördarens straff 
och händelseförloppet beskrivs av Michel Foucault i Vansinnets historia: 

[han ska] knipas med glödande tänger i bröstet, armarna, låren och vaderna; hans högra hand, 
hållande kniven med vilken han begått sitt fadermord, skall brännas med svaveleld och i såren 
skall hällas smält bly, kokande olja och brinnande tjära samt vax och svavel sammansmälta; 
därefter skall hans kropp slitas i stycken av fyra hästar, hans lemmar och hans bål kastas i elden 
och förbrännas samt askan strös för vinden.1

Istället för att slitas i stycken och brännas med svaveleld straffas mördare i Sverige idag med som 
mest livstids fängelse, men det moderna fängelsesystemet är inte så gammalt som man kan tro, 
utan det var först vid slutet av 1700- talet som fängelset började användas som straffmetod.2 
Tidigare fokuserades straffet på kroppen, som exempelvis den tortyr Ludvig den XVs mördare 
fick utstå, men för ungefär 200 år sedan började straffet istället inriktas på ”[…] hjärtat, tanken, 
viljan [och] sinnelaget.”3 De som satt i fängelse skulle användas till något nyttigt, antingen för 
dem själva eller för samhället, bland annat skulle fängelset skapa och främja arbetsglädje, 
ordningssinne, upprätthålla fysiken samt moralisk och intellektuell bildning.4 Dessa nya sätt att 
tänka kring fängelset och straffet kulminerade i Jeremy Benthams välkända panoptikonprincip 
där fången aldrig vet om han är observerad, vilket innebär att den faktiska makten att bestraffa 
aldrig behöver användas.5 År 2003 dömdes 10721 människor till att göra sitt straff på en anstalt i 
Sverige,6 en anstalt som har sin grund i dessa resonemang kring straffets utformning och 
fängelsets Panoptikontänkande. 
  
Vem är då egentligen individen som är intagen på våra svenska anstalter? Statistiken visar oss att 
den intagne är man, 36 år gammal, svensk medborgare, antagligen missbrukare, och med största 
sannolikhet dömd för tillgreppsbrott, våld eller narkotikabrott. 7 Men statistiken säger inte allt, 
vilken bild av den intagne växer till exempel fram i lagtexter och regleringsbrev, och hur beskriver 
ett brottspreventivt program den intagne? Det är kring talet om och bilden av den intagne, 
anstalten och straffet denna uppsats kommer att kretsa. 

                                                 
1 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken (Lund, 2001), s. 9. 
2 Ibid., s. 269. 
3 Kenneth Pettersson, Fängelset och den liberala fantasin. En studie om rekonstruktionen av det moraliska subjektet inom svensk 
kriminalvård (Norrköping, 2003), s. 93. 
4 Ibid., s. 92 ff. 
5 Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse (Lund, 1998), s. 235. 
6 Kriminalvårdsverkets hemsida http://www.kvv.se/upload/press/bakgrund/Nyintagna.pdf (Norrköping, 2005-04-
29) 
7 Kriminalvårdsverkets hemsida http://www.kvv.se/upload/statistik/kos/2003/KOS%202003%20Anstalt.pdf 
(Norrköping, 2005-04-29) 

http://www.kvv.se/upload/press/bakgrund/Nyintagna.pdf
http://www.kvv.se/upload/statistik/kos/2003/KOS%202003%20Anstalt.pdf
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Syfte 
Fängelse- och straffsystemet är som uppfinning unik, ingen annan institution i samhället har 
samma syfte eller funktion. Fängelset är en del av samhället och har som uppgift att straffa de 
individer som samhället bestämt brutit mot våra gemensamt överenskomna lagar. Många aktörer 
befinner sig på kriminalvårdens arena. Det är beslutsfattare som tar beslut om lagar och 
ekonomiska resurser, det är vårdare som både ska kontrollera och hjälpa de intagna till ett liv fritt 
från kriminalitet och det är givetvis de intagna själva. Dessa aktörer är både en del av 
kriminalvården samtidigt som de bidrar till att forma och utveckla den. 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera fem texter från olika aktörer för att ta reda på hur de 
talar om den intagne och vilka diskurser som styr densamme. I slutänden ämnar jag även 
diskutera vad dessa diskurser betyder och får för konsekvenser. Texterna är författade av tre 
aktörer; beslutsfattare som producerat lagtexten,8 förordningen9 och regleringsbrevet,10 Kriminalvården som 
utarbetat visionen för sitt arbete,11 samt det brottspreventiva programmet Brotts-Brytet som författat 
sin teorimanual.. Dessa texter och aktörer kommer diskuteras utförligare längre fram i uppsatsen. 

Frågeställningar 

Med utgångspunkt i de ovan nämnda texterna kommer jag undersöka hur aktörerna talar om Den 
Intagne och vilka diskurser som styr densamme utifrån dessa övergripande frågeställningar: 
 
1. Hur skapas subjektet, Den Intagne, i texter från de olika aktörerna? 
 
2. Vilka diskurser styr synen på subjektet, Den Intagne, i texter från de olika aktörerna? 

Bakgrund: en kort historisk tillbakablick 
För att frågeställningarna eller rättare sagt svaren på frågeställningarna i denna uppsats, ska vara 
givande anser jag det är mycket viktigt att läsaren har en förståelse för att dagens kriminalvård, 
fängelse- och straffsystem har betydelsefulla kopplingar och ett arv från tidigare tidsepoker. Den 
kommande historiska tillbakablicken över fängelse- och straffsystemet ger därför en nödvändig 
grundförståelse för den historiska kontext som texterna och den kommande analysen befinner sig 
i. Jag kommer använda mig av Michel Foucault och Kenneth Pettersons tankar och teorier för att 
redogöra för fängelse- och straffsystemets förändringar och framväxt. 

                                                 
8 Svensk författningssamling (1974:203) Lag om kriminalvård i anstalt. 
9 SFS (1974:248) Förordning om kriminalvård i anstalt 
10 Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kriminalvårdsstyrelsen och övriga myndigheter inom 
kriminalvårdsorganisationen. (Proposition 2004/05:1, utg. Omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, riskr. 2004/05:105) 
11 Kriminalvårdens vision för sitt arbete http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2645 
(Norrköping, 2005-03-22) 

http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2645
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I Fängelset och den liberala fantasin citerar Kenneth Petersson Michel Foucault när han talar om 
straffets förändring: 

Att straffen mildrats genom århundradena är ett av rättshistorikern välkänt förhållande. Men 
man har länge betraktat det i dess helhet, som en kvantitativ företeelse: mindre grymhet, 
mindre lidande, mera mildhet , mera respekt, mera ”mänsklighet”.12

På mitten av sjuttonhundratalet försköts straffet från att främst rikta sig mot själva kroppen till 
att istället inrikta sig på själen. Straffet blev därmed det vi är vana vid idag – ett försök att 
omvandla tanken och sinnet istället för att utkräva hämnd för brottet på kroppen. Detta innebar 
inte en förminskning av straffet, hävdar Foucault, utan istället hårdare och bättre straff. Det nya 
systemet skulle inte som forna tiders bödlar skada och förgöra, utan istället utveckla och förbättra 
människan. De som avtjänade ett straff i fängelse skulle användas till något nyttigt istället för att 
bara förvaras.13 Foucault lyfter i Vansinnets historia fram ett citat som beskriver förändringen i det 
tänkandet kring de intagna:  

[…] ingen av dem som är instängda i ”Statens berömda fängelser” är oskyldig; men deras plats 
bör inte vara i dessa kostsamma anstalter där de för ett onyttigt liv. Varför stänga in 
”glädjeflickor vilka, transporterade till landsbygdsfabriker, kan bli arbetsflickor”? Eller ”skurkar 
som bara inväntar friheten för att låta sig hängas. Varför används inte dessa fastkedjade men 
flyttbara människor till de arbeten som skulle kunna vara ohälsosamma för frivilliga arbetare?14

Petterson och Foucault är inte riktigt överens om varför denna omvandling skedde just vid denna 
tidpunkt. Enligt Petterson beror det till viss del på 1700- talets reformering av rättssystemet, med 
mer detaljerade anvisningar om exempelvis olika brottsgrader. Foucault ger en annan syn på 
saken då han menar att kroppen fått en förändrad position inom många olika samhällssektorer 
under 1700- talet, bland annat i skolan och på fabrikerna.15 Foucault skriver; ”[…] detta 
utbredande av en  ny maktform, den disciplinära, […] bereder vägen för att fängelserna […] 
relativt snabbt ersätter den torterande och blodiga straffregimen.”16 Detta nya sätt att tänka kring 
straffet och fängelset krävde nya övervakningsmetoder som kulminerade i Jeremy Benthams 
välkända panoptikonprincip.17 Eftersom fångarna aldrig vet när de är observerade behöver 
makten egentligen aldrig utövas, den finns där, hos fångarna själva.18 Under 1800- talet växte 
cellsystemet fram på de svenska fängelserna, vilket också innebar att fångarna skulle syssla med 
någon nyttig verksamhet under tiden i fängelse. Fångarna skulle äta, sova och arbeta men även 
bilda sig själva – fostran av de intagna var det nya målet med anstaltsvistelsen.19

                                                 
12 Pettersson, s. 93. 
13 Ibid., s. 93 ff. 
14 Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, s. 243 f. 
15 Pettersson, s. 95 ff. 
16 Ibid., s. 96. 
17 Ibid., s. 96 ff. 
18 Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse, s. 235. 
19 Pettersson, s. 96 ff. 
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Det empiriska materialet och dess avgränsningar 
Den historiska tillbakablicken som precis gjorts har placerat anstalten och straffet i en historisk 
kontext. Lika viktigt tycker jag det är att sätta det empiriska materialet i en nutida kontext för att 
ge en förståelse för att texterna inte är några enskilda storheter, utan är helt beroende av de 
aktörer som producerat dem och den kontext aktörerna och texterna befinner sig i. I detta avsnitt 
kommer jag även presentera materialet mer utförligt, för att därefter beskriva de avgränsningar 
och begränsningar som materialet medför.  
 
Kriminalvården i Sverige är en statlig myndighet som är helt finansierad av statliga medel. 
Regeringen styr därmed kriminalvården eftersom de dels ger direktiv om hur verksamheten ska se 
ut, och dels sätter de ekonomiska ramarna.20 Jag ska analysera två av de lagar och förordningar 
som styr kriminalvårdens arbete samt reglerar kriminalvårdens agerande gentemot de intagna.21 
Enligt Sveriges riksdags hemsida definieras en lag som en, ”Föreskrift av generell karaktär som 
beslutas av riksdagen”22, medan en förordning är en, ”Föreskrift som beslutas av regeringen (utan 
riksdagens medverkan).”23 Jag ska analysera Lag om kriminalvård i anstalt från 1974, som 
bestämmer hur kriminalvården för de som dömts till fängelse i Sverige ska fungera. Därtill ska jag 
analysera Förordning om kriminalvård i anstalt, även den från 1974, vilken innehåller föreskrifter som 
ansluter till vad som föreskrivs i lagen.24 Jag ska även analysera Riksdagens regleringsbrev för 
budgetåret 2005 avseende kriminalvårdsstyrelsen och övriga myndigheter inom 
kriminalvårdsorganisationen. Ett regleringsbrev är en årlig skrivelse där regeringen ställer 
beviljade anslag till kriminalvårdens förfogande, fastställer målen för verksamheten samt särskilda 
uppdrag.25 Eftersom kriminalvården är en statlig myndighet finner jag det även intressant att 
analysera den vision för sitt arbete som kriminalvården ställt upp utifrån den lag och förordning som 
fastställer ramarna för deras arbete.26  
 

                                                 
20 Kriminalvårdsverkets hemsida: http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2671 (Norrköping, 
2005-03-22) 
21 Kriminalvårdsverkets hemsida: http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2503 (Norrköping, 
2005-03-22) 
22 Riksdagens hemsida: 
http://www.riksdagen.se/ORDBOK/index.asp?ordID=258&refordID=260&sokord=förordning&bokstav=A 
(Norrköping, 2005-03-22) 
23 Riksdagens hemsida: 
http://www.riksdagen.se/ORDBOK/index.asp?ordID=258&sokord=förordning&bokstav=A (Norrköping, 2005-
03-22) 
24 Annika Rambe, Juridik till vardags. En praktisk handbok (Stockholm, 1997), s. 43. 
25 Kriminalvårdsverkets hemsida: http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2671 Norrköping, 
(2005-03-22) 
26 Kriminalvårdsverkets hemsida: http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2645 (Norrköping, 
2005-03-22) 

http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2671
http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2503
http://www.riksdagen.se/ORDBOK/index.asp?ordID=258&refordID=260&sokord=f%C3%B6rordning&bokstav=A
http://www.riksdagen.se/ORDBOK/index.asp?ordID=258&sokord=f%C3%B6rordning&bokstav=A
http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2671
http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2645
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Inom kriminalvården finns många olika brottspreventiva behandlingsprogram som är anpassade 
för intagna med olika brottsproblematik. Jag kommer inrikta mig på ett program som används 
vid alla typer av brott, Brotts-Brytet. Programmets fokus ligger på deltagarnas egen kriminalitet och 
de faktorer som gör att de fortsätter begå brott, syftet är att förhindra återfall efter avtjänat 
straff.27 Brotts-Brytet bygger på psykologiska teorier där förståelsen av mänskligt beteende är det 
centrala.28 Kognitiva teorier utgör en stor del av programmets teoretiska bas, vilket innebär att 
fokus ligger på den intagnes tankar, känslor, handlingar och dess samspel.29 Två viktiga premisser 
för att få delta i programmet är att den intagne ska vilja förändra sin livsstil samt att han erkänt 
sitt brott. Orsak - konsekvenstänkande är därtill något som betonas genom exempelvis rollspel.30 
Jag kommer analysera programmets teorimanual vilken är en text som beskriver den teoretiska 
grunden till programmet. Den har till syfte att ge kriminalvårdspersonal en teoretisk förståelse av 
”kriminellt beteende” samt beskriva ett antal metoder som praktiskt kan användas för att 
förändra ett beteende.31

 
De texter som analyseras sträcker sig tidsmässigt från år 1974 till 2003 och mellan dessa år har 
många förändringar ägt rum, både inom kriminalvården och i samhället i stort. Jag vill poängtera 
att denna tidsaspekt spelar en mindre roll för mitt syfte, då de lagar och förordningar som stiftades 
1974 fortfarande ligger till grund för det arbete, till exempel programverksamheten, som utfördes 
2003. De brottspreventiva programmen, däribland Brotts-Brytet, har alltså skapats med grund i de 
lagar och förordningar som fastställdes 1974. Det är dock viktigt att ha i bakhuvudet att 
förändringsprocesser pågår både inom kriminalvården och i samhället i stort. 
 
I denna uppsats finns flera mer eller mindre betydelsefulla avgränsningar, vilka bland annat rör 
materialet och därmed aktörerna, själva ämnesområdet samt tidsaspekter. Den kanske viktigaste 
avgränsningen, som dessutom kan ses som en begränsning, är att jag valt att analysera ett mindre 
material för att sedan dra slutsatser utifrån detta. Naturligtvis skulle materialet med fördel kunnat 
utökas, men samtidigt kan ett mindre material vara lika givande om begränsningarna i omfattning 
finns med i resonemangen. Ytterligare en avgränsning jag vill nämna är att jag valt en lag och 
förordning utan att studera de propositioner som föregick dem. Kanske skulle analysen se 
annorlunda ut om även propositionerna analyserats, men min uppfattning är att de mönster jag 
vill undersöka är mer generella samhälleliga mönster och därför skulle inte propositionerna 
tillföra särskilt mycket ytterligare till analysen. Jag vill studera hur man talar om den intagne i 
texterna, inte de resonemang som förs kring själva beslutsfattandet. Ytterligare en avgränsning är 
att texter från endast ett brottspreventivt program kommer att analyseras. Att jag valt Brotts-

                                                 
27 Katarina Lundberg, Teorimanual Brotts-Brytet (2003), s. 3 ff. 
28 Bo Sigrell, Vad är psykologi (Malmö, 2000), s. 251. 
29 Lundberg, s. 3. 
30 Ibid., s. 7 ff. 
31 Ibid., s. 3. 
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Brytets teorimanual beror på att texten och programmet fokuserar på intagna vars problem är att 
de begår brott. Många andra behandlingsprogram, till skillnad mot Brotts-Brytet, fokuserar på 
Intagna som exempelvis begår brott när de missbrukar, vilket innebär att brottet i dessa program 
är en del av missbruksproblematiken och inte kan behandlas var för sig.  
 
En ständig avgränsning och begränsning vid uppsatsskrivande är arbetets omfattning. Vissa 
aspekter kommer inte att beredas plats eftersom utrymmet inte räcker till. Jag kommer välja ut de 
aspekter jag tycker är extra viktiga eller intressanta och snarare lyfta dessa till djupare analys än 
hasta över flertalet faktorer. Jag har dock intentionen att detta inte ska ligga uppsatsen till last 
utan snarare kan mana till vidare fördjupning i området. 
 
Något som är viktigt att reflektera kring är vad det innebär att analysera offentliga dokument som 
lagtext, förordning och regleringsbrev. Kan dessa texter ses som beslutsfattarnas/regeringens sätt 
att tala om den intagne? Regeringen styr Sverige och är ansvarig inför riksdagen, vilket klart och 
tydligt står att läsa i regeringsformen.32 Det är regeringen som avgör vilka politiska frågor som ska 
prioriteras och i vilken riktning de vill att samhället ska förändras, en lag eller förordning är 
således beslutsfattarnas ”röst” där de talar om och beskriver hur de vill att landet ska utvecklas. 
Jag ser även regleringsbrev som ett sätt för regeringen att tala om och beskriva hur de vill att 
landet ska förbättras, då dessa brev preciserar mål och resursfördelningar. För att kunna tala om 
hur landet ska utvecklas måste man tala om det som ska förändras, vilket i detta fall innebär att 
regeringen talar om kriminalvården och den intagne i lagen, förordningen och regleringsbrevet. 
Det är följaktligen även regeringen som talar om den intagne i texten som handlar om 
kriminalvårdens vision för arbetet då denna bygger på de texter som tidigare diskuterats.  

Etiska reflektioner samt forskarrollen   
Uppsatsens studieområde är vid första anblicken inte särskilt etiskt känsligt ur den synvinkeln att 
mitt användande av de texterna skadar en enskild individ. Lagar, förordningar, regleringsbrev och 
kriminalvårdens vision för sitt arbete är offentliga handlingar och kan med enkelhet införskaffas 
på till exempel Internet. Att texterna är offentliga innebär anser jag att de är öppna för läsning, 
tolkning och diskussion av den som känner sig manad att göra det. Brotts-Brytets teorimanual 
bör dock behandlas med mer eftertanke, då det finns detaljer i texten som kan skada det praktiska 
arbetet i programmet om dessa framkommer i uppsatsen. Jag bedömer dock att det inte finns 
något behov av att diskutera dessa detaljer, som exempelvis övningsuppgifter under grupparbete, 
då jag kommer inrikta mig på mer omfattande sammanhang och betydelsebildning än hur det 
praktiska arbetet utförs. Jag kommer inte studera kriminalvården och hur det praktiska arbetet 
fungerar, utan hur olika aktörer talar om den intagne inom kriminalvården, vilket är en oerhört 
viktig skillnad i sammanhanget. Jag kommer därför, i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer om förväntade kunskapsvinster i förhållande till möjliga negativa konsekvenser för de 
                                                 
32 Sveriges rikes lag (Stockholm, 2001), 1 Kap 6 § Regeringsformen. 
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berörda, respektera dessa etiskt känsliga detaljer.33 Mer komplicerat än det etiska 
förhållningssättet i denna uppsats är min egen roll som forskare och min påverkan på det 
slutgiltiga resultatet. Här finns all anledning att kritiskt reflektera och diskutera vad forskarrollen 
innebär och hur jag som person påverkar analysen jag utför samt framför allt, det slutgiltiga 
resultatet.  
 
Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning innebär att samla in, producera och förmedla 
kunskap om samhället och de mellanmänskliga relationer som finns däri.34 Conny Svenning 
diskuterar vetenskapens värde och betydelse i Metodboken; ”Det finns nästan lika många 
uppfattningar om vetenskapens väsen och värde som det finns forskare.”35 Följaktligen påverkar 
jag som person uppsatsen då det de fakto är jag som valt ämne, analysmetod och teoretisk 
utgångspunkt.36 Kan då analysen tillskrivas något vetenskapligt värde eller är den endast en 
subjektiv tolkning av den som utför den?37 Den som skriver en uppsats kan aldrig komma ifrån 
att alla individer bara har tagit del av ett litet fragment av verkligheten. Forskningen är därmed 
beroende av den kontext forskaren befinner sig i, hur han vuxit upp, vilka arbeten han haft och så 
vidare. Forskaren ”väljer” därmed, mer eller mindre medvetet, ett perspektiv som hans eller 
hennes forskning bedrivs utifrån. Detta val av perspektiv är subjektivt och det kan tyckas att 
denna perspektivering till viss del tar ifrån samhällsforskningen dess värde och betydelse,38 men 
samtidigt bjuder all kvalitativ forskning in till nya infallsvinklar på redan bekanta fenomen samt 
öppnar ögonen för nya forskningsområden.39 Jag tror det är farligt att som forskare se kvalitativ 
samhällsvetenskaplig forskning som sanning, att ”så här är det!”. Istället är det viktigt att 
acceptera att forskning aldrig blir komplett, det finns alltid nya infallsvinklar eller något ytterligare 
att diskutera och tillägga. I denna uppsats är därför intentionen att uppsatsen och ämnet ska 
mana till vidare forskning från andra synvinklar och därmed av andra personer. Det är 
följaktligen viktigt för läsaren att ha insikt i att jag som person påverkar denna uppsats, men på ett 
sätt som inte nödvändigtvis är negativt.. 

Teoretiska utgångspunkter 
Denna uppsats utgår från två teorier som har en så nära koppling till varandra att det är omöjligt 
att diskutera det ena utan att redogöra för det andra, diskursanalys och socialkonstruktionism. 
Diskursanalys är både en teori och metod, vilket Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 
poängterar i Diskursanalys som teori och metod. Detta innebär att det inte går att använda 
                                                 
33 Vetenskapsrådets hemsida:  www.vr.se (Norrköping, 2005-01-26) 
34 Conny Svenning, Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Klassiska och nya metoder i IT-samhället 
(Eslöv, 2000), s. 9. 
35 Ibid., s. 10. 
36 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 187. 
37 Ibid., s. 208. 
38 Svenning, s. 11 ff. 
39 Ibid., s. 150. 

http://www.vr.se/
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diskursanalys på ett givande sätt utan förståelse och kunskap om de teorier som finns som 
grund.40 Detta har jag tagit fasta på och kommer därför börja med att diskutera 
socialkonstruktionismens grunder för att därefter, via begreppet språk, diskutera diskurs och 
diskursanalys. 

Socialkonstruktionism och Diskursanalys 
Socialkonstruktionismen består och är inspirerad av en mängd olika vetenskapliga angreppssätt 
och discipliner, bland annat filosofi, sociologi och lingvistik. Detta innebär, som Vivien Burr 
påpekar i Social constructionsim, att det är mycket svårt att definiera socialkonstruktionismen där alla 
dessa angreppssätt får plats.41 Burr presenterar dock några premisser, som hon uttrycker det; 
”things you would absolutely have to belive in order to be a social constuctionist.”42 
Socialkonstruktionismens premiss nummer ett innebär att vi ska vara kritiska till det vi vet om 
världen runtomkring, de kategorier vi människor skapar är inte en spegling av världen som den 
ser ut utan endast ett sätt för oss att förstå världen. Burr lyfter exemplet att det finns en skillnad 
mellan klassisk musik och popmusik inte för att naturen skapat det så, utan för att vi skapat dessa 
två kategorier. Premiss nummer två innebär att de kategorier vi skapar för att förstå världen är 
kulturellt och historiskt specifika, det vill säga våra världsbilder och identiteter kunde varit 
annorlunda på en annan plats och i en annan kultur, dessutom förändras de över tid.43 Den 
sociala världen skapas socialt och är därmed inte given på förhand. Det finns alltså inget 
essentiellt inom människan, inte något oföränderligt och oförstörbart.44 Premiss nummer tre 
bygger på premiss nummer två eftersom vår kunskap om världen konstrueras mellan människor i 
social interaktion, där språket är det främsta medlet för att bygga upp gemensamma sanningar om 
hur världen är uppbyggd. Slutligen, premiss nummer fyra innebär att i en viss kulturellt och 
historiskt specifik situation är en handling godkänd och fullt naturlig att utföra, medan den i en 
annan kultur eller historisk era blir den helt omöjlig. Ett exempel som Burr lyfter fram är synen 
på alkoholism och alkoholister. Förr i tiden sågs berusade individer som ansvariga för sina egna 
handlingar och hamnade ofta på anstalt. Idag ses alkoholism som en sjukdom som individen 
behöver vård och behandling för.45

 
Att säga något i ett socialt sammanhang är aldrig, och kan aldrig vara, en neutral handling, utan 
har ett betydelsebärande innehåll som har betydelse för exempelvis vår omvärld, identitet och 
sociala relationer. Språk är alltså ett nyckelbegrepp inom både socialkonstruktionismen och 
diskursanalysen, därför vill jag stanna till en stund vid detta innan vi fortsätter diskutera diskurs 

                                                 
40 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 10. 
41 Vivien Burr, Social Constuctionism (London and New York, 2004), s. 2. 
42 Burr, s. 2. 
43 Ibid., s. 2 ff.  
44 Winther Jörgensen & Phillips, s. 12. 
45 Burr, s. 2 ff. 
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och diskursanalys.46 Winther Jörgensen och Phillips skriver att det är genom språket vi skapar så 
kallade representationer av verkligheten, men verkligheten skapas även genom dessa 
representationer. Författarna förklarar vidare att detta inte innebär att verkligheten inte existerar, 
utan den sociala världen formas av människors konkreta användning av språket. Verkligheten 
struktureras, reproduceras och förändras genom språket, men samtidigt skulle vi inte heller kunna 
få till tillträde till verkligheten utan språket. Idéerna kring relationen mellan språk och verklighet 
kom i början av 1900-talet genom Ferdinand de Saussures arbete. Han menade att ord, eller tecken 
med Saussures ordval, inte har någon betydelse för oss om vi inte relaterar det till något, det vill 
säga tecken får betydelse genom sociala konventioner. Vi vet till exempel vad andra menar när de 
pratar om kor är eftersom vi relaterar till mjölk, ladugård, lantbruk etcetera. Ord är inte en direkt 
avspegling av verkligheten utan det är vi som ger dem betydelse genom språket då vi kopplar ord 
till varandra. Ett tecken skiljer sig från andra tecken genom de specifika sammankopplingar som 
finns mellan detta tecken och andra.47 Vi vet att det är en ko och inte en häst någon pratar om 
när han eller hon berättar att djuret säger mu.  
 
Diskursanalys bygger på den i grunden socialkonstruktionistiska idén ”[…] om att språket är 
strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner 
[…].48 En händelse kan följaktligen beskrivas och ges olika innebörd beroende på vilket 
perspektiv eller vilken diskurs som är rådande där just den person som berättar om händelsen 
befinner sig.49 En ko är alltid en ko eftersom vi kopplar tecknet till exempelvis råmande, men 
innebörden i tecknet kan skifta beroende på vilken diskursiv kontext vi befinner oss i. Exempelvis 
är kor heliga djur i Indien och talas om och behandlas på ett helt annat sätt än i Sverige. En 
diskurs kan även få sociala konsekvenser då kor inte slaktas och äts i Indien, medan nötkött alltid 
finns i svenska mataffärer. Diskurs är således ett plats- och tidsspecifikt mönster som vi följer när 
vi agerar, men vad innebär egentligen mer specifikt en diskurs? Författarna till Diskursanalys som 
teori och metod skriver att det alldeles omedelbara svaret är; ”[…] ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller ett avsnitt ur världen) [original kursivering]”50 Dock är begreppet inte riktigt så enkelt att 
definiera och fortfarande pågår diskussioner i forskarvärlden om hur begreppet egentligen ska 
definieras.51 Jag kommer därför i det följande resonemanget ta hjälp av Winther Jörgensen, 
Phillips och Michel Foucault för att redogöra för hur jag definierar diskurs i denna uppsats. 
Grundläggande i min definition är att språket och subjektet har en central funktion och att 
diskurserna fixerar betydelse inom en specifik domän.  
 

                                                 
46 Burr, s. 7 ff. 
47 Winther Jörgensen & Phillips, s. 15 ff. 
48 Ibid., s. 7. 
49 Ibid., s. 16 f. 
50 Ibid., s. 7. 
51 Ibid., s. 7 
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Alla definitioner av diskursbegreppet rymmer någon slags idé kring språket och hur språkliga 
utsagor strukturerar det sociala livet,52 språket producerar och reproducerar verkligheten 
samtidigt som verkligheten produceras och reproduceras genom språket.53 Winther Jörgensen 
och Phillips lyfter fram Michel Foucaults definition av diskurser:  

Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva 
information … den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd 
av existensvillkor54  

Foucaults definition visar att diskurser innehåller en uppsättning utsagor och existensvillkor som 
sätter gränser för vad som ger mening inom en viss domän. Gränserna innebär att diskurserna 
även skapar ett mönster för vad som får och inte får sägas och vad som är sant eller falskt.55 
Subjektet är centralt i diskurserna då det fastställs och skapas i förhållande till andra subjekt, den 
egna existensen, samt olika sociala praktiker.56 Subjektet är inte någon avgränsad varelse med en 
inneboende kraft som framför olika utsagor, utan istället är subjektet ett slags medium för 
kulturen och diskurser, alltså, subjektet skapas i diskursen.57 Sammanfattningsvis definierar jag 
således diskurs som betydelsebärande mönster som ger mening samt fastställer vad som är tillåtet 
inom en viss domän. Genom att ett subjekt talar på ett specifikt sätt innebär detta ett specifikt 
sätt att förstå något, en diskurs.  

Metod 
Som metod i denna uppsats kommer jag använda diskursanalys. Nedan presenteras de 
analysinstrument som kommer användas för att tydliggöra och förklara olika aspekter. Dessa är 
mycket betydelsefulla enligt Winther Jörgensen och Phillips som skriver; ”Om man kan lokalisera 
[…] knytpunkter i ett konkret material kan man börja utröna hur diskurserna, identiteten och det 
sociala rummet är diskursivt organiserade.[original kursivering].58 Som avslutning på avsnittet 
kommer jag kort diskutera hur problemet med diskursernas utbredning kommer hanteras i 
uppsatsen. 

Nodalpunkter, flytande signifikanter och associationskedjor 
Analysverktyget nodalpunkt är ett tecken som har mer betydelsebärande innehåll än andra tecken i 
diskursen och därför organiserar nodalpunkten/tecknet diskursen. De tecken som är 
betydelsefulla i diskursen, men som inte har samma starka betydelsebärande innehåll kallas 
moment.59 Två tydliga exempel på nodalpunkter är ordet kropps betydelse inom läkarvetenskapen 
                                                 
52 Winther Jörgensen & Phillips., s. 7 
53 Ibid., s. 15 ff. 
54 Ibid., s. 19. 
55 Ibid., s.19 f. 
56 Per Månsson, Moderna samhällsteorier Traditioner riktningar teoretiker (Stockholm, 2000), s. 346 f. 
57 Winther Jörgensen & Phillips, s. 21. 
58 Ibid., s. 57. 
59 Ibid., s. 33 ff. 
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eller lag inom juridiken, momenten spruta eller straff, får alltså sin betydelse genom att de kopplas 
till nodalpunkterna kropp och lag.  
 
Ett tecken är i sig tomt tills det placeras in i en diskurs där det får ett betydelsebärande innehåll, 
men detta innebär också att tecken är öppna för tillskrivning av innehåll från olika diskurser. 

Flytande signifikanter är tecken som inte slutgiltigt fått sin betydelse utan kan betyda olika saker i 
olika diskurser, de är nodalpunkter samtidigt som de ”flyter” mellan olika diskurser. Ett exempel 
på detta skulle kunna vara tecknet lag som har ett innehåll för en advokat och ett annat för en 
yrkeskriminell, eller tecknet kropp som har olika betydelse inom sjukvården och för en 
elitidrottare.60

 
Ekvivalenskedjor är tecken eller moment, men även nodalpunkter och flytande signifikanter, som 
knutits till varandra och får sin betydelse och sitt innehåll i kopplingen till varandra.61 För att 
underlätta min egen tankegång och eftersom det är kopplingen mellan tecknen som är det 
centrala i ekvivalenskedjorna, kommer jag istället kalla dem associationskedjor. Dessa kedjor hjälper 
till att identifiera och utkristallisera diskurser, men även genom tecknen, diskursen innehåll. Ett 
tecken eller begrepp kan också positioneras mot något de inte innebär, till exempel begreppet väst 
som vi associerar till demokrati och hög materiell utveckling, samtidigt som vi då säger att de som 
inte tillhör väst är odemokratiska och materiellt outvecklade. Detta exempel visar på att en 
diskurs kan stänga inne och ute exempelvis individer, vilket kan skapa problem för den som 
befinner sig i en annan diskurs än den som personen brukar befinna sig i.62

Subjektspositioner 
Subjektspositionering innebär att subjektet placeras in i en speciell position av diskursen. I denna 
position tilldelas subjektet en specifik identitet som innebär förväntade sätt att tala och handla.63 
För att sätta resonemanget i en tydlig kontext kan man till exempel säga att subjektspositionen 
som vårdare inom kriminalvården har förväntningar på ett visst uppförande, men samtidigt 
innebär subjektspositionen mer auktoritet än exempelvis en intagen. Det kan bli problem när en 
person i en viss subjektspositionering överskrider sin positions befogenheter, till exempel om en 
intagen skulle vilja bestämma mer än hans subjektsposition tillåter. Då subjektet som vi tidigare 
diskuterat bestäms och formas utifrån diskurserna kan en individ kan även ha flera olika 
subjektspositioner i olika diskurser, som exempelvis både Intagen, make och son.64

                                                 
60 Winther Jörgensen & Phillips, s. 35. 
61 Ibid., s. 57 f. 
62 Ibid., s. 58. 
63 Ibid., s. 48. 
64 Ibid., s. 49. 
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Govermentality 
För att kunna definiera och resonera kring Foucaults begrepp govermentality måste vi först 
diskutera hans tankar kring makt, kunskap och styrning. För Foucault innebär begreppet makt 
inte den gängse betydelsen där makt är något som medvetet utövas av en stat, person eller 
institution. Istället menar han att makt är ett omedvetet tankemönster som är spritt över olika sociala 
praktiker och finns inom de flesta områden. Makt är produktiv eftersom den enligt Foucault 
skapar vår sociala omvärld genom diskurser, subjekt och kunskap. Makten finns således överallt 
och påverkar överallt och därigenom producerar och reproducerar makt världen med dess 
diskurser och subjekt.65 Makten utövas med olika tekniker, som till exempel metoder för 
normalisering.66 Brotts-Brytet är ett ypperligt exempel på normaliserande praktik eftersom 
programmets grundläggande funktion är att forma de intagna efter en förutbestämd mall, att lära 
de intagna att handla och tänka enligt ett visst mönster, styra dem att styra sig själva. I Foucaults 
tankar är makt och kunskap mycket nära sammankopplade, de till och med förutsätter varandra. 
Exempelvis skulle inte kriminalvården fungera utan kunskap, det vill säga utan exempelvis 
psykiatri och kriminologi. 67

 
Govermentalitybegreppet handlar således om att undersöka de bakomliggande tankemönster som 
finns när det handlar om styrning av andra eller oss själva. Ett visst sätt att tänka om något bygger 
på kunskap, det vill säga, styrning eller govermentality bygger på kunskapsbaserade 
grundantaganden. Kunskapen är inte medveten utan det handlar om införlivade tankesätt och sätt 
att resonera och argumentera. Styrning och makt/kunskap förutsätter alltså varandra och 
styrningens omfattning eller effektivitet beror på vår kunskap kring det som ska styras.68

Diskursernas utbredning 
Det finns en inneboende problematik i diskursbegreppet som jag ska beröra eftersom den har 
betydelse för min analys. Problemet berör diskursernas utbredning eller räckvidd, hur identifieras 
en diskurs gränser mot en annan diskurs? Winther Jörgensen och Phillips lyfter fram den mycket 
berättigade frågan om hur en diskursanalys ska utföras rent praktiskt om forskaren inte har en idé 
om var en diskurs slutar och en annan börjar. 69 Författarnas förslag till lösning på problemet är 
att forskaren använder diskursbegreppet efter analysen eller arbetets syfte.70 De uttrycker själva 
användandet av diskursbegreppet som, ”en storhet som man som forskare lägger över 
verkligheten för att skapa en ram för sin undersökning.”71 Analysen av mitt material kommer 

                                                 
65 Winther Jörgensen & Phillips, s. 20. 
66 Månsson, s. 357 f. 
67 Winther Jörgensen & Phillips, s. 19 ff. 
68 Pettersson, s. 22 ff. 
69 Winther Jörgensen & Phillips, s. 136 ff. 
70 Ibid., s. 137. 
71 Ibid., s. 137. 
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utföras enligt dessa riktlinjer och min tanke är att det ska vara tydligt att de diskurser jag 
identifierar i mitt material inte är en fastlagd diskursiv enhet, utan istället diskuterbara ramar för 
tolkning av ett visst material.    

Teori  
Det finns några resonemang, tankar och teorier som har stor betydelse och som läsaren behöver 
ha med sig i bagaget inför analysen. Resonemangen handlar om några närbesläktade begrepp, 
normalitet och avvikelse samt socialisation. Dessa områden är centrala i uppsatsen då de Intagna 
ofta hamnar i kategorin avvikare i behov av normalisering och resocialisering. Därtill behöver 
begreppen en ordentlig diskussion då de inte är självklara att definiera och använda. Avsnittet 
inleds med en historisk tillbakablick på normalitet och avvikelse för att därefter diskutera dess 
definition. Stycket avslutas med en kortare diskussion om och definition av 
socialisationsbegreppet. 

Normalitet, avvikelse och socialisation 
1700- talets franska upplysningsfilosofer såg människan som en produkt av den yttre miljön och 
de ansåg att yttre påverkan kunde styra individen åt ett eller annat håll. En framträdande tanke 
hos bland annat Jean-Jacques Rousseau var en stark tro på människans förnuft.72 Uppfostran och 
undervisning som yttre påverkan var således av högsta vikt, menar Sven-Eric Liedman i Från 
Platon till kommunismens fall, eftersom det skiljer ”den kloke från den dumme, den förnuftige från 
den vidskeplige, den goda människan från den dåliga […].”73 Även Foucault framhåller 
upplysningens tanke kring den förnuftiga och goda människan som betydelsefull i Vansinnets 
historia: 

Vad som ursprungligen organiserat vårt vansinnesbegrepp är just uppdelningen vansinniga och 
förnuftiga och inte den vetenskap som utvecklas när väl denna uppdelning är gjord och lugnet 
är återställt. Det ursprungliga är snittet som skapar avstånd mellan förnuft och icke-förnuft; 
förnuftets kamp mot icke-förnuftet för att få det att bekänna sig som galenskap, fel eller 
sjukdom härstammar från detta.74

Rousseau, bland flertalet andra upplysningsfilosofer, hade även en obevekelig tro på den goda 
människan som till sin är natur god. Han ansåg att varje människa från födelsen är enbart god 
och med rätt uppfostran kan denna godhet fortgå, men med felaktig uppfostran kan onda 
människor skapas.75  
 
Rousseau talade om onda och goda människor som påverkas av yttre influenser, medan man idag 
istället skulle kunna använda uttrycket normala och avvikande individer som påverkas av yttre 
                                                 
72 Sven-Eric Liedman, Från Platon till kommunismens fall. De politiska idéernas historia (Stockholm, 2002), s. 135 ff. 
73 Ibid., s. 136. 
74 Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, s. 9. 
75 Liedman, s. 136 ff. 
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omständigheter. Upplysningens tankemönster kring att individen är god och förnuftig av naturen 
samt uppfostrans viktiga roll i skapandet av den ”normala” individen, lever kvar än idag. Erving 
Goffman skriver i Stigma att varje samhälle avgör vilka medel som används för att dela in 
människor i kategorier samt vad som är naturligt och inte naturligt för medlemmarna i dessa 
kategorier. Den sociala miljön är den avgörande faktorn för vilka människor man kan förvänta sig 
att träffa på inom en viss kategori. Vi utgår från ett första intryck av någon och därefter formas 
våra normativa föreställningar om personen i fråga, det vill säga hans eller hennes sociala identitet. 
Om en person i vår närhet inte uppfyller de normativa krav på egenskaper som vi har på honom 
eller henne reduceras personen i vårt medvetande som avvikande. När vi upptäcker en skillnad 
mellan en persons förväntade sociala identitet och den faktiska social identiteten, som en process 
startas. Denna process där en individ övergår till att vara avvikande, utstött ur de icke avvikandes 
skara, kallas stämpling och innebär ofta icke önskvärda effekter, ett stigma.76

 
På 1960- talet började socialvetenskapen på allvar tala om avvikande beteende som en reaktion 
mot att det fanns problem i samhället som inte enbart innefattade kriminella handlingar. Mats 
Hilte lyfter i Avvikande beteende fram tre definitioner på vad avvikande beteende är. Den statistiska 
definitionen innebär att allt som inte stämmer överens med det genomsnittliga är avvikande, till 
exempel att ha rött hår eller vara extremt överviktig. Den patologiska definitionen innebär ett 
sjukdomsperspektiv på avvikande, missbruk eller kriminalitet blir alltså ett symptom på fysisk 
eller psykisk sjukdom. Den regelorienterade definitionen innefattar en individs oförmåga att följa de 
sociala reglerna i exempelvis en specifik grupp. Problemet med denna definition är vem som får 
definiera reglerna och vad som händer då en individ är medlem i flera grupper där olika regler 
gäller. Desto längre bort definitionen kommer från traditionella sociala problem som exempelvis 
kriminalitet och missbruk, desto svårare är det att definiera vem som är avvikande.77 I Sverige är 
det som bekant tillåtet att vara frispråkig och lite stökig om alkohol är inblandat på en fest, men 
knappast under ett barndop i kyrkan. Den viktiga skillnaden mellan traditionellt avvikande 
beteende och marginaliserande handlingar, enligt Hilte, är att ”de förra förkastas moraliskt, 
medan de senare för det mesta uppfattas som opassande, förargelseväckande, förolämpande eller 
kränkande.”78 Kanske är avvikande beteende och individer som avviker nödvändigt i ett 
fungerande samhälle? Émile Durkheim menar att avvikande beteende behövs för att samhället 
ska kunna upprätthålla känslan för moral och rätt.79 Samhället är den arena där avvikande 
individer och beteenden och normala individer och beteenden möts. Thomas Öhlund skriver i 
Normaliseringspraktiker i det moderna samhället att, ”[…] mötet mellan en professionell och en klient 
[är alltid] förtolkat utifrån en referensram (teori) som ringar in avvikelsen och dess beståndsdelar i 

                                                 
76 Erving Goffman, Stigma. Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1971), s. 11 ff. 
77 Mats Hilte, Avvikande beteende. En sociologisk introduktion (Lund, 1996), s. 7 ff. 
78 Ibid., s. 11. 
79 Ibid., s.  11 ff. 
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relation till en norm (normaliteten).”80 Normaliseringspraktikerna fungerar således på så sätt att 
de skapar en avvikelse som sedan måste behandlas eller resocialiseras.81 Normalitet och avvikelse 
samt socialisation har följaktligen mycket gemensamt men vad innebär egentligen socialisation? 
Öhlund uttrycker sig så här kring begreppet:  

Socialisationsfältet utgör ett komplext nätverk av relationer mellan olika yrkesgrupper och 
institutioner som strider, skapar koalitioner och samarbetar för att fostra, utbilda vårda eller 
resocialisera ungdomar82  

Socialisation definieras därmed som ett nätverk av skilda funktioner och karaktärer som har som 
gemensam uppgift att fostra, utbilda eller vårda ungdomar. Detta nätverk kan bestå av många 
olika grupper och institutioner som exempelvis familjen, skolan, socialtjänsten, föreningslivet, 
ungdomskulturer och populärkulturer.83  
 
Slutligen vill jag kort lyfta ett viktigt problem med att använda dikotomin normalitet – avvikande 
som begreppsapparat och förklaringsmodell. Det finns svårigheter med att definiera och 
identifiera gränserna mellan normalitet och avvikande, dessa är flytande och förändras ständigt.84 
På grund av dessa svårigheter med begreppets avgränsning och definition kommer jag använda 
det ”med lösa tyglar”. Det är inte det mest väsentliga i denna uppsats att definiera vem eller vad 
som är avvikande eller normal, utan istället försöka identifiera de föreställningar om normalitet 
och avvikelse som finns i texterna. 

Analys  
I detta avsnitt kommer jag visa på och resonera kring de olika sätt att tala om den intagne som 
framkommit vid analysen av materialet. Jag kommer även identifiera och beskriva de diskurser 
som kämpar om utrymme i texterna och därigenom diskutera vad dessa diskurser betyder och får 
för konsekvenser för den intagne. Avsnittet är tematiskt uppdelat efter de faktorer eller intryck 
som varit särskilt tydliga vid analysen. Under dessa rubriker kommer jag diskutera och resonera 
kring hur de olika aktörerna talar om och ser på den intagne, normalitet och avvikelse, 
anstaltsvistelsen, pedagogiska teknologier och slutligen riktning och rörelse. För att friska upp 
läsarens minne kommer jag inleda analysen med att diskutera de texter som analyseras ur en ny 
vinkel, jag kommer resonera kring det språk och den stil som används i texterna.  

                                                 
80 Thomas Öhlund, Normaliseringspraktiker i det moderna samhället. En diskursanalys av åtta sociala ungdomsprojekt (Umeå, 
1997), s. 16. 
81 Ibid., s. 16 ff. 
82 Ibid., s. 15. 
83 Ibid., s. 15 ff. 
84 Ibid., s. 21 f. 
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Språk och stil – texter på olika nivåer  
De texter som analyserats i denna uppsats är beslutsfattarnas sätt att tala i en lagtext, förordning och 
regleringsbrev. Kriminalvårdens sätt att tala studeras i deras vision för sitt arbete, vilken bygger på lagen 
och förordningen. Jag kommer även analysera hur Brotts-Brytet talar om den intagne i sin 
teorimanual. 
 
Texterna befinner sig på olika nivåer då de vänder sig till olika publik, har olika syften och är 
skrivna i något olika kontexter.85 Således påverkar detta språk och stil i texterna, som Mats 
Alvesson och Stanley Deetz skriver i Kritisk samhällsvetenskaplig metod är ”[…] språkbruket i det 
typiska fallet […] funktionellt (effektorienterat) och inte sanningsorienterat, och […] sociala 
normer och konventioner styr och behärskar språkbruket.”86 Språket används alltid i ett syfte 
eller för att skapa en viss effekt.87 De texter som är skapade av beslutsfattarna och kriminalvården 
är skapade med syftet att reglera en verksamhet, medan texten från det brottspreventiva 
programmet har ett mer informerande syfte för de vårdare som ska använda sig av programmet. 
Gemensamt för texterna är dock att det finns en bakomliggande tanke, idé eller teori som den 
aktör som producerat texten vill förmedla.88 Den mest självklara bakomliggande tanken i samtliga 
texter är att de syftar till att de intagna ska sluta begå brott, sedan beskriver texterna olika sätt att 
nå dit.    

Talet om Den Intagne  
I alla texterna finns en tydlig tanke kring hur den intagne beter sig och vem han är, men hur den 
intagne beskrivs och talas om skiljer sig åt i texterna. Jag börjar med att beskriva hur texterna från 
beslutsfattarna, det vill säga lagen, förordningen och regleringsbrevet, men även kriminalvården 
beskriver och talar om den intagne. I texterna från beslutsfattarna är bilden av den intagne 
enkelspårig, endimensionell och ”platt”. Så här talas det i exempelvis lagtexten om den intagnes 
avskildhet från andra intagna:  

20 § En intagen får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvändigt 

1. med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för den intagnes eller annans säkerhet 
till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på anstaltens egendom, 

2. för att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen att allvarligt störa ordningen 
inom anstalten, 

3. för att hindra att den intagne att allvarligt ofredar en annan intagen […] 

                                                 
85 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 360 ff. 
86 Mats Alvesson & Stanley Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod (Lund, 2000), s. 131. 
87 Ibid., s. 131 ff. 
88 Bryman, s. 360 f. 
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Intagen […] får hållas avskild från andra intagna, om det kan befaras att han planlägger 
rymning eller att annan planlägger fritagningsförsök […]89

I citatet talas om en individ som kan hota säkerheten både för sig själv och för andra. Han kan 
ofreda andra intagna, störa ordningen, skada anstaltens egendom och slutligen han planerar att 
rymma. Bilden av Den Intagne som växer fram är ensidig och endimensionell, inte bara i 
lagtexten utan även i förordningen och regleringsbrevet. Den intagne beskrivs i dessa texter som 
en farlig och våldsam individ som vill rymma från anstalten och inte tvekar att dra med sig andra 
intagna på projektet. Faktum är att de intagna är så farliga och våldsamma att lagtexten i paragraf 
fyra måste betona att anstaltens viktigaste uppgift är att skydda samhället mot potentiellt farliga 
individer. De intagnas livssituation och återinträde i livet utanför anstalten är prioritering nummer 
två. I regleringsbrevet poängteras återigen att de intagna är våldsamma då kriminalvården ska 
redovisa, ” - omfattningen av våld eller hot om våld från intagna mot personal och allvarligt hot 
mellan intagna i häkte samt vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förebygga denna typ av 
händelser.”90 Även i kriminalvårdens vision för sitt arbete utkristalliseras bilden av Den Intagne 
som en individ som vill slippa sitt straff och kommer utsätta eller har utsatt allmänheten för skada 
eller lidande. 
 
Lagtexten innehåller ett intressant stycke som talar om den intagne som människa, vilket jag anser 
bör studeras lite närmare. Paragraf nio beskriver att; ”[…] Intagen skall behandlas med aktning 
för hans människovärde. Han skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter som är 
förenade med vistelse i anstalt.[min kursivering91]”92 Att texten lyfter fram att de intagna har ett 
människovärde är ett oerhört intressant ordval anser jag. Ordvalet människovärde implicerar att 
det finns individer som inte har något värde som människa. Texten implicerar även att den individ 
som inte har något värde som människa då måste vara något annat, någon lägre stående varelse 
man inte behöver ha aktning för. Den kontroversiella frågan texten medför blir följaktligen om 
en individ längre är människa om man inte längre har något värde som människa?  
 
Vid en jämförelse mellan sättet att tala om den intagne och speciellt ordvalet människovärde, blir 
det en iögonfallande kontrast mot texten från Brotts-Brytet, teorimanualen. Denna text talar 
istället om att varje individ har något essentiellt inom sig som gör oss till människor, något som 
alltid finns där. När texten talar om människan och dess värde används upprepade gånger orden 
tro, hopp och förmåga, vilket indikerar att det essentiella hos människan är det som gör henne till 
just människa. I teorimanualen är det således en helt annan bild av Den Intagne som målas upp. I 
samtliga texter finns dock en på förhand bestämd bild av Den Intagne som befinner sig på en anstalt. 

                                                 
89 SFS (1974:203) Lag om kriminalvård i anstalt, 20 §. 
90 Regleringsbrev för budgetåret 2005 med avseende Kriminalvårdsstyrelsen och övriga myndigheter inom 
kriminalvårdsorganisationen, s. 3. 
91 Vid kursivering i citaten kommer detta fortsättningsvis att vara min kursivering om inte annat anges. 
92 SFS (1974:2003) Lag om kriminalvård i anstalt, 9 §.   
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Denna bild ser dock annorlunda ut i teorimanualen än i texterna från beslutsfattarna. Citatet 
nedan beskriver hur individen ska utvecklas i programmet Brotts-Brytet: 

Vad man framför allt vill åstadkomma med [programmet] är att uppnå signifikanta 
förändringar av klienternas kriminaliserade beteenden och därmed också av den så kallade 
återfallsfrekvensen. Ett annat mål är att klienterna uppnår kunskaper och utvecklar färdigheter 
som skapar förutsättningar för en förhöjd livskvalité.93

Efter denna text som citerats följer ett tjugotal punkter som ska definiera vilka individer som är, 
eller inte är, lämpliga att genomgå programmet. Exkluderande faktorer är exempelvis att 
klienterna inte är motiverade att ändra sitt beteende, att de har en missbruksproblematik eller är 
psykiskt sjuka. Inkluderande faktorer är klienter som löper stor risk att återfalla i brott, klienter 
som är motiverade att förändra sitt liv, och klienter som kan fungera acceptabelt i grupp.  
 
Den bild som teorimanualen målar upp av Den Intagne är följaktligen en individ med problem, 
han har ett beteende som innebär att han begår brott. Brottet är ett symptom på bristande 
kunskap om hur man lever ett liv utan kriminalitet, vilket är kunskaper alla kan tillägna sig 
eftersom alla beteenden går att förändra. Det är viktigt att den intagne är motiverad att ändra sitt 
beteende eftersom han annars löper mycket stor risk att fortsätta ett kriminellt liv. Texten 
fortsätter att beskriva att den intagne ska försöka se sig själv utifrån, göra en upptäcktsresa och 
kartlägga sig själv, för att därigenom kunna identifiera felaktiga tankar och beteenden.  
 
Denna beskrivning av Den Intagne i teorimanualen är inte någon tillfällighet, då programmets 
teoretiska byggstenar handlar just om tankar, känslor, beteende och kunskap. Att texten består av 
många verb, som exempelvis se och minnas, är ännu en indikation på den starka kopplingen 
mellan de intagnas känslor, tankar och beteende. Brotts-Brytet bygger bland annat på kognitiv 
beteendeterapi, vilket innebär att programmet ska hjälpa en klient att bli av med ett felaktigt sätt 
att tänka för att förändra ett icke önskvärt beteende.94 Terapiformen bygger på tanken att 
människan har inre minnesstrukturer som kan behöva aktiveras genom träning. Strukturerna 
modifieras när de utsätts för stimuli och därmed ändras de emotionella reaktionerna.95 Texten 
återkommer ofta till programmets teoretiska grund som tydligt är inriktad på sambandet mellan 
tankar, känslor och handlingar, samt den kretsloppsprocess som innebär att dessa konstant ger 
upphov till nya tankar, känslor och handlingar. Detta sätt att tänka kring den intagne likar de 
tankemönster som finns kring barn som behöver lära sig att hantera olika situationer där barnet 
riskerar att tänka, och därmed handla, på ett felaktigt sätt. 
 
Tanken kring att människan kan lära sig att ta rätt beslut i exempelvis situationer där den 
kriminelle löper stor risk att begå brott är ingen ny tanke. Upplysningsfilosoferna såg människan 
                                                 
93 Lundberg, s. 7. 
94 Sigrell, s. 121 f. 
95 Henry Egidius, Natur och Kulturs Psykologi lexikon (Stockholm, 1997), s. 278. 



 19

som en god och förnuftig varelse som med rätt fostran kommer fortsätta ta förnuftiga och goda 
beslut.96 Denna tanke att allt går att lära sig är tydlig i texten från det brottspreventiva 
programmet även om det inte handlar om ett barn som ska uppfostras rätt, utan en kriminell som 
ska lära sig att ta rätt beslut i risksituationer. 

Erkännandetanken 
I teorimanualen finns en tydlig tanke kring värdet av att den dömde ska erkänna sitt brott. Denna 
erkännandetanke vill jag diskutera lite extra då den har ett tydligt historiskt arv. I textens inledning 
beskrivs tanken kring erkännande så här:  

Den gemensamma nämnaren för deltagarna i programmet är att de är dömda för brott, och det 
är viktigt att tidigt under programmet beröra detta ämne. […] Programledarna skall redan 
innan programstart vara medvetna om vilka brott deltagarna begått, men det är deltagarnas egna 
berättelser som utgör grunden för det fortsatta arbetet.97

Erkännandetanken bygger således på att om den intagne berättar om sitt brott och erkänner det 
han gjort har han kommit en bra bit på väg mot ett liv utan kriminalitet. Känslor, tankar och 
beteende är återigen centralt då det är viktigt hur brottet upplevdes av den som begick det. Det 
handlar om att den intagne ska se orsak och verkan som ett skeende med konsekvenser. 
Grundläggande är tanken kring att det finns en färdig mall, en handlingsplan för den intagne. Han 
ska lära sig att om jag utför en viss handling följder en viss konsekvens, exempelvis om jag begår 
ett brott hamnar jag i fängelse. 
  
Det finns en lång och viktig historia kring erkännandetanken i svensk fängelse- och straffhistoria. 
Enligt Kenneth Petterson är det från första början ett arv från ”inkvisitionens metoder att 
undersöka kättarens avvikelser från frälsningens väg”.98 Dessa sedvänjor är förändrade, men inte 
helt bortglömda då inkvisitionens grundläggande tanke var ”att rädda människors själar och föra 
in dem på frälsningens väg.”99 Parallellen är slående till dagens fängelse- och straffsystem som 
inte enbart ska straffa utan även bota och vägleda den dömde som kommit in på fel spår i livet. 
Idag skulle de kognitiva och pedagogiska behandlingsprogrammen som exempelvis Brotts-Brytet 
kunna kallas någon slags inkvisitor då den grundläggande tanken med dessa är att förändra 
tankar, känslor och beteenden. Då liksom nu är således erkännandetanken en central i 
sammanhanget, något ska vaskas fram till ytan och botas.100

                                                 
96 Liedman, s. 136 ff. 
97 Lundberg, s. 13. 
98 Pettersson, s. 102. 
99 Ibid., s. 102. 
100 Ibid., s. 102 ff. 
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Skillnader i talet om Den Intagne  
Det finns några viktiga skillnader som jag vill understryka i sättet texterna talar om den intagne, 
brottet och straffet. I texten från det Brotts-Brytet beskrivs hur de intagna ska kunna bryta sitt 
beteende och sluta begå brott. Motivationen till förändring av beteendet finns inom individen, 
vilket exempelvis beskrivs genom att ”[…] motiverande samtal […] koncentrerar sig på att väcka, 
förstärka och vidmakthålla klientens motivation till förändring.”101 I de övriga texterna däremot är 
det kriminalvården som ska motivera den intagne till förändring. I regleringsbrevet beskriver 
texten exempelvis hur kriminalvården ska ”motivera intagna till olika åtgärder för att komma ifrån 
kriminalitet och droger […]”102 I dessa texter specificeras alltså inte hur de intagna ska sluta att 
begå brott, bara att de ska motiveras till att sluta med kriminalitet.  

Hur skapas Den Intagne? 
Jag kommer nu ytterligare fördjupa resonemangen kring bilden av och talet om den intagne i de 
skilda texterna genom att använda mig av analysinstrumentet subjektspositioner. För att friska upp 
läsarens minne innebär subjektspositioner att det alltid finns ”[…] angivet vissa positioner som 
subjekten kan inta.”103 Vi har diskuterat att det finns vissa egenskaper som appliceras på den 
intagne. Han är ett barn med bibehållet människovärde som behöver och kan lära sig att leva utan 
brott men som samtidigt kan vara både farlig och våldsam. Den intagne är alltså tilldelad en 
subjektsposition som just En Intagen, vilket innebär förväntningar om ett visst beteende och sätt 
att vara. 
 
De subjektspositioner som skapas i kriminalvården, vill jag påstå, är lika de som finns i till 
exempel ett läkare – patient förhållande. Det är läkaren, i vårt fall kriminalvården, som har 
auktoriteten att säga vad som är fel, vad som behöver göras. Patienten, eller den intagne, kan bara 
säga emot till en viss gräns innan det som är tillåtet i den Intagnes position överskrids och han 
blir karaktäriserad som exempelvis jobbig, våldsam eller med allvarliga beteendeproblem. Detta 
kan vara en av förklaringarna till varför den intagne kan ses som ett oskyldigt barn samtidigt som 
han kan ses som våldsam och farlig.  
 
Det finns ytterligare en aspekt som subjektspositioner som analysinstrument kan hjälpa till att 
förklara. I texterna som analyserats positioneras de intagna endast som intagna och inte något 
annat. Exempelvis skulle det kunna tänkas att de intagna även positioneras som make, pappa eller 
son i texterna. Frihetsberövandet och placeringen på en anstalt tycks innebära att andra 
subjektspositioneringar, som exempelvis pappa eller make, trycks undan och befinner sig i något 
slags vänteläge. Kanske är positioneringen och förväntningarna om ett visst sätt att vara så stark 

                                                 
101 Lundberg, s. 6. 
102 Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kriminalvårdsstyrelsen och övriga myndigheter inom 
kriminalvårdsorganisationen, s. 2. 
103 Winther Jörgensen & Phillips, s. 48 f. 
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att det inte finns några andra positioneringsmöjligheter för den intagne? I exempelvis 
förordningen antyds någon enstaka gång att de intagna har relationer och ett liv utanför anstalten, 
vilket uttrycks som ”personliga förhållanden”.104 Ordet ”den intagne” nämns däremot i regel ett 
par gånger i varje paragraf. Denna subjektspositionering som intagen, och endast intagen, är 
säkerligen en av anledningarna till att bilden av Den Intagne blir väldigt endimensionell och 
förenklad i texterna från beslutsfattarna.  

Normalitet och avvikelse 
Det talas, mer eller mindre direkt, om vad som är ett normalt och vad som är ett avvikande 
beteende i alla de texter som analyserats. Jag vill i detta avsnitt visa hur ett normalt och avvikande 
beteende definieras och hur det uttrycks i texterna samt vad detta innebär för den intagne. I 
lagtexten beskrivs det liv som den Intagne bör, eller är skyldig att leva inne på anstalten. 

4 § Kriminalvården i anstalt ska utformas så att den intagnes inskolning i arbetslivet eller om 
ett medgivande annars kan antas väsentligt förbättra hans möjligheter att försörja sig efter 
frigivningen. […] 12 § En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den sysselsättning 
i övrigt som anvisas honom eller henne. […] 13 § Intagen skall beredas tillfälle till fysisk träning 
som är lämplig med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd. Intagen skall ha möjlighet att visats 
utomhus minst en timme om ej synnerligt hinder möter däremot. 14 § En intagen skall ges 
tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han bör uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan 
bidra till hans utveckling. Iden utsträckning det lämpligen kan ske bör han få möjlighet att 
genom tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärlden. Hans behov av förströelse 
bör tillgodoses i skälig omfattning. […] 17 § En intagen skall under den tid då han är skyldig att 
ha sysselsättning vistas tillsammans med andra intagna […]105

I citatet beskrivs olika sysselsättningar som att vistas utomhus, träna kroppen, ha en hobby samt 
umgås med andra, som den intagne är skyldig att utföra på anstalten. Dessa sysselsättningar 
speglar de sysselsättningar som de allra flesta fyller sitt liv med utanför anstalten, det talas således 
om ett slags ”normliv”. Dessa intressen och sysselsättningar anses nyttiga och utvecklande och 
blir därmed ”normala” sysselsättningar som ska utföras dagligen för att förbereda den intagne 
inför frigivningen. Texten fortsätter beskriva det liv som de intagna har levt och ska leva inne på 
anstalten. Då det inte är självklart att dessa normsysselsättningar är något den intagne brukar göra 
finns det möjlighet för den intagne att lära sig och träna på att utföra dessa vardagssysselsättningar. 
Eftersom det är livet utanför anstalten som den intagne ska förberedas för är det viktigt att den 
intagne tränar på de aktiviteter som de människor i samhället fyller sin vardag med. Att arbeta, 
studera eller ha en hobby blir alltså både en sysselsättning och en normaliseringsprocess för den 
intagne. Detta resonemang blir extra tydligt då de intagna ofta egentligen inte behöver arbeta, 
studera eller ha en hobby eftersom de får mat för dagen på anstalten och dessutom kan Den 
Intagne ha ett långt fängelsestraff där frigivningen är långt borta. 
 
                                                 
104 SFS (1974:248) Förordning om kriminalvård i anstalt, 11 §. 
105 SFS (1974:203) Lag om kriminalvård i anstalt, 4 § ,12 § till 14 § samt 17 §. 
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Tanken kring vad och vem som är normal och avvikande diskuterar Thomas Öhlund i 
Normaliseringspraktiker i det moderna samhället. Han lyfter begreppet socialisationspolitik som innebär 
att samhället och dess institutioner definierar vilka handlingar och beteenden som är normala och 
avvikande, vilket innefattar bland annat lagar och förordningar, den offentliga debatten samt 
sociala praktiker.106 Det är mycket tydligt i lagtexten att regeringen fastställt vilka sysselsättningar 
som är lämpliga att utföra för de intagna, som exempelvis arbeta, studera och läsa tidningar. 
Detta beslut har med allra största sannolikhet tagits utifrån hur de allra flest människor lever sitt 
liv i samhället utanför anstalten, de allra flesta arbetar eller studerar och läser någon gång 
tidningar. Varför det är detta normliv som får stå som modell kan förklaras med Mats Hiltes 
statistiska definition av avvikelse, vilken innebär att allt som inte stämmer överens med det 
genomsnittliga är avvikande. Denna definition innebär således att inte arbeta, studera eller läsa 
tidningar blir ett avvikande beteende. Samtidigt kan Hiltes andra definition, den regelorienterade 
definitionen av avvikande beteende vara aktuell då denna definition handlar om en individs 
oförmåga att följa de sociala reglerna i exempelvis en specifik grupp, där gruppen i detta fall är 
samhället utanför murarna.107

 
Tankarna kring att vissa sysselsättningar är mer lämpliga för de intagna att utföra på anstalten och 
tanken kring att alla ska, exempelvis arbeta eller studera mellan vissa tider, har ett historiskt arv 
som är viktigt att belysa i detta sammanhang. Detta sätt att tänka härstammar till viss del från 
industrialiseringens tankemönster kring det alltmer inrutade vardagslivet. Industrialiseringen förde 
med sig något nytt då arbetslivet inte längre styrdes av solens upp och nedgång som i det gamla 
bondesamhället, utan nu var det istället stämpelklockan och det organiserade arbetslivet som 
avgjorde när det var dags att äta, sova eller arbeta.108 Dessa industriella mönster beskriver bland 
annat Alva och Gunnar Myrdahl i Kris i befolkningsfrågan, där de talar om det traditionella bonde 
och hantverkssamhället där livet ”förlöpte tämligen oförändrat från generation till generation.”109 
I det industriella samhället fanns istället en strävan att förhöja levnadsstandarden, vilket ledde till 
nya tankemönster om vardagslivet.110 ”Alla sträva vi medvetet och omedvetet i samma riktning: 
att rationalisera, komplicera produktionen och hela människolivet och därmed att stegra 
kvalitetskraven på oss själva och våra medmänniskor.”111 Att de intagna ska sysselsättas med 
lämpliga sysselsättningar på dagarna kan alltså ses som ett arv från industrialiseringen då 
arbetarnas dagar strukturerades. Detta är inte något specifikt för anstalten, utan är ett mönster 
som lever kvar i hela samhället, exempelvis arbetar det stora flertalet mellan nio och fem, med 
lunch mellan tolv och ett. 
 
                                                 
106 Öhlund, s. 17 ff. 
107 Hilte, s. 7 ff. 
108 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999), s. 16 ff.  
109 Alva Myrdal & Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (Nora, 1997), s. 113. 
110 Ibid., s. 210 ff samt 318 ff. 
111 Ibid., s. 206. 
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I Brotts-Brytets teorimanual finns, som tidigare diskuterats, en bakomliggande teoretisk tanke 
kring vem den intagne är, hur han beter sig, samt vilken brottsproblematik han har. I ett avsnitt 
beskrivs hur deltagarna ska bearbeta sina tankar och sitt beteende:  

I arbetet med deltagarnas tankar, attityder och värderingar kan förvrängda tankar och 
tankemönster identifieras. Tankemönster är det sätt på vilket våra tankar hänger ihop med våra 
grundantaganden och livsregler. Tankeförvrängningar/tankefällor är tankar som är förvrängda, 
överdrivna, felaktiga eller på något annat sätt orealistiska och kan leda till felaktiga slutsatser eller till 
att individen förstorar eller förminskar effekten av feluppfattningen. Detta kan i sin tur bli 
styrande för både sinnesstämning och beteende och försvårar och fördjupar individens 
problem utan att individen är medveten om det. Genom att bli medveten om sina 
tankeförvrängningar har man också möjlighet att vara uppmärksam på när de uppstår och kan 
därefter för ett ögonblick stanna upp och tänka efter om tankarna verkligen är realistiska eller 
möjligtvis felaktiga. Detta kan i förlängningen vara avgörande för om individen hanterar en 
uppkommen situation på ett adekvat sätt eller om hans/hennes tolkningar av situationen ökar 
sannolikheten för ett kriminaliserat beteende.112

Texten talar om förvrängda, felaktiga eller överdrivna tankar och tankemönster samt att dessa leder till 
felaktiga slutsatser och därmed ett felaktigt beteende. Här framkommer alltså programmets 
grundtanke som handlar om att den intagne haft ett felaktigt tankemönster vilket gjort att han 
begått brott. Texten talar också om att den intagne kan bli medveten om dessa felaktiga 
tankemönster och då tänka annorlunda och därmed inte begå brott. Dessa grundläggande 
föreställningar kring rätt och fel tankemönster och beteende innebär att programmets 
grundläggande funktion är att lära av ett beteende som anses som avvikande. Programmet i sig är  
således en normaliseringsprocess för den intagne. 
 
Teorimanualen fortsätter att beskriva den intagne som en känslomänniska som inte kan hantera 
sina känslor, tankar och impulser och därför begår brott. Brottet blir alltså en impulshandling 
som individen, på grund av bristande uppfostran, inte haft kunskap att stoppa. 
Upplysningsfilosoferna talade om den förnuftiga människan som med rätt uppfostran blir en god 
människa, den person filosoferna talar om är följaktligen även en rationell människa som gör 
rationella val.113 I texten talas endast om de brott som begås av en impuls, inte de brott som de 
intagna planerat i timtals och till exempel studerat en värdetransports färdväg. Att planera ett 
brott, anser jag, till viss del är en rationell handling eller åtminstone en planerad konstruktiv 
handling och kanske till och med en förnuftig handling. Alltså, innebär arvet efter upplysningens 
tankar kring den förnuftiga människan att det normala brottet är impulshandlingen och det 
avvikande brottet är det planerade brottet, vilket egentligen inte alls existerar enligt texten. 

                                                 
112 Lundberg, s. 18. 
113 Liedman, s. 136 ff. 
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Anpassning, umgänge och rehabilitering 
Jag kommer nu använda mig av det diskursanalytiska verktyget flytande signifikant samt 
associationskedja för att ytterligare visa hur tankemönster kring normalitet och avvikelse är centralt i 
alla de texter som analyserats. Det är livet utanför anstalten som är målet med anstaltsvistelsen, 
vilket bland annat enligt lagtexten innebär att den intagne ska anpassas till detta liv. Denna 
anpassning till samhället är en fras som används inom många skilda områden och jag vill visa på 
några exempel. Paragraf 32 beskriver möjligheten att lämna anstalten; ”För att underlätta 
anpassningen i samhället kan en intagen beviljas tillstånd att lämna anstalten för en viss kort tid 
[…]”114 Ytterligare något som beskrivs i detta sammanhang är att telefonsamtal får äga rum om 
det inte ”[…] kan motverka hans anpassning i samhället eller vara till skada […]”115 Som citaten 
visar används ordet anpassning i olika sammanhang. Jag vill stanna upp vid detta ord en extra 
stund eftersom det är uppseendeväckande centralt i alla texterna förutom i Brotts-Brytets 
teorimanual. Jag kommer som tankexperiment använda anpassas till samhället som flytande 
signifikant eftersom dessa ord används i olika sammanhang och i olika diskurser. Att anpassas till 
samhället kan handla om så skilda områden som ett hus som ska handikappanpassas eller en 
informationstext som ska anpassas för dyslektiker. Anpassas till samhället är alltså ett begrepp som 
har olika innebörd i exempelvis en byggnadsteknisk diskurs, och den eller de diskurser inom 
kriminalvården som vi försöker upptäcka i denna analys.  
 
I lagtexten, förordningen och regleringsbrevet kopplas anpassning till samhället, till andra ord och 
begrepp som arbete, sysselsättning, ha en hobby samt umgås med andra och som resonemanget 
kommer visa kan anpassning till samhället även kopplas till normalitet och avvikelse. Ordet 
anpassning kan bilda en associationskedja då det kopplas till att ha ett arbete vilket kopplas till 
normalitet och därmed att vara normal. Vad händer om kedjan vänds? Man är inte anpassad till 
samhället om man inte har ett arbete, och därmed positioneras den individ som ska anpassas, som 
avvikande. Att behöva anpassas till samhället innebär alltså att den intagne är avvikande och 
eftersom lagtexten tydligt menar att de intagna på en anstalt ska anpassas till samhället blir det 
därmed onormalt eller avvikande att vara intagen på en anstalt.  
 
Ytterligare några ord som kopplas till normalitet i dessa texter är umgänge med andra, det förutsätts 
att de intagna ska umgås med andra intagna. Eftersom det stora flertalet i samhället utanför 
anstalten umgås med andra människor blir umgänge det normala som också ska ske på anstalten. 
I  paragraf 21 och 22 i lagtexten beskrivs umgängets betydelse:  

En intagen som hålls avskild från andra intagna […] skall få den lättnad i avskildheten som är 
möjlig. […] Den som hålls avskild på grund av att han är farlig för sin egen säkerhet till liv eller 
hälsa skall undersökas av läkare så snart det kan ske. Andra intagna som hålls avskilda […] och 
sådana intagna som är placerade på en säkerhetsavdelning skall undersökas av läkare, om det 

                                                 
114 SFS (1974:203) Lag om kriminalvård i anstalt, 32 §. 
115 Ibid., 30 §. 
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behövs med hänsyn till den intagnes tillstånd. Har en intagen hållits avskild under en längre 
sammanhängande tid av en månad skall sådan undersökning alltid äga rum.116

Citatet beskriver att de intagna helst inte att ska vara avskilda utan umgås med andra. Om de av 
någon anledning måste vara avskilda ska de få lättnad i sin situation. Om den intagne inte kan 
umgås med andra medför det att hans hälsa måste kontrolleras genom regelbundna 
läkarundersökningar. Att inte ha möjlighet att umgås med andra är således avvikande, då citatet 
poängterar betydelsen av att umgås med andra. Associationskedjan skulle därmed kunna fyllas ut 
ytterligare. Det är avvikande att inte kunna umgås med andra och därmed blir det avvikande att 
vara intagen på anstalt. 
 
Ytterligare ett intressant ord eller begrepp som används i regleringsbrevet och fodrar närmare 
diskussion är rehabilitering. Begreppet är intressant eftersom det flitigt används inom andra 
områden än kriminalvården. I regleringsbrevet preciseras målen för anstaltsverksamheten:  

”Varje intagen skall vara placerad så att de behov av säkerhet och rehabilitering som finns under 
anstaltsvistelsen olika faser kan mötas och så att en successiv förberedelse för frigivning kan 
ske. ”117

Detta ordval tycker jag man bör lägga märke till då rehabilitering är mycket frekvent använt inom 
exempelvis sjukvården. Att en person som skadats allvarligt i en bilolycka behöver rehabiliteras 
för att kunna fungera i vardagen igen är något vi inte reagerar särskilt mycket på. Att någon som 
varit alkoholmissbrukare behöver rehabiliteras för att klara av att leva ett liv utan alkohol är inte 
heller något som vi tycker är ovanligt att höra. Jag vill därför kalla rehabilitering en flytande 
signifikant då detta begrepp flyter mellan bland annat dessa tre nämnda diskursiva fält, i 
regleringsbrevet får dock användningen av ordet ett annat innehåll än de två exempel vi talat om. 
I exempelvis sjukvården finns en sjukvårdsdiskurs som innebär att de ord som använd frekvent i 
sjukvårdssammanhang, exempelvis frisk, sjuk eller spruta får ett visst innehåll i och med att det 
sägs i just detta sammanhang, denna diskurs. Rehabilitering innebär inom sjukvården att personen 
som behöver rehabiliteras är sjuk och behöver hjälpas till att bli frisk igen. Om rehabilitering 
flyter över från sjukvårdsdiskursen till en annan diskurs, till exempel att användas inom 
kriminalvården, har ordet med sig olika attribut från den diskurs som det kommer från eller är 
vanligast att det används. Att använda ordet rehabilitering inom kriminalvården får därmed till 
följd att kriminalitet eller brottslighet ”sjukliggörs” och i och med detta är kriminalitet något som 
kan tränas bort, eller en brottsling kan göras ”frisk” från kriminalitet. Ett exempel som skulle 
kunna tydliggöra detta resonemang är att man i dag i samhället talar om att rehabilitera alkohol- 
och drogberoende. En av anledningarna till att vi gör detta är att alkoholism är klassat som en 
sjukdom och därmed, logiskt sett, något man kan bli frisk ifrån.  

                                                 
116 SFS (1974:203) Lag om kriminalvård i anstalt, 21 § samt 22 §. 
117 Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kriminalvårdsstyrelsen och övriga myndigheter inom 
kriminalvårdsorganisationen, s. 3 
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Anstaltsvistelsen: Rummet och straffet 
I detta avsnitt ska jag diskutera ytterligare en aspekt av att texterna lyfter fram och poängterar de 
intagnas sysselsättning under vistelsen i anstalt, organiseringen av rummet och själva straffet. Vad 
är egentligen ett straff i dagens samhälle och vad innebär det att vara frihetsberövad och befinna 
sig på en anstalt? På denna fråga får jag olika svar beroende på till vilket material jag ställer frågan. 
Enligt Brotts-Brytets teorimanual är fängelsestraffet ett straff endast om ”[…] det får beteendet att 
upphöra eller minska.[original kursivering]”118 En bestraffning kan enligt texten även vara positiv då 
exempelvis ett obehag försvinner. Dessutom fungerar bara ett straff om bestraffaren finns 
närvarande eller om det finns risk för upptäckt. I lagtexten, förordningen och regleringsbrevet är 
själva frihetsberövandet, eller den tid den intagne måste spendera inlåst bakom murarna, det 
faktiska straffet. I bland annat paragraf 33 a beskrivs hur friheten utanför murarna är en lättnad i 
straffet:  

En intagen som avtjänar fängelse i lägst ett år och sex månader kan, för att underlätta hans eller 
hennes anpassning i samhället, medges att avtjäna höst fyra månader av straffet omedelbart 
före villkorlig frigivning genom verkställighet utanför anstalt. En intagne som avtjänar fängelse 
i lägst två år kan, under samma förutsättningar, medges att omedelbart före villkorlig frigivning 
verkställa högst sex månader av straffet utanför anstalt. Verkställigheten utanför anstalt skall i 
båda fallen ske genom intensivövervakning med elektronisk kontroll.119

Följaktligen är det utanför murarna de intagna vill vara, enligt citatet, och därmed kan slutsatsen 
bara bli att det är murarna, själva frihetsberövandet, som är straffet. Detta innebär att rummet blir 
väldigt betydelsefullt för den intagne eftersom det de fakto är själva straffet den intagne fått för 
sitt brott. 
 
Detta resonemang kring straff och frihet är intressant då största delen av materialet som 
analyserats behandlar en kontext där själva frihetsberövandet, som vi diskuterat, är straffet. I 
förordningen talas om kroppsbesiktningar inne på anstalten, vilket jag anser är ett exempel på hur 
texten talar kring frihet och det privata territoriet. I paragraf  39 a står så här:  

Kroppsbesiktning skall verkställas av läkare eller legitimerad sjuksköterska eller, om sådan ej 
finns tillgänglig och åtgärden inte kan uppskjutas utan olägenhet, av tjänsteman som om 
möjligt skall vara sjukvårdsutbildad.120  

Dessutom poängterar förordningen vikten av att egendom som beslagtagit ska förvaras ”på ett 
betryggande sätt”121 och därtill ska egendomen förtecknas och denna förteckning ska sedan 
skrivas under av både den intagne och den som omhändertagit egendomen. Det finns således 
någon slags tanke kring var ”gränserna” går, hur långt in på ett privat territorium en 

                                                 
118 Lundberg, s. 4. 
119 SFS (1974:203) Lag om kriminalvård i anstalt, 33 a §. 
120 SFS (1974:248) Förordning om kriminalvård i anstalt, 39 a §.  
121 Ibid., 39 b §. 
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myndighetsutövare får stiga in på. Dessutom görs en åtskillnad mellan sjukvårdspersonal och 
tjänstemän. I texten går gränsen av allt att döma vid vem som kroppsbesiktigar en intagen och att 
personliga tillhörigheter behandlas på ett ovarsamt sätt. Att bestämma över någons kropp och de 
tillhörigheter man bär med sig på kroppen är att gå över en gräns, oavsett om denna person 
kränkt en annan människas kropp genom våldtäkt eller stulit någons tillhörigheter. Vad innebär 
då dessa ”friheter” som således åtnjuts oavsett vem personen är eller vad den gjort? 
 
Detta anser jag är ett arv från de liberala tankemönstren om var och ens rätt till egendom, kropp 
och själ. 122 Det är tydligt i materialet att dessa liberala tankemönster lever kvar och innebär att 
vissa gränser inte får och inte kan passeras. Jag har svårt att finna någon annan förklaringsmodell 
till varför det är accepterat att låsa in en individ och kontrollera den personens rumsliga och 
tidsmässiga vardag men samtidigt inte kunna överträda vissa andra ”gränser”. Detta historiska 
mönster kan ses som en förklaringsmodell till varför det är accepterat att den intagne måste 
befinna sig i sin cell mellan vissa tidpunkter. Samtidigt som en kroppsbesiktning bara får utföras 
av sjukvårdspersonal och att personlig egendom måste hanteras med så stor varsamhet att det 
måste poängteras i texten.  

Pedagogiska teknologier: skola och resocialisering  
Som diskuterats i de föregående avsnitten finns en föreställning om att den intagne inte har 
tillräckliga kunskaper om hur han ska leva ett liv utan kriminalitet. Den intagne behöver lära sig att 
hantera de omständigheter som gör att han begår brott. I lagtexten talar man i de allra första 
paragraferna om vikten av att verksamheten, ”[…] inriktas på åtgärder som förbereder den intagne 
för tillvaron utanför anstalten. Frigivning skall förberedas i god tid.”123 Målet med 
anstaltsvistelsen är alltså att den intagne ska förvärva tillräckliga kunskaper för att efter straffet 
kunna leva ett liv utan kriminalitet, vilket är ett gemensamt mål i samtliga texter. Det finns flera 
exempel på hur detta lärande ska realiseras i praktiken, exempelvis poängterar lagtexten i paragraf 
fem att,  

[…] planläggningen av den intagnes behandling skall samråd äga rum med denne. I den 
utsträckning det lämpligen kan ske bör samråd även ske med hans närstående. Den intagne skall 
beredas tillfälle att yttra sig om tillämnade åtgärder som rör honom särskilt, om ej synnerliga 
skäl talar däremot.124

I Kriminalvårdens vision för sitt arbete beskrivs hur lärandet ska realiseras på detta sätt,  

Kriminalvårdens arbete ska inriktas mot att förändra den dömdes situation och inställning till 
det liv som fört in i kriminalitet. Uppgiften är, att åtminstone inom något område, tillföra den 
dömde färdigheter, kunskaper eller tankemönster som gör att han eller hon är bättre i 

                                                 
122 Liedman, s. 166 ff. 
123 SFS (1974:203) Lag om kriminalvård i anstalt, 4 §. 
124 Ibid., 5 §. 
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kondition att klara ett laglydigt liv ute i samhället efter straffet. Populärt kan man säga att 
visionen därför kan omsättas i följande slogan: ”Bättre ut”125

I detta citat är det tydligt att den dömde ska få färdigheter, kunskaper och nya tankemönster, det vill 
säga lära sig något han inte kunde innan. Jag kommer använda begreppet lära sig som flytande 
signifikant, då begreppet används inom många olika diskursiva kontexter, men framför allt inom 
skolan. Även citatet från den femte paragrafen i lagtexten som säger att behandlingen ska 
planläggas med den intagne och hans anhöriga kan liknas vid skolans ”utvecklingssamtal” där 
elevens studiesituation och fortsatta skolgång diskuteras både med anhöriga och eleven. Även 
samtalet är därmed ett begrepp som används både inom skolan och i anstalterna. Detta begrepp 
har dessutom en liknande innebörd oavsett i vilken av de två kontexterna det används.  
 
Ytterligare ett ord eller begrepp som flyter mellan skolkontexten och anstaltskontexten är vikten 
av att ha ett mål med verksamheten. I skolan fastställer läroplanen de mål eleverna ska nå under 
sin skoltid, vad de ska hinna lära sig. På anstalten är målet istället att den intagne ska vara så väl 
förberedd inför frigivningen som möjligt. Enligt teorimanualen är målet att ”[…] motverka 
återfall till brott [och] att utveckla nya kunskaper och färdigheter […]”.126 Begreppet mål är 
således ytterligare en flytande signifikant som flyter mellan olika sammanhang och diskurser. I de 
flesta verksamheter finns det som bekant något slags mål med verksamheten. I skolan och på 
anstalten är den gemensamma nämnaren för begreppet mål att eleven eller den intagne ska lära sig 
något, öka sin kunskap inom ett visst förutbestämt område.  
 
I teorimanualen finns därmed många ord och begrepp som inspirerats av skolans värld och som 
flyter över till anstaltskontexten. Alla brottspreventiva behandlingsprogram kan egentligen i sig ses 
som en ”skola” där eleven eller den intagne går för att tillförskansa sig mer kunskaper. Ett tydligt 
exempel på skolinspirerade ord och begrepp är att programmet använder hemuppgifter eller 
hemläxor där den intagne ska träna på något för att lära in nya beteendemönster. En grundsats i 
Brotts-Brytet är att det finns en koppling mellan kropp och huvud. Denna koppling är även 
grundläggande för att skolan som projekt överhuvud ska fungera. Skulle vi inte kunna lära oss att 
ändra beteende eller få mer kunskaper om något för att tänka annorlunda skulle vi inte behöva gå 
i skolan. Detta är grundläggande då programmets grundsats är att alla kan lära och lära om. Detta 
tankemönster kring lärande liknar i viss mån barnuppfostran då det handlar om en individ som i 
grund och botten inte vet. Barnet eller den intagne har ännu inte lärt sig, hur han ska bete sig i 
vissa situationer. Det som programmet vill lära sina deltagare är att handling ger konsekvens, 
orsak ger verkan. Exempelvis får deltagarna ”ha ett gummiband runt handleden som [de] får dra i 

                                                 
125 Kriminalvårdsverkets vision för sitt arbete:  
http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2645 (Norrköping, 2005-03-22) 
126 Lundberg, s. 3. 
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och sedan släppa för att påminna sig själva om att det är dags att stanna upp och tänka istället för 
att reflexmässigt agera kriminellt.”127  
 
När vi är barn lär vi oss att handla på ett visst sätt i givna situationer, vi socialiseras till att bli 
individer i ett visst samhälle. Om socialiseringen går som planerat vet individerna vad som är rätt 
och fel, vilket i teorin innebär att brott aldrig skulle begås. Som bekant bryter människor mot 
lagen ändå och de brottspreventiva programmens funktion blir, som vi tidigare diskuterat, att lära 
deltagarna vad som är tillåtet och inte tillåtet. Vi skulle därmed kunna kalla processen deltagarna i 
programmen genomgår för en om- eller resocialiseringsprocess. Detta eftersom grundläggande tanke- 
och handlingsmönster lärs ut till en individ som inte vet hur han ska handla.  
 
Kennet Pettersson lyfter också fram likheterna mellan kriminalvården och skolan i sin rapport 
Fängelset och den liberala fantasin. Grunden i hans resonemang är att båda kontexterna är 
socialiserande institutioner vilka han benämner pedagogiska teknologier. Dessa pedagogiska 
teknologier är både praktiskt och intellektuellt till för att styra och forma individer utifrån den 
tanke den specifika pedagogiska teknologin har. Grundtanken i de pedagogiska teknologierna 
kallar Pettersson för politiska epistemologier. Epistemologi innebär styrning som utgörs av 
kunskapsbaserade grundantaganden. Det finns olika typer av pedagogiska teknologier, de som har 
extern samt självreglerande styrning. Den förstnämnda handlar om formalisering med till 
exempel lagar och föreskrifter samt institutionalisering i form av exempelvis daghem och 
skolor.128 Den sistnämnda typen av styrning handlar om att lära individen styra sig själv i en av 
förutbestämd riktning som ska normalisera individen.129 Ett exempel på självreglerande 
pedagogisk teknologi är programmet Brotts-Brytet.  
 
I detta avsnitt har jag lyft fram flertalet ord och begrepp som jag anser har en plats i den 
associationskedja som nu kommer presenteras. I mitten av kedjan finns lära sig i en central 
position. Det finns även andra ord och begrepp som rör sig mellan olika diskurser men som inte 
har en lika central och viktig position som lära sig i diskursen. Det finns även ord och begrepp 
som kopplas till lära sig, bland annat samtalet som används både i skolan och på anstalter, 
ytterligare signifikanter är mål och hemläxa. Vad visar då denna associationskedja och 
resonemangen kring orden som används i både anstalts- och skolkontexten? Kedjan visar att det 
inom kriminalvården finns en, med Kenneth Peterssons ord, pedagogisk teknologi som har 
kopplingar till den mest framträdande pedagogiska teknologin, skolan. Jag anser att resonemanget 
även visar att det finns en resocialiseringsdiskurs i mina texter med den flytande signifikanten lära 
sig eller lära om som framträdande i diskursen. Det finns många omständigheter som konkurrerar 
med denna resocialiseringsdiskurs. Exempelvis förutsätter diskursen en tanke kring att mer 

                                                 
127 Lundberg, s. 18. 
128 Öhlund, s. 17. 
129 Pettersson, s. 23. 
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kunskap alltid leder framåt, att individen utvecklas och förändrar felaktiga beteenden. Detta kan 
vara en separat kunskapsdiskurs, men jag vill ändå hävda att kunskapsbegreppet är en 
förutsättning för och en del av resocialiseringsdiskursen. 

Riktning och rörelse 
I de resonemang som förts finns en central tanke i samtliga texter kring att om den intagne har 
tillräckliga kunskaper så kan han leva ett liv utan kriminalitet. Jag har tidigare diskuterat 
normalitet där texterna uttrycker en grundläggande föreställning om att alla intagna ska studera, 
arbeta eller sysselsätta sig på något sätt – det är normalt. I dessa två resonemang finns ett mönster 
som jag vill lyfta fram eftersom detta mönster underbygger tanken kring normalitetsdiskursen och 
resocialiseringsdiskursen. Det denna underbyggnad handlar om är en rörelsetanke i texterna. Denna 
rörelse innebär att något utvecklas och går framåt oavsett om det handlar om arbete, studier eller 
en hobby. I kriminalvårdens vision för sitt arbete uttrycks rörelsen så här:  

I det mänskliga mötet med klienterna i anstalter, häkten och frivård ska vi hjälpa dem att 
använda påföljdstiden konstruktivt och positivt. Vi har uppdraget att utveckla verksamheter 
som leder till färre återfall i brott. Detta innebär att vi under påföljdstiden måste anstränga oss 
att utveckla de dömdas färdigheter, höja utbildningsnivån samt anordna program som 

uppmuntrar till reflektioner över och ger vägar ur de liv som lett in i kriminalitet.130

I citatet talas om flera omständigheter, bland annat är det viktigt att öka kunskapsnivån så att den 
intagne kan lära sig att leva ett liv utan återfall i brott. Rörelsen i detta fall är följaktligen en ökad 
kunskap och utveckling av individen. Det talas även om att påföljdstiden ska användas 
konstruktivt och positivt vilket implicerar att tiden ska fyllas med något som ”normala” 
människor fyller sin ut tid med, till exempel arbete eller studier. I detta resonemang finns också 
en tanke kring rörelse, där det tidigare inte fanns något innehåll ska det fyllas med något.  
 
I teorimanualen finns tanken kring rörlighet i grundresonemangen då det finns en väg för 
individen att vandra. Antingen vandrar den intagne fel väg med kriminalitet eller rätt väg utan 
kriminalitet. Målet för programmet är ett liv utan återfall i brott vilket förutsätter en idé om att 
det finns färdiga svar på frågor och rätt sätt att hantera situationer. Det finns alltså en väg från 
utgångspunkten kriminalitet mot det rätta målet. Målet att sluta begå brott kan alla nå eftersom 
varje människa har en inre essensen som gör att de kan skilja rätt från fel. Det handlar om att 
försöka se sig själv utifrån och se de problem och tankefel man gör, därefter inse dessa och 
förändra dem. Det finns alltså en rörelse från den plats individen befinner sig i början av 
deltagandet i programmet mot det mål som ska innebära förändrade tanke och handlingsmönster. 
Några ord som frekvent används i teorimanualen och som visar på den inre essens som kan 
komma fram med tankens kraft är orden tro, hopp och förmåga. Ytterligare en faktor som pekar 
på en rörelsetanke i teorimanualen är de ord och uttryck som kan kopplas till en instumentell eller 
                                                 
130 Kriminalvårdens vision för sitt arbete: http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2645 
(Norrköping, 2005-03-22) 

http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2645
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maskinell syn på individen, till exempel ord som frekvens, förändringshjulet och automatiska 
tankar. Referensen till rörlighet är här tydlig, ett hjul snurrar och snurrar - det är alltid i rörelse. 
Automatiska tankar är tankar som kommer automatiskt, av sig själva, tankar som automatiskt är i 
rörelse.  
 
Brotts-Brytet vill lära deltagarna att styra sig själva i en progressiv utveckling i riktning mot de mål 
programmet fastställt. Det handlar alltså inte om direkt styrning från en högre makt utan 
programmet vill att deltagarna ska lära sig att styra sig själva. Grundtanken om deltagarnas 
bristande impulskontroll är ett ypperligt exempel där den intagne ska lära sig hantera de känslor 
och tankar som dyker upp vid vissa tillfällen. Denna styrningen av individen är vad Michel 
Foucault menar med sitt govermentalitybegrepp. En styrning utefter vissa kunskapsbaserade 
antaganden om den intagne. Brotts-Brytet ställer upp inkluderingskriterier för att en intagen ska 
få delta i programmet. Dessa kriterier, av vilka några citeras nedan, visar tydligt på denna styrning 
och framförallt betydelsen av de kunskapsbaserade antagandena.  

• Klienter som bedöms ha medelhög eller hög risk att återfalla i brott (vilket inte betyder att 
han/hon måste var dömd vid mer än ett tillfälle)  

• Klienter som har problem med någon eller några av de dynamiska riskfaktorer som 
programmet riktar sig mot131 

För att styra deltagarna att styra sig själva måste programmet ha en viss bakgrundskunskap om 
deltagarna. Detta får de genom att exkludera Intagna som de ”inte förstår”, de som inte uppfyller 
de krav som programmet ställer. Det är här tydligt att programmet vill ha en så färdig bild som 
möjligt av de intagna där förhandskunskapen ska var så stor som möjlig för att den intagne med 
största sannolikhet ska kunna styras. Detta är säkerligen inte ett medvetet tankemönster, utan 
enligt govermentalitytänkande ett omedvetet sätt att öka möjligheten till styrning av någon, i detta 
fall en intagen. Helt enkelt öka möjligheterna för ett lyckat resultat där den intagne inte återfaller i 
brott efter avtjänat straff. 

Avslutande diskussion 
Det denna uppsats i hög grad visat prov på är att fängelset och de intagna historiskt sett haft och 
fortfarande har en central position i samhället. Fängelse- och straffsystemet är unikt till sitt syfte 
och funktion men har även många kopplingar till samhället i övrigt. Syftet med denna uppsats är 
tudelat. Första delen av syftet är inriktat på att analysera texter från olika aktörer och undersöka 
hur dessa talar om subjektet, den intagne på en anstalt. Den andra delen av syftet innebär att 
identifiera och beskriva de diskurser som tävlar om utrymme i texterna och därigenom i 
slutändan diskutera vad dessa diskurser betyder och får för konsekvenser för den intagne. 

                                                 
131 Lundberg, s. 7 f. 
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Hur skapas subjektet Den Intagne? 
För att se hur Den Intagne skapas i texter från de som tar beslut om kriminalvården respektive i 
texter från ett brottspreventivt program har jag använt mig av några utvalda diskursanalytiska 
analysinstrument som flytande signifikanter och associationskedjor. Men jag vill först kort 
sammanfatta det som framkommit i analysen av hur texterna talar om den intagne. Samtliga 
texter har en förutbestämd bild av vem den intagne är och hur han beter sig, men bilden skiljer 
sig åt mellan de olika texterna. I lagtexten, förordningen, regleringsbrevet och i viss mån 
kriminalvårdens vision är den intagne farlig och våldsam. Han är en avvikande individ som inte är 
anpassad till samhället och behöver hjälp med detta. I teorimanualen beskrivs den intagne 
nästintill som ett barn, i alla fall en individ som har bristfälliga kunskaper om hur man lever ett liv 
utan brott. Den intagne är i denna text en impulsiv person som inte kan hantera sina tankar och 
känslor och det är därför han begår brott men samtidigt kan han bli hjälpt till att lära sig tänka 
och handla rätt. 
 
Användandet av analysverktyget subjektspositioner tydliggjorde att den intagne positioneras in i 
ett fack som En Intagen i kriminalvården och inte som exempelvis pappa eller son. 
Resonemanget visade också att denna position som Intagen är mycket svår att ta sig ur. I texterna 
skapas således Den Intagne genom att han positioneras in i ett fack där det redan finns färdiga, 
mer eller mindre uttalade, bilder av vem Den Intagne är och hur han beter sig. Men vad 
innehåller då bilden av Den Intagne som skapas i och med subjektspositioneringen? Jag vill 
beskriva detta innehåll genom att presentera en associationskedja som bygger på de faktorer som 
lyfts fram och diskuterats under analysavsnittet. Den intagne är en nodalpunkt eftersom detta ord 
eller begrepp inte finns inom särskilt många diskurser och kriminalvården är säkerligen det första 
de allra flesta associerar till. Den intagne är således det centrala begreppet dit andra ord och 
begrepp kopplas. Några av de ord eller tecken, som analysen visat kopplas till den intagne är 
våldsam, farlig, diskuterbart människovärde, onormal, ej anpassad till samhället, har ej tillräckliga 
kunskaper, behov av att lära sig att leva utan brott, impulsiv, kan inte hantera sina tankar och 
känslor och så vidare. Den Intagne skapas således som en avvikande individ som befinner sig på 
en onormal plats, innanför anstaltens murar. Han har svårigheter att kontrollera sig själv, sitt 
känsloliv och sina handlingar och det är därför han begår brott. Om han bara får tillräckliga 
kunskaper om hur han ska hantera sina känslor och handlingar kommer brottsligheten 
följaktligen att kunna hanteras. Till sin person är den intagne våldsam och farlig om han inte inser 
felaktigheten i detta handlande. Så länge den intagne inte insett sitt felaktiga beteende och erkänt 
sitt brott och sin problematik är det en person som har ett tvivelaktigt värde som människa. Är 
han bara villig att lära sig av sina misstag går individens utveckling framåt och han är då en 
intagen som har ett värde som människa. Subjektet skapas genom att samtliga texter talar om 
Den Intagne utifrån en förutbestämd bild av vem han är och hur han beter sig. Denna bild är 
dock inte fast utan rörlig och kan förändras om den intagne lär sig att ändra sitt beteende. Den 
subjektspositionering som erbjuds inom anstalten är den som Intagen och i denna positionering 
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finns föreställningarna eller bilderna som skapas i texterna. Detta är en cirkulär process då 
positioneringen är mycket svår att ta sig ur samtidigt som bilden av Den Intagne innebär att 
subjektspositioneringen för med sig föreställningar om hur den intagne är och beter sig. 
 
Så långt har resonemanget förts kring hur subjektet, Den Intagne, skapas och vilka attribut som 
tillskrivs en intagen inom kriminalvården. För att förklara hur och varför dessa attribut tillskrivs 
den intagne eller varför dessa faktorer finns i de analyserade texterna måste de diskurser som styr 
synen på den intagne identifieras och utforskas.  

Vilka diskurser styr synen på Den Intagne? 
Vid analysen av texterna har det framkommit att den intagne på en anstalt styrs av diskurser. Av 
dessa diskurser har några varit särskilt tydliga, en normalitetsdiskurs och en 
resocialiseringsdiskurs. Jag har kort resonerat kring dessa diskurser i den föregående analysen och 
jag kommer nu utveckla, förtydliga och klargöra resonemangen kring de två mest framträdande 
diskurserna som styr den intagne i kriminalvården. Som tidigare diskuterats är diskurser inga fasta 
objekt med fasta ramar, utan de flyter och förändras över tid. De diskurser som framkommit i 
mina texter har dessutom många kopplingar sinsemellan. Jag kommer dock, för strukturen och 
enkelhetens skull, försöka behandla dem var för sig för att sedan visa på de kopplingar som finns.  

Normalitetsdiskursen 
En stor del av den här uppsatsen har ägnats åt normalitet och avvikelse och detta är en av de 
mest framträdande faktorerna i texterna. Till att börja med har texten från det brottspreventiva 
programmet grundläggande föreställningar om vad som är fel beteende och fel tankar, vilket 
implicerar att det finns rätt beteende och rätt tankar. I texterna från beslutsfattarna poängteras att 
de intagna ska ha ett så ”vanligt” liv som möjligt på anstalten med till exempel arbete, studier och 
fritidsintressen. Detta tankesätt innebär att det är onormalt eller avvikande att sitta inlåst på en 
anstalt. En aning tillspetsat skulle vi kunna säga att på denna onormala plats (anstalten) ska de 
onormala individerna (de intagna) utföra normala handlingar (utanför anstalten) som de normala 
människorna (de icke intagna) utför.  
 
Så långt, vissa faktorer bidrar till att definiera vad som är normalt och avvikande och framför allt 
definierar den intagne som avvikande. För att ytterligare visa på denna föreställning kring 
normalitet och avvikelse i texterna ska jag presentera en associationskedja som jag anser visar på 
att det finns en diskurs kring normalitet och avvikelse i de texter som analyserats.  
 
Vi börjar associationskedjan med den flytande signifikanten anpassas. Själva ordet implicerar 
förändring, något duger inte som det är och måste därmed förändras. Ordet innefattar dessutom 
att det som ska förändras inte bara måste ändras utan också formas efter en förutbestämd mall. 
Vad ingår då i denna mall och vad gör den till en mall med ”normalitetskriterier”? I lagtexten står 
uttryckligen att de intagna ska arbeta, vistas utomhus, träna kroppen samt umgås med andra. 
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Normalitetskriterierna är därmed en spegelbild av hur de allra flesta lever i samhället, vilket 
innebär att samhället blir mallen. Det som människor gör i samhället är normalt och det som 
människor gör på anstalten är avvikande. Att vara Intagen på en anstalt är att vara avvikande och 
det människor gör i samhället eller samhället sätter därmed ramarna för diskursen kring 
normalitet och avvikelse.  
 
Ytterligare ett begrepp som har en plats i associationskedjan och som ger normalitetsdiskursen 
innehåll är begreppet rehabilitering. Detta ord innebär att betydelsen av ordet i en annan diskurs, 
eller i ett annat sammanhang, förflyttas till normalitetsdiskursen. Här skapar ordet konnotationer 
och ”försjukliggör” den som är onormal, i detta fall den intagne. Att vara sjuk är inte ett normalt 
tillstånd utan snarare ett avvikande och därmed blir den Intagne en person som kan bli ”frisk” 
från kriminalitet och bli normal. I lagtexten och förordningen talas det om att de intagna ska 
träna, få kunskap och förberedas på livet utanför murarna. Även detta implicerar att det är livet 
utanför murarna som är det normala och livet innanför något avvikande i väntan på det ”rätta” 
normala livet. Alla de flytande signifikanter, ord, begrepp och nodalpunkter som diskuterats i 
analysen har till uppgift att spegla livet på utsidan för att normalisera detta liv och därmed göra 
det eftersträvansvärt, följden blir att det liv som levs på anstalten blir avvikande och den intagne 
en avvikare. 
 
I den analys som gjorts av materialet har ytterligare ord, begrepp och flytande signifikanter 
presenterats och diskuterats. Dessa ord hjälper alla till att fylla normalitetsdiskursen med innehåll 
och ytterligare cementera den som betydelsebärande. Denna normalitetsdiskurs får till följd att 
den intagne är onormal eller avvikande och anstalten som han befinner sig på är en avvikande 
plats. I diskursen finns dock inbegripet att det går att bli normal på ett mycket enkelt sätt, helt 
enkelt att sluta begå brott och därmed inte längre vara en intagen på en anstalt. 
 
Ytterligare en faktor som normalitetsdiskursen bär med sig är industrialismens tankemönster om 
det strukturerade vardagslivet. I samtliga texter poängteras sysselsättning där de intagna ska äta, 
sova, studera eller arbeta efter inrutade mönster. För den intagne på en anstalt innebär 
normalitetsdiskursens arv från industrialismens tankemönster främst att dessa ytterligare befäster 
normalitet och avvikelse som en diskursiv process som styr den intagne på en anstalt. 

Resocialiseringsdiskursen 
Framträdande i materialet är tanken kring kunskapens helbrägdagörande verkan, den intagne har 
bristfälliga kunskaper om hur ett liv utan brott ska levas. Det vanligaste sättet att tillförskansa sig 
kunskap i dagens samhälle är genom att gå i skolan,  men det ska inte heller glömmas att 
individen ständigt formas och socialiseras. Det handlar om att lära sig att handla och tänka på rätt 
sätt i olika situationer. I detta resonemang skulle vi kunna tala om barn eller om den intagne på en 
anstalt, tankemönstret är så pass likt att det är svårt att skilja dem åt. Skillnaden är dock att de 
intagna redan socialiserats som barn och därför skulle kunna ses som ”färdigsocialiserade” eller 
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färdiglärda. Så är dock inte fallet då de intagna uppenbarligen inte lärt sig eller socialiserats till att 
inte bryta mot lagen. De intagna behöver då resocialiseras, det vill säga på nytt lära hur man lever 
ett ”normalt” liv utan brott. Det är här inte svårt att förstå att den vanligaste pedagogiska 
teknologin skolan ligger närmast till hands att använda i detta syfte. Den pedagogiska teknologin 
Brotts-Brytet har därmed en liknande funktion som skolan och ska lära eller resocialisera de 
intagna till att inte begå fler brott. 
 
Jag vill ytterligare visa och tydliggöra tankegångarna kring resocialiseringsdiskursen genom en 
associationskedja. Genom att ”skolinspirerade” flytande signifikanter som till exempel lära sig, mål 
och hemläxa kopplas till den intagne och anstaltslivet formas en dikurs kring kunskap och 
resocialisering där den intagne är i centrum för processen. En resocialiseringsdiskurs skapas där 
den intagne formas, på samma sätt som barn, till att bli en individ som enligt samhällets normer 
passar in och därmed inte begår fler brott. Denna resocialiseringsdiskurs befäster alltså den 
intagne som okunnig om hur man lever ett liv utan brott. Diskursen inbegriper även kunskap 
som något som ordnar alla problem, med de rätta kunskaperna och resocialisering av individen 
kan den intagne leva ett liv utan brott.  

Diskursernas utbredning och koppling 
De två diskurser som resonerats kring är med största sannolikhet inte de enda som existerar i 
texterna. Dessa två diskurser har jag dock funnit som mest iögonfallande och därmed mest 
givande att fokusera diskussionen på. Det finns många kopplingar mellan diskurserna som ibland 
gör att det är svårt att veta var gränserna mellan dem finns, exempelvis är den individ som formas 
i resocialiseringsdiskursen en individ som anses avvikande med normaliseringsdiskursens mått 
mätt. Gemensamt för dessa diskurser är dock att de bidrar till att skapa Den Intagne samt styr 
densamme i texterna. De två diskurserna bidrar på olika sätt till att skapa Den Intagne på en 
anstalt samtidigt är diskurserna starkt bidragande till att styra den intagne i olika riktningar.  
 
Jag tror det är sannolikt att dessa två diskurser är relativt fixerade i det läge som framkommer i 
texterna. Detta tror jag beror på att det finns tydliga kopplingar till tidigare historiska perioder 
samt att både resocialisering- och normalitetsdiskursen med allra största sannolikhet finns i andra 
sektorer i samhället som exempelvis skolan och sjukvården. En indikation på detta är bland annat 
de många ord och begrepp som flyter mellan diskurser i kriminalvården, skolan och sjukvården. 
De flytande signifikanter som diskuterats i uppsatsen tror jag är mycket rörliga, vissa kommer 
säkerligen minska i betydelse och andra kommer ta över scenen i de diskurser som identifierats. 
Detta, tror jag, beror på att samhället, media, populärkultur och allt annat som omger oss 
påverkar oss mer än vi någonsin kan förstå. Ett begrepp som till exempel anpassas till samhället 
eller lära sig kommer kanske i framtiden ersättas med bli ett med eller öka kunskapen? 
 
Vad är det då som gör att dessa två diskurser framkommit som så pass tydliga och betydelsefulla 
när det gäller synen på den intagne? Jag tror att om någon utför en diskursanalys inom något 
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annat område i samhället, som exempelvis skolan eller vården, kommer man hitta någon form av 
normaliseringsdiskurs eller normaliserande diskursiva praktiker. Resocialiseringsdiskursen tror jag 
däremot är lite svårare att hitta, säkerligen finns den inom andra pedagogiska teknologier som 
skolan, men inom till exempel vården är den säkerligen inte lika tydlig.  

Slutord 
I dagens kriminalvård behöver den intagne inte gå samma öde till mötes som Ludvig den XV:s 
mördare som brändes med svaveleld och fick kroppen itusliten av hästar,132 men den intagne får 
sitt straff ändå. Att vara intagen på anstalt innebär att du skapas som just En Intagen, en bild som 
inbegriper attributen känslokall, farlig och destruktiv eller en person i behov av kunskap om hur 
man lever ett liv utan brott. Att vara intagen på anstalt innebär även att man positioneras som en 
avvikare som befinner sig i en avvikande miljö, anstalten. Texterna och därmed aktörerna talar 
alltså om den intagne enligt diskursiva praktiker som är formade av den normaliserings- och 
resocialiseringsdiskurs som identifierats. Dessa två diskurser både producerar och reproducerar 
Talet om Den Intagne inom kriminalvården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, s. 9. 
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