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Förord  

Denna uppsats är resultatet av ett arbete som pågått under mer än tre års tid. Uppsatsidén har 

sakta men säkert, vuxit fram i mitt huvud sedan flera år tillbaka, men själva arbetet med 

uppsatsen påbörjades i början av höstterminen 2006. Uppsatsarbetet var relativt långt gånget 

våren 2007, med fem utförda intervjuer och en hel del textmassa sammanfogad.  

 Någonstans i uppsatsprocessen tog det sedan stopp. Livet kom emellan. Kärleken 

kom in i mitt liv och uppsatsen var inte längre högsta prioritet. Andra händelser uppmanade till 

reflektion om livets väsentligheter och en tom plånbok tvingade mig återigen tillbaka till det 

yrkesverksamma livet, i min tjänst hos kriminalvården. När sedan ekonomin tillåtit har jag 

återigen varit tjänstledig från jobbet för att slutföra uppsatsen. Detta har skett i omgångar. Den 

största etappen avverkades under fem soliga veckor, sommaren 2009, då den största delen av 

uppsatsen skrevs ihop och textmassorna hittade sin form. Även under två kalla vinterveckor i 

februari och mars 2010 var jag ledig för att färdigställa och finputsa uppsatsen. 

 Det är med stor belåtenhet och viss stolthet jag nu lägger detta projekt bakom mig i 

livet. Genom att göra detta, upplever jag hur nya dörrar öppnas för mig, som tidigare har känts 

låsta. Med stor sannolikhet leder någon av dessa mig tillbaka till den kriminella världen. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina informanter Ronny, Lasse, Hugo, Bengt och Anders. När ni 

gav av er själva gjorde ni den här uppsatsen möjlig. 

 Jag vill även tacka ytterligare två personer som haft stor betydelse för uppsatsens 

tillkomst. Den första är en kollega på en öppen anstalt som hjälpte mig att få kontakt med intagna 

när jag hade kört fast. Jag vill också tacka min handledare Kenneth Peterson, som under en lång 

period, tålmodigt har ställt upp, och funnits där då jag behövt vägledning. Du har också stärkt 

min egen tro på uppsatsen och ämnet, genom den entusiasm och det engagemang du har visat.  

 Sist, men inte minst, vill jag tacka min älskade Karin för att du har haft tålamod 

med mig under arbetets gång. Du har fått lyssna på långa utläggningar om kriminella hierarkier 

och kritisk realism, kört upp mig ur sängen om morgnarna, och lagat mat åt mig när jag varit 

tvungen att skriva. Du har funnits vid min sida lika länge som uppsatsen. När jag nu lämnar 

uppsatsen bakom mig ser jag fram emot nya kapitel med dig. 
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1. Inledning 

En intagen befinner sig inne hos personalen för att diskutera något som känns viktigt för honom. 

Han har de senaste dagarna upplevt att vissa andra intagna på avdelningen, speciellt en, är lite 

”gruffiga” mot honom. Han får kalla, konstiga blickar från den där brednackade typen och när 

han står i matkön har han vid flera tillfällen fått helt omotiverade armbågar in i sidan. Det är 

första gången han befinner sig på en anstalt och har aldrig varit med om något liknande. Han 

säger att han känner sig allmänt utfryst, det är bara några få på avdelningen som vill kännas vid 

honom. Det är bara en, eller kanske två, som han känner att han vågar anförtro sig till, som han 

känner att han har fått ganska bra kontakt med. Personalen försöker lugna honom, det är nog 

inget att bry sig om, de försöker nog bara testa honom lite. Om han bara är som vanligt och beter 

sig trevligt mot alla så går det nog över efter ett tag. De kommer att acceptera honom. Han är ju 

trots allt ny på avdelningen. Men det var bra att han berättade för personalen så att de vet vilka av 

de intagna som beter sig illa. Han behöver inte oroa sig, nu kommer man vara lite mer vaksamma 

framöver.  

 Knappt tio minuter senare kommer den intagne återigen in till personalen. Nu är 

han mycket upprörd. Han har en blå svullnad över höger öga, huden är lite avskavd. Det blöder 

måttligt från ett snitt på armen. Tårarna kommer så fort dörren har stängts ut mot avdelningen. 

Det dröjde inte många minuter efter att han gått tillbaka till sitt bostadsrum innan det knackade 

på dörren. In kommer tre killar som han tidigare under dagen gjort sitt bästa för att undvika. De 

är mycket otrevliga. En av dem för deras talan, han låter hotfull på rösten. De andra står på vakt 

bakom honom mot dörren. Han kan inte ta sig ut. Med darrande röst försöker han säga åt dem 

att gå ut. De flinar åt honom och plötsligt är de på honom, håller fast honom. Han känner något 

som svider till på höger arm. Just när han lyckas slita sig loss känner han en oväntad kraftig smäll 

i huvudet. Det blir suddigt och världen snurrar runt honom men han lyckas ändå stappla mot 

dörren, ut i korridoren. De utanför spelar kort, ingen tar någon notis av honom. En som han 

pratade med innan vänder blicken bortåt, mot fönstret. Ingen rör en fena, spelet fortgår i tystnad. 

Han kan inte vara kvar på den här avdelningen, han måste ut! 

Syfte och frågeställningar 

Det här är ett exempel på hur det skulle kunna gå till på en anstaltsavdelning; ett exempel på hur 

de regler och förväntningar som förekommer bland intagna kan skapa konfliktsituationer. En 

intagen som inte följer dessa regler, kan lätt bli utfryst och råka illa ut. Jag har arbetat i 

kriminalvården i ungefär sju år, när denna uppsats skrivs, och utifrån mina erfarenheter av de 

intagnas beteende mot varandra, dragit vissa hypoteser och slutsatser. Jag har konstaterat att de 

intagna ofta behandlar och värderar varandras status utifrån ett system; ett system som i mina 

ögon verkar kännetecknas av genus. För många kriminella män som är intagna på anstalt, verkar 

manlighet, en socialt skapad könsidentitet, ha stor betydelse för hur de ser på sig själva men även 

hur de betraktar andra. Det märks tydligt i det språk de använder där uttryck som hora eller fitta, 

används för visa på ett starkt ogillande inför denne och där ordet kärring kan användas för någon 
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man anser vara feg. Detta till skillnad mot någon som man säger har stake som istället 

kännetecknar en orädd och manlig person. Ännu tydligare att status och manlighet hänger 

samman blir det då någon som har tjallat får det nedvärderande epitetet golbög; detta för att 

markera att han, i deras ögon, är så omanlig som en man kan vara. I denna uppsats försöker jag 

reda ut dessa begrepp för att finna kopplingen mellan manlighet och status i de intagnas värld. 

 Mitt syfte med denna uppsats är att genom intervjuer med intagna kartlägga de 

faktorer som antingen gör att man stiger eller sjunker i graderna i dessa kriminella kretsar och 

därefter analysera dessa faktorer utifrån ett genusperspektiv. Min förhoppning är att finna en 

koppling mellan status och manlighet i de intagnas hierarkier.  

 

Hur förhåller sig de intagna gentemot varandra och mot personalen? 

Vilket beteende är det som gör att man antingen stiger eller sjunker i status? 

Finns det en koppling mellan detta beteende och genus? 

Hur förhåller sig de intagnas värderingar till det övriga samhällets? 

Metod 

Grundad teori 

Glaser och Strauss utkom 1967 med boken The discovery of Grounded theory i vilken de redogör för 

upptäckten av denna metod. Grundad teori kom till som en protest mot en stor del av 

forskningen som man ansåg endast utgick från redan existerande teoribildning. Istället ville man 

bana ny väg för forskningen och låta den generera nya teorier om tidigare outforskade områden. 

Forskaren ska ha ett förutsättningslöst tillvägagångssätt där man låter informanternas utsagor tala 

för sig själva och på så vis leda forskaren till det som är av vikt att studera.1 

  Denna skola har fått mycket kritik; framförallt därför att de villkor som krävs för 

att forskaren ska kunna uppnå denna grad av villkorslöshet och objektivitet inför studieobjektet, 

förmodligen aldrig går att uppnå i verkligheten. 1990 utkom Anselm Strauss tillsammans med 

Juliet Corbin med en modifierad variant av Grundad teori i boken Basics of qualitative research. Här 

har man gjort avsteg från de krav på förutsättningslöshet på forskaren som krävdes i enlighet 

med den ursprungliga Grundad teori. Här är fortfarande huvudfokus i forskningen att låta 

informanternas röster berätta om deras livsvärld och undvika att basera forskningen på redan 

existerande kunskap. Men till skillnad från förlagan av grundad teori så betraktar man ändå 

tidigare teorier och kunskaper som en tillgång och inte bara ett hinder. Man menar att forskaren 

kan klara av denna avvägning genom att behålla ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till sina 

tidigare förkunskaper.2 

 Styrkan i Grundad teori är att den hela tiden förhåller sig till studieobjektens egen 

verklighet. Forskaren grundar sin teori i det som framkommer av det insamlade datamaterialet för 

                                                 
1 Jan Hartman. (2001). Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur, s.28 

2 Anselm Strauss, Juliet Corbin. (1990). Basics of qualitative research. Newbury Park, Calif.: Sage, s. 19 ff  
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att därefter återvända till datamaterialet. Det kan då bli nödvändigt att antingen förkasta eller 

revidera teorin beroende på vad som framkommer av ny empiri.3 Forskaren delar fortlöpande 

under processen in insamlad data i olika kategorier och analyserar dessa i förhållande till en 

kärnkategori. Datainsamlingen anses vara tillräcklig då kategorierna är mättade, d.v.s. då inget nytt 

framkommer av intervjuerna.4  

Jag har under uppsatsarbetet inspirerats av Grundad teori som metod; främst i 

Strauss och Corbins tappning. Informanterna har låtits berätta relativt fritt inom ett givet område 

och dessa data har i sin tur fått generera nya frågeställningar inför kommande intervjuer. I 

grundad teoris anda har jag ansträngt mig att låta informanternas berättelser ligga till grund för 

strukturen i uppsatsen. I kodningen av de transkriberade intervjuerna har jag dock inte använt 

grundad teori till punkt och pricka. Jag fann Strauss och Corbins metod att analysera intervjuerna 

mening för mening, som onödigt stel och tidsödande. Mitt tillvägagångssätt har istället varit att 

dela in olika stycken utifrån kategorier som berörs under intervjuerna, och sedan analysera dessa 

utifrån kärnkategorin i uppsatsen; d.v.s. hierarkin mellan de intagna. 

Tillvägagångssätt 

Uppsatsen handlar om den miljö som förekommer främst på slutna anstalter och därför försökte 

jag inledningsvis i uppsatsarbetet att få tillstånd att intervjua intagna vid slutna anstalter. Då det 

visade sig vara svårt att få detta tillstånd för en uppsats på magisternivå fick jag istället rikta in mig 

på intagna på öppna anstalter som tidigare avtjänat fängelsestraff på sluten anstalt. En av 

informanterna har jag dessutom fått kontakt med genom föreningen KRIS, kriminellas revansch i 

samhället. Informanterna har valts ut av en tjänsteman på anstalten utifrån mitt kriterium om att 

de tidigare ska ha tillbringat en tid på sluten anstalt. Deltagandet har naturligtvis varit helt 

frivilligt.  

De informanter som förekommer i uppsatsen är Ronny, Lasse, Bengt, Hugo och 

Anders. Samtliga namn är fingerade och deras riktiga namn känner endast jag till. Dessa fem 

mäns ålder varierar från 30-50 år; men majoriteten av dem befinner sig mellan 40-50 år. Två av 

informanterna hade endast blivit dömda en gång medan de övriga tre hade blivit dömda vid två 

eller fler gånger tidigare. Strafftiden varierade från två till nio år. Intervjuernas längd varierar från 

drygt en halvtimme till nästan tre timmar men den genomsnittliga tiden för intervjuerna är 

ungefär två timmar. Det transkriberade intervjumaterialet uppgår till sammanlagt 91 A4-sidor. 

 Intervjuerna är genomförda med en halvstrukturerad intervjuguide som varit 

uppbyggd på olika teman eller ämnen snarare än direkta frågeställningar. Intervjuguiden har sedan 

utvecklats under intervjuernas gång allteftersom informanterna behandlat nya ämnen. Jag har 

försökt undvika att styra intervjuerna alltför mycket utan försökt hålla dem så öppna som möjligt. 

Detta har fått till följd att vissa intervjuer har blivit väldigt långa och vissa delar mindre relevanta i 

förhållande till uppsatsens huvudämne. Intervjuerna har oftast fått en naturlig följd och 

                                                 
3 Hartman, s.54 

4 Ibid s. 47 f 
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informanterna har ofta på eget initiativ tagit upp liknande ämnen som i tidigare intervjuer. Detta 

beror förstås delvis på att samtalet redan haft en given inriktning men det verkar samtidigt som 

att informanterna berättar om liknande företeelser eftersom de har levt under liknande 

förhållanden. Informanterna ska i förväg endast ha fått information om att intervjun ska handla 

om hur det är att leva på anstalt. Detta har jag dock inte haft full kontroll över då det inte är jag 

själv som tagit den ursprungliga kontakten med informanterna utan en tjänsteman på anstalten.  

Flertalet informanter var mycket pratglada och samtalet förflöt utan någon större 

inblandning från min sida. Endast en av informanterna var ganska tystlåten och verkade 

egentligen inte vilja delta. En annan var mycket pratglad men ville plötsligt avbryta samtalet för 

att han behövde äta något. Han hittade dock en frukt och samtalet kunde fortsätta igen. 

Intervjuernas karaktär har varierat och därmed också i vilken grad de citeras i uppsatsen. Vissa av 

intervjuerna har inte lämpat sig lika väl att använda som citat och förekommer inte i så hög grad 

som andra. Jag har dock funnit stöd för uppsatsen även i deras uppgifter och försökt att lyfta 

fram då avvikande åsikter förekommit. Citat är nästan uteslutande exakt återgivna. Dock har jag 

vid några tillfällen varit tvungen att ändra citat för förståelsens skull; utan att ändra betydelsen. 

Jag har försökt att dela upp strukturen på uppsatsen så att olika ämnesområden 

behandlas ungefär i den ordningen de dök upp i intervjuerna. Ibland har jag varit tvungen att göra 

avsteg från denna princip för att förtydliga kopplingen mellan olika områden.  

Metodreflektioner 

I denna uppsats har jag gjort ett tydligt undantag från regeln om informerat samtycke. Jag 

uppfattade det som nödvändigt att hemlighålla studiens fullständiga syfte då detta annars kunde 

ha styrt informanterna alltför mycket och givit intervjumaterialet mindre bredd. Steinar Kvale 

nämner i Den kvalitativa forskningsintervjun att man i vissa intervjuundersökningar kan vara tvungen 

att undanhålla det specifika syftet för informanterna så att de kan ge sina oförfalskade åsikter utan 

att styras mot specifika svar.5 I detta fall tror jag inte att studien hade varit möjlig att genomföra 

om inte öppenheten fått stryka på foten. 

 Ytterligare en sak jag inte avslöjade för informanterna var att jag sedan flera år 

tillbaka är anställd inom kriminalvården. Jag tror att vetskapen om detta hade gjort dem mindre 

tillmötesgående att svara på mina frågor och redan inledningsvis gjort dem mer reserverade. 

Likaså bör min anställning inom kriminalvården problematiseras utifrån ett kunskapsteoretiskt 

och metodologiskt perspektiv. Det uppstod en rollkonflikt i att både vara student vid 

universitetet och anställd inom kriminalvården; både i förhållande till mina förkunskaper och i 

bemötandet mot informanterna. Under uppsatsarbetet har jag varit tvungen att lägga undan min 

roll som anställd till förmån för rollen som student. Bland annat har det under intervjusamtalen 

inneburit att jag fått inta en naiv och förutsättningslös inställning till informanternas utsagor. 

Detta har jag gjort dels för att inte avslöja mina dubbla roller för informanterna, men även för att 

få ut så utförliga svar som möjligt. Emellanåt har jag, med tålamod, fått lyssna på långa 

                                                 
5 Steinar Kvale. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 107 
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utläggningar om sådant jag redan haft god inblick i. Jag har reflekterat mycket över denna 

rollkonflikt men ej funnit den särskilt svår att hantera. Det har inneburit en del etiska och 

metodologiska dilemman men jag har främst upplevt det som en tillgång med mina erfarenheter 

och förkunskaper från kriminalvården. Till att börja med tror jag inte att denna studie hade 

kommit till annars, då tankarna om projektidén kom till under min yrkesutövning. Jag tror även 

att jag, både under datainsamlandet såväl som i tolkning och analys, har haft stor nytta av 

förkunskaperna till att, på ett intuitivt sätt, kunna känna av vad som är relevant eller inte för 

studien. Min erfarenhet av att arbeta med kriminella tror jag dessutom har gett mig en fördel vad 

det gäller att bygga upp en relation och ett förtroende till informanterna under intervjuerna. 

 Från början var min avsikt att få till stånd fler än fem intervjuer. Anledningen till 

att så inte skedde berodde till stor del på svårigheter att få tag i informanter, och när detta väl 

löste sig, även på tidsbrist. Det bristfälliga antalet intervjuer kompenseras dock av deras längd 

som i vissa fall sträckte sig över två timmar. Detta har möjliggjort att verkligen gå på djupet i 

samtalet med vissa av informanterna och, tycker jag, gett extra legitimitet till uppsatsen som 

kvalitativ studie. Det kan förstås vara svårt att dra alltför långtgående generella slutsatser utifrån 

ett sådant material men genom att ta tillvara på mina egna förkunskaper samt sammankoppla 

informanternas utsagor med befintliga teorier har jag ändå kunnat dra vissa slutsatser.  

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Kritisk realism 

Min kunskapsteoretiska bakgrund till uppsatsen är kritisk realism. Kritiska realism skiljer sig från 

såväl postmodernistisk teori, som menar att det inte går att säga något säkert om verkligheten utanför 

de kulturella tolkningarna av den, och den positivistiska realismen, som menar att vi kan nå direkt 

kunskap om verkligheten genom våra sinnen. Den kritiska realismen menar, liksom den 

positivistiska realismen, att det finns en oberoende verklighet men att vi inte kan nå omedelbar 

kunskap om den direkt med våra sinnen. Anledningen till detta är att det finns hinder, s.k. 

ontologiska klyftor, som omöjliggör för oss att uppleva verkligheten som den är. Den första 

ontologiska klyftan består i den förvrängning eller tolkning som görs av intrycken när de kommer 

till oss genom våra sinnesorgan. Den andra ontologiska klyftan beror på att de fenomen som vi 

upplever i världen, uppkommer på grund av mekanismer, som för oss är dolda.6  

 

 

                                                 

6 Berth Danemark m.fl. (2002). Att förklara samhället, Lund: Studentlitteratur, s. 31  
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Dessa ontologiska klyftor utgör skiljelinjer mellan de tre domäner som verkligheten delas in i. Det 

är empirins domän, som utgörs av våra erfarenheter av verkligheten, det faktiskas domän, i vilken vi 

upplever fenomen som uppstår och till sist verklighetens domän som är verklighetens djupnivå. I 

verklighetens domän finns de mekanismer får fenomen att uppstå i det faktiskas domän.7 

 Även om man inte kan nå sann kunskap om verkligheten bör man ändå ha som 

mål att framställa kunskap med så högt sanningsvärde som möjligt. Kritisk realism menar att 

vetenskapen bör studera både de subjektiva upplevelserna vi upplever i empirins domän, som 

man kallar vetenskapens transitiva objekt, och de för oss fördolda mekanismer som finns i 

verklighetens domän, som man benämner vetenskapens intransitiva objekt. Det transitiva objektet är 

det som främst har studerats av samhällsvetenskapen och det intransitiva är det som har studerats 

av naturvetenskapen. Men genom att sammanföra och studera relationen mellan dessa objekt, 

d.v.s. relationen mellan den verkliga världen och de begrepp vi skapar för att representera den, så 

kan vetenskapen få ett större djup.8 På samma vis nöjer jag mig inte med att i denna uppsats 

endast studera och beskriva de intagnas kultur utan försöker även finna de orsakssamband som 

har gett upphov till dem. Genom att växla i abstraktionsnivå och anknyta till fenomen av en mer 

konkret eller verklighetsnära natur hoppas jag kunna hålla teorin mer grundad i verkligheten. 

Genusvetenskap 

I olika historiska epoker, likaväl som i olika kulturer, har det funnits olika syn på hur män och 

kvinnor ska bete sig. I samma utsträckning har också män och kvinnors beteende varierat. Denna 

variation beror på att en stor del av skillnaden mellan män och kvinnors beteende är socialt 

skapat och därmed föränderligt. Genus är det teoretiska redskap som kan användas för att 

abstrahera den socialt skapade dimensionen av könen för att studera dess föränderliga karaktär. 

Inom genusvetenskapen studerar man de socialt skapade skillnaderna mellan män och kvinnor i 

relation till samhällsstrukturen, i ett så kallat genussystem.9 10 Detta system är inte statiskt utan 

kan omförhandlas likt ett kontrakt; ett kontrakt som påverkar män och kvinnors förutsättningar i 

livet. Historiskt sett har män varit överordnade kvinnor. Yvonne Hirdman talar om två principer 

som karaktäriserar genussystemet. Det första är isärhållandet av könen som har hållit män och 

kvinnor åtskilda, både rent fysiskt i form av bl.a. separata toaletter men även kulturellt genom 

exempelvis olika klädedräkter. Den andra principen är mannen som norm som innebär att man i alla 

sammanhang har utgått från mannen och kvinnan har betraktats som ett undantag. 

Läkarvetenskapen har oftast utgått från manskroppen och i språket har exempelvis titlar ofta en 

manlig prägel och det kvinnliga undantaget får en ändelse, som i lärare - lärarinna. Tillsammans 

har dessa båda principer gett män en privilegierad position i samhället.11 

                                                 
7 Danermark, m.fl, s. 29 

8 Ibid, sid. 36 

9 Yvonne Hirdman, (2001). Genus. Om det stabilas föränderliga former Malmö: Liber AB, s. 13 

10 Ibid s. 14 ff 

11 Hirdman, s. 65 ff 
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Maskuliniteter 

Robert Connell, har skapat en teori om olika maskuliniteter, eller genusrelationer, män emellan. 

Det finns alltid en överordnad maskulinitet, som upprätthåller mäns dominans över kvinnor och 

som de andra måste förhålla sig till. Denna hegemoniska maskulinitet kännetecknas ofta av män som 

inte besitter någon reell makt men som uttrycker överdrivna ideal som vissa filmstjärnor och 

hjälteskildringar; som egentligen ingen klarar av att efterleva.12 De män som minst klarar av att 

förhålla sig till den hegemoniska maskuliniteten menar Connell utgör en underordnad maskulinitet. 

Det handlar främst om relationen mellan heterosexuella män och de med avvikande läggning 

men även andra kan underordnas.13 Connell talar om en deltagande maskulinitet som en tredje 

kategori. Dessa män är den stora gruppen som inte lever upp till den hegemoniska maskuliniteten 

men som ändå är delaktiga i upprätthållandet av hegemonin genom att dra nytta av de fördelar 

den ger genom kvinnornas underordnade ställning. Dessa män praktiserar inte mönstret fullt ut 

och slipper därför de risker det kan medföra att befinna sig i patriarkatets frontlinje.14 

Kriminalitet, våld och genus 

En av de största riskerna för att man ska begå kriminella handlingar någon gång i livet är att man 

är född av manligt kön. Kvinnors kriminalitet är väldigt låg och ju allvarligare brott, desto mindre 

andel av förövarna är kvinnor.15 2008 dömdes 69454 personer i svenska domstolar; av dessa var 

15 % kvinnor. Av 14269 som dömdes till fängelse samma år var endast 8% kvinnor.16 Män är så 

pass dominerande i kriminalstatistiken att man kan tala om kriminalitet som en manlig företeelse, 

och framförallt våldsbrottsligheten. I boken Gärningsmannen är en kvinna visar Suzanne Kordon 

och Anna Wetterqvist att brottslighet, och främst våldsbrottslighet, för kvinnor är förenat med 

mycket negativa attityder från omgivningen. Kvinnor som begår brott blir oftare utfrysta av 

tidigare bekanta än män.17 Det verkar vara något i den kvinnliga könsrollen som är oförenligt med 

att begå brott. Även Gunnar Bergström nämner denna förklaring i boken Kriminalitet som livsstil: 

Tanken är att kriminalitet är oförenligt med den kvinnliga könsrollen och att varje gång en 
kvinna begår ett så skär det sig i hennes tankevärld. Pojkar med en stark maskulin tolkning av 
sin roll kan istället lättare begå just våldsbrott.18 

I boken En riktigt våldtäktsman visar Katarina Wennstam på hur det finns en syn i samhället om 

att alla män kan vara farliga, att de kan vara potentiella våldtäktsmän.19 Det finns förväntningar, 

och en acceptans, för att män kan bete sig på det viset och bruka våld. Oftast uppmärksammas 

mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt problem. Men även mäns våld mot andra män är ett 

                                                 
12 Robert Connell. (1999). Maskuliniteter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s. 100 

13 Ibid, s. 102 

14 Ibid, s. 102 

15 Gunnar Berggren. (2004). Kriminalitet som livsstil. Stockholm: Mareld, s. 37 

16 Brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsida, www.bra.se 

17 Suzanne Kordon, Anna Wetterqvist. (2006). Gärningsmannen är en kvinna. Stockholm: Bokförlaget DN 

18 Bergström, s. 38 

19 Katarina Wennstam. (2006). En riktig våldtäktsman. Stockholm: Albert Bonniers förlag, s. 57  
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stort problem, kanske ännu större. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådets hemsida år 

2008 anmäldes i Sverige 41447 brott mot män som är 18 eller äldre; motsvarande antal anmälda 

brott mot kvinnor var 25926. Misshandeln mot kvinnor uppgår enligt statistiken till drygt hälften 

av misshandeln mot män. Det verkar alltså som att det övervägande är mest är män som blir 

utsatta för våld. Värt att beakta är att våldets karaktär, som män och kvinnor utsätts för, skiljer sig 

markant. I statistiken över anmälda misshandlar mot män, var det vanligast (47 %) att brottet 

skedde utomhus av en okänd gärningsman. Vanligast bland anmälda misshandlar mot kvinnor 

var att de skedde inomhus och av en bekant gärningsman (58 %). Då våldet mot kvinnor är 

absolut störst i nära relationer förekommer antagligen ett stort mörkertal, men det är inte alls 

osannolikt att det även gör det bland män där det kan anses fegt att anmäla. Av SCB:s 

undersökningar om levnadsförhållanden (ULF), som är baserat på en stor mängd intervjuer, 

framgår det att den klart mest våldsutsatta gruppen är unga män (16-24 år).20 Även om mäns våld 

mot kvinnor är ett stort problem så är det mesta våldet ändå riktat mot andra män. Det är inte 

våldet mot kvinnor som är det huvudsakliga problemet, utan att män utövar våld överhuvudtaget.  

Våldsforskning 

Norrmannen Per Isdal menar att våldet alltid har en mening. Han betraktar våldet som en 

makthandling våldsutövaren använder för att återta kontrollen över situationen. Det kan vara en 

känsla av maktlöshet och underlägsenhet som utlöser det och våldshandlingarna kan då ha en 

ångestreducerande verkan.21 Isdal menar ett våldsamt beteende lärs in när vi upprepar ett 

beteende som många gånger har gett oss fördelar. För den som utövar våld är de omedelbara 

konsekvenserna enbart positiva men de långsiktiga desto mer negativa. De viktigaste spärrarna 

mot att utveckla ett våldsamt beteende är att man har utvecklat en empatisk förmåga samt att 

man lär sig att kontrollera sin aggression så att känslorna kommer till uttryck på ett positivt sätt.22 

Mansrollen utgör en stor utmaning när det gäller arbetet med män med våldsproblem. I 
mansrollens utformning ligger ett övervägande negativt förhållande till snart sagt alla känslor 
utom aggression. Att erkänna andra känslor såsom otrygghet, sårbarhet, hjälplöshet och 
sorgsenhet upplevs av många män som en bankruttförklaring. Att vilja arbeta med att uttrycka 
sådana känslor istället för att låta dem mynna ut i våld kan vara ännu svårare. Makt känns 
dessvärre bättre än maktlöshet, kanske särskilt för män.23 

Våldet äger främst rum inom etablerade maktsystem av över- och underordning, exempelvis 

inom familjen, staten och i arbetslivet.24 Ju större maktskillnaderna är, desto större är risken för 

våldsutövning. Våld föder våld men det riktas sällan tillbaka mot den som först utövade det utan 

riktas oftast där det känns tryggt; mot någon svagare eller någon som står lägre i rangordning. 

Som makthandling har våldet en hierarkisk natur med funktionen att skapa eller upprätthålla en 

rangordning i makt och status. I grupper som känner sig maktlösa blir denna företeelse särskilt 

                                                 
20 Undersökningarna om levnadsförhållanden 2007 (ULF). Utsatt för något våld eller hot om våld. www.scb.se 

21 Per Isdal. (2001). Meningen med våld. Stockholm: Gothia, s. 20 

22 Ibid, s. 21 

23 Isdal, s. 63 

24 Ibid, s. 72 
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vanlig, exempelvis bland ungdomar eller i fängelsemiljöer. Särskilt stor är risken för 

våldsanvändning inom system som inte innehåller någon formell reglering av makt. Isdal tar den 

kriminella miljön som ett exempel, där våldet blir nödvändigt för att bedriva verksamheten för att 

säkra bl.a. egendom och där torpederna fungerar som en informell polismakt.25 

Kriminell livsstil 

Inom området kriminologi finns många teorier om processen in i kriminalitet. En av de mest 

uppmärksammade är Glenn D. Walters teori om kriminalitet som en livsstil i vilken han försöker 

sammanväva och komplettera andra teorier. Gunnars Bergströms Kriminalitet som livsstil som är en 

anpassning av teorin till svenska språket och svenska samhällsförhållanden. 

 Kriminalitet är en företeelse som utvecklas redan tidigt i livet. Ofta hänger den 

kriminella karriären samman med en rad misslyckanden i livet; skolgång, relationer, och arbete. 

Han börjar identifiera sig med att leva misslyckat och söker till slut nästan efter misslyckanden. 

Då han får svårt att se en väg tillbaka finner han en gemenskap med andra kriminella. Sakta men 

säkert utvecklas en kriminell identitet och ett kriminellt trossystem. Den kriminelle tillägnar sig ett 

sätt att se på världen som passar honom och rättfärdigar hans sätt att leva på.26 Det är detta 

trossystem eller tankemönster som upprätthåller hans kriminella livsstil.  

 Den kriminelles liv kännetecknas av att han undandrar sig ansvar, söker omedelbar 

behovstillfredsställelse och inte klarar av att kontrollera sina impulser. Han har ofta en kränkande 

hållning mot andra människor och bryter gärna mot lagar och regler. Den kriminelle har ofta 

svårt att bygga upp nära relationer och hans sätt att leva förstör för omgivningen. Det förstör 

även för honom själv men det har han ofta svårt att se. Samhällets reaktioner underblåser hans 

livsstil ytterligare och till slut växer det fram ett beslut om att förlora på ett dramatiskt och 

destruktivt sätt.27 Drivkraften bakom den kriminella karriären är rädsla; rädsla för ansvar, 

engagemang och för att bli avslöjad som den nolla han innerst inne tror sig vara.  

Det omedvetna livsbeslutet att ”gå åt helvete med musik” bottnar i en rädsla att klara av en 
vanlig vuxenkarriär. Denna rädsla bottnar i sin tur på skam och kränkt självkänsla. Den 
bristande självkänslan kompenserar den vuxne kriminelle med att leva grandiost, att visa upp 
en flott livsstil. Samtidigt bär han ibland inom sig en känsla av att han inte ”får” lyckas, att han 
inte är värd ett vanligt liv.28 

                                                 
25 Isdal, s. 74. 

26 Bergström, s. 105 

27 Ibid, s. 91 

28 Ibid, s. 91 
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2. Informanterna talar 

Att leva på anstalt 

Intervjuerna kom inledningsvis att handla om hur det är att leva på en anstalt och vad som skiljer 

det livet från att leva ute i samhället. Flera av informanterna använde sig av populärkulturen för 

att relatera till anstaltsmiljön: 

-Alltså det.. det är sjukt att säga att såhär som de har det på film, om fängelsefilmer, det är lite 
så faktiskt… 
-Det är lite så? 
-Ja! Vilda västern alltså, det är det. - Intervju 1, s. 5 

Vilket uttryckssätt man använder när man berättar om hur det var att avtjäna fängelsestraff på 

anstalt skiljer sig dock ganska mycket mellan informanterna. En del av informanterna ger en bild 

av fängelset som en hård och kall miljö, där man hela tiden måste vara på sin vakt. Ronny säger: 

”det kan vara någon som stör sig på dig och tycker att du är en idiot, eller du är en bitch, du ska 

inte leva mer.” Hugo beskriver det på följande vis:  

”Ett rent helvete. För att man tappade kontakten med verkligheten. Man tappade kontakten 
med allt som betyder nåt för en, både familj, barnen, det sociala nätet som håller dig… som ger 
dig en betydelse. Och då kommer man till ett dolt helvete, en stor, som jag brukar kalla… 
köttkvarn. - Intervju 3, s. 1 

Dessa informanter verkar också ha en större benägenhet till att ta avstånd från anstaltsmiljön och 

de värderingar som den präglas av. Andra informanter verkade snarare vilja normalisera 

anstaltsvärlden i förhållande till det omgivande samhället.  

Det är ju som var som helst, fast man är inlåst. […] Man blir väckt av en plit istället för sin 
flickvän eller klocka eller vad det nu är. - Intervju 5, s. 1/10  

Även om det finns stora skillnader i hur man talar om livet på anstalten så skiljer det sig inte lika 

mycket vad man talar om. Informanterna väljer att lyfta fram ungefär samma aspekter av 

anstaltsmiljön, men man har lite olika förhållningssätt till den. Följande citat kan exemplifiera 

olika syn att se på våldsanvändning när man talar om kvinnomisshandlare:  

Skulle jag få tag på skiten skulle jag ju slå ihjäl han, det får du gärna spela in. Det kan jag stå 
för. Det är absolut ingenting som jag inte vågar säga, det har jag till och med sagt rakt ut till 
snutarna, i ansiktet på en snut alltså, och plitar och allting. - Intervju 1, s. 18  

Medan Bengt uttrycker det som att: 

Jag hade inte tyckt att det varit ok att slå en tjej, men jag skulle inte ta till våld mot någon annan 
heller. – Intervju 4, s. 23 

De informanter som beskriver anstaltsvärlden som en farlig och skrämmande miljö förefaller 

också vara de som inte har avtjänat fängelsestraff tidigare. På samma vis är de informanter som 

tidigare har avtjänat fängelsestraff också de som mest av allt verkar vilja avdramatisera 

anstaltsmiljön. Kanske har det att göra med i hur stor grad man har utvecklat en kriminell 

identitet? Det verkar i alla fall finnas ett samband mellan hur man beskriver anstaltsvärlden och i 
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vilken utsträckning man lever ett kriminellt liv. Hugo, som tidigare beskrev anstaltsvärlden som 

en köttkvarn, känner sig inte kriminell och menar att en stor del av de intagna inte gör det.  

För att i verkligheten, som sagt, är det en minoritet, som verkligen har valt kriminaliteten som 
en livsstil. Den största gruppen är människor som samhället inte har gett möjligheten som de 
har behövt för att utvecklas i samhället. Många personer har varit långtidsarbetslösa och allt 
annat. - Intervju 3, s. 12  

Informanterna talar mycket om det som rör själva företeelsen att vara frihetsberövad och vad 

som skiljer mellan att vara på ”utsidan” och ”insidan”. Flera av informanterna ger uttryck för en 

frustration man känner av att inte kunna göra som man själv vill. Anders uttrycker det som att 

man ibland bara får ”svälja” och acceptera en del, eftersom man inte kan gå därifrån. 

Frustrationen man upplever verkar tillta ju mer sluten anstalten är och ju högre säkerhetsnivån är. 

På samma vis tilltar även det hårda klimatet bland de intagna. Ronny berättar: 

 Ja, du ska veta var du har din rygg alltså. Och specifikt ju kraftigare anstalt det är, ju tightare 
det är, och ju högre säkerhet det är, om du kommer upp på Hall eller Kumla, så ska du nog 
titta över ryggen va. Du ska inte bara gå och försöka slappna av va. - Intervju 1, s. 3 

Att komma som ny till en anstaltsavdelning 

En fråga jag ställde till informanterna var hur de upplevde det då de steg in på en 

anstaltsavdelning första gången vilket verkade väcka många tankar och minnen. Ronny berättar 

om att det brukar vara någon intagen som tar på sig att introducera dig i gemenskapen: 

…förr eller senare kommer det ju alltid någon fram och pratar med dig. 
-Av nyfikenhet? 
-Ja, för att få dig till stacken, komma fram och prata med dig kan man säga.  
-Det är viktigt att alla ska hänga ihop? 
-Ja, det är alltid en kille som sitter där inne som… ”jamen, tjena” som är lite jokern på kåken.  
-Det blir vissa roller? 
-Ja, ja, ja. Så det är alltid den här omhändertagande typen, ”du behöver inte vara rädd” och 
som börjar babbla på. Sen kommer de här reglerna, gör inte så här och inte så… eller bry dig 
inte om han…  
-Och den här killen presenterar reglerna då? 
-Ja, han vet reglerna utan och innantill. Det är alltid typen, som jag sa, långtidare, som har varit 
där inne länge. Har bra pejl om hur läget är där inne. - Intervju 1, s. 15 

Det är inte bara kriminalvårdens regler som man har att förhålla sig till. Även de intagna har en 

mängd informella regler som det inte är lätt för den nyintagne att känna till. Hugo berättar om en 

sådan situation:  

…när du blir inlåst, får du inte flagga på. Och vill man bajsa eller kissa så måste man göra det i 
sin papperskorg.  
-Öppnar de inte alls? 
-Nej, det är så här, om man flaggar på så kommer vakterna men det innebär att man hamnar i 
konflikt med gängen som styr. För det är precis på kvällen som de tar fram sina grejer och 
knarkar. Så vad händer när vakterna kommer? Av rädsla för att det ska bli visitation på 
rummet, kastar de narkotikan. Den skyldige är den som flaggade på, så på morgonen, kommer 
tio, tolv personer och mosar sönder den personen. Det kom en afrikan och det var ingen som 
sa till honom att han inte ska flagga på. Han gjorde det. Efter slog de honom.. Jag frågade, ”har 
ni berättat för honom, om reglerna? –Nä… Va? -Varför slog ni honom? – Jo, för att kunna 
skicka signaler till alla andra om vad som kommer att hända.” Förstår du mig? Så alltid offras 
några människor för ändamålet. - Intervju 3, s. 10 
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Överlevnadsstrategier 

Informanterna försökte beskriva hur man ska bete sig för att på bästa sätt klara en 

anstaltsvistelse. Ett sätt är att hålla låg profil på avdelningen och bara försöka vara en i mängden. 

Framförallt om man är ny på avdelningen. Ronny uttrycker det så här: 

…man får trippa på tå, tänka sig för vad man säger. Antingen så är du för dig själv eller så 
försöker du ta kontakt med de andra men du gör det försiktigt. Du får inte säga för mycket, så 
att du framstår som en, ”här kommer jag, störst bäst, vackrast”. Det funkar inte, alltså. Du kan 
aldrig ta mentaliteten som är på utsidan och ta in den på en kåk, det funkar inte! Där får du 
hålla dina egna grejer för dig själv. Pang, du ser om ditt eget bo själv va. Det är ingen som 
kommer och hjälper dig eller så här va. - Intervju 1, s. 2 

Ronny ger uttryck för att man ska sköta sig själv och inte bry sig om andra. Det är en ganska 

vanlig inställning bland informanterna jag har intervjuat. Det gäller att tänka på vad man säger, 

helst vara medveten om vartenda ord man säger så man inte trampar någon på tårna.  

Det är väldigt reserverad stämning, man vågar inte nämna något för att inte få stryk va, man 
vet inte… ja, hur illa det kan gå. - Intervju 3, s. 6  

Det gäller också att vara återhållsam med vad du berättar om dig själv. Allt du säger kan vändas 

mot dig. Ronny beskriver vad som kan vara acceptabelt att prata om: 

…du ska bara hålla en vanlig dialog, inte snacka för mycket och du ska inte blanda in vad folk 
har gjort för brott, du ska inte blanda in ditt privata liv, du ska inte blanda in... såhär, såhär… 
Man kan sitta och snacka skit, säga ”vad brukar du göra?” och så… och det kan lätt komma in 
på vad har du suttit för. Men då handlar det bara om att vara ärlig, ”Jag har suttit för det här 
innan” eller, ”det här är min första gång”. Säg ärligt vad man tycker. Som jag har sagt innan ett 
antal gånger så, det handlar bara om att inte ljuga. […] För det är ju lätt att man börjar med 
någonting och sen fortsätter du på det spåret. - Intervju 1, s. 15 

Flera av informanterna ger råd om att inte berätta för mycket om sig själv. Om man vill bli mer 

privat och berätta om sig själv så gäller det att hålla sig till sanningen. Att förställa sig och vara 

någon annan än man egentligen är fungerar inte. Bengt berättar om en sådan händelse:  

Det finns ju mytomaner med som kommer hit. Det kom en för ett par veckor sen som sa att 
han var dömd till väpnat… värdetransportrån i fem och ett halvt år och han har suttit på Hall i 
tre år innan han kom hit, (till öppen anstalt) och han kom hit i fotkedjor och handkedjor och 
sen släppte de han här utanför så var han fri. Jag vet ju att det inte fungerar på det viset. […] 
Han fick respekt av vissa från början, men nu så skrattar vi ju bara åt honom. - Intervju 4, s. 19 

Hugo beskriver sin strategi för att klara sig som att bygga upp ett skal som ska skydda honom 

från att behöva visa vem han egentligen är:  

Man bygger upp ett skydd, ett skal utåt va, alltså man kan inte vara sig själv helt och hållet inne 
i fängelset, när man sitter med många kriminella. […] Så man måste kunna ha en fasad hela 
tiden. Så ok… man måste behålla en viss bild, men innerst inne… det är innerst inne när man 
träffar personalen, eller när man är ute, då visar man vem man är egentligen. Där inne har man 
inte råd att visa sig. - Intervju 3, s. 9 

Med ett sådant förhållningssätt till varandra är det osannolikt att man lär känna varandra särskilt 

bra, även om man lever tätt inpå varandra hela dagarna. Det är heller ingen av informanterna som 

tycker att man lär känna någon riktigt bra. Det blir mest ytliga och opersonliga kontakter som 

man umgås med för att få tiden att gå. Bengt berättar: 
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Det är bara ett fåtal man lär känna här inne, så liksom man kanske sitter och spelar kort med 
dem eller gör något annat, fotboll eller den biten men det är bara människor som passerar. Det 
är inga som jag har kontakt med här inne som jag kommer ha kontakt med på utsidan sen. - 
Intervju 4, s. 4 

Inte heller Ronny tror att anstalten är något bra ställe att träffa vänner för livet: 

…du lär väl inte känna någon mer än att du får ett telefonnummer och ”ring mig, vi kan väl ta 
en bira när vi kommer ut”. Sen kan man sitta och bli ganska bra bundisar med några där inne 
va. Men sen handlar det ju inte om att du kommer att vara polare med den personen när du 
kommer ut. Det är ju inte säkert. Alltså du kan ju snacka med honom ett par gånger och ta en 
bärs eller snicksnack och sen inget mer va. - Intervju 1, s. 16 

Sammanfattningsvis verkar det vara en plats fylld med förväntningar om hur man ska bete sig. 

Man ska hålla en låg profil, men ändå finnas med i gemenskapen. Man ska prata, men inte prata 

för mycket eller om fel saker. Och man ska vara sig själv men inte för utlämnande. Det verkar 

vara en svår balansgång att klara av utan att trippa på tårna hela tiden. 

De intagnas sociala ordning 

Att finna sin roll i gruppen 

Informanterna berättar mycket om det sociala spelet i gruppen intagna och om att finna sin roll i 

den gruppen. Bengt berättar om hur det kan gå till på en öppen anstalt när en ny intagen söker 

efter sin roll i gruppen:  

…första två veckorna försöker han bara gå undan och gömma sig, som finnas till, man hittar 
inte sin egen roll. Sen efter två veckor har han hittat den, han har hittat några kompisar, några 
som har någotsånär lika intressen och värderingar. Och sen börjar det jobbiga, för då ska du 
börja hävda dig för då ska du finna din roll i gruppen va, och det är ju då som grupperna börjar 
splittras ju. Det märks väldigt tydligt här inne. - Intervju 4, s. 6 

På den öppna anstalten är den sociala sammanhållningen mer flexibel; människor kommer och 

går och grupperna skiftar. Bengt beskriver hur det brukar bildas små umgängesgrupper på kanske 

tre till fyra intagna, som umgås ett tag och sedan splittras denna grupp upp på grund av någon 

anledning. Han berättar om hur han umgicks mycket tillsammans med en man i ungefär samma 

ålder som han kände en del gemensamt med men där gemenskapen snabbt spräcktes då nya 

intagna anlände till anstalten. 

Då liksom, det var en landsman till honom, det betydde mer för honom ju… sen kom det hit 
två yngre (från samma land) som nu… ja, nu kallas de maffian på avdelningen. Det är de här 
fyra stycken, de är liksom tajta och går mot allt och alla andra ju. Så hela tiden så splittras det 
ju. Och sen blir det så att de här två unga killarna, försvinner en ja då söker den andre sig ju 
nya vägar ju. - Intervju 4, s. 7 

Bengt talar om att det är skillnad mellan öppen och sluten anstalt. På en sluten anstalt är det inte 

blir lika flexibelt; du kan inte röra dig lika fritt och du är hänvisad till ett mindre antal intagna på 

en mindre yta. På en sluten anstalt tvingas de intagna till umgänge med varandra och det går 

därför inte att tala om flera olika åtskilda grupper på samma sätt.  

… på slutna anstalter är det ju samma samhälle som växer ihop eller ifrån varandra. Och där 
måste du hitta din roll på ett helt annat vis. Här kan du gå runt och bara distansera dig från 
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allting va. Jag ska snart ut härifrån, jag har bara ett år kvar. Om jag inte är högljudd, inte syns 
inte hörs, så finns jag inte. Det är ingen som lägger märke till mig. Det kan man inte göra på en 
sluten anstalt på det viset. - Intervju 4, s. 25  

På en sluten anstalt kan du aldrig helt undvika andra intagna och måste därför hitta ett sätt att 

förhålla dig till dem.  

Grupperingar 

De flesta av informanterna berättar om att de intagna ofta grupperas efter vilket språk man pratar 

och vilket land man kommer från. Man talar om detta som språkgrupper. Det verkar vara den typ 

av gruppering som man ser som mest uppenbar och kanske viktigast. Det faller sig sannolikt så 

att man umgås med de som har en liknande kultur och talar samma språk. Lasse berättar:  

…man ser vem som går tillsammans, invandrare som kommer från samma land och kan 
samma språk och sen är det svenskarna som kan sitt språk liksom. Man går tillsammans med 
dom, och äter och så va… även på fritiden så umgås man mest med dem. - Intervju 2, s. 2  

Bengt berättar om att de intagna också väljer vilka man umgås med utifrån vilket brott man har 

begått. På den öppna anstalten där han avtjänar sitt straff bildas grupper som sedan tar avstånd 

från de som har begått andra typer av brott. 

Man vill tillhöra sin grupp ju, man vill inte beblanda sig med de andra, och hålla på med knark 
och stjäla grejer. Man vill distansera sig från den biten. Så det blir grupperingar hela vägen. […] 
Det skiktar sig där. Så att man hela tiden, på vägen, försöker skilja sig. Det jag har gjort är 
annorlunda än de andra. […] De som sitter för ett ekonomiskt brott försöker skilja sig från 
våldsbrotten, de som sitter bland våldsbrotten försöker skilja sig från de som pryglar käringen 
eller ungarna. De som sitter där, de säger ”det var inte jag som var pedofil”. Man försöker 
legitimera sin egen roll i det hela, liksom… - Intervju 4, s. 24-25  

En hierarki baserad på brott 

Men på en sluten anstalt där de intagna tvingas till umgänge med varandra måste dessa 

motsättningar mellan olika syn på brott hanteras inom den stora gruppen. När man inte kan 

distansera sig från varandra uppstår ett mer homogent förhållningssätt till varandra och ett 

ledande perspektiv integreras och tillämpas i gruppen; en hierarki uppstår.  

-På de slutna anstalterna är jag säker på att det är så. Det har jag sett, upplevt själv. 
-Det är väldigt tydligt? 
-Jojo, visst är det, det är som det gamla klassamhället vi hade i Sverige för många år sen. Så 
tydligt är det. - Intervju 4, s. 26  

Hugo som har varit flera år på en av de mest slutna anstalterna upplevde att det fanns en hierarki. 

-Skulle man kunna säga att det finns en tydlig hierarki, mellan de intagna? 
-Ja, den här hierarkin liksom.. det beror på tunga affärer, narkotika, smuggling och sen vilken 
kontroll de har ute i samhället. […] Mord och narkotikabrott, det är… det är det som är status 
va. - Intervju 3, s. 6-8  

Bengt berättar om unga intagna som kommer till anstalten och skryter om att de har varit på 

anstalt förut, i tron om att det ska ge dem högre status i de intagnas gemenskap. Han säger att de 

”försöker skapa en image, en bild utav att de är några jävla he-man och att det är häftigt att sitta 

på anstalt” - Intervju 4, s. 18. Men de flesta av informanterna verkar inte dela denna uppfattning, 
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att det skulle vara häftigt att sitta på anstalt. Trots detta menar Ronny att det faktiskt kan ge vissa 

fördelar: 

… då blir det ju automatiskt att du är igenkänd, de vet vem du är. Och plitarna också, alltså 
vårdarna, på insidan… de vet vem du är. Så de uppskattar dig mer om du har visat 
uppskattning mot dem, osv, osv… Så rent generellt, det är ju fel att säga, men man får det 
lättare ju fler gånger man sitter. […] 
-Står man bättre till statusmässigt bland de intagna om man har suttit tidigare? 
-Ja, du är högre rankad, alltså. I deras tankesätt…- Intervju 1, s. 9 

Respekt 

Enligt Lasse är det skillnad hur intagna beter sig om de har avtjänat fängelsestraff innan eller inte.  

…man märker vilka som har suttit inne tidigare och vilka som inte har gjort det. För det mesta 
är det ju yngre som vill vara liksom, ”kom inte här och tro att ni är nånting för då smäller det 
va”. Men de som har suttit inne tidigare, de håller den här låga profilen för de vet att de inte 
behöver spela Allan. - Intervju 2, s. 2  

Flera av informanterna uttrycker irritation över dessa ungdomar, som ofta har utländsk bakgrund, 

och ska vara stöddiga. Man uttrycker det exempelvis som att de ”bara ska jävlas med andra”, ska 

”testa gränser”, eller ”spela tuffa”, och så vidare. Bengt beskriver hur ungdomarna tränar ivrigt 

för att bygga upp sina kroppar, vilket ger status i deras kretsar. 

-Det är det enda de har att hänga upp sig på, så det är det viktigaste för dem, det ser man ju, 
det är ju de som står i kiosken och köper alla ’gain-o-max’, proteindrinkar, för att de ska bli 
stora och det är de som sitter på gymmet hela dagarna och bara tränar överarmar för att de ska 
ha så stort omfång som möjligt. Det är ju deras kultur. 
-Att blåsa upp sig själva? 
-Ja, de blåser ju inte bara upp kroppen utan de blåser ju upp egot också.  
Om det är mindervärdeskomplex från början, det vet jag inte, eller om det är en taskig 
barndom, men det är ju deras sätt att… den som är störst, den som kan lyfta mest i bänkpress 
och flesta antal gånger, han är ju kung i deras klan ju. Jag tycker ju bara att det är löjligt.  
- Intervju 4, s. 30 

Samtliga informanter tycker att det viktigaste är att visa respekt och ta hänsyn till varandra på 

avdelningen. Tyvärr upplever de sällan att det finns den respekt de skulle önska. Stämningen på 

avdelningen beskrivs som respektlös och man anser att det är ungdomarna som ställer till 

problem. Bengt berättar: 

… man hittar på jävelskap och allt annat. […] …om man ska bunta ihop fem sexåringar så är 
det ungefär på samma sandlådenivå. Alltså, kleta smör på dörrhandtag och… raklödder och 
tandkräm, böja nycklar och rycka ut sladdar från folk, ställa om väckarklockor, så fort det ges 
tillfälle till det.  - Intervju 4, s. 8  

Anders ger också ett exempel på busstreck som inte uppskattas av alla intagna: 

-I en byggnad kanske någon springer och slår på larmet en gång i halvtimmen och resten av de 
intagna på den kåken blir ju väldigt sura...så springer plitarna fram och tillbaks... det vill man ju 
inte... 
-Det vill man inte? 
-Nä... de har ju sina tider när de kommer...man vill ju bara ha lugn och ro, så lite som möjligt 
kontakt med vårdarna - Intervju 5, s. 3 

Det verkar som att man prioriterar helt olika saker bland de intagna. Informanterna berättar om 

alla busstreck som begås och den respektlöshet de upplever från många ungdomar. Det verkar 
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som att de här ungdomarna främst är ute efter att få uppmärksamhet, roa sig och visa att man är 

någon. Männen jag har intervjuat ger intryck av att de mest vill ha det lugnt på avdelningen, att 

man ska visa respekt och hänsyn för varandra så att tiden går snabbare. Lasse förklarar vad han 

menar med att visa respekt:  

Det viktigaste på en anstalt, som jag tycker är att man ska, alltså, anpassa sig till varandra. Det 
är just där man visar respekten liksom. Det är inte ok liksom att gå och knacka på hos grannen 
klockan tre på natten och fråga efter en cigarett, till exempel va. […] Jag tycker att respekt är 
att man bara håller en låg profil och att man är schysst så räcker det. Men det tycker inte 20-
åringarna. Då tycker de bara att man är en tråkig gammal gubbe liksom, ungefär alltså. Så visst 
skiljer sig det alltså, det beror ju på ålder liksom. Det är klart. - Intervju 2, s. 7  

Om man ska tro informanternas utsagor så verkar det för ungdomarna vara viktigare att få 

respekt och att sätta sig i respekt hos andra, än att visa respekt. Lasse har en teori om varför det 

är viktigt för ungdomarna att leva rövare och visa attityd: 

…de måste visa för andra liksom att de är tuffa för att bli accepterade i gängen, redan på 
avdelningarna. - Intervju 2, s. 4 

Att ha en tuff attityd verkar vara ett sätt att bygga upp sin status och att få ett rykte. Men det 

berättas för mig om andra vägar till att få respekt och status. Förutom att på egen hand arbeta 

upp ett rykte genom att ha en tuff attityd så kan man åka snålskjuts genom de kontakter man har. 

Om andra intagna känner till att du står väl i anseende hos någon som de är rädda för då har du 

skapat ett skydd åt dig själv.  Ronny ger sin syn på hur det fungerar: 

…du får ett anseende av respekt, folk börjar respektera dig, som en person som de inte vågar 
trycka ner… för du vet att den killen har lite knappar att trycka på. Så gör han någonting så, 
pang! så är han ihjälslagen dagen efter. Det är ju det som är lite, respekten i sig. - Intervju 1, s. 6  

Lasse menar också att andras accepterande är viktigt för att få respekt:  

Men det är väl så liksom att många gånger kommer respekten genom andra liksom, man säger 
till folk att det är en bra kille och han är schysst och så va, inga problem alls va. Och så bara, då 
kallas det för 100-gubbar inne på kåken, att du är en 100-kille. Och man ljuger inte och sånt… 
- Intervju 2, s. 6  

Bengt berättar att det på sluten anstalt kan hända att man får ett brev där man uppmanas att ta 

hand om och vaka över någon. Han menar att det kan stå ungefär så här: ”Den här killen tar ni 

hand om! Han ska ha det bra där inne, inget jidder om han, för då får det konsekvenser när ni 

kommer ut, eller för er familj där hemma, eller för er verksamhet”. - Intervju 4, s. 25  

 Att ha kontakter kan även innebära att vara medlem i något av de etablerade 

gängen eller grupperingarna. Det låter på informanterna som att det är ett vanligt sätt att få en 

ställning och skaffa sig beskydd. Lasse berättar: 

Till exempel va, så är det många som tror att det ska förhöja statusen hos dem om de säger att 
de känner Hells Angels. Men jag tycker bara det är löjligt att gå och prata om sånt va. Jag 
menar, Hells Angels, vem säger att det är de enda i samhället, det är väl inget tufft att känna 
dem, tvärtom. […] de som pratar minst det är väl de som man ska ha mest respekt för, för det 
är nog mest de som vet vad de snackar om i så fall. Så att… de som säger att de känner Hells 
Angels, eller Bandidos, det är väl för att de är rädda helt enkelt. Och då har de bara det att 
komma med. - Intervju 2, s. 6-7  



 17 

Lasse verkar inte överdrivet imponerad av dem som skryter med sina kontakter med MC-gängen 

men Hugo insisterar på att dessa grupper kan sätta skräck i människor. 

…de har ett stort nätverk runt hela Sverige för att så fort fångarna kommer så ”Har du varit?” 
”Tjena och så.” De har till och med information om de här människorna, så den människa 
som vänder sig mot dem, han är körd hela tiden, vart han än vänder sig. Och samtidigt så 
kommer det till den undre världen där du bor, så vem som helst kan ge sig på dina barn och 
din familj. - Intervju 3, s. 5 

Dessa nätverk har, enligt Hugo, sådant inflytande att om du har något otalt med dem så kan de 

komma åt dig även om du sitter på en helt annan anstalt. 

Relation till personalen  

Relationen till personalen, får jag höra av informanterna, förväntas vara ytlig och formell. Man får 

absolut inte gå till personalen om man har problem med en annan intagen. Det är en av de 

viktigaste reglerna, säger flera av informanterna. Det gäller att vara försiktig med vad man talar 

med personalen om enligt Ronny:  

… du ska inte prata någonting om vad du har suttit inne för. Du kan prata alldagligt med dem. 
”Hej”, och sådär, skitsnack och så, stå och skoja. Men du ska… allt annat snack ska man hålla 
sig borta från, för det har de inte med att göra. Och det kan göra att andra ser och blir svarta i 
ögonen va. - Intervju 1, s. 13 

Att vända sig till personalen mer än nödvändigt är något man inte ser lätt på. Det låter på de 

intagna som att det finns en skarp gräns och ett stort avstånd mellan intagna och personal. 

Personalen ses av många som fienden, de som håller de intagna inlåsta och kontrollerar dem. Det 

råder alltså ett stort övertag i makt från personalens sida. Flera av informanterna berättar om 

irritation man kan uppleva gentemot personalen; att de bara gör som de själva vill och missbrukar 

sina befogenheter. ”En del plitar kan vara riktigt jävliga alltså”, säger Ronny. Han menar att det är 

främst mellan personal och intagna som irritationen finns och det är där konflikterna uppstår. 

alltså.. det elektriska sinsemellan är ju mellan de intagna och plitarna. Självklart! 
-Det är där konflikten uppstår? 
-Ja, ja, för fan. Det gör den.  
-Det är mycket mer konflikter där än mellan de intagna? 
-Ja, det är det, det kan va väldigt mycket ibland och ibland så är det mindre. Så att, det beror 
nog på hur pliten är… - Intervju 1, s. 11 

Samtidigt låter det på Ronny som att det beror på hur man blir bemött av personalen. Om de har 

ett professionellt och trevligt bemötande så minskar risken för konflikt. Men på en institution 

som en kriminalvårdsanstalt krävs förstås ett visst avstånd mellan den grupp som övervakar och 

den som övervakas.  

Lojalitet mot gruppen 

Även om mycket tyder på att relationen mellan de intagna är ytlig och fylld av rivalitet så verkar 

det ändå som att man står enade som en grupp när man upplever sig hotade utifrån.  

Ja, sitter man och spelar kort tex, som man alltid gör hela tiden, och det kommer in en plit och 
börjar gaffla på en av oss, då backar vi ju upp den personen. Det gör vi. Vi anser att de ska inte 
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komma och hugga på någon, för det är ingenting. För något jäkla maktmissbruk, det ska det 
inte vara. Att de utnyttjar sin situation. För då spårar det ur. - Intervju 1, s. 11  

Det som ändå skapar denna sammanhållning kan vara att det bland de intagna ändå finns en 

föreställning av en gemenskap. Även om man är en skara av starka individer som egentligen inte 

vill ha med varandra att göra så finner man ändå en gemenskap i att man är inlåsta tillsammans. 

Men mycket tyder på att denna gemenskap, många gånger främst har ett funktionellt syfte. Många 

ser på sina medintagna som medel till att uppnå saker. Bengt berättar om detta: 

du försöker plocka åt dig så mycket, många fördelar som du kan. Och gör du inte det, så har 
du ingenting. Det gäller att ha tumme med han i tvätten för då kan man gå ner och byta sina 
byxor och få rena grejer osv va. Ja, rent får du i alla fall va, grejer som passar. Jag har själv tagit 
hand om biblioteket, det sköter jag på min fritid, men det är bara för att jag kan sitta där nere 
och plugga. - Intervju 4, s. 8  

Under den rådande situationen, i den utsatta position man är i, måste man hålla ihop för att skapa 

en känsla av trygghet. Utifrån vad informanterna sagt verkar det skilja sig en hel del om hur man 

ser på sammanhållningen i gruppen. Samtliga är överrens om att i vissa situationer håller man 

ihop och man tjallar inte för personalen. Sedan förekommer stor variation, från Anders som kort 

och gott säger att man måste hålla ihop i gruppen till Bengt som säger att relationen mellan de 

intagna är helt respektlös. Men samtliga verkar vara överrens om att det är viktigt att man är en 

del av gruppen så man inte hamnar utanför. Du måste inte nödvändigtvis bli vän med de andra, 

du måste inte anförtro dig åt dem, men du måste åtminstone stå på gruppens sida och visa din 

lojalitet med den.  

 Bland de intagna kan det vara väldigt känsligt när någon stör sammanhållningen i 

gruppen eller inte drar sitt strå till stacken. För de intagna är det viktigt att de dagliga rutinerna 

fungerar och att alla gör sitt för att det ska fungera, exempelvis med hygienen. Lasse berättar: 

Sånt är ju viktigt, hygien är det viktigaste på en anstalt till exempel. Det är viktigare än liksom 
allt annat. Och då kommer jag liksom, och då får jag städa och diska efter dem och det gör jag 
va och men sen vet jag också ju att det är inte nån som driver med mig. De leker inte med mig, 
det vet jag redan genom att jag visar min attityd va, att snacka det går liksom va, men det gäller 
att spela hockey också va, och det är det inte många som gör. - Intervju 2, s. 3  

Toleransen mot orenlighet är inte stor. Lasse beskriver hur man brukar hantera lortgrisar: 

…vi har haft en del intagna som inte bryr sig liksom, och det har varit ett par tillfällen på vår 
avdelning då, ”Men så kom in nu va… vi gör så som vi brukar, ni som har suttit förr liksom, 
ner med huvudet i toalettskålen efter att vi har pissat liksom och sen bara dunta på liksom va.” 
- Intervju 2, s. 3 

Den som inte håller sig väl med gruppen riskerar att bli utstött. Enligt Bengt är hierarkin relativt 

löst sammansatt på avdelningen och det är en kamp om att hålla sig bland de ledande. Då tar man 

gärna tillfället i akt att trycka ner någon annan för att själv komma upp sig. Bengt berättar: 

…är det tre i gruppen så har den ändå en ledare och skulle en i gruppen, låt säga att det skulle 
vara ledaren, må dåligt så ser de andra en chans att trycka till honom och ta hans roll. Så 
fungerar det hela tiden. Så starka är inte grupperna att man har rangordningen, hierarkin klar, 
den är så löst sammansatt så att det är äta eller ätas. - Intervju 4, s. 14  
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Uteslutning ur gruppen 

Det finns vissa regler hos de intagna som det är absolut förbjudet att bryta mot. Den som gör det 

riskerar att råka riktigt illa ut. Bengt berättar om en av dessa regler: 

Vi har samma förutsättningar, samma möjligheter. Är du då inne på rummen och stjäl från 
någon annan, det händer inte så ofta här, då har man gjort en dödssynd. Vad man gör på 
utsidan det kan man inte dömas för här inne, men här inne så är det heligt ju. Man stjäl inte 
från varandra. […] 
-Hur kommer det sig att man ser en sån skillnad på det då? Att stjäla från någon ute i 
samhället, jämfört med från någon inne på anstalten? […] 
-Det är väl en gyllene regel att vi har alla samma förutsättningar när vi är här inne. Det ska 
respekteras, det är heligt. Det är ingen som går in på… om jag skulle springa till min cell och 
öppna, och jag skulle hitta någon där inne, vem det än är, så hade jag gått in där. Det är det 
enda privata reviret jag har. Det är inte stort, det är fem kvadratmeter, och det är ingen som 
tafsar på det. För det är det absolut sista man har ju. […] Man har ju kort på nära och kära, 
man har ju… Det är lite heligt, det är den enda fasta trygga tillvaron du har ju. Där kan du gå in 
och låsa dörren och behöver inte öppna om någon bankar på den. Det heter ju så vackert att 
mitt hem är min borg och det är min borg där inne. 
-Men det är inte alla som tycker så? 
-Jo, folk accepterar det mer än man tror. Jo, för att den som går in där han kommer aldrig in i 
kamratskapet igen för han har ju tryckt på någonting som är heligt. - Intervju 4, s. 16  

Bengt använder starka ord när han talar om detta ämne. Han nämner det bland annat som ”en 

gyllene regel”, ”en dödssynd” och ”någonting som är helig”. Men enligt honom så är ändå det 

värsta man kan göra att ange en målskamrat eller någon annan intagen på avdelningen.  

…om du har golat, om du har satt dit någon kompis exempelvis, det är det absolut lägsta du 
kan göra. Om man har golat ner någon annan och fått ett lindrigare straff för det, det är ju 
riktigt allvarligt. På en sluten anstalt så är det en dödssynd. Gör du det så har du riktiga 
problem. Och sen att springa och sätta dit kompisar som sitter där, till personalen, ”nu har 
Nisse kola på rummet så ta och visitera det”. - Intervju 4, s. 28  

Att inte följa de intagnas regler eller att inte vara lojal mot gruppen kan resultera i att man blir 

utfryst. Du ses inte längre som en i gruppen och du kan inte räkna med någons stöd eller 

beskydd. Det blir då fritt fram för vem som helst att utnyttja dig eller våldföra sig på dig.  

-Ja, blir du inte påhoppad på den avdelningen där du är så… det sprids ju blixtsnabbt. Så är det 
någon annan som tycker att det här är för jävligt och har haft ett horn i sidan till honom förut, 
då ska han utmäta straffet och han åker på stryk och då blir det konflikt. - Intervju 4, s. 15  

Informanterna menar att om de intagna på en avdelning verkligen vill bli av med en intagen så 

har de ganska lätt att göra sig av med denne. Det sker, menar de, genom att den utstötte blir 

allvarligt hotad eller misshandlad. Därefter är personalen tvungen att flytta på honom för hans 

egen säkerhets skull.  

ja, du är inte med i gruppen för en sekund, och sen inom ett dygn så är du härifrån. För, 
anstalten ser ju vad som är på gång ganska lätt och då bryter de ju det för de vet ju att folk far 
ju illa och så skickar de iväg en. - Intervju 4, s. 14  

En intagen verkar kunna bli utfryst eller utesluten av två grundläggande orsaker:  

1) Att man är illojal mot gruppen medintagna. Det kan handla om allt från att man bryter mot de 

mest grundläggande regler som att inte tjalla för personalen eller att stjäla från någon annan 

intagen. Detta uppfattas av de intagna som förräderi. Men en grund för att bli utesluten ur 
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gruppen kan också vara att man inte tar ansvar för sig själv på avdelningen. En intagen som inte 

alls sköter sin hygien, grisar ner på avdelningen och låter andra städa riskerar att bli helt utfrusen.  
 

2) Andra skäl till att man kan bli utesluten har jag valt att sammanfatta i att man avviker från 

normen för hur en intagen förväntas bete sig. En intagen kan bli utfryst av ibland ganska diffusa 

skäl. Det handlar då oftast om att man har någon form av beteende eller egenskap som inte anses 

önskvärd av de andra intagna. Du kan ha hur hårda, tuffa attribut som helst i övrigt med 

tatueringar och stora halskedjor, men väljer du sen att måla dig med rosa läppstift så passar du 

ändå inte in. Den här sista orsaken till att bli utfryst är den mest diffusa och godtyckliga. Det 

behöver inte heller finnas några kokreta skäl, någon kan helt enkelt störa sig på dig och vilja ha 

bort dig.  

 Informanterna ger mig exempel på vilka som inte tolereras på en avdelning. Främst 

nämner man de sexualbrottsdömda; våldtäktsmän och pedofiler men även kvinnomisshandlare 

och pensionärsrånare. En annan grupp som inte heller tolereras på avdelningen är homosexuella; 

de kan många gånger jämställas med sexualbrottslingar. Ronny berättar om hur intagna kan 

behandla någon som har ett, som han kallar det, fjolligt beteende:  

…du kan ju inte springa runt och vara en fjolla va. Hehehe! Fan, nä, sådär gay-aktigt kan du ju 
inte springa omkring och va.  
-Det funkar inte? 
Nä, för fan, det blir upplopp av såna grejer va. *fnys* He! Det fick de inte… det hände en grej.  
-Det gjorde det? Berätta! 
Det var två killar som stod och hånglade med varandra… Där inne va. Då var det någon som 
kom och sa det. Jag hörde bara ljudet, de sprang. Det var som ett tåg, ljudet av ett tåg genom 
korridorerna alltså. Och sen hörde man hur det bara smackade till vet du, *hehe* så att…  
-De åkte på stryk direkt alltså? 
-Jaja, bög-attityd, eller alltså, bögar, det var inget som ska sitta därinne. Jaja, det… det kan jag 
säga va, att när det gäller såna saker så… det är bögar, det är våldtäktsmän och det är pedofiler. 
Kommer den där synen av någon intagen där, så slår de ihjäl killen va. Det är rakt, det finns 
inga om och men där. - Intervju 1, s. 17  

Vad beror det på att just dessa grupper ses så motbjudande bland de intagna? Nog för att 

sexualbrott även i det övriga samhället uppfattas som ovanligt hemska och kanske tabubelagda 

men inom anstaltsvärlden verkar finnas ett så utpräglat och starkt hat. Det blir dessutom en 

märklig paradox när man så starkt kan döma ut en våldtäktsman och själv har man kanske bara 

misshandlat någon på stan. Min utgångspunkt i denna uppsats har varit ett genusperspektiv och 

jag ska i den följande analysdelen försöka förklara varför just dessa grupper av bland annat 

sexualbrottslingar och homosexuella råkar så illa ut och hamnar i botten av de intagnas hierarki.  
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3. Analys 

Faktorer bakom låg status i hierarkin 

Att gola 

Att ange någon är en av de saker man kan bli hårdast straffad för av andra intagna. Hur kommer 

det sig att detta ses som så fult? Hugo använder sig av ordet golbög när han berättar om detta. 

Det är också en benämning som jag har hört många gånger i tjänsten. Varför använder man detta 

ord? Vad finns det för koppling mellan att vara homosexuell och att tjalla? Det kan mycket väl 

bara vara ett fult tillmäle utan någon speciell betydelse. Men en förklaring skulle kunna vara att 

tjalla är en av de sakerna som står lägst i kurs hos de intagna, på samma vis som homosexuella 

anses stå lägst i manlighet. Enligt Bengt är det ”det absolut lägsta du kan göra” och Hugo säger 

att om du blir utsedd till golbög, ”då är du död”.   

 Att gola ses som en mycket feg handling då man vinner fördelar på någon annans 

bekostnad. Enligt en traditionell syn på manlighet så ska en man vara modig och orädd. Den som 

golar ner någon har alltså, förutom att vara illojal, gjort sig själv väldigt omanlig. Kanske använder 

man uttrycket golbög för att en homosexuell representerar motsatsen till manlighet för de 

intagna? En sådan man har sjunkit så lågt att han är som en kvinna. På samma vis ser man kanske 

att den som angivit någon sjunkit så lågt att han kallas golbög. 

Alltså en homosexuell är ju lite så här, alltså det är en blandning av en tjej och en kille i 
tänkandet, frambetoningen, hur man är.  
-Är det lite det tror du att man reagerar på då? Att han är lite som en tjej? 
-Ja, lite såhär, avvikande. - Intervju 1, s. 19 

Avvikande sexualitet 

Homosexualitet eller andra avvikande läggningar finns det inte utrymme för hos de intagna. På 

något vis verkar det utgöra ett hot mot de intagnas manlighet. Denna manlighet är en mycket 

viktig beståndsdel i de intagnas identitet. Framförallt, enligt informanterna, hos de yngre intagna 

som ger uttryck för mer extrema machoattityder. Bengt nämner det som att de vill vara ”några 

jävla he-man”. Manlighet verkar även vara viktigt för informanterna även om de inte framhäver 

det på samma vis. Men nog vill Lasse framstå som manlig då han berättar om sina bragder som 

ensam slagskämpe och likaså Ronny när han skildrar hur han tidigt satte respekt i de intagna på 

sin avdelning. Bengt beskriver hur vissa intagna kan bete sig för att bevisa sin manlighet: 

…man kanske går och spänner sig, markerar revir, börjar bråka för småsaker. Man ska få den 
respekten som man tycker att man förtjänar, och den tar man på andras bekostnad.  
-Det är den typen av roll det handlar om? 
-Ja, det är det. Det är som två tuppar i en hönsgård, fast här är det tolv tuppar och ingen höna. 
- Intervju 4, s. 6  
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För vem är denna manlighetsdemonstration avsedd, när det inte finns någon höna? Yvonne 

Hirdman menar att manlighet och kvinnlighet skapas i motsats till varandra. Det går inte att tala 

om manlighet utan att göra det i förhållande till kvinnlighet. Att vara man är att inte vara kvinna.29  

Om manlighet skapas i kontrast mot kvinnlighet så borde ju maskuliniteten urvattnas i ett 

fängelse där inga kvinnor finns, förutom i personalen. Men i fängelsemiljön, med alla sina 

machouttryck, verkar ju inte manligheten försvagad; snarare tvärtom. 

 När kvinnan är frånvarande, menar Hirdman, uppstår en slags nervositet i 

produktionen av maskulinum och kontrast måste skapas på annat vis. De homosociala situationer 

som uppstår, där män är tillsammans med andra män, utgör den viktigaste manlighetsfabriken. 

Där kommer mannen istället att jämför sig mot någon slags svävande super-maskulinum.30  

 Behovet av att uttrycka extremt manliga attribut och egenskaper verkar bli ännu 

viktigare då de intagna inte får känna sig manliga i förhållande till en kvinna. Även Erving 

Goffman är inne på detta resonemang i Totala institutioner. Han säger: ”På fängelser kan det 

faktum att man förnekas varje möjlighet till heterosexuellt umgänge skapa fruktan för att förlora 

sin maskulinitet.31”. Om det uppstår en sådan osäkerhet inför sin manliga identitet och 

heterosexuella läggning är det rimligt att dessa överdrivet maskulina uttryck fyller en funktion att 

stärka den maskulina identiteten. Ronny säger under intervjun: 

 …jag har ingenting mot bögar eller homosexuella. Bara de ger fan i mig. […] Jag är ju 
hetero så ge fan i mig. Det är ju så jag tolkar hela situationen. - Intervju 1, s. 19 

Då uppvisandet av maskulina egenskaper och uttryck verkar ha en statushöjande funktion, är det 

enkelt att föreställa sig varför intagna hetsar varandra till alltmer machopräglade uttryck. Det 

finns en risk att det uppstår en inflation i manlighet; att man i strävan efter att känna sig manlig, 

tar till alltmer extrema uttryck som till slut ligger långt från själva företeelsen att vara innehavare 

av en kropp utrustad med penis.  

 De intagna upplever en osäkerhet inför sin heterosexuella läggning och dessa 

uttryck av supermachokaraktär fyller en funktion att förstärka den manliga identiteten. Kommer 

det då någon till avdelningen som utmanar den heterosexuella dominansen och bryter 

likriktningen, är det inte omöjligt att de intagnas osäkerhet förstärks och de känner sig hotade. 

 Detta skulle kunna vara förklaringen till all hets och förakt mot de som avviker från 

en heterosexuell läggning och ett könsstereotypt beteende. Om intagna hetsar varandra till ett 

extremt maskulint beteende, och detta beteende är statushöjande, då blir förstås det beteende 

som avviker från detta statussänkande. Ett beteende som avviker helt från machobeteendet, 

upplevs som hotfullt och blir ett motiv till uteslutning och kanske till och med våld. Anledningen 

till detta beror därför antagligen både på en osäkerhet inför sin egen sexuella läggning, men även 

på att vissa ser en chans att själva stiga i graderna genom att bestraffa avvikande beteende. 

Likriktningen blir en trygghet och det uppstår en misstänksamhet mot eventuella avvikelser.   

                                                 
29 Hirdman, s. 57 

30 Ibid, s. 58-59 

31 Erving Goffman. (2005). Totala institutioner. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s. 26 
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Bevisa sin heterosexualitet 

De enda kvinnorna som de intagna träffar inne på anstalten, förutom besökare, är de kvinnor 

som jobbar som kriminalvårdare. Jag får höra från informanterna att det nästan ses som en 

skyldighet att fälla kommentarer om den kvinnliga personalens utseende. Det behöver inte vara i 

personalens närvaro utan kan sägas mellan intagna, bakom ryggen på personalen.  

-När vi sitter och snackar så, och det var nån gång nån sån där tjej råkade komma in, så vart vi 
ganska tysta, och sa ”tjena tjena”. Typ, sen tittade hon lite konstigt på oss för hon hörde ju 
något. Men visst det var ju alltså, jag, jag är ju inte blyg. Jag var ju sån som kunde gå fram och 
säga någonting, rakt av. 
-Men blir det att man flörtar med dem? 
-Nej!!, alltså, de fattar ju det. Man säger ju det rakt av att ”du är ju jävligt sexig”, ”du är ju 
jävligt snygg” va. ”Synd som fan att jag sitter här inne” - Intervju 1, s. 20 

Det blir mycket viftande med porrblaskor, kommentarer om kvinnliga artister på MTV och 

berättelser om sexuella eskapader. Det verkar som att man skapar vissa heterosexuella 

kännetecken eller symboler som man använder gång på gång för att befästa och bevisa sin 

sexuella läggning. Ronny berättar: 

Säg vem som inte hade en porrtidning på sin sängkant, den… jojo, men så var det alltså. Till 
och med de äldre gubbarna alltså, man satt och… 
-Skulle man uppfattas som ovanlig om man inte hade det då? 
-Ja, det skulle du ju... alltså, skulle du inte ha en tanke, eller haft ett snack om… eller det 
kommer in en plit som är snygg, …  då skulle andra kanske se lite konstigt på dig. 
[…] eller att du inte får tjejbesök själv. Förstår du? Så har du inte flickvän eller byter för att du 
har flickvän eller så… ibland kan det ju va de som redan har fasta förhållanden, att någon tjej 
kommer dit, det märker du. Och vissa får besök av helt nya hela tiden. Sånt kommer fram 
ganska snabbt.  - Intervju 1, s. 20 

Tillfällen då man får besök av en tjej blir det enda tillfället då man får känna sig manlig utanför ett 

hypermaskulint vakuum. Det kan till och med verka misstänksamt om man aldrig får besök av 

någon tjej eller uttrycker andra heterosexuella attribut. Sexualiteten, och kvinnor, trots deras 

frånvaro, blir ett viktigt inslag i vardagen. Mycket av snacket mellan de intagna kretsar kring 

sexuella erövringar eller pornografisk litteratur. 

Det är mycket sånt här, skämt åsido, ”Åh, fy fan, jag tog henne där på…” Det kan va allt snack 
alltså. Sen om det är sant eller inte, det vet man ju inte. Det kan va något som en kille ljuger 
ihop bara för att det ska verka trovärdigt. Det vet man ju aldrig. - Intervju 1, s. 21  

Det finns en paradox bland de intagna som jag har upplevt i min tjänsteutövning. Likt idoldyrkan 

pryder bilder av kvinnor väggarna i de intagnas rum, i varierande grad påklädda. Det kan vara ett 

foto på flickvännen jämte en pinuppa. Kvinnor är ett viktigt samtalsämne och har stor betydelse 

för de intagna; men kanske främst för att upprätthålla deras heterosexuella identitet.  

 På ett annat plan symboliserar traditionellt kvinnliga drag det man ser som negativt 

och kan användas i syfte att nedvärdera andra intagna. Någon kan vara svag som en tjej, feg som 

en kärring eller bara opålitlig, som kvinnor i allmänhet. Ronny berättar om sin syn på kvinnor: 

-Jag själv har väl en bild av att jag litar inte på alla kvinnor.[…] De är ett par stora jäkla lögnare. 
-Kvinnor i allmänhet? 
-Ja. Ljuger jävligt mycket, för att få en dit de vill. Vissa kan va jättebra. Men att få tag på någon 
som är jättebra…det är inte lätt… - Intervju 1, s. 22  
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Hugo beskriver den bild han tycker att vissa intagna har av kvinnor: 

För många, de som sitter för narkotika och allt detta, för dem är det bara en madrass, ”jävla 
horor”, bla bla bla… De som… och det visar det dåliga förtroende som de här fångarna har…  
-Man har ingen respekt för kvinnor? 
-Nej inte mycket. Mycket också att de som sysslar med narkotika också sysslar mycket med 
svart handel med prostitution och så… - Intervju 3, s. 12 

Fula brott 

När jag talar med Anders om vilka brott som står lågt i kurs ibland de intagna så nämner han 

våldtäkt, pedofili, kvinnomisshandel och pensionärsrån. När jag frågar honom om anledningen 

till just dessa så svarar han att det beror på att de är fula brott. 

-Vad är anledningen till att just de här står lågt i kurs? 
-Ja, det är fula brott... 
-Fula, på vilket sätt? 
-Ja, det är sånt som man inte, det ska inte förekomma... och det tycker de flesta... 
-Det är fula brott så att säga? 
-Ja... 
-Vad är fina brott då? Eller finare brott? 
-Ja, det är.. finare brott det är... såna brott som ingen tar skada av och som man tjänar så 
mycket som möjligt på. - Intervju 5, s. 6 

Alla informanterna uttrycker en skillnad i hur de ser på olika brott. Vissa av informanterna kan 

tycka att en misshandel kan vara befogad medan andra framhärdar att alla brott är fel. Men 

samtliga är ändå överrens om att sexualbrott och kvinnomisshandel är de mest avskyvärda.

 Vad kännetecknar då fula brott? Vad har våldtäkter, kvinnomisshandel, pensionärs-

rån och pedofili gemensamt? Det de alla har gemensamt är att de riktar sig mot en person, som 

generellt sett är svagare, än den som utövar brottet; och utövaren är i regel alltid man. Det är 

också på det viset man argumenterar mot dessa handlingar. Bengt använder uttrycket: ”har du 

slagit på någon hjälplös som inte kan försvara sig, eller en kvinna eller ett barn” och Hugo säger: 

”hur kan du slå någon som inte kan försvara sig? Hur kan du vara tuff på någon som inte kan ge 

dig motstånd?”. Helt klart ses dessa handlingar som fega. Bengt säger: ”…det är det värsta du kan 

göra. Det anses fegt…”. Informanterna verkar resonera enligt en strikt regeletik: 

 Du skall ej bruka våld mot en kvinna, men en man kan förtjäna det! 

Enligt Bengt, så har det ingen betydelse för denna argumentation om man är ett helt gäng som 

ger sig på en svag kille eller om man ger sig på en tjej som är mästare i kampsport. Regeln är 

absolut; mot en man kan man bruka våld, men aldrig mot en kvinna. Så här säger Ronny:  

-Ja, du ska ju inte ha misshandlat en kvinna! Du ska ju inte ha gjort en misshandel som du inte 
har haft en anledning till att ha gjort. Det är ju jättesvårt att komma fram till… 
-Men en kvinna kan man aldrig ha haft anledning att… 
-Nä, alltså att… hehehe! Nä, det tycker inte jag… 
-Men en man kan man ha anledning… 
-Visst det är ju skillnad på om en kvinna tar upp en kniv och hugger en i magen. Inte fan skulle 
jag stå still va… Hehe! 
-Vad är skillnaden i anledning mellan att misshandla en man och en kvinna? 
-Alltså en kvinna är så pass, hysch hysch, du vet… det är inget som ska finnas i tingsrätten. Sen 
alltså kommer det upp en sån sak va. Att du har misshandlat en kvinna, så blir du ditsatt så det 
stänker om det. - Intervju 1, s. 18  
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Det visar sig på Ronnys argumentation att anledningen till att man inte får slå en kvinna är för att 

det är så pass ”hysch hysch” i tingsrätten. Vad Ronny rimligtvis menar är förmodligen att det 

anses skamligt. Men på vilket vis är det skamligt? Är det på grund av att det anses fegt som flera 

informanter tidigare varit inne på? Hugo beskriver de intagnas attityd till dessa brott: 

…många fångar har begått olika brott men de säger ”jag skulle aldrig sjunka, för helvete, att 
piska en kvinna, våldta en kvinna och ta över henne med våld”. Det är inte manligt. En man 
ska va nån som skyddar, bevakar; man skulle sjunka i andra kriminellas ögon. - Intervju 3, s. 11  

Kanske sitter Hugo inne med svaret när han säger att ”man skulle sjunka i andra kriminellas 

ögon”. Det stämmer inte med hur man tycker att en man ska vara; en man ska utföra stordåd, 

inte fega handlingar som att slå försvarslösa. Jag frågar Ronny om han tror att det skulle fungera 

att ha män och kvinnor på samma avdelning, om intagna har en så beskyddande inställning:  

-…alltså, skulle det vara en tjej där inne så… nä, det skulle inte funka. Hehe!  
-Vadå? Hur skulle det bli då? 
-Hehe! Nä, men det skulle inte funka.  
-På vilket vis? 
Nä, risken är att, eh… alltså, oavsett att de har den tanken att… eh… våldtäkt va, men… alltså, 
jag kan inte säga rakt av att det skulle va så, jag har aldrig satt mig i den situationen… 
-Vadå menar du? Om det skulle vara en kvinna där inne? 
-Ja, jag har aldrig varit där, jag har aldrig varit i en sån situation alltså så det är svårt för mig att 
säga begreppet, såhär va att… alltså det… 
-Du sa att det inte skulle funka, hur tänkte du då? 
-Ja du, oj oj oj, det kom ju lite såna tankar i mitt huvud direkt när du sa det. Vritsch sa det…så-
så-så-så skulle det va, i mitt huvud va. 
-Hur tänkte du då? 
-Hon skulle få det svårt… 
-På vilket vis? 
-Om hon skulle neka till sex, sexuellt umgänge där inne så skulle hon bli våldtagen.  
-Även fast de därinne ser ner på våldtäktsmän… 
-Japp… så fördomarna slår mot fördomarna, lite. När det gäller den biten. - Intervju 1, s. 19  

Här finns en tydlig paradox i de intagnas regeletik. Även om man ser ner på brott mot svaga så 

verkar motivet till detta vara långt ifrån något jämställdhetsideal. Många intagna verkar tvärtom 

ha en nedvärderande kvinnosyn och rigida eller bakåtsträvande värderingar om hur män och 

kvinnor ska vara. Samtidigt som man ser ner på brott mot kvinnor, har många intagna en djupt 

förnedrande kvinnosyn och är troligtvis själva kapabla att begå dessa brott. Att man tar ställning 

mot brott riktade mot dem, som man ser som svaga, är inte så mycket av hänsyn till offret, utan 

att det anses alldeles för fegt för att inbringa någon status i den kriminella världen.  

Våld – en fråga om manlighet? 

I det förra kapitlet visade jag på heterosexualitet och manlighet som viktiga beståndsdelar i de 

kriminellas identitet och viktiga faktorer för rangordning i de intagnas hierarki. Något annat som 

verkar ha stor betydelse är våld. Informanterna talar mycket om våld under intervjuerna och våld 

är en mycket framträdande del i den kriminella världen. Bengt berättar: 

… och det slutar ju ofta i… det enda sättet vi, eller… många här inne löser problem, det är ju 
våld. Det finns inget annat som fungerar. Vi har liksom inte så att vi kan stämma någon, vi kan 
inte gå i tingsrätten eller försöka reda upp, sätta oss ned och diskutera… - Intervju 4, s. 16 
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Den intagnes dilemma 

Bengt beskriver i föregående citat ett problem; att det för de intagna inte finns så många 

alternativ till våld för att lösa problem. Hans Toch beskriver detta fenomen i artikeln 

Hypermasculinity and prison violence:  

In the life of an inmate, if you catch someone stealing from you, you’re compelled to deal with 
it physically… If someone steals from you and you decide to report him to the guards, all that 
will happen is that the thief will go to the Hole for a while. Soon he’ll be back in population 
and ready to seek revenge. Revenge in prison can take place years after initiation. It generally 
occurs when you are vulnerable and the avenger happens to be around. This reality will leave 
you constantly looking over your shoulder. Additionally, involving the guards will get you the 
reputation of a “snitch,” which means you will be physically challenged by inmates seeking to 
make a reputation or pass their own “snitch” label onto you.  
 If you choose to ignore the theft, the man will steal from you again and tell his friends, 
who in turn will also steal from you. Eventually, you will be challenged for more than just 
minor belongings.32 

Flera av informanterna vittnar om att det är viktigt att tidigt sätta sig i respekt bland de intagna. 

Detta genom att använda fysiskt våld eller åtminstone ge sken av att man är kapabel till det.  

Så är det, man måste stå upp för sig själv och bevisa, så här är det. […] Jag låg och sov och så 
knackade det på dörren och så gick jag upp och öppnade… så stod det en kille utanför och 
började anklaga mig då, också en intern. Och jag såg att han stod med handen bakom ryggen 
såhär. Så, jag sa, jag vill inte snacka med dig, låt mig va. Och så skulle jag stänga dörren. Och 
han var beredd att hugga mig i magen, med någonting, jag såg inte föremålet. Då blev jag så 
jävla aggressiv va så att… jag har ju ett beteende, jag slår ju mot de ömtåliga delarna direkt va. 
Jag var sån. Så jag attackerar killen rakt av, trycker in honom mot andra sidan väggen och 
tryckte till mot halspulsådern och sa att slutar du inte så tar jag livet av dig här och nu. För mig 
går du inte på. 
-Hur reagerade han då? 
-Då stod han och skakade. Och jag trodde inte att jag skulle få en kille att stå och skaka där 
inne. Nej, det var jag inte beredd på, det var jag inte. Men han var väl oberedd på att jag skulle 
agera som jag gjorde. Det var väl det som gjorde att han fick rädslan i kroppen va. Efter det, 
när det hände… Tjouff! *slår med händerna* så var det ingen som sa någonting, ingenting till 
mig.  
-För då hade du satt respekt i dem? 
-Ja. Det var stora killar som jag hade kunnat bli nedslagen av där inne va, men det var som 
respekt direkt. […]…visar du din egen svaga sida så finns det folk där som med glädje 
använder det. Använder sig av att att du är svag. - Intervju 1, s. 6-7 

Hos kriminella finns en värdering och en regel om att stå utanför samhället, att inte använda sig 

av samhällets rättsskipande institutioner. Man har vänt samhället ryggen och löser konflikter på 

egen hand. I fängelsets isolerade miljö går det inte att undvika varandra och då uppstår 

situationen där man antingen hävdar sig med våld eller riskerar att bli utnyttjad. Eftersom det i 

denna värld inte finns någon formell rättsskipning är våldet en förutsättning för den kriminella 

verksamheten ska kunna fungera.33  

Det andra språket 

Hugo försöker förklara varför det inom kriminella kretsar är så vanligt med våld: 

                                                 
32 Hans Toch. (1998). Hypermasculinity and prison violence. London: Sage, s. 168 

33 Isdal, s. 27 
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…de här människorna har inte mycket, intellektuell status. Det är människor, som sagt, som 
kommer från fattiga miljöer, de har hittat en livsstil inom kriminalitet, snabba pengar och för 
att kunna bevara de här intressena, så måste de göra det med våld för att med förnuftet… det 
går inte. - Intervju 3, s. 4  

Hugo förklarar de kriminellas våldsamma beteende med bristande ”intellektuell status”. Ronny 

motiverar sin våldsanvändning som ett sätt att få de som inte har något att tänka med, att förstå. 

Alltså våld är ju ingenting som man ska bruka, man ska väl prata istället. Men det är vissa 
personer som inte kan det, och de sätter du inte på plats förrän du har slagit dem blå och gul 
alltså, jag lovar dig. Eller gul och blå. För att de har inget huvud, de har ingenting att tänka 
med. - Intervju 1, s. 18  

Både Hugo och Ronny menar att våldet används när inte hjärnkapaciteten räcker till. Räcker till 

vad? Att prata förstås, som Ronny är inne på. Men vissa kan inte prata, menar han, och de förstår 

inte förrän man slagit dem gula och blå. Våld blir alltså ett sätt att uttrycka sig på när den verbala 

kommunikationen och de sociala färdigheterna inte räcker till. 

 … vi får in 20-åringar som har sysslat med narkotika som sitter dömda kanske för andra-
tredje gången, som inte kan bemöta någon utan våld, som det enda sättet att prata på är med 
händerna, - Intervju 4, s. 17  

Våld blir ett legitimt sätt att uttrycka sig på för dessa män; ett sätt att säga ifrån eller tala om vem 

som bestämmer. Lasse beskriver hur han kan bli tvungen att markera när det är stökigt på 

avdelningen sent på kvällen och han vill sova. Han talar om det i termer av ”det andra språket”: 

Och det är just den situationen som jag inte vill sätta mig i utan jag säger till, schysst och snäll 
som jag är: ”Det enda jag vill är att få sova”. Förstår de inte det, så… ja, då har jag det andra 
språket. Det är ju inte mer med det. - Intervju 2, s. 9  

Även Ronny talar om våldet som ”det andra språket”. Det var ett tillfälle då han blev upprörd 

över att någon hade förolämpat hans flickvän. 

Jag sa till han flera gånger ”Gå, gå istället! Det är det bästa du kan göra.” Men han fortsatte och 
ville ha igång mig, och han fick det va. Men liksom, där kommer jag ju in på att, resonerar jag 
som, kan de inte förstå svenska, kan de inte lyssna på detta språket, ja, då har jag det andra 
språket. Det är bara så, för mig i alla fall. Tyvärr så, det är ju det jag jobbar på att få bort. 
 - Intervju 2, s. 9  

Enligt Ronny blev han uppmuntrad efteråt av människor som enligt honom sympatiserade med 

hans agerande men inte själv skulle gjort det. Men hans förhållningssätt till våldsbeteendet är 

väldigt kluvet. Dels uttrycker han stolthet över att han hävdar sig när andra inte vågar. Å andra 

sidan känner han sig begränsad i sociala färdigheter och upplever att våldsbeteendet ger stora 

negativa följder. Han går igång för fort på provokationer och kopplar på ”det andra språket”.  

 Per Isdal menar att våldet alltid har en mening, en betydelse för den som utövar 

det. Detta märks även på informanterna som säger sig använda våld för att uttrycka någonting. 

Våldet fungerar som ett språk man tar till när de sociala färdigheterna inte räcker till och man 

känner frustration och vanmakt över att inte få som man vill.34 Ronny beskriver hur han i en 

situation tar till våld för att markera att det inte är acceptabelt att hans tjej blir kallad för hora. På 

                                                 
34 Isdal, s. 20 
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samma vis upplever Lasse att han måste ta till händerna för att förklara för de stökiga 

ungdomarna på avdelningen att de måste visa respekt och vara tysta sent på kvällen. Våld är för 

dessa ett legitimt, men ändock starkt, sätt att uttrycka sig på. 

Att slå någon en annan människa, då har du antagligen en anledning till varför du har gjort det. 
Där har jag mitt omdöme. - Intervju 2, s. 9  

Att vara beredd att använda våld för att upprätthålla sin heder och sitt rykte är en av de mest 

betydelsefulla sakerna för att generera och upprätthålla sin status i de intagnas hierarki och i den 

kriminella kulturen. Men våld kan lika gärna ge lägre status om det används på fel sätt:  

…det är ok att skydda sin polare mot fyra andra och piska upp dem. Då har man hög status va, 
men det är inte ok att piska upp sin tjej åtta gånger på ett år va och få en månads fängelse. Det 
är ingen status alls va. - Intervju 2, s. 11  

Status i hierarkin 

Det blir under intervjuerna ganska enkelt att konstatera vilka brott och handlingar som man ser 

ner på. De utkristalliserar sig tidigt och entydigt hos informanterna; våldtäktsmän, pedofiler, 

kvinnomisshandlare, barnmisshandlare, pensionärsrånare och angivare. På denna punkt har de 

flesta informanterna samma åsikt. Däremot är det lite mer komplicerat att sätta fingret på vilka 

brott eller handlingar som står högt i status i hierarkin. Anders talar i ett tidigare citat om bland 

annat sexualbrott och kvinnomisshandel som fula brott. När jag frågar om vad som då är fina 

brott så får jag svaret att det är: 

…såna brott som ingen tar skada av och som man tjänar så mycket som möjligt på.  
- Intervju 5, s. 6  

Det måste vara det perfekta brottet, där ingen tar skada och man tjänar så mycket som möjligt. 

Det är förmodligen det brottet som många kriminella drömmer om, även om verkligheten sällan 

ser ut på det viset. Även om drömbrottet skulle vara oskyldigt och rent så är ofta våld involverat i 

brott som genererar stora pengar. Dessutom verkar våldet i sig vara betydelsefullt, då det för 

utövaren har en mängd positiva sidor, bl.a. en statushöjande funktion.  

 Den tydligaste enskilda faktorn, som verkar ge status i de intagnas hierarki, är 

längden på utdömt fängelsestraff. Ett grovt rån ger generellt sett högre status än ett rån av 

normalgraden. Sen beror det förstås också på vem man har utsatt för brottet, hur man har 

genomfört det samt andra omständigheter. Men generellt sett kan man se att strafflängden är en 

viktig del i hur man värderas i hierarkin. Att man har avtjänat fängelsestraff tidigare är också något 

som gör att man står högre i status, på samma vis som någon som är i fängelse för första gången 

inte står lika högt och kanske måste hävda sig mer. 

…jag tror nog man behöver sitta inne, tre-fyra gånger innan man vet, när har man status, när 
ska man visa respekt och hur ska man vara, hur ska man bete sig helt enkelt för att fungera 
som bäst på en anstalt. - Intervju 2, s. 8  

Förenklat sett kan man säga att de mest grundläggande sakerna som ger status verkar vara 

kvaliteten och kvantiteten på den brottsliga verksamheten. Ju mer brottsaktiv du är, och ju grövre 

brott du utför, desto högre status åtnjuter du. Detta räcker dock inte för att förstå de intagnas 
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hierarki. Några ytterligare faktorer behöver nämnas. Informanterna fick frågan om vilket eller 

vilka brott de ansåg står särskilt högt i kurs. Det här är de svar jag fick: 

Bengt: 
Ja, det är våld… och narkotika som det handlar om. Värdetransportrån. - Intervju 4, s. 22 
 

Lasse: 
Det är många som då tycker att det är häftigt att sitta inne för ett värdetransportrån, det är 
häftigt att sitta inne för misshandel och den här biten va. Att det finns ju de som gör brott för 
att det är häftigt och just det här med kompistryck och så. Och så tror de att det blir nån slags 
status. - Intervju 2, s. 8  

Hugo: 
…mord och narkotikabrott, det är… det är de’ som är status va. - Intervju 3, s. 8  

Anders: 
-Värdetransportrån och övriga, de har däremot en betydligt högre status.  
-Mmm, ok. Bankrånare? 
-Ja. Detsamma... - Intervju 5, s. 7  

Ronny: 
-Mycket är ju för att har du gjort mord eller väldigt många grova misshandlar eller vapendåd, 
eller bankrån. 
-Då står man högt? 
-Ja, då är man någonting, en person som man ska passa sig för i deras tycke. - Intervju 1, s. 9 

Våld och pengar 

Det framgår av deras utsagor att det är brott som ger långa straff som står högt i status. Men inte 

enbart detta. Mord, som är det brott som kan ge längst straff, är det bara en av informanterna 

som nämner. Våld verkar dock vara en genomgående beståndsdel i de brott informanterna 

nämner, men det behöver inte gå så långt att man har ihjäl någon för att få status. Det är många 

som nämner rånbrott, som ju innebär stor ekonomisk vinning för den kriminelle. Det förefaller 

som att grovt våld i kombination med en stor ekonomisk vinning är det som i brottsliga 

sammanhang ger mest status, samtidigt som våld och pengar är de mest tydliga maktmedlen. För 

pengar kan man köpa det mesta, och det man inte kan köpa kan man ta med våld.  

 Hugo menar att pengarna är en viktig del i att få status, och för många är 

kriminaliteten förenat med strävan efter ett glamoröst liv med en överkonsumtion av lyxartiklar.  

-Pengar. Det är pengar som styr.  
-Att man har mycket pengar?  
-Ja, det är pengar som styr. De ska köpa sina Rolex, sina Brighting, det ska vara guldkedjor och 
det ska vara fett och så va. … det är pengar.. det är pengar… - Intervju 3, s. 6  

Även narkotikabrott verkar vara ett brott som står relativt högt i klass, om man tjänar stora 

pengar på det. I brottsrubriceringen narkotikabrott ingår hela kedjan, från påverkan, till innehav, 

distribution och produktion. Ju högre upp i denna kedja man är involverad och ju mer pengar 

man tjänar, desto mer status ger det. Hugo förklarar vilka som står lägst i denna brottskedja:  

...det är de som missbrukar egentligen för det finns alltid en större fisk som käkar den minsta. - 
Intervju 3, s. 7 
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En kategori av brott som kan inbringa stora summor pengar, men som ändå inte står särskilt högt 

i kurs är ekonomisk brottslighet. Hugo nämner just ekonomisk brottslighet, tillsammans med 

snatteri och småbrott som de brott han tycker står lågt i status:  

Är det några brott som gör att man får låg status? 
-… det är bedrägeri och snatteri som är… äsch….Ekonomisk brottslighet i det här samhället 
har alltid en stor garanti att de inte blandas ihop med de vanliga brottslingarna. De har sina 
lyxfängelser. - Intervju 3, s. 9  

Brott som förskingring, skattebrott eller urkundsförfalskning verkar inte stå särskilt högt i 

kriminella kretsar. Detta beror nog delvis på att ekonomisk brottslighet, i brottshandlingen, inte 

involverar någon våldsanvändning. En annan förklaring kan vara att det inte är den typen av brott 

som begås av socialt utslagna eller livsstilskriminella utan snarare av välbärgade företrädare för 

näringslivet. För flesta kriminella finns nog inte förutsättningarna för att begå den typen av brott. 

 Alla brott syftar till att ge den kriminelle en vinst på någon annans bekostnad. Det 

handlar inte bara om ekonomisk vinst, utan även om rykte och anseende:  

När det gäller ungdomsvåld, gatuvåld och våld i särskilda miljöer, kan däremot våldet ge 
mycket av detta slags vinst. Genom våldet får man status och rykte som stark, tuff och farlig. 
Våldet kan för en del göra att de blir något, att de får en identitet. Det handlar om värdighet, 
att vara en person som andra ser upp till och respekterar. Otvivelaktigt är det långt bättre att bli 
ansedd som farlig än att inte bli ansedd som någonting.35  

För många kriminella är det viktigt att bygga upp ett rykte, att vara någon som folk känner till och 

fruktar, bland annat genom att bli omskriven för sina brott i tidningar. 

Kriminella nätverk 

du börjar få ett anseende av respekt va, folk börjar respektera dig, som person, som de inte 
vågar trycka ner, för att du vet att den killen har lite knappar att trycka på. Så gör han 
någonting så, pang! så är han ihjälslagen dagen efter. Det är ju det som är lite, respekten i sig. - 
Intervju 1, s. 6 

Det Ronny talar om som ”knappar att trycka på” tolkar jag som att ha kontakter i den kriminella 

världen, vilket också är en form av maktuttryck. Hugo talar om denna form av maktutövning som 

de kriminella gängen kan utöva: 

I och med att det finns illegala telefoner, är han bränd under hela sin vistelse i fängelse, i vilket 
fängelse som helst, där gängen har sina vakter som kan slå honom. - Intervju 3, s. 2 

Att tillhöra ett sådant nätverk fungerar, till att börja med förebyggande, som ett skydd mot att bli 

angripen. Inte många ger sig på någon som är medlem eller har kontakter med etablerade 

kriminella nätverk. Skulle det, mot förmodan, vara så att man blir angripen, kan man ha tillgång 

till ett nätverk över hela landet som man kan utnyttja för att få sin hämnd. Man har ”knappar att 

trycka på”. Att vara medlem i, eller ha kontakter med sådana grupperingar, ger ett stort mått av 

status i de intagnas värld. Hugo vittnar om detta: 

                                                 
35 Isdal, s. 164 
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…för de säger, aha, han är från bandidos och …Då har han redan en status, alla vill prata med 
honom… och alla, ja, men den andra från den motsatta gruppen va, de respekterar varandra 
va, för att… hela, det hänger på vilka kontakter man har. - Intervju 3, s. 7 

Detta sätt att få status på, genom att vara medlem eller ha kontakt med dessa grupperingar, är 

egentligen inte väsensskilt från att, på egen hand, sätta respekt i folk genom en våldsam attityd 

och våldsamma handlingar. Det är samma form av maktmedel man ger uttryck för. Men genom 

ett medlemskap i en kriminell organisation får du din status, i förlängningen, genom andra. 

Istället för att personligen anstränga sig för att inge fruktan och bygga upp ett rykte så har man 

tillgång till förlängda muskler som direkt, eller indirekt, kan göra det åt en. På så vis fungerar det 

som en förstärkning av den attityd och de attribut man alla redan uttrycker.  

 Hugo beskriver vid ett tillfälle de kriminella som soldater i en armé vars yrkeskonst 

är våld. Även Ronny gör denna liknelse med kriminella som en yrkeskategori med en 

yrkesskicklighet. Ju duktigare du är, desto mer blir du anlitad och desto högre status får du. 

-Har du gjort ett brott som det står mycket om i tidningarna, mycket på nyheterna, så går det 
*slår ihop händerna* så snabbt ut. Visch! Då vet alla, då vet alla det. Och då har du byggt upp 
en, alltså status. Det är ungefär som på utsidan, om du tänker status i grejer, ju mer du har, ju 
mer pengar du har, ju högre status. Och ju mer mäktig är du. På kåken är det att ju mer grejer 
du har gjort, ju mer effektivare blir du och ju bättre blir du. 
-Och då handlar det om de här grova våldsbrotten? 
-Ja, du blir ungefär som en… fel ord att använda egentligen, men en hit-man alltså va. Du blir 
en väldigt blockad person av andra kriminella. Och blir använd av. För de ser att, fan den 
jäveln, det han gör, han lyckas med det. OK, han åker in, och han skiter i det. - Intervju 1, s. 10  

Jag har försökt åskådliggöra i en figur, utifrån informanternas vittnesmål, hur hierarkin är 

uppbyggd. Här har jag tagit med både exempel på faktorer som påverkar rangordning i hierarkin 

men även hur högt, respektive lågt, olika brottsrubriceringar står i förhållande till varandra. 
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Denna figur är naturligtvis en tolkning av informanternas uppgifter men jag tror att den 

överrensstämmer relativt bra med den bild de ger uttryck för. Högst upp i brottshierarkin 

kommer de grova våldsbrotten och våldsbrotten som ger pengar. Lite längre ner i skalan kommer 

narkotikabrotten som också är en brottskategori som handlar mycket om pengar. Här förefaller 

statusen bero på i vilket led i kedjan man står, hur mycket pengar man inkasserar på brottet. 

Därefter kommer tillgreppsbrotten som varierar i status efter hur stora inkomster de gett och hur 

högt straffvärde brottet har. Sen finns det vissa brott av obetydligt straffvärde, samt ekonomiska 

brott, som inte ger någon direkt status utan istället ses som lite pinsamma. De verkar inte bidra 

till att ge den kriminelle status. Sist och minst, kommer det som Anders benämnde som ”fula 

brott”. Där inkluderas alla brott av våldsam eller sexuell art som utförs mot kvinnor, barn eller 

äldre. 

Grunden till hierarkin 

Det går att betrakta hierarkin utifrån olika dimensioner. Dels finns det en hierarki på en lokal och 

konkret nivå; vem som bestämmer på en anstaltsavdelning, vilka hans underhuggare är och vem 

man använder som springpojke. Utöver detta verkar hierarkin existera på en mer abstrakt, eller 

diskursiv nivå. Här handlar det mer om de värderingar och föreställningar om status som finns i 

huvudet på de kriminella. På denna nivå är hierarkin inte en företeelse som är begränsad till 

Sverige utan förekommer, med vissa variationer, i fängelser över hela världen. En sådan diskursiv 

hierarki kan spridas exempelvis genom internationella brottssyndikat, kulturella yttringar och i fall 

där brottslingar överförs för att verkställa straff i andra länder. Ibland kriminella, världen över, 

har man troligtvis en någorlunda samstämmig bild av vad det innebär att vara kriminell och att ha 

valt ett liv utanför samhället. På samma vis som det finns en relativt likartad bild av hur en man 

ska vara har man även en någorlunda gemensam uppfattning om vilket beteende som är 

eftersträvansvärt för att vara en genuin kriminell. Detta beror troligtvis bara delvis på den 

kulturella spridningen av dessa hierarkiska värderingar, men desto mer på de faktiska 

omständigheter som de kriminella lever under. Oavsett om du är kriminell i Uganda eller i 

Kanada så är det nödvändigt att vara åtminstone någorlunda hårdför och samvetslös för att klara 

av att förgripa dig på andra människor. Att leva under de faktiska omständigheter som det 

innebär att försörja sig genom normöverträdelser, ständigt undvika lagföring och emellanåt bli 

inlåst och avskiljd från ett avståndstagande samhälle, borgar nog för att skapa mycket av de 

kulturella ytterligheter som går att skönja hos kriminella världen över. Visst sker en social 

förmedling av dessa kulturella yttringar över världen vilket kanske leder till att den kriminella 

kulturen blir mer homogen. Men i grund och botten är jag övertygad om att det är de faktiska 

och konkreta förutsättningarna, som kriminella och intagna på fängelser lever under, som får 

denna ytterlighetskultur att uppstå. Dessa förutsättningar kan på en anstalt exempelvis utgöras av 

anstaltens fysiska gestaltning av slutna, säkerhetsanpassade avdelningar som är skilda från 

varandra, tjocka murar av betong som håller intagna kvar och omvärlden utanför samt 

omständigheten att vara medlem av grupp människor som ständigt övervakas av en annan grupp.

 I den kritiska realismen, vars kunskapssyn kännetecknar denna uppsats, är det 
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viktigt att sträva efter att undersöka relationen mellan verkligheten och de symboler vi skapar för 

att representera den. Vi kan aldrig få en fullständigt korrekt bild av verklighetens sanna natur då 

denna är höljd i dunkel i verklighetens domän. För att skapa en förståelse för de underliggande 

mekanismer som får olika fenomen att uppstå kan vi endast göra kvalificerade gissningar och 

antaganden, och bedöma deras giltighet utifrån hur bra de fungerar att tillämpas. För att få en 

djupare förståelse för de krafter, som får företeelser som kriminalitet och de kriminellas hierarki 

på anstalt att uppstå, är det nödvändigt att tränga djupare ner i de faktiska omständigheter som 

ligger till grund för dem.  

Frustration och vanmakt 

De kriminella är ofta extremt självständiga och frihetstörstande individer.36 Som ett svar på deras 

autonoma, rebelliska handlingar, blir de frihetsberövade av samhället. Konflikten som uppstår då 

dessa avvikare låses in, präglas av en djup frustration. Steget är stort från att ha levt ett liv där 

man gör precis vad man själv vill, utan att ta någon större hänsyn till hur det påverkar andra, till 

ett liv där man blir inlåst och kontrollerad dygnet runt. Bengt berättar om hur upplevelsen av att 

vara inspärrad kan skapa en känsla av vanmakt: 

…du sitter ju här och… många har ju ren frustration över hemförhållanden med ekonomi, och 
saker och ting runt om, man tycker man är oskyldigt dömd, man har blivit orättvist behandlad, 
”Äh, jag tar inte skit” och sen är det någon som trampar på dina tår och sen är våldet igång. 
Det behövs så lite för att det ska hända något. 
-Då är man redan nere i skiten när någon trampar på en? 
-Ja, man kan liksom inte komma så mycket längre ner utan då kan man lika gärna lösa det med 
våld… man vet ju att om man pucklar på någon här inne så får man inte få längre straff för 
det. - Intervju 4, s. 16  

Bengt menar att frustrationen tvingar fram ett våldsamt beteende för många intagna. 

Våldsforskaren Per Isdals beskriver det som att våld nästan alltid är en reaktion på frustration och 

vanmakt. Han definierar vanmakt på följande vis: 

Vanmakt är ”ett tillstånd knutet till faktiska, biologiska, upplevelsemässiga eller känslomässiga 
förhållanden, som karaktäriseras av att behov, målsättningar eller förväntningar inte uppfylls, 
utan man hindras att göra något man vill eller man upplever ett hot eller angrepp mot sitt liv 
eller integritet.” 37 

Isdal menar att vanmakt, eller frustration, uppstår då man har behov eller målsättningar som inte 

tillgodoses på grund av hinder av såväl faktisk, biologisk eller upplevelsemässig och känslomässig 

karaktär. Detta är precis vad som sker med kriminella som blir intagna på anstalt. De 

livsstilskriminella är ofta av en karaktär som kännetecknas av stark njutningslystnad och dessutom 

låg impulskontroll. Många behov, som de ohämmat tillgodoser i frihet, som sexuella behov, 

droger och spänningssökande, blir starkt begränsade då de frihetsberövas.38 Att bli inspärrad på 

anstalt är ett hinder knutet till faktiska förhållanden, som Isdal nämner. Om hindren dessutom är 

                                                 
36 Bergström, s. 30 

37 Isdal, s. 108 

38 Bergström, s. 77 
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av upplevelsemässig eller känslomässig karaktär, blir frustrationen total. Mycket av det våldet som 

förekommer i anstaltsmiljön kan troligtvis förklaras med den frustration de intagna upplever. 

Våldet blir ett sätt att hantera sin egen ångest genom att ta ut den på andra. Bengt berättar:  

 … den maktlösheten slutar ju i regel i frustration, och det går ju ut över gruppen, det går 
ut över allihop, och mår man dåligt innan så mår man ännu sämre. Man försöker få ut sina 
aggressioner och frustrationer och det slutar med att man själv får ett blått öga. Det är ingen 
kul situation.  
-Är det en vanlig källa till konflikt tror du? 
-Ja, det är det. För du har liksom ingen du kan prata med, ingen du kan avreagera dig på, på 
något sätt och vis. Bara frustrationen över situationen kan göra så att du flippar ut här inne. - 
Intervju 4, s. 12 

Paradoxalt nog tas frustrationerna mest ut i form av våld, mot andra intagna, och inte mot 

personalen, som symboliserar den ordning som är roten till frustrationen. Enligt en utredning 

från Brottsförebyggande rådet, är det relativt ovanligt att personal blir utsatt för våld; men det är 

vanligare med hot och trakasserier.39 Våldet tolkas i utredningen främst som utslag för tillfälliga 

frustrationer eller försök att vinna fördelar genom att demonstrera makt. När våld mot personal 

förekommer, är det vanligt att det riktas från yngre manliga intagna mot manlig personal i ungefär 

motsvarande ålder, med syftet för att uppvisa någon form av manlig symbolisk prestige.40 Detta 

stämmer bra med informanternas syn på de unga intagnas behov av att hävda sig.  

 Att de intagna tar ut känslan av vanmakt mot varandra kan förklaras med att våldet 

har som funktion att skapa skillnad i det hierarkiska systemet. Isdal talar om detta i sin bok 

Meningen med våld, att våldet sällan riktas tillbaka, åt samma håll det kom ifrån utan istället oftast 

tas ut på ett sätt som känns säkert, nedåt i hierarkin.41 Bengt ger sin bild av detta:  

…det är ju ett sätt att kanske kunna skikta sig själv för att kunna höja sig lite som person för att 
kunna trycka ner ytterligare en kategori. - Intervju 4, s. 30 

Man skiktar sig alltså socialt i gruppen intagna för att kunna höja sig själv och samtidigt kunna 

trycka ner en annan grupp. Bengt säger också: 

Och sen så är det så att om du kan trycka på något som är värre än det du själv har gjort så 
rättfärdigar du ditt eget på något vis. - Intervju 1, s. 28 

Genom att skikta sig i brottskategorier och ha en uppfattning om att den grupp man tillhör är 

bättre så finns alltid någon annan man kan trycka ner. I detta ligger ett förnekande av sitt eget 

ansvar. Man rättfärdigar sina egna handlingar genom att peka ut någon annan som man anser har 

begått en ännu värre handling. Men behovet av att rättfärdiga sina handlingar tyder på någon 

form av ambivalens inför dem. Varför skulle de annars behöva rättfärdigas? Och varför skulle det 

finnas ett behov av att höja sig själv som person om man inte redan tror att man står lågt i kurs? 

                                                 
39 Hot och våld mot kriminalvårdens personal, Rapport 2006:5, Brottsförebyggande rådet, s. 23 

40 Ibid, s. 41 

41 Isdal, s. 72 
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En negativ självbild som motor 

Människor som utvecklas till kriminella har ofta tidigt i livet en känsla av otillräcklighet, att inte 

duga till. Efter ett flertal misslyckanden i livet kommer man till en punkt då man inte ser någon 

återvändo. Man söker sig till likasinnade där man känner sig uppskattad och tillsammans med 

dessa förvandlar han sina misslyckanden och samhällets fördömanden till en framgång. Den 

kriminelles tidigare skamfyllda handlingar blir där någonting att vara stolt över. Han grundlägger 

en kriminell identitet och ett kriminellt trossystem. Detta trossystem är intimt förknippat med 

förnekelse; förnekelse inför att han gör andra illa, förnekelse inför sina misslyckanden och 

förnekelse om att han är skyldig till brott.42 Det blir ett förvar för att slippa ta itu med sitt 

misslyckade liv och hantera de skuldkänslor man förtränger. I trossystemet utvecklar den 

kriminelle en rad tankemönster som syftar till att rättfärdiga hans egna handlingar. Ett vanligt 

tankemönster är att se sig själv som utvald, ett annat att skylla på samhället. Allt för att slippa 

komma i kontakt med de underliggande känslorna av skuld och skam som är alldeles för jobbiga 

att hantera.43 De kriminella döljer sitt trasiga själsliv i ett hårt yttre av muskler och tatueringar. 

Skamfyllda personer saknar ofta en fungerande inre kontroll och kompenserar detta med att 

utöva kontroll på omgivningen.44 Ett exempel på detta är hur de intagna hanterar ångest och 

frustration genom att trycka ner och våldföra sig på sina medintagna. Bergström skriver: 

Fängelsesituationen förstärker ofta känslan av skam och värdelöshet. Fången fråntas friheten, 
äter på order och arbetar på order. Hans cell undersöks, han väcks och han låses in på kvällen. 
Det enda sätt han känner till att hantera sina känslor på är att ännu starkare betona sin makt, 
sin position och hävda sin ”rätt”. Hela fängelsekulturen handlar om att vinna och behålla 
positioner och att rädda ansiktet.45 

Betraktat genom dessa omständigheter framstår hierarkin som både logisk och funktionell för sitt 

syfte. Åtskillnaden i status mellan de intagna gör det lättare att hitta någon man kan trycka ned 

för att få utlopp för den vanmakt man upplever till följd av frihetsberövandet. Processen som 

leder fram till att hierarkin skapas kan schematiskt beskrivas på följande vis: 
 

 

Vissa individer klarar inte av att förhålla sig till samhällets förväntningar. De upplever ett utanförskap och 

skapar en negativ självbild som karaktäriseras av att inte räcka till. De väljer då att gå in i en destruktiv och 

kriminell livsstil som innebär en parasiterande relation till samhället och ett extremt självcentrerat liv. 

Livsstilen fungerar som ett skydd mot den negativa självbilden. Samhället reagerar på individernas 

destruktiva levnadssätt med att frihetsberöva och avskilja dessa individer från det övriga samhället. 

Individerna får inte de behov tillgodosedda som kännetecknar deras livsstil. Detta leder till att de återigen 

kommer i kontakt med den negativa självbilden och upplever en existentiell rädsla. Genom att använda våld 

för att kontrollera andra frihetsberövade individer återskapar individen en känsla av kontroll och en 

temporärt återupprättad självbild. I gruppen av frihetsberövade individer uppstår en social skiktning till följd 

av vissa individers dominans över andras. Det blir då enklare att finna någon av lägre rang att kontrollera. 
 

                                                 
42 Bergström, s. 108 

43 Ove Rosengren, Martin Viredius. (2005). I huvudet på en tjuv. Lidingö Stockholm: Langenskiöld, s. 81 

44 Bergström, s. 99 

45 Ibid, s. 133 
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4. Slutdiskussion 

Manlighet är en viktig faktor för hur de intagna värderar sig själva och sina medintagna. Även om 

det inte är någonting informanterna nämner särskilt mycket i intervjuerna så är det något som 

genomsyrar hierarkin. Kriminalitet, våld och manlighet är tätt sammanflätade. Min övertygelse är 

att våld och kriminalitet främst är ett inlärt beteende; på samma vis som manlighet, eller 

kvinnlighet, är ett beteende som vi formas till under vår uppväxt utifrån våra förebilder samt 

samhällets värderingar. Eftersom våld nästan uteslutande används av män, och manlighet verkar 

vara en viktig faktor i ett kriminellt trossystem så borde det finnas ett samband mellan fostran till 

ett manligt beteende och inlärning av ett kriminellt beteende. Det verkar vara någonting i den 

manliga könsrollen som utgör ett riskbeteende för att hamna i kriminalitet. På samma vis måste 

det i den kvinnliga könsrollen finnas en beståndsdel som ger skydd mot att hamna i kriminalitet. 

Men trots att kriminalitet och våld är så nära sammankopplat med manlighet så är det ju bara en 

liten del av männen som blir kriminella. Connell talar om olika typer av maskuliniteter som jag 

berättade om i teoriavsnittet av uppsatsen. Kan det vara så att det handlar om olika former av 

manlighet? Kan man tala om en kriminell manlighet och vad utmärker då den i förhållande till en 

genomsnittlig manlighet?  

 Flera av informanterna verkade vilja normalisera sina värderingar i förhållande till 

samhället i stort. Detta framgick genom uttryck som ”alla är vi människor” och ”det är ju som i 

övrigt i samhället”. Vissa av dem menade att deras åsikter inte skilde sig mot de som finns i 

samhället medan andra av informanterna menade att de kriminella värderingarna var avsevärt 

annorlunda. De värderingar som ligger till grund för hierarkin kan verka extrema men det finns 

ändå inslag i dessa som går att känna igen i den allmänna samhällsmoralen. 

Rättfärdigt våld och orättfärdigt våld 

Vissa av informanterna, främst Ronny och Lasse, talar om våld som man har ”haft anledning till”. 

Det framgår av intervjuerna att de ser våld som något som ibland kan vara nödvändigt och till 

och med rättfärdigt. Denna tendens att rättfärdiga ett visst våld görs även i samhället, men inte 

efter riktigt samma gränsdragning. Lagstiftningen förbjuder användandet av våld, men samtidigt 

har tjänstemän inom staten, som polis och militär, rätt att använda våld. För medborgarna kan 

det anses legitimt att använda våld för att försvara sig, i så kallat nödvärn. I USA finns en än 

större paradox där staten har rätt att ha ihjäl medborgare som mördat; man fördömer våld 

samtidigt som man värnar om envars rätt att äga vapen. Den allmänna synen verkar dock vara att 

våld är legitimt att använda till försvar. Men var går gränsen mellan försvar och angrepp?  

 I samhällets kulturella verk har stora inslag av våld förekommit i alla tider; från 

gamla sagor och myter till klassiska äventyrsromaner och dagens actionfilmer. Även om samhället 

har blivit mindre våldsamt46 så finns fortfarande den typen av skildringar kvar. Där finns ofta en 

                                                 
46 Jerzy Sarnecki. (2003). En introduktion till kriminologi. Lund: Studentlitteratur, s. 89 
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hjälte, för vilken det är legitimt att självsvåldigt, bruka våld mot fienden. I dessa fantasiskildringar 

kan vi tillåta oss att rättfärdiga grovt våld som angrepp mot dem, som däri utmålas som onda. 

Men om någon försöker leva på samma vis som i actionfilmerna så räknas det som brottsligt.  

 Gudrun Uddén har i rapporten Man ville vara hjälte intervjuat åtta unga kriminella 

om kopplingen mellan våldsfilmer och deras våldsanvändning. Pojkarna ser ingen tydlig koppling 

mellan deras våldsanvändning och filmerna men medger att de finner inspiration från filmerna. 

Flera av pojkarna betraktar hjältarna i filmerna som förebilder som man beundrar. De berättar att 

de inspireras av fraser från filmerna som de lär sig för att uttrycka en liknande attityd.47  

 Våld kan vara svårt att förhålla sig till då det dels är förbjudet och förenat med 

hårda straff, men samtidigt hyllas och idealiseras i vissa kulturella sammanhang.48 

Så lågt man kan sjunka 

I samhället finns en rangordning för hur olika brott värderas i straffskalan, utifrån hur allvarliga 

brotten anses vara. Det kan verka som att de intagnas hierarki följer samma logik som 

straffskalan, ju längre straff, desto mer status. Men när det kommer till sexualbrott så stämmer 

det inte. Trots att dessa brott kan ge långa fängelsestraff innebär de absolut inte hög status i de 

intagnas värld. Detta är inte så mycket av hänsyn till brottsoffren utan mer för att brotten 

betraktas som fega och omanliga då man angriper försvarslösa. Bengt säger så här om samhällets 

syn på dessa brott: 

…just den här biten med pedofiler och barn, det är väl den allmänna samhällsbilden, det är så 
lågt du kan sjunka. - Intervju 4, s. 28 

Även om våld stundtals idealiseras i samhället så finns det en del våld som aldrig ses som legitimt. 

Isdal kallar detta tabubelagt våld. Detta är våldshandlingar som är djupt skambelagda då de starkt 

avviker från samhällsmoralen. Till skillnad från fysiskt våld är det mycket ovanligt att sexualiserat 

våld framställs i kulturen på ett förhärligande sätt. Även om sexualbrott inte är de brott som ger 

de längsta fängelsestraffen så betraktas de av många, liksom de intagna, med en exklusiv avsky. 

Kriminell lättja 

Anders beskriver i intervjun motsatsen till dessa brott, som han talar om som, finare brott. Det är 

enligt honom ”såna brott som ingen tar skada av och som man tjänar så mycket som möjligt på”. 

Det är tveksamt om den typen av brott existerar, utanför fantasin. Men genom att föreställa sig 

det perfekta brottet, som man vinner massivs på utan att det drabbar någon, kan man som 

kriminell upprätthålla en bild av sin verksamhet som ganska schysst. Gunnar Bergström talar om 

detta tankemönster hos kriminella som intellektuell lättja; att välja den enklaste vägen och att 

rättfärdiga sina handlingar med en sådan banal tankekonstruktion.49  

                                                 
47 Gudrun Uddén. (1998). Man ville vara hjälte. Stockholm: Regeringskansliets offsetcentral (BRÅ), s. 68 

48 Isdal, s. 70 

49 Bergström, s. 137 
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 Den här ambitionen att framställa kriminalitet som ganska schysst, förekommer 

ganska ofta i populärkulturen. Exempelvis i filmer som Jönssonligan, eller Oceans eleven. De 

kriminella är ganska hyggliga vanliga människor och kanske till och med snygga. Deras brott 

vänder sig mot någon som ändå inte drabbas så hårt, som en bank eller ett stort företag. När 

kriminaliteten framställs på detta vis är det lättare att identifiera sig med de kriminella och till och 

med heja på dem. Kanske kan vi till och med i smyg önska att det var vi som kom över alla de 

där pengarna.  

 Informanten Lasse pratar om ”drömbrottet” som många kriminella hoppas på att 

lyckas med, som ska göra dem självförsörjande för resten av livet.  

…ska man ändå sitta inne i ett år så kan man lika gärna sitta inne fyra-fem år och då gör man 
kanske det här brottet, vad ska man säga, drömbrottet… De här pengarna man har drömt om 
sen man var liten. - Intervju 2, s. 8 

Lasse menar att många kriminella drömmer om den stora kuppen de ska göra som ska göra som 

de ska kunna leva lyxliv på resten av livet. Detta är ytterligare ett exempel på denna intellektuella 

lättja. Det finns vissa likheter mellan dessa drömbrott och människors fantasier om att vinna på 

lotto. Många drömmer om att vinna åtskilliga miljoner och sedan aldrig mer behöva gå till jobbet. 

Alltmer reklam på TV lockar folk till att vilja göra den stora vinsten, antingen genom lotteri, att 

spela på hästar eller genom nätpoker. Dagens ungdomar kämpar desperat för att få vara med i 

någon dokusåpa eller talangjakt för att få en stund i rampljuset och hitta en genväg till att bli 

kända; kanske bara för kändisskapets skull. Kanske är detta ett utslag av samma intellektuella 

lättja som kännetecknar de kriminellas väg i livet? Att vilja förverkliga sina drömmar utan att 

behöva lyfta ett finger.  

Det kriminella livets diskrepans  

Vad jag velat visa på är att den manlighet som de kriminella står för inte på något vis är 

väsensskild från den allmänna synen på manlighet. På samma vis är ibland gränsen hårfin mellan 

handlingar som är kriminella och de som anstår en laglydig samhällsmedborgare. Det finns 

dessutom en dubbelmoral i samhället där vi många gånger omger oss av våld; vi läser våld, ser på 

våld, spelar våld, men vi behåller en distans till det.  

 Hos informanterna jag intervjuat, och hos andra kriminella, verkar det finnas en 

medveten, eller omedveten, önskan att normalisera sig i förhållande till samhället. I deras val att 

stå utanför samhället finns det många gånger en dubbeltydighet. Utanförskapet kan vara mer eller 

mindre frivilligt och ha uppstått ur en känsla av att inte passa in eller känna delaktighet. Att man 

har vänt samhället ryggen ger kanske en känsla av upprättelse och tillfredställelse men samtidigt 

gör den ursprungliga samhällsmoralen sig påmind. Avståndet ökar ständigt mellan de 

ursprungliga värderingarna och det faktiska liv man lever. I diskrepansen mellan dessa uppstår 

ångest och skamkänslor. Dessa känslor försöker man ofta dränka i alkohol och droger eller så 

kanaliseras de i ilska och aggression, som många gånger leder till nya brott. För att få den 

kriminella verksamheten att fungera, och få den att kännas mer ädel, sätter man gärna upp en 

mängd regler och principer, men i slutänden är det få som verkligen efterlever dessa.  
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 Ett vanligt ideal man kanske vill eftersträva är att vara modig och tuff och inte ge 

sig på dem som är svagare. Trots detta förefaller det vanligt att våldet på anstalterna riktar sig mot 

någon svagare, enbart i syfte att stärka positioner. Ett annat exempel är att de intagna vill vara 

beskyddande mot kvinnor och ser ner på sexualbrottslingar. Trots detta verkar många intagna ha 

lågt förtroende för kvinnor och en informant beskrev att en kvinna troligtvis skulle bli tvingad till 

sexuellt umgänge om hon vistades tillsammans med manliga intagna.  

 Man tilldelar sig själv höga ideal, men klarar inte av att leva upp till dem. De 

kriminellas värld kännetecknas av en stor mängd motsägelser. Det finns en naiv syn hos många 

kriminella att man ändå utför en relativt schysst kriminalitet, i alla fall jämfört med andra. Man 

försöker upprätthålla en bild av att det man gör, ändå är ganska bra; trots att man någonstans 

innerst inne är medveten om att det är fel.  

Manlighetens förkämpar? 

För kriminella verkar könsidentiteten ha en stor betydelse och manlighet är något viktigt att 

bevisa och uttrycka. Som kriminell saknar man ofta de objekt som ligger till grund för andra 

människors identiteter. Man saknar kanske arbete, ägodelar, riktiga vänner, inflytande i samhället; 

man har inga fritidsintressen och en nationell identitet eller religion har kanske inget värde. Då 

återstår den egna fysiska kroppen, samt de handlingar den kan utföra, som ett viktigt 

identifikationsobjekt. Identiteten blir påtagligt fysisk; präglad av en manlig kropp och de ideal, 

värderingar och beteenden som förknippas med denna. Den kriminella mansbilden stämmer 

däremot inte särskilt väl ihop med mer modernt konstruerade mansideal som exempelvis 

metromannen, en man som får ge uttryck för ett bredare känslospektra och dessutom tillåts vara 

riktigt fåfäng. Hos kriminella är det nästan alltid traditionella eller reaktionära mansideal man 

eftersträvar. Exempel på detta kan vara att hålla inne med känslor, uppträda beskyddande mot det 

motsatta könet och vara beredd att försvara sin heder med våld. 

 Med manligheten som en av få källor till en identitet blir det viktigt att vara så 

manlig som möjligt. Gunnar Bergström beskriver deras beteende på följande vis: 

Det blir viktigt att visa att man är en ”man” och många av de egenskaper som värderas inom 
den kriminella subkulturen är förvridna versioner av de egenskaper som många pojkar 
förväntas visa upp för varandra i tonåren.50 

I det som kännetecknar en traditionell manlighet förekommer en del ytterligheter; det handlar 

ofta om att prestera, att tåla och att orka så mycket som möjligt. Många egenskaper som 

kännetecknar manlighet kan lätt gå till överdrift och vändas till något, i samhällets ögon, negativt. 

Beskyddande kan bli kontrollerande, mod kan förvandlas till dumdristighet och försvar till 

aggression. Kanske ligger en del av förklaringen till att nästan bara män blir kriminella i denna 

mansrollens ytterligheter och risken i att dem i ett otyglat ögonblick, slår över i ett destruktivt, 

eller kriminellt beteende. Kanske lever många män i riskzonen, som potentiella förbrytare, om 

                                                 
50 Bergström, s. 158 



 40 

bara omständigheterna finns för att ett brott ska till? De paradoxer vår kultur bär på, rörande 

exempelvis våld, gör det än mer komplicerat att förhålla sig till den manliga könsrollen.  

 Robert Connell talar om hegemonisk maskulinitet som ett upphöjt, dominerande 

manligt ideal som andra män måste förhålla sig till. Det behöver inte handla om riktiga levande 

män i höga positioner, utan kan vara rent fiktiva mansbilder som utgör en måttstock för övriga 

män. Bland kriminella strävar man oreflekterat efter att leva ut ett sådant hegemoniskt ideal. Men 

denna mansbild är svår att iscensätta och upprätthålla i verkligheten och resultatet hamnar ofta 

ganska långt ifrån dess ursprungliga intention. Connell beskriver i ett kapitel ett antal män som 

lever en form av manlighet han kallar protestmanlighet. De lever enligt mottot ”Lev fort, dö ung” 

och har utvecklat en form av radikal pragmatism till samhället och sin försörjning. Man drar man 

in pengar på det som står till buds, sälja droger eller langa stöldgods utan några betänksamheter.51 

Detta mönster uttrycks, enligt Connell, genom en forcerad överdrift av maskulina konventioner, 

exempelvis genom att misshandla homosexuella och vanvettesfärder i trafiken. Denna manlighet 

uppstår inom socialt marginaliserade grupper; kanske främst hos etniska minoriteter och 

gatugäng, till följd av den spänning som uppstår ur kombinationen av fattigdom och en 

våldsatmosfär, där man gör anspråk på makt utan att besitta några egentliga maktresurser.52  

 Denna protestmanlighet stämmer relativt väl ihop med det som jag har benämnt 

som kriminell manlighet. Det handlar om män, för vilka det är oerhört viktigt att vara, just män, 

och manliga, då de inte har mycket mer att anknyta till i livet. Denna maskulinitet, utgör hela, eller 

större delen av deras självbild och de är beredda att försvara den med sitt liv. De män som lever 

utifrån ett sådant könsrollsmönster blir därmed både förmedlare och bevarare av attityder och 

värderingar som finns latent i samhällsmoralen men som de flesta inte uttrycker. Den 

övervägande majoriteten av alla män, lever lydigt enligt samhällets lagar och regler, av rädsla för 

repressalier från samhället med den förödmjukelse detta skulle innebära. De kan dock under vissa 

trängande omständigheter, aktivera den dominans- och våldsutbildning de har blivit lärda sedan 

barnsben, och sälla sig till gruppen av män som befinner sig i frontlinjen för en traditionell 

manlighet. Denna grupp män upprätthåller bilden av mannen som en våldsam och potentiellt 

farlig varelse. 

 

 

 

                                                 
51 Connell, s. 117 ff 

52 Ibid, s. 137 
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5. Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hierarkier som uppstår mellan intagna på anstalt. Den behandlar en tes om 

att dessa hierarkier, genom att belysas med ett genusperspektiv, kan förstås som en rangordning 

där man värderas utifrån traditionellt manliga egenskaper. Denna tes har vuxit fram under flera 

års tjänstgöring inom kriminalvården. Empiriskt består uppsatsen av intervjuer med fem stycken 

intagna, eller före detta intagna, som under en period i sitt liv, har avtjänat fängelsestraff på en 

sluten anstalt. Intervjuerna har utförts och analyserats med inspiration från Grundad teori. Dock 

har inte denna metod använts helt och hållet; framförallt inte vid kodning och analys av 

intervjumaterialet där jag haft ett mer flexibelt tillvägagångssätt. Teoretiskt vilar uppsatsen på 

Kritisk realism som fundament; därutöver har främst genusteori, kriminologi och våldsforskning 

använts. 

 Informanterna har förutsättningslöst fått berätta om hur de upplever att det är att 

leva på anstalt och samtalet har därifrån gått vidare till att handla om sammanhållningen mellan 

de intagna och deras förhållningssätt till varandra. Utifrån informanternas utsagor har jag dragit 

slutsatser om vilka intagna som värderas lågt i hierarkin. Detta blir tydligt då informanterna talar 

nedsättande om grupper som sexuellt avvikande, tjallare, eller sexualbrottslingar. Genom att 

belysa dessa grupper ur ett genusperspektiv visar jag hur idealet bland de intagna om en 

hedersbetonad, traditionell manlighet, utgör grunden för att nedvärdera dem. Till exempel så ses 

sexualbrottslingar som osedvanligt fega då de förgriper sig på grupper som, generellt sett, är 

fysiskt svagare än de själva och gör sig därmed väldigt omanliga i de övriga intagnas ögon. 

 Vilka grupper som värderas högt i de intagnas hierarki är inte lika entydigt. 

Grunden till att värderas högt verkar finnas i att uttrycka att man är kapabel till att använda våld 

och på samma vis är det främst våldsbrott som värderas högt i hierarkin. På samma vis som de 

som gör avsteg från ett traditionellt manligt beteende nedvärderas så ges man hög status om man 

har utövat ett brott som karaktäriseras av traditionellt manliga egenskaper som oräddhet, råstyrka 

och dominans. 

 De intagna har ofta en negativ självbild sedan tidigare i livet och upplever stark 

frustration och vanmakt av att vara frihetsberövade. Genom att hierarkin gör vissa andra intagna 

värdelösa blir det lättare för övriga intagna att se på sig själva med positiva förtecken. Hierarkin 

gör även att man kan förgripa sig på de lägre stående och därigenom återupprätta en känsla av 

kontroll och status åt sig själv. 

 Uppsatsen avslutas med en diskussion om hur den manlighet som uttrycks av de 

kriminella förhåller sig till den allmänna synen på manlighet i samhället. Jag visar här på den 

dubbelmoral som finns i vår kultur rörande manlighet och våldsanvändning och hur detta 

anknyter till kriminalitet som samhällsfenomen. 
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