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Abstract 
 
This composition is about prison sentence. The purpose with this study is to investigate how 
the concept of prison sentence as a punishment is constructed in media, analyses and reports, 
from a social constructivist point of view. The composition has an issue that follows like this: 
“How do people in the society speak, think and write about the concept of prison sentence?” 
To get a background as to how the concept is used today, a understanding about how it was 
used through time is needed. It was under the 17th century that changes started to happen that 
gave the physical punishment a compliment, the imprisonment of people. The methodological 
starting point in this report is hermeneutical and the qualitative emphasis the report is to stand 
on before the discourse analysis, is the main method of the composition. The material for this 
discourse analysis has been picked out with the help of a specification of the problem and the 
purpose. Articles, reports/analyses and a TV-show were picked out as material and were 
analysed along the discourses on prison sentences that were found. The result can been 
divided into four different discourse groups. The first is “Discourse about an alternative to the 
institutional prison sentence” where there has been a replacement of the pure prison sentence, 
the second group is “Discourse about prison sentence and society” where the society reflects 
upon the punishment, the third is “Discourse about prison sentence and rehabilitation” which 
is talked about a lot, but maybe not with so much action according to some and the fourth 
discourse group is “Discourse about the prison sentence nobody escapes from” that is about a 
punishment that one should not be able to escape from and a tougher control. The social 
constructivism, which is the main theory of this report, says that a concept only survives as 
long as people use it and that is used to show how we have gone from calling prisons houses 
of correction to super prisons. The discourse that exists in the material for this composition 
points out that the prison sentence does not have to be a pure punishment in prison, but that it 
is constructed as the punishment is served. 
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1. Inledning 
 
 Fängelsestraffet har under tiden som det har funnits till förändrats, jag skulle vilja säga att 
det gått från att vara fysiska straff där ”Öga för öga, tand för tand” gällt under många år samt 
en förvaring i en slags jordkällare med fastbundna händer och fötter till att vara övervakad av 
den teknologi vi idag har tillgång till.  
 Alla kan vi skapa oss en bild av vad fängelsestraff innebär i våra egna huvuden och vad 
det skulle kunna innebära för individer och samhälle. I denna uppsats vill jag undersöka 
genom en diskursanalys hur människor i samhället talar, tänker och skriver om begreppet 
fängelsestraff i media, utredningar och rapporter. Detta då fängelsestraff idag kan ha lite olika 
betydelser då exempelvis teknologin har gjort att fängelsestraffet inte bara behöver avtjänas i 
byggnader som har höga betongmurar kring sig.  
 Jag har valt detta område med fängelsestraff av anledningen att jag är intresserad av att 
arbeta inom kriminalvården efter denna utbildning. Innan jag började studera vid högskolan 
var mitt intresse att utbilda mig till polis och därigenom få kontakt med människor som 
befinner sig i samhällets kriminella banor. Detta med polisyrket har runnit ut i sanden och 
intresset för att arbeta inom behandlingshem för narkotika var det egentliga skälet till att jag 
började studera vid högskola. Detta har nu också ändrats till att jag vill arbeta inom 
kriminalvården och just då inom fängelse.  
 Ett fängelsestraff kan innebära förvaring av människor. I samhället talas det om att 
kriminalvården måste bli bättre samt att de kriminella måste övervakas på ett säkrare vis. 
Teknologin går framåt och alla ska ta till sig denna teknologi och använda sig av den, så även 
kriminalvården. Trots att all denna teknologi ska vara till hjälp för både fångar som avtjänar 
sina fängelsestraff och personalen som arbetar inom fängelserna, försvinner en viktig del av 
fängelsestraffet och det är rehabiliteringen. Rehabiliteringsideologin är något som har levt 
med fängelsestraffet länge och denna ideologi finns kvar i dagens fängelsestraff även om den 
inte syns för vanliga medborgare som menar att fängelsestraffet idag innebär en förvaring av 
människor som är kriminella. 
 Fängelsestraffet är ett straff där andra människor bestämmer om och hur länge en annan 
människa ska sitta inlåst, vad denne ska och får göra och samtidigt kan och ska 
fängelsestraffet vara något rehabiliterande. Att jag i denna uppsats kan få en tydligare bild av 
hur fängelsestraffet kommer till uttryck i tal och i skrift gör att förståelsen blir större då ett 
begrepp kan komma att betyda olika saker för olika människor i olika situationer.  

1.1 Disposition  
 Det första som presenteras efter detta inledande avsnitt är uppsatsens problemprecisering, 
syfte och frågeställning. Efter det följer avsnittet Bakgrund som beskriver hur begreppet 
fängelsestraff har använts genom historien samt hur fängelsestraffet idag kan se ut. Teorin 
som presenteras efter detta har ett inledande avsnitt som presenterar makro- och 
mikrosociologi som följer av huvudteorin i uppsatsen som är socialkonstruktivism. I kapitlet 
där uppsatsens metod presenteras beskrivs hermeneutik och den kvalitativa inriktningen då 
det är den metodologiska utgångspunkten som uppsatsen har inför kommande diskursanalys 
som är uppsatsens huvudmetod. Under denna rubrik presenteras även urval av material och 
undersökningens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. I resultatdelen 
presenteras de diskurser som framträtt genom det material som uppsatsen bygger på. Därefter 
presenteras analysen av diskurserna i materialet. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion 
där förslag ges på framtida forskning.  
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2. Problemprecisering, syfte och frågeställning 
 
  Fängelset som institution uppstod för att kontrollera och disciplinera avvikande personer 
och se till att de blev utestängda från samhället. Fängelsestraffets inriktning är att personen 
ska bli en laglydig medborgare efter avtjänat fängelsestraff. Fängelsestraff som straffpåföljd 
har förändrats genom historien från att innefatta rent fysiska straff som skulle plåga 
människan till avtjänandet på institutioner där disciplin och ordning råder.  
 Syftet med denna studie är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka hur 
begreppet fängelsestraff som straffpåföljd, konstrueras i media, utredningar och rapporter.  
 Uppsatsens frågeställning är: 
Hur talar, tänker och skriver människor i samhället om begreppet fängelsestraff?  

3. Bakgrund 
 
 I detta kapitel kommer fängelsestraffets historia att beskrivas samt hur fängelsestraffet 
som straffpåföljd ser ut idag. För att kunna få en bakgrund till hur begreppet används i nutid 
behövs en förståelse hur det har använts genom tiderna.  

3.1 Från fysiska straff till institutioner 
 Tiden innan 1600-talet var de viktigaste och vanligaste strafformerna olika fysiska straff. 
Alla fysiska straff skiftade i art beroende på den dömdes status, brottets art och konventioner. 
Skiftningen av de fysiska straffen var tydliga då själva dödsstraffet hade flera olika 
utformningar. Ett dödsstraff kunde innebära hängning, likväl kunde den dömde få handen 
avhuggen, tungan avskuren eller genomborrad innan denne hängdes. Den dömde kunde även 
dömas till att brännas levande eller först stympas på olika vis, sedan brännas levande. Andra 
exempel på dödsstraff kunde vara att slitas sönder mellan fyra hästar eller halshuggning. De 
fysiska straffen bestod inte bara av dödsstraff utan innefattade även exempelvis förvisning 
och spöstraff (Foucault, 2003 s.37). 
 Under 1600-talet skedde förändringar som gjorde att de fysiska straffen fick ytterligare ett 
komplement. Det var nu som inspärrningar av människor började ta fart. Institutionerna där 
inspärrningarna skedde kallades vid olika begrepp beroende på i vilket land de förekom. 
Frankrike kallades de ”hospital”, i England var det ”arbetshus” eller ”korrektionshus”, i 
Holland och i Tyskland kallades de ”tukthus”. Principerna var de samma vid alla dessa 
institutioner, personer som var fattiga lösdrivare, människor utan arbete, personer som drev 
omkring och förbröt sig mot andra personers egendom samt tiggare var de människor som 
spärrades in på dessa institutioner i den så kallade fängelsets moderna historia. Att dessa 
institutioner växte fram under denna tid kunde bero på att det kom att finnas många 
människor på drift i samhället, det var många livegna bönder som lösgjordes från jorden. 
Städerna under 1600-talet var överbefolkade av kringdrivande människor. De kringdrivande 
människorna var det stora problemet och detta problem löstes med institutionernas 
omhändertagande och att dessa människor sattes i arbete. Institutionernas utformning byggde 
inte vid denna tid på någon större säkerhet, utan detta var en förvaring av människor, som 
kunde komma att utnyttjas som arbetskraft då tvångsarbete var sysslan innanför institutionens 
väggar. Produktionen som fanns på dessa institutioner var inriktad på ekonomisk lönsamhet. 
Även om institutioner infördes där straffet var inspärrning under denna tid är det viktigt att 
komma ihåg att de fysiska bestraffningarna inte upphörde, utan dessa institutioner var endast 
ett komplement (Mathiesen, 1988 s.16-17, 19-20).   
 Omkring 1750-talet började röster höjas mot den tortyr som fanns i straffskalan. 
Människor inom exempelvis rättsväsendet ville undvika de fysiska sammandrabbningarna 
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mellan den som dömer och den dömde. De grymma arrangemangen som de fysiska straffen 
utgör gav näring åt allt slags våld, de fysiska bestraffningarna som förekom gjorde att folket 
snart lärde sig att ett brott inte kunde hämnas annat än i blod. Kravet på straff utan de 
kroppsliga plågorna visar på att synen förändrades då även den värsta mördaren har något 
som borde respekteras när denne straffas och det är dennes ”mänsklighet” (Foucault, 2003 
s.75-76).   

3.1.1 Effektivare disciplinering av människor 
 Makten under 1700-talet inriktade sig på kroppen då det var under denna tid som kroppen 
upptäcktes mer och mer som ett objekt. Människokroppen kom att anses vara en maskin. 
Detta var främst inom två områden, det anatomiska – metafysiska området, som användes 
främst av filosofer och läkare. Det andra området var det tekniskt – politiska som bildades av 
samlade militära regementen och sjukhusförordningar där metoder för kontroll och 
korrigering av kroppens rörelser skapades. Det gällde att kuva och utnyttja kroppen samt att 
kunna förklara hur detta skulle gå till. Begreppet ”foglighet” var det som utgjorde länken 
mellan det att kroppen kunde analyseras och manipuleras. En kropp som ansågs vara foglig 
var en kropp som kunde underkuvas, begagnas och förvandlas. Detta foglighetsschema var till 
ett stort intresse under 1700-talet då samhället lade beslag på kroppen i den omfattning att 
kroppen var hårt trängd av olika former av makt som utsatte den för tvång och förpliktelser. 
De tekniker för att kunna inneha makten över den mänskliga kroppen och hur denna makt 
skulle kunna utövas utvecklas. Makten måste finnas till och bearbeta kroppen in i minsta 
detalj och inte bara som en enda klump där detaljerna gjorde att makten kunde ta över 
kroppens mekanik. Att kunna kontrollera kroppen handlade inte längre om hur kroppen för 
sig utan om att kunna ha kontroll över dess effektivitet vilket innebar oavbrutet tvång, ständig 
övervakning och som ägde rum inom ett specifikt inrutat schema av tid, rum och rörelser. Att 
kunna utnyttja dessa metoder av kontroll över människans kropp visar på att det fanns makt 
och denna makt utmynnade i det som kallas disciplin. Disciplinen kom att bli den allmänna 
formen för övervälde på 1600 och 1700-talet. Det ögonblick som disciplinen kom till sin form 
var vid denna tid då konsten att hantera människokroppen uppstod (Foucault, 2003 s.138-
139).  
 Att kunna använda sig av denna disciplin kräver ibland en sluten miljö. Att disciplinen var 
något som påminner om fängelser kan vara förståeligt många gånger, men här syns den 
disciplin som påminner om den i fängelser även på andra så kallade institutioner. I skolorna 
var det internatskolan som var den mest fulländade och framstod som undervisningsmodell. 
Internatskolorna följdes efter av mönsterskolor för soldatutbildning, där en kringvandrande 
folkhop föstes omkring på en fast uppehållsort för att hålla befolkningen lugn för att undvika 
konflikter, liknande som på internatskolorna. För att ytterligare sluta miljön kring 
människokroppen kom det att inrättas inrutningens princip, där det handlade om att dela upp 
rummet i lika många delar som det fanns kroppar. För varje individ som fanns på institutionen 
skulle det finnas lika många platser. Det gällde här att ta bort alla grupperingar och att 
undvika det kollektiva, undvika att individerna försvann utan kontroll eller att de förflyttade 
sig utan att ha ett syfte med denna förflyttning. För att kunna kontrollera detta måste det hållas 
ordning på vem som var närvarande och frånvarande samt att upprätta den effektivaste 
metoden för att behärska och utnyttja denna disciplin. I fabrikerna i slutet av 1700-talet kom 
den mer invecklade individualiserade inrutningsprincipen. Den innebar att individer skulle 
placeras ut inom ett utrymme där de var isolerade och lätta att få tag på och samtidigt skulle 
denna fördelning anpassas till den produktionsapparat som hade sina egna krav inom 
fabrikerna. Då företag och andra institutioner skapade dessa ”celler”, ”rangordningar” eller 
”platser” som människorna ständigt befann sig på skapas disciplinens sammansatta rum. 
Dessa små rum som bildades band fast individer vid en viss plats och de tillåter även en viss 



  8   

cirkulation men på institutionens regler som gör att individerna tvingas lyda institutionen som 
leder till att det blir bättre skötsel av rörelser av individer och tid (Foucault, 2003 s.143-147, 
149-150).  
 Panoptikon är ett begrepp för maktmekanismer. Denna maktmekanism är ett arkitektoniskt 
uttryck och principen för den är en cirkelrund byggnad som i mitten av denna ring har ett torn. 
Detta torn har fönster och de vetter in mot ringens insida. Då fönster också finns i de celler 
placerade i den ringformade byggnaden, gör att personer kan placeras i cellerna och en 
övervakare i tornet. Den övervakande personen i tornet kan urskilja personerna som siluetter i 
cellen då det finns fönster som även vetter utåt från cellen. Dessa personer som placeras där 
kan vara ”/…/ en dåre, en sjuk, en dömd brottsling, en arbetare eller ett skolbarn i varsin cell.” 
(Foucault, 2003 s.201). Genom panoptikon tas delvis fängelsehålans tre principer bort ”/…/ 
låsa in, beröva ljuset och dölja” (Foucault, 2003 s.201). Att låsa in personer bevaras i 
panoptikon, fullt ljus och övervakarens blick blir ett effektivare fängelse än mörkret. Varje 
gång människor tvingas på en uppgift eller ett beteende används det panoptiska schema som 
citatet nedan beskriver: 
 
  /…/ att infoga kropparna i rummet, att fördela individerna i förhållande till 
  varandra, att upprätta en hierarki, att disponera maktcentra och deras kanaler, 
  att definiera maktens verktyg och ingripanden som kan tillämpas i sjukhus, 
  verkstäder, skolor och fängelser (Foucault, 2003 s.206). 
 
Maktutövningen kan fulländas inom var och en av tillämpningsområdena genom att minska 
antalet personer som utövar makten då antalet personer där makten utövas på ökar. 
Disciplinen bildar en teknik som utvecklas för att få ordning på den mänskliga mångfalden. 
Den makttaktik som utvecklades under 1700-talet skulle göra att maktutövningen skulle kosta 
så lite som möjligt, se till att maktutövningen når maximal utbredning utan bakslag och öka 
fogligheten över hela samhällets alla beståndsdelar (Foucault, 2003 s.201, 206-207, 218-219).  

3.1.2 Effektivare disciplinering av fängelsestraffet    
 Under 1800-talet gick historien in i den lite mer diskreta bestraffningens tid, trots detta var 
det ändå vanligt med att ha fysiska bestraffningar kvar som straff. Straffen ansågs vara mer 
humana än vad de tidigare hade varit. Giljotinen användes flitigt under denna tid och kom att 
vara det redskap som gjorde dödsstraffen mer humana och istället för att straffen var ett 
skådespel för folket skedde bestraffningarna bakom mer stängda dörrar och hemliga 
förhållanden. Att framkalla lidande var inte längre straffets huvudsyfte. Enbart 
frihetsberövande som fängelsestraffet innebar fungerade inte om det inte medförde en 
utökning av straffet och här kommer den fysiska bestraffningen in igen. Det handlade om att 
minska på matransoner för fångar, hugg, slag och inspärrning i isoleringscell. I 
fängelsestraffet fanns det alltid ett mått av kroppsligt lidande (Foucault, 2003 s.19-20). 
 1800-talet var den tid då de faktiska fängelserna började växa fram. De institutioner som 
fanns till för de kringdrivande människorna som var problemet då institutionerna kom till 
byttes nu ut till att vara fängelser speciellt inrättade för brottslingar. Samtidigt som dessa 
fängelser inrättades minskade användandet av de fysikiska bestraffningarna på allvar då de 
inte längre var ett komplement utan fängelserna hade nu kommit till för att ersätta den fysiska 
bestraffningen. Det nya produktionssättet som nu kom in i samhället, det kapitalistiska, har i 
stor grad betytt mycket för att den fysiska bestraffningen fått ge vika. I ett kapitalistiskt 
samhälle där arbetarklassen var formellt fri passade inte de gamla fysiska straffen in. Det kom 
att framstå som meningslöst att bestraffa människan med fysiska medel då människor skulle 
anpassas till precisa och pedantiska beteenden i produktionerna som fanns runt om i 
samhället. Dessa precisa och pedantiska beteenden anpassades även till dem inom fängelsets 
murar då det framstod som mer förnuftigt och motsvarandes av samhället. I de nya 
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fängelserna som under 1800-talet dök upp kunde denna pedantiska disciplin få fäste och 
utvecklas. Den starka betoningen på ordning, disciplinerad dygnsrytm och regler kom att bli 
de nya ”disciplinfängelserna”. Denna utveckling som hade pågått under en längre tid, att 
dessa institutioner kan kallas fängelse på 1800-talet, beror på att ordningsmakten har haft ett 
stärkt behov att kunna föra en mer disciplinerad ordning över bestämda befolkningsgrupper.  
Variationen hos befolkningsgruppernas konkreta karaktär och disciplinens innehåll kom att 
leda till olikheter i fängelsernas verkliga utformning. Det var ordningsmaktens upplevelse och 
definition av ett nytt disciplineringsbehov som gjorde att fängelset var ett faktum (Mathiesen, 
1988 s.20-22).  

3.2 Fängelsestraff idag 
 I en rad olika länder skedde en utveckling av ökning av antalet fångar på länders fängelser 
under 1900-talet. Fler fångar köade till ländernas fängelser vilket ledde till att en allt större 
press sattes på att fängelseväsendet skulle ta emot ännu fler fångar. Vissa kriminalpolitiska 
reformer har under denna tid genomgåtts för att kunna minska antalet fångar trots det har det 
inte gett något större resultat. Då antalet fångar ökade har också byggandet av nya fängelser 
stadigt ökat under 1900-talet, men det är under senare delen av 1900-talet som den största 
utbyggnaden av fängelser skedde. Att fängelsestraffet lever kvar beror på att fängelsesystemet 
börjar allt mer vara kärnan i en så kallad ”stark stat”. Här går olika tvångsinstitutioner in och 
tar hand om disciplinproblemen som finns inom samhället. Disciplineringen gäller nu 
marginalgrupper som ungdomar, svarta eller arbetslösa (Mathiesen, 1988 s.30-32, 48).  

3.2.1 Fängelserna i Sverige 2005 
 I Kriminalvård i Sverige 2005 skriver Kriminalvårdsstyrelsen (KVS) att det idag finns 56 
anstalter i Sverige, uppdelade på öppna och slutna anstalter som är spridda över landet mellan 
Haparanda till Ystad. Många små anstalter har lagts ner under de senaste åren och av 
kostnadsskäl går anstalterna mot att bli större enheter. Antalet tillgängliga platser på dessa 
anstalter var under år 2004 4619 stycken inom Kriminalvården (KV) samtidigt var 
medelbeläggningen på dessa platser 4712 personer. Bland de intagna var det under år 2004 
cirka hälften som hade tidigare erfarenheter av att vara intagen på anstalter, majoriteten var 
män, medelåldern för alla personer som dömdes till fängelsestraff var 36 år och 73 procent 
var svenska medborgare. KV anser att begreppet invandrare är svårdefinierat, så de väljer att 
inte föra någon statistik över hur många invandrare det finns på de 56 anstalterna i Sverige. 
KV: s uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället samt att denna 
trygghet och säkerhet ska vara till för dem som arbetar inom KV och de intagna. Målet med 
dessa förebyggande åtgärder inom säkerheten är att KV ska förhindra rymningar och 
avvikelser, se till att de intagna inte begår nya brott under tiden som de avtjänar 
fängelsestraffet, förhindra att droger florerar på anstalterna och undanröja riskerna för våld 
eller hot om våld. För att kunna uppnå målet är det viktigt att det finns en god fysisk 
säkerhetsmiljö, att det finns tillgång till tekniska hjälpmedel som larm och kameror, att 
instruktionerna är goda för personalen både för hantering av säkerhetsproblem, om lagar och 
regelverk och att respekten finns både från personalens sida och de intagna (Kriminalvård i 
Sverige 2005, KVS 2005 s.12, 18). 

3.2.2 Intensivövervakning med elektronisk kontroll 
 Från och med den 1 januari 1999 är intensivövervakning med elektronisk kontroll 
(fotboja) något som är ett permanent inslag i straffsystemet, denna verksamhet med fotboja 
inleddes med en försöksverksamhet den 1 augusti 1994. Denna fotboja innebär att en sändare 
monteras runt den dömde personens vrist och det installeras en mottagare i personens bostad 
samt att den ansluts till telefon och elnät. Med fotbojan finns möjligheten att den dömde 
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personen övervakas medan han avtjänar sitt fängelsestraff i hemmet men med begränsad 
rörelsefrihet. För att få avtjäna sitt fängelsestraff med fotboja krävs en skriftlig ansökan till 
Kriminalvårdsmyndigheten. Den dömde måste även uppfylla kraven att fängelsestraffet inte 
är längre än tre månader, att bostaden där straffet ska avtjänas är godtagbar, den dömde måste 
ha lämplig sysselsättning exempelvis arbete eller studier (då straffet inte ska vara husarrest) 
och den dömde personen måste genomgå de behandlingar och motivationsprogram som 
kriminalvårdsmyndigheten föreskriver. Under hela den tid den dömde har fotboja får denne 
hembesök från KV normalt minst två gånger per vecka och drogförbud gäller. Skulle det vara 
på det viset att den dömde bryter mot föreskrifterna kan straffet med fotboja upphävas och 
övergår till ett renodlat fängelsestraff (Ekbom, Engström, Göransson 2002 s.31-32, 187).   

3.2.3 Programverksamhet 
 På anstalterna förekommer arbete. Detta är till för att den intagne ska vara förberedd för 
att få och kunna behålla ett arbete, ta ansvar för sina arbetsuppgifter och lära sig att fungera i 
ett socialt sammanhang då denne avtjänat sitt fängelsestraff. De arbeten som finns på 
anstalten för de intagna måste så långt som det är möjligt likna den öppna arbetsmarknadens, 
trots detta måste KV: s produktion anpassas efter de intagnas förutsättningar. Exempel på 
arbeten kan vara att bedriva jordbruk, handelsträdgårdar som producerar växter, 
fastighetsskötsel och olika hantverksarbeten. Utbildning är något som också finns tillgängligt 
för de intagna. Detta är viktigt då många av de intagna saknar kunskaper i basämnena 
matematik, svenska och samhällskunskap. Utbildningen bedrivs till största delen av externa 
konsulter som Komvux, detta ger en möjlighet för de intagna som inte har ett längre 
fängelsestraff att avtjäna att avsluta sina studier ute i samhället. Olika distansutbildningar 
finns även att tillgå på många anstalter speciellt efter en ökad efterfrågan av utbildningar på 
högskole- och universitetsnivå. Denna programverksamhet som omfattar all schemalagd 
verksamhet ska omfatta 40 timmar i veckan och är sysselsättningspliktig dock är den 
vanligaste sysselsättningsgraden på cirka 80 procent av de 40 timmarna. Pensionärer kan i 
vissa fall undantas denna skyldighet (Kriminalvård i Sverige 2005, KVS 2005 s.14-15).  
 Vissa intagna kan ha ett behov av personliga samtal eller vägledning i etiska eller 
existentiella frågor. Detta vill KV tillmötesgå och tar till hjälp av kyrkliga företrädare, som 
samordnar samtalsgrupper och anordnar gudstjänster. Den främsta uppgiften som den andliga 
vården har på anstalterna är tillgängligheten för de enskilda samtalen med de intagna då 
fängelsestraffet kan innebära att olika livsfrågor uppdagas. På varje anstalt finns en nämnd för 
andlig vård (NAV) och det är dem som planerar den andliga vården på varje anstalt 
tillsammans med den kriminalinspektör som har hand om programverksamheten. NAV är de 
som ser till att religionsfriheten upprätthålls på de olika anstalterna och har till huvuduppgift 
att vara ett forum inom KV för frågor kring religion, etik och livsåskådning. Samordning av 
olika kristna kyrkor som finns i Sverige sköter Sveriges Kristna Råd. Ett liknande råd finns 
för samordning för islam (Sveriges Muslimska Råd) (Kriminalvård i Sverige 2005, KVS 2005 
s.28).  
 I Lokalförsörjningsplan för platsutbyggnad menar KVS att en platsutbyggnad mellan åren 
2005 till 2008 kommer att ge KV möjligheter till att förnya, förbättra och effektivisera 
verksamheten. Delar i denna effektivisering är att rekrytera ny personal med framtidens 
kompetens, förnya innehållet i verksamheten och innehållet i processen med klienterna och 
ytterligare kunna standardisera byggnation, teknik och säkerhetsutrustning. Det ökade 
platsbehovet inom KV beror till viss del på att antalet anmälda brott har ökat den senaste tiden 
inom vålds- och narkotikabrott och uppklarningsprocenten för våldbrotten har ökat, samtidigt 
är påföljden av vålds- och narkotikabrott fängelsestraff. Parallellt med detta har även de 
utdömda strafftiderna ökat. En av principerna för platsutbygganden inom KV är att livet i 
fängelse i största mån ska vara så likt livet i frihet. Detta kommer att innebära att de intagna 
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ska ges tillfälle att utveckla sin förmåga att sköta vardagliga sysslor. Dessa vardagliga sysslor 
kan komma att vara ansvar för egen mathållning och tvätt, reparation av möbler samt annan 
inredning och enklare fastighetsunderhåll. Samtidigt som detta gynnar de intagna till att få en 
känsla av att utföra något som är nyttigt och riktigt skulle KV slippa utgifter för dessa sysslor 
(Lokalförsörjningsplan för platsutbyggnad, KVS 2004 s.5-6, 9-11).  

3.3 Fängelsestraff som rehabilitering 
 Fängelsestraffet har haft en slags ideologi att fångarna ska kunna rehabiliteras under sin 
tid i fängelset. Med detta menas att fången ska bli i funktionsdugligt skick igen. 1600-talets 
institutioner innehöll en del rehabiliteringstankar trots att det i hög grad präglades av 
tvångsarbete. Det var först då fängelsestraffens längd blev mer tidsbestämda som denna 
ideologi om rehabilitering kunde ta fart på allvar. 1700-talets tukthus skulle tjäna som 
”uppfostringsanstalter”, fångarna här kallades inte fångar utan ”medlemmar” och 
medlemmarna skulle läras upp för att själva kunna försörja sig efter frigivningen (Mathiesen, 
1988 s.58-60).  
 Fängelsestraffets utveckling kan med fyra begrepp sammanbinda vad fängelsestraffet 
menar med rehabilitering. Dessa begrepp är arbete, skola, moralpåverkan och disciplin. Att 
arbeta under fängelsevistelsen skulle göra det stimulerande för fångarna att utveckla 
arbetsvanor och få ett intresse för arbete. Valet av olika arbetsuppgifter gjordes av hänsyn till 
fångens intressen, färdigheter och förmåga. Detta kunde vara svårt att uppnå då fängelsernas 
arbete inte passar alla och då arbetet fångarna genomför kunde anses vara meningslöst. 
Böcker är något som fångar under sina fängelsestraff har haft tillgång till, men under olika 
perioder då konflikter mellan skola och kraven på säkerhet har gjort att skolan fått upphöra 
med sin verksamhet. Säkerheten har alltid prioriteras trots att fångarna många gånger tyckte 
att detta med en skolverksamhet med undervisning var något positivt. Under fängelsestraffet 
ska fångarnas moral rustas upp. Denna upprustning bestod oftast av kyrklig verksamhet förr i 
tiden. Fångarna fick under sin vistelse i fängelset genomgå många gudstjänster där de blev 
predikade för, men även den kyrkliga verksamheten har fått upphöra med sin verksamhet 
många gånger då säkerheten har kommit i första hand. Då inte kyrkan längre har lika stor 
betydelse som den förr hade är moralpåverkan mer en otydligt definierad form av att påverka 
fångar till något bättre där uppfostringstanken sätts in i praktiken. Det sista begreppet som 
sammanför rehabiliteringsideologin är disciplin. Att fängelsestraffet genomsyrades av 
disciplin visar på alla de regler som har funnits till och nu finns för att upprätthålla ordning 
och lydnad. Det finns många dokument där det visar på hur bestraffningar utfördes om en 
fånge bröt mot de regler som fanns att följa. I dagens fängelser piskas inte fångar och de 
tvingas inte leva på bröd och vatten dock lever disciplinåtgärder kvar. Disciplinens regler i 
fängelserna är allmänt formulerade för att de som arbetar i fängelset ska kunna utföra sin 
myndighet gentemot de som avtjänar fängelsestraffet (Mathiesen, 1988 s.61, 63, 66-68, 72).  

3.4 Fängelsestraff som individualprevention och allmänprevention 
 En viss del av den individualprevention som kommer att beskrivas i denna punkt har redan 
beskrivits i punkten om fängelsestraffet som rehabilitering.  
 Det var under 1980-talet som teorier om individualpreventivt oskadliggörande och 
individualpreventivt avskräckande kom tillbaka efter att tidigare ha förkastats. Med 
individualprevention menas att straffet ska vara avskräckande för den person som avtjänar 
fängelsestraffet. Individualpreventivt avskräckande har en grundtanke att fängelsestraffet i sig 
ska avskräcka de dömda personerna att göra brott igen så de kommer ifrån brottsligheten på 
den vägen. Detta är den rehabiliterande tanken som lever i denna teori. Grundtanken bakom 
individualpreventivt oskadliggörande är att personen tas bort från det samhälleliga kretsloppet 
i form av fängelsestraffet. Om en förutsägbarhet finns att en person ska begå brott igen desto 
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bättre kommer fängelsestraffet att verka på denna person då denne är oskadliggjord för 
samhället. Samtidigt ju mindre förutsägbarhet desto mindre kommer verkan av 
fängelsestraffet att vara för den personen. Fängelset bygger upp sig själv i och med att 
personer med hög återfallsrisk behöver långa fängelsestraff. Det finns ett principproblem med 
denna individualteori och det är att personen som döms till fängelsestraff kan ha en framtid 
förutsagd i domen. Detta med hjälp av prognoser och undersökningar av personen som det 
handlar om och dennes situation i samhället. Denna teori kan vara svår att ha förståelse för då 
fängelsestraffet vill oskadliggöra personer genom att ta bort dem från samhället och samtidigt 
göra att den som dömer måste kunna förutse denna ”farlighet” som finns hos den dömde i 
specifika situationer (Mathiesen, 1988 s.131-133, 135, 154-155).  
  Att använda fängelsestraffet som en allmänprevention innebär att förhindra andra än den 
straffade personen att begå brott, att fängelsestraffet har en avskräckande, moralbildande och 
vanebildande effekt. Denna effekt tas allt mer förgiven av samhället, att fängelsestraffet ska 
ha en avskräckande effekt, trots detta frågar människan sällan sig ifall detta stämmer eller 
inte. Att fängelsestraffet är en allmänprevention gör att funktionen av detta är ett paradigm i 
samhället, det är ett mönster som skapar de tankesätt och tankemönster människor har i 
samhället. Dessa grundläggande tankemönster vi människor har i samhället förmedlas och 
produceras av de större samhällsinstitutionerna som exempelvis skolan och massmedia:  
 
  För att kunna betraktas som ett paradigm måste tankemönstret alltid i någon 
  grad vara för-givet-taget. Inom ramen för tankemönstret går det att ställa 
  frågor och formulera problem /…/ själva grundtanken måste vara för-givet-
  taget (Mathiesen, 1988 s.90). 
 
Tanken på att fängelsestraffets allmänpreventiva verkan är ett paradigm beror på det 
grundläggande tankesystemet människan har i samhället. Fängelsestraffet ska vara 
avskräckande, ses som en av samhällsordningens grundpelare så som citatet menar ovan och 
att denna verkan tas för given av dem som både förmedlar och producerar den 
allmänpreventiva verkan. Att det har blivit så här i samhället, menar experter, visar på att då 
kriminaliteten sjunker har fängelsestraffet allmänpreventiv verkan, samhället kommer till rätta 
med kriminaliteten genom fängelsestraffets avskräckande bild. Samtidigt menar de då 
kriminaliteten ökar har fängelsestraffet allmänpreventiv verkan, det visar på att effekterna inte 
varit tillräckliga och fängelsestraffen måste därmed bli strängare för att komma till rätta med 
kriminaliteten. Motstridiga händelser och handlingar skulle kunna ha en och samma 
bakomliggande orsak som det beskrivs ovan (Mathiesen, 1988 s.89-93).  
 Allmänpreventivt kan fängelsestraffet användas som kommunikation. Det kan vara att 
staten har sänt ut detta budskap om att vissa handlingar en människa genomför inte lönar sig, 
exempelvis att de kriminella handlingarna kan leda till fängelsestraff och det kan även ses 
som ett budskap där det ska påvisa att vissa handlingar är moraliskt felaktiga. För att 
allmänpreventiva fängelsestraffet ska kunna sändas ut som ett budskap av staten behöver 
staten ha hjälp av ett maskineri. Detta maskineri är polis, domstolar, åklagarmyndigheter och 
fängelsesystemet, det är dessa som hjälper staten med att tala med befolkningen om 
befolkningens egna göranden och låtanden. Maskineriet i sin tur tar hjälp av exempelvis 
massmedia för att kunna få ut sitt budskap till så många som möjligt och så snabbt som 
möjligt. Massmedia som för vidare kommunikationen består av komplexa organisationer som 
inom sig har sina egna intressen att täcka och finns inte till i första hand för att förmedla 
vidare denna information om lagar och deras innehåll. Detta gör att filtreringen som sker då 
massmedia ska föra vidare information systematiskt utelämnar detaljer i exempelvis 
lagstiftning och detta leder till att fokuseringen kommer att ligga på det nyhetsmaterial som 
valts ut. Fokuseringen sker genom exempelvis förstasidesprioriteringar, val av bilder, välja ut 
speciellt bakgrundsmaterial och formulerandet av uppseendeväckande rubriker. Filtreringen 
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gör att odramatiskt och vardagligt material väljs bort och fokuseringen gör att dramatiskt och 
sensationellt material lyfts fram (Mathiesen, 1988 s.101, 111).  

3.5 Fängelsestraff som rättvisa 
 De äldre teorierna om rättvisa är de teorier som syftar på vedergällning. Dessa teorier om 
vedergällning delas in i två grupper där talionprincipen är den första. Här gäller principen 
”Öga för öga, tand för tand”, rättvisan mellan brottet och straffet står i proportion då den yttre 
skadeverkan visar på vilket straff den vederbörande bör få. Den andra gruppen är 
skuldprincipen och här gäller principen ”som man bäddar får man ligga”. Det handlar i denna 
grupp mer om att ha den moraliska skulden i tankarna än om den skada personen har tillfört. I 
stort går det ut på att en person som begått ett brott får vad denne förtjänar. Det är dessa två 
grupper inom rättvisan som ligger till grund för de rättviseteorierna vi idag talar om. Under 
1980-talet kom reformförslag som konkretiserade straffvärden och straffskalor. Det är straff 
som sänks för att uppväga att vissa brott kommer att få längre fängelsestraff som följd. 
Motiven till varför samhället använder fängelsestraff som påföljd av vissa brott finns att finna 
till viss del i allmänpreventionen. Användandet av rättvisa vid fängelsestraff bygger på rätten 
till någon form av återgäldande och att det finns en jämvikt mellan återgäldande och brottet. 
Det bygger även på att personer dömda till liknande brott ska dömas till liknande påföljder 
exempelvis fängelsestraff (Mathiesen, 1988 s.53, 161, 163-164, 170).  
 Jämviktsrättvisan kan ställas på sin spets då närmare undersökningar görs av själva 
fängelsestraffets innehåll. Det som kan ifrågasättas är om det finns rättvisa i själva 
frihetsberövandet då friheten är det första en person förlorar som döms till fängelsestraff, 
denna frihet kan vara olika slags friheter. Exempelvis förlorar en person friheten att ingå och 
upprätthålla känslomässiga relationer med sin familj, vänner eller släkt. Det finns många 
vardagliga tjänster och förmåner en person som dömts till fängelsestraff går miste om. 
Levnadsstandarden är duglig under avtjänandet av ett fängelsestraff, fångar svälter inte eller 
fryser inte ihjäl, men det systematiska berövandet av den materiella standarden kan ses som 
ett förödande angrepp på den enskildes självuppfattning. Trots att dessa personer kanske levde 
i en materiell fattigdom ute i det samhälleliga livet är detta ett berövande. Berövandet av 
möjligheten till sexuella relationer till maka, make eller sambo handlar inte endast om 
fysiologiska problem, utan även psykologiska problem. Rollen att vara maka eller make går 
till viss del förlorad i denna frånvaro av sexuella relationer dem emellan, dock kan detta 
lindras en del för dem som har möjlighet till att träffas innanför fängelsets murar för sig själva 
under en viss tid. Regelsystemet gör att en människa berövas sin självständighet i 
fängelsestraffet. Regler finns också ute i samhället men inom fängelsets murar kan 
uppfattningen om sig själv slås helt i kras då regelstyrningen anses vara så mycket hårdare. 
Syftet med reglerna och förbuden är att kontrollera personer som avtjänar fängelsestraffen in i 
minsta detalj vilket kan få dem att mista sin självständighet och självuppfattning. Det sista 
som nämns om det finns rättvisa av själva fängelsestraffets innehåll gäller berövandet av den 
personliga säkerheten. Att leva nära andra människor innebär att fången slängs in i kanske ett 
långvarit intimt förhållande med andra människor som har ett förflutet med aggressivitet och 
våld bakom sig. Fängelsestraffet blir ångestframkallande och kan även leda till att personen 
vill leva isolerad från andra människor (Mathiesen, 1988 s.192-194). 
 De äldre straffteorierna, som nämndes i början av detta avsnitt, avlöstes av de teorier som 
syftar till att ge skydd åt samhället, dels av individualpreventiva åtgärder, dels av 
allmänpreventiva åtgärder. Dessa teorier har kommit att ifrågasättas en del. En central fråga 
som finns är hur en systematisk kränkning, som beskrivits ovan, ska kunna vägas in i 
fängelsestraffet som rättvisans beräkningssystem (Mathiesen, 1988 s.159, 196).  
 Något som fanns redan i fängelsestraffets början och har levt kvar är fängelsets makt rent 
allmänt över den enskilda personen som avtjänar detta fängelsestraff. Många gånger kan det 
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verka som att denna makt inte är så stor och att det kan vara triviala saker som fängelset har 
makt över exempelvis skillnaden mellan att placera en person i isoleringscell eller i en vanlig 
cell. Även om skillnaden på dessa två celler inte verkar stor för en vanlig person utifrån, är 
perspektivet annorlunda inifrån sett och gör att makten ökar ytterligare för fängelsestraffet 
över den enskilda personen som avtjänar fängelsestraffet. Men dessa saker gör att personen 
som avtjänar straffet undertrycks den makt som fängelsestraffet innebär och detta blir dess 
referensram mot verkligheten (Mathiesen, 1988, s.195). 
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4. Teoretiskt perspektiv 
 
 I detta kapitel kommer huvudsakligen socialkonstruktivism att presenteras. 
Socialkonstruktivismen är huvudteorin för denna uppsats och kommer därför att presenteras 
närmare. För att få en övergripande förståelse för vad det är uppsatsen bygger på ges först en 
kort presentation av makro- och mikrosociologi.  

4.1 Makro- och mikrosociologi  
 Att använda sig av ett makroperspektiv (kollektivistisk orientering) innebär att forskaren 
studerar samhällsstrukturer som präglar interaktionen mellan aktörer. Denna prägling kan 
skapa förändringar genom tiden eller förändringar i bestämda riktningar. Men det kan vara 
svårt att bortse från ett mikroperspektiv (individualistisk orientering) då dessa två ömsesidigt 
påverkar varandra. Mikroperspektivet studerar individuell interaktion inom mindre sociala 
enheter. Det kan vara en gradskillnad på dessa två perspektiv i relation till varandra. 
Makroperspektivet kan vara en högre nivå där helheten kan förklaras, medan den lägre nivån 
är mikroperspektivet där delarna beskrivs och ett djup kan ses. Den stora skillnaden som finns 
mellan dessa två perspektiv är deras studieobjekt (Mjøset, 2001 s.190).  
 Den makrosociologiska analysen bygger på större sociala system som företag eller 
ekonomiska ordningar. Makrosociologi innefattar även studiet och analysen av förändringar 
som skett under längre tid i samhället. Denna analys kan vara viktig då vi ska försöka förstå 
orsakerna till våra institutionella eller strukturella handlingar. Det blir uppenbart att de 
generella institutionella ramar som finns i vardagen påverkar människor hur de kommer att 
leva, exempelvis inom det moderna samhället där vi kan e-posta till personer på andra sidan 
jordklotet och samtidigt beställa exempelvis en resa och planera vad vi ska göra till helgen. 
Mikrosociologiska analysen ger innehåll till exempelvis institutionella mönster. Inom denna 
analys ses samspelet mellan människor som viktigt för att kunna uppnå en rättvis bild av 
exempelvis hur ett företag fungerar (Giddens, 2003 s.89-90).  
 Då denna uppsats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ska undersöka hur 
begreppet fängelsestraff som straffpåföljd, konstrueras i media, utredningar och rapporter har 
makro- och mikrosociologi beskrivits som en inledning till denna uppsats huvudperspektiv. 
Makroperspektivet i denna uppsats ligger på att studera det material uppsatsen bygger på då 
makroperspektivet är viktigt för studiet av förändringar som skett genom en längre tid i 
samhället. I bakgrunden till denna uppsats har det beskrivits hur begreppet fängelsestraff 
använts genom tiderna. Mikroperspektivet i uppsatsen finns i materialet och de citat som 
presenters, då enskilda personer kommer till tals för att ge sin konstruktion av begreppet 
fängelsestraff.   

4.2 Socialkonstruktivism  
 Socialkonstruktivism är ”En teori om att den sociala verkligheten skapas i samspelet 
mellan individer och grupper.” (Giddens, 2003 s.566). Socialkonstruktivismen har en kritisk 
kraft där den redan från början inte tar det direkta och omedelbara för givet. Med detta menas 
att socialkonstruktivismen försöker att avslöja direkta fenomen som ytliga företeelser som 
styrs av storheter och bakomliggande orsaker. Den säger sanningen om den bakomliggande 
verkligheten och vill finna den egentliga basen. Här finns nu frågan av vad denna verklighet 
består av. Ett exempel med kärnan av en social institution kan vara penningväsendet. 
Samhället uppfattas som något där det finns en hel del olika institutioner. Penningväsendet är 
en institution som har byggts upp av att riksbanken kunde ge en viss mängd guld till 
människor, bara de hade den papperslapp som kallades ”sedel” med rätt valör. Denna 
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institution bygger på att människan har kommit överens med riksbanken att denna sedel 
representerar mängden guld, det är genom dessa sociala handlingar som institutionerna byggs 
upp i samhället (Wenneberg, 2000 s.10-11).  
 Den fysiska verkligheten fångas upp av våra sinnen då vi exempelvis ser någonting och tar 
in denna verklighet. Det vår hjärna registrerar är vår kunskap, dock hävdar en 
socialkonstruktivist att vår upplevelse är socialt konstruerad, det är de sociala processerna 
som gör att en människa kan uppfatta någonting i verkligheten. Det finns något som bidrar till 
struktureringen av vår upplevelse av omgivningen. Ett exempel på vad en socialkonstruktivist 
menar kan visas med ett exempel av en ”stol”. Då vi ”ser” en stol vet vi redan innan vad en 
stol är för någonting, skulle det vara på det viset att vi inte viste vad en stol är för någonting 
skulle vi inte kunna se en stol. Allt vetande och all vår kunskap som vi människor besitter är 
socialt konstruerade faktorer. Språket är bland annat det som vår kunskap uppstår ifrån. 
Människan växer upp med språket och det konstruerar verkligheten åt oss under vår uppväxt. 
Analyser ska rymma ett avslöjande och en demaskerande funktion, det som uppfattas som 
sunt förnuft och naturligt ska inte tas för givet utan det ska utforskas (Wenneberg, 2000 s.12-
13).  
 Som människor använder vi ord för att kunna beskriva varandra för andra människor. 
Dessa ord använder människan som om att de existerar med människan, men är det på så vis 
att människan inte längre existerar blir även orden meningslösa menar 
socialkonstruktivismen. Även om socialkonstruktivister menar att dessa ord upphör att 
existera med en inte existerande människa finns det inga bevis för att det måste vara på det 
viset. Språket människan använder kan ses som en väska med alla begrepp har följt denne 
genom livet och språket är till för att få oss människor att uttrycka det vi tänker och känner 
med hjälp av dessa begrepp. Begreppen uttrycker endast det som vi redan vet om att det 
existerar inom oss och i världen och det är språket som formar människans strukturer av våra 
upplevelser (Burr, 1995 s.27, 33). 
 Ett begrepp överlever bara så länge som människorna använder detta begrepp och att de 
begrepp vi använder oss av kan ha olika betydelser under en tid. När sedan detta begrepp väl 
är satt i en relation till dess betydelse får begreppet sin mening. Denna mening av begreppet 
förändras sedan inte någon mer gång utan alla människor som använder sig av detta begrepp 
vet vad det har för mening och betydelse (Burr, 1995 s.37-38).  
 Den traditionella uppfattningen av sociala institutioner är att de är naturliga och här är 
socialkonstruktivismens attraktionskraft, att de löser upp det traditionella genom att blottlägga 
idén om det naturliga. De sociala institutionerna finns i ett samhälle av en anledning, det är 
aldrig så att de bara finns till. De kanske har kommit till vid en viss tidpunkt då de behövde 
fylla en viss funktion. Människorna har inte bara ansvaret för att dessa institutioner skapas 
utan också att de kan bibehållas genom de handlingar vi genomför. Då användandet av 
socialkonstruktivism finns måste forskaren tänka på att en social institutions funktioner samt 
konsekvenser ska uppmärksammas (Wenneberg, 2000 s.161-163).   
 För att se på teknologiutvecklingen genom socialkonstruktivismen kan två olika synsätt 
användas. Antingen en uppdelning av ”den galne uppfinnaren” eller ”den store 
samhällshjälten” eller det andra synsättet som är att kunna se den teknologiska utvecklingen 
ur ett bredare historiskt perspektiv där det samhälliga behovet drivit på utvecklingen i just 
denna tid då den behövdes. För att kunna se på detta med teknologiutvecklingen för en 
socialkonstruktivist måste ett synsätt att inte välja endera av dessa synsätt utan att båda 
synsätten kommer till användning då teknologins utveckling ska förstås (Wenneberg, 2000 
s.150-151).  
 Diskursanalys innebär nedbrytningen av en text för att kunna komma begreppen nära 
menar socialkonstruktivismen, där diskursens ämne är identifierat och kan tas fram i ljuset av 
en undersökning. Detta kan innebära att lyfta fram textens subjekt genom olika slags diskurser 
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och identifieringar (Burr, 1995 s.166). Diskursanalys, som är uppsatsens huvudmetod, 
kommer att närmare presenteras i kapitel 5, där metoden presenteras.  
 Att använda socialkonstruktivismen i denna uppsats visar på att den sociala verkligheten 
skapas i samspelet mellan individer och grupper.  Då uppsatsens frågeställning är ”Hur talar, 
tänker och skriver människor i samhället om begreppet fängelsestraff?” vill jag se detta ur 
socialkonstruktivismens perspektiv. Fängelsestraffet ses som en social institution och enligt 
socialkonstruktivismen finns alla sociala institutioner till av en anledning. Fängelsestraffet 
kom till under 1600-talet då kringvandrande människor i städerna skulle rensas bort och har 
funnits till sedan dess men har följt samhällets utveckling genom historien. Genom att 
människor under 1600-talet gick ihop och skapade institutioner där kringvandrande 
människor kunde förvaras skapades samtidigt en verklighet som gjorde att begreppet 
fängelsestraff kunde växa fram och leva vidare. 
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5. Metod  
  
 I detta kapitel kommer uppsatsens metod att presenteras. Det första som beskrivs är 
hermeneutik och den kvalitativa inriktningen då utgångspunkten ligger på tolkning och 
misstänksamhet mot texter för att kunna förstå hur begreppet fängelsestraff konstrueras. Den 
metodologiska utgångspunkten som uppsatsen har är det den ska stå på inför kommande 
diskursanalys som är uppsatsens huvudmetod. Vidare presenteras urval av material och 
undersökningens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

5.1 Metodologiska utgångspunkter 
 Begreppet hermeneutik användes från början i teologin då de heliga texterna skulle 
utläggas. Begreppet levde kvar då den tyske religionsfilosofen Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834) var driven av frågan hur feltolkningar av Bibeln skulle kunna komma att 
förhindras. Schleiermacher följdes av åtskilliga filosofer som bar detta begrepp vidare. 
Hermeneutik är till för att belysa förståelsen och tolkandets uppgifter, detta gäller inom de 
flesta forskningsområden. Det finns en uppgift inom hermeneutiken att forskaren ska förhålla 
sig misstänksam inför texter, yttranden och handlingar då dessa kan vara resultat av en 
förvrängd kommunikation byggd på exempelvis tvång (Østerberg, 2001 s.114-115).  
 Tolkning är det som är centralt för hermeneutiken där forskaren ska försöka få fram 
textens mening utifrån ett perspektiv som fokus ligger på i undersökningen. Moderna 
förespråkare menar att hermeneutiken rymmer en stor kapacitet i förhållande till texter och 
sociala handlingar (Bryman, 2002 s.370).  
 I denna uppsats kommer förhållningssättet att vara hermeneutiskt då tolkning av olika 
texter kommer att göras. Att kunna ha en misstänksamhet mot texten i denna uppsats går ut på 
att läsa texterna och förstå hur begreppet fängelsestraff konstrueras. Efter detta kommer min 
tolkning in om vad det är de menar och vad de vill få fram av texten som de skrivit.  

5.1.1 Kvalitativ inriktning  
  Den kvalitativa inriktningen är en del av hermeneutiken. Den kvalitativa metoden är inte 
någon metod som ska pröva om resultaten har en generaliserande giltighet. Det centrala inom 
den kvalitativa metoden är att samla information och få en djupare förståelse för det 
problemområde som studeras. Informationen och den djupare förståelsen ska resultera i en 
beskrivning av sammanhang som kan komma att inrymmas liknande problemområden. Syftet 
med denna metod blir att få förståelse för det forskaren undersöker och att ha en närhet till det 
som undersöks (Holme, Solvang, 1997 s.14).  
 För att kunna få den förståelse som krävs måste forskaren kunna överskrida det subjekt – 
objekt – förhållande som utmärker inriktningar inom naturvetenskapen. Forskare får sätta sig 
in i personers situation för att undgå detta förhållande inom samhällsvetenskapen, det finns 
förhållanden som en forskare inte kan förstå om denne inte sätter sig in i den undersöktes 
situation.  Kvalitativ inriktning handlar om att hela tiden kunna växla mellan inre och yttre 
perspektiv, att kunna växla mellan att förstå och att förklara ett fenomen eller situation 
(Holme, Solvang, 1997 s.92-93).  
 Den kvalitativa inriktningen som kommer att användas i denna uppsats kommer att vara 
diskursanalys, den kommer att presenteras under nästa rubrik. Att ha en kvalitativ inriktning 
gör att uppsatsen inte kommer att kunna ha ett generaliserat resultat utan resultatet kommer 
endast att kunna kopplas samman med det material uppsatsen undersöker. Att kunna växla 
mellan att förklara och förstå detta med fängelsestraff gör att jag måste sätta mig in i 
begreppet fängelsestraff och förstå vad det är personer menar då de använder sig av det i 
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materialet och sedan kunna förklara detta för att denna uppsats ska kunna ge en tydlig bild av 
vad det är uppsatsen har undersökt.  

5.2 Diskurs 
 Enligt Giddens är en diskurs:   
 
  En referensram för tänkandet inom en viss samhällelig sfär. Exempelvis en 
  kriminalitetsdiskurs står för hur människor i ett visst samhälle talar och tänker 
  om kriminalitet (Giddens, 2003 s.553).  
  
 Däremot har begreppet diskurs ingen direkt självklar mening för sociologer vilket kan 
bidra till en osäkerhet hur det ska användas. Diskurser handlar om hur kunskap och mening 
framställs genom språket. Forskaren är inte intresserad av vad specifika författare avsett med 
sina texter utan av den struktur som visar vilka uppgifter och positioner som individer är 
hänvisade till för att delta i diskursen (Sahlin, 1999 s.84-85).  
 För att en vetenskap ska kunna bildas måste det först finns en mängd olika element som 
förekommer i diskursiva praktiker. Dessa diskursiva praktiker är nödvändiga för att en 
vetenskap ska kunna bildas, ändå kan det vara på det viset att diskurserna inte från början var 
meningen att utmynna i en vetenskap. Allt detta kan kallas vetande. Vetande är något som 
finns i diskursen i form av begrepp som framträder och definieras för att kunna användas och 
senare kunna förvandlas. Definitionen av vetande är att det slutligen ska kunna användas i 
diskursen och där ge möjligheter och vägledning till det diskursen erbjuder. Ett vetande kan 
inte vara utan en definierad diskursiv praktik då denna diskurs utformas av just detta vetande 
(Foucault, 2002 s.217-218).  
 Utan en diskurs om ett specifikt fenomen skulle inte utforskningen av dessa fenomen 
finnas till. Diskurser konstruerar och utgör den sociala verkligheten då den ger mening och 
uttrycker de aspekter som finns i denna verklighet. En diskurs avgränsning görs oftast mot 
sociala praktiker och strukturer men vad som bör slås fast är vad som inte räknas in i den. Det 
finns olika avgränsningar av diskurser, en omdiskuterad sådan är avgränsningen av argument 
och tankar som inte omfattas av någon diskurs. Där är frågan om tankar om ett fenomen kan 
finnas till innan det finns en diskurs om fenomenet, exempelvis innan begreppet 
”främlingsfientlighet” etablerades i Sverige och flyktingar formulerades som ett problem, hur 
mycket så kallad främlingsfientlighet fanns det i Sverige då (Sahlin, 1999 s.85-86).  
 En diskurs skulle kunna vara en analytisk konstruktion eller ett resultat av en analys. Detta 
visar på att en diskurs kan vara mycket och att den specifika definitionen av diskurs uteblir. 
Diskursen kan vara allt från det specifika samtalet till en politisk diskussion eller en forskares 
beskrivningar.  Diskurser som data inom vetenskapen uppträder oftast i skrift i form av 
exempelvis olika dokument (Sahlin, 1999 s.87-88).  
 Diskurserna som används i denna uppsats kommer att vara hämtade från artiklar i 
dagstidningar och tidsskrifter, utredningar, rapporter och TV-program. Så som Giddens citat 
ovan visar kan en diskurs vara en referensram inom en samhällelig sfär och denna uppsats 
diskurser går ut på fängelsestraff där fängelsestraffsdiskursen står för hur människor talar och 
tänker om fängelsestraffet.  

5.2.1 Diskursanalys 
 En diskursanalys är en analys av den diskurs som undersöks. För en samhällsforskare är 
språket viktigt. Att språket är en sådan viktig del av forskningen beror på att forskaren hela 
tiden använder sig av språket som redskap då intervjufrågor ska ställas eller en observation 
ska beskrivas. Språket visar vilken innebörd uttryck och ord har i exempelvis det lokala 
språket eller inom ett yrke. Forskaren ska försöka uppfatta något som sägs kan vara en lösning 
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på ett problem och ha en inställning som innebär ”skeptiska tolkningar”. Det innebär att 
forskaren ska leta efter ett syfte som döljer sig bakom det skrivna, presenterade eller det som 
sagts. Det finns ytterligare en faktor att vara uppmärksam på och det är vad som inte sägs eller 
diskuteras om ett fenomen. Denna tystnad kan vara en viktig komponent om detta är en 
lösning på ett problem (Bryman, 2002 s.340, 348).  
 Det omedelbara kännetecknet för diskursanalysen är behandlandet av texter, det är 
texterna som utgör datan i en diskursanalytisk undersökning. Den kvalitativa inriktningen 
finns då undersökningen handlar om en analys av mening och mönster i texten. En 
diskursanalys får inte bli en ren textanalys utan den måste bidra med att ge förståelse av 
diskursens ursprung och förutsättningar i den sociala verkligheten som den skapar (Sahlin, 
1999 s.89). Användandet av diskursanalys i en forskning gör att forskaren måste vara 
fokuserad på detaljer i diskursen. Det gäller att inte generalisera alla typer av ett visst 
fenomen utan att kunna se detaljerna som skiljer dem åt (Bryman, 2002 s.351).  
 Den arkeologiska analysen har en deskriptiv förmåga. Arkeologin tar fram diskursens 
egen omfattning då den inte vill definiera tankar, bilder eller idéer som döljer sig i denna 
diskurs. Uppgiften som analysen har är att framställa definitionens skarpa konturer och kunna 
framhäva dem ytterligare, då det är reglerna för de diskursiva praktiker som finns inom 
arkeologin som ska framställas (Foucault, 2002 s.169-170). 
 Då en historisk analys görs kommer problem att uppstå med att det inte längre är 
traditioner och efterlämningar som är det viktiga i en analys, utan det är själva 
förvandlingarna som har det grundläggande värdet i analysen och det är dem som förnyelser 
beror på. De dokument som undersöks vid en analys berättar inte bara historien om människor 
eller fenomen som förekommit under historiens gång utan det är upp till forskaren att bearbeta 
dokumentet inifrån och utveckla det. Utvecklingen kan ske genom att forskaren ordnar 
dokumentet och delar in det i olika nivåer som sedan får ingå i olika stycken. Det gäller också 
att urskilja det som är relevant och icke relevant. Detta gör att dokumentet i sig inte längre är 
denna orörliga materia som bara berättar en historia. Det fanns en tid då arkeologin bara fick 
mening då historien återgavs i en berättelse, numera kan arkeologin ses som den inre 
skildringen av dokumenten (Foucault, 2002 s.18-20). 
 Att begrepp bildas i diskurser har inte med en individs medvetande att göra utan det beror 
på själva diskursen där varje individ som befinner sig inom det diskursiva fältet använder sig 
av begreppen. Genom att analysera olika slags uttalanden där begrepp finns tillgängliga 
försöker forskaren förbinda de olika uttalandena med varandra för att kunna se om 
återkommande begrepp eller olika beståndsdelar kan särskiljas, öka i omfattning eller erhålla 
nya semantiska innehåll. Vad är det som kan göra att ett begrepp ger sig till känna vid just en 
viss historisk tidpunkt? Det som ska analyseras är då varje yttrande bryter in i historien och 
vad detta har för betydelse. Hur litet och obetydligt detta än kan verka, utgör varje yttrande en 
händelse som språket eller innerbörden aldrig fullt ut kan redogöra för (Foucault, 2002 s.43, 
78, 81).  
 Ofta vill en forskare undersöka en texts ursprung eller förutsättningar därför undviks att 
värdera sanningshalten av de texter som ska analyseras. Alltså kan alla slags texter inkluderas 
i en diskursanalys, allt från serietidningar till vetenskapliga tidsskrifter (Sahlin, 1999 s.90). 
Texterna gör på olika vis anspråk på att berätta för läsaren vad som är verklighet. Det en 
forskare frågar sig i en diskursanalys är frågor kring människans samhälle som rör det 
verklighetsskapande och vad det är för kulturella förhållanden som ligger till grund för denna 
konstruktion av denna verklighet. Den utgångspunkt en forskare måste ha då diskursanalyser 
används är att världen hela tiden tolkas genom kulturellt schabloniserade raster (Börjesson, 
2003 s.16, 19, 25). 
 Det är viktigt att kunna foga in kulturen och historien i en diskursanalys. Olika 
samhällsfenomen är inte självklara utan kan vara en relation som bestäms av varje tids strider 
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om definitioner. Det som definieras som verkligt kommer att bli verkligt i sina konsekvenser 
finns det människor som menar och detta är verkligheten. Meningen med att kunna foga in 
kultur och historia är att ingen människa är ett sanningsvittne bortom tiden. Vi är alla en del 
av skapandet av vårt samhälle och dess kultur och det finns ingenstans som det är rent från 
exempelvis utgångspunkter eller fördomar (Börjesson, 2003 s.63-64).  
 Den diskursanalys jag kommer att göra i denna uppsats är att jag går in i de texter jag tagit 
fram och tittar på hur människor i samhället talar, tänker och skriver om begreppet 
fängelsestraff i media, utredningar och rapporter.  Det är inte alltid som en skriven text 
kommer att analyseras då jag kommer att titta på ett avsnitt av Sveriges televisions (SVT) 
Uppdrag granskning (2006), utan diskursanalysen kommer att innehålla både text och tal.  
 Användandet av diskursanalys i denna uppsats anser jag vara den lämpligaste metoden för 
att kunna gå in i texter och granska hur ett visst begrepp används. Då syftet med denna studie 
är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka hur begreppet fängelsestraff 
som straffpåföljd, konstrueras i media, utredningar och rapporter, kan materialet som ska 
undersökas också komma från olika instanser i samhället, det behöver inte vara vetenskapliga 
texter och utlåtanden som endast ska undersökas. Detta gör att studien kan få den bredd 
diskursanalysen tillåter och samtidigt använda sig av den avgränsning jag valt i materialet.  

5.3 Urval  
 Vid valet av data till en undersökning som består av diskusanalys bör forskaren basera sitt 
urval på en generell förståelse för det viktiga och det föränderliga i den diskurs som ska 
analyseras. Den samling texter eller diskurser som ska analyseras väljs ut från den aktuella 
problemställningen (Sahlin, 1999 s.90). Som Sahlin beskriver har material till denna 
diskursanalys valts ut med hjälp av problemområdet som är att granska hur begreppet 
fängelsestraff som straffpåföljd konstrueras i samhället.   
 Urvalet av material till denna uppsats består dels av artiklar från olika tidningar. 
Tidningarna representerar både dagstidningar och tidsskrifter. Dessa artiklar söktes i olika 
databaser med sökordet ”Fängelsestraff” och de artiklar som inte fanns att hämta på bibliotek 
i Karlskrona beställdes. Det fanns ett antal artiklar som skulle kunna användas i denna 
uppsats, tid och uppsatsens storlek har bidragit till viss del av avgränsningen. Det som har 
spelat en stor roll i val av artiklar har varit artiklarnas titel, då det är titeln som är det första 
som visar sig i en databas där artiklarna har sökts. En mängd artiklar har gåtts igenom inför 
denna diskursanalys, dock har ett fåtal valts ut med ovanstående kriterier i åtanke.  
 En av Statens offentliga utredningar (SOU) heter Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) 
användes i denna uppsats som material. Den kom ut den 9 juni 2005 och gavs ut av 
Justitiedepartementet och Kriminalvårdskommittén som ett betänkande från dem till 
justitieminister Thomas Bodström. Denna utredning valdes in som uppsatsens material genom 
att jag redan innan viste att denna utredning fanns till dock kände jag inte till namnet och för 
att få fram namn och kunna få tag i utredningen söktes den efter på regeringens egen hemsida. 
I denna uppsats var det kapitel 3, kapitel 8 och kapitel 32 av SOU-rapporten som användes då 
den totala rapporten består av cirka 1100 sidor, vilket är för mycket text för denna uppsats då 
även annat material undersöktes. Att just dessa tre kapitel valdes ut var för att de representerar 
bland annat hur fängelsestraffet ser ut idag (kapitel 3), hur KV vill behandla begreppet 
fängelse (kapitel 8) och hur denna rapport vill att fängelsestraffet ska se ut i framtiden (kapitel 
32), vilket jag anser samspråkar med uppsatsens syfte och den frågeställning uppsatsen har.  
 En rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) med namnet Fängelse i frihet (2003:4) 
användes även. Denna rapport valdes ut då en sökning gjordes av böcker på stadsbiblioteket i 
Karlskrona med sökordet ”fängelse”. I denna rapport har en första utredning gjorts av en 
försöksverksamhet som innebär att långtidsdömda ska kunna avtjäna den sista delen av sitt 
fängelsestraff i bostaden med en fotboja som övervakning. Det är BRÅ och KVS som har 
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gjort denna utredning i uppdrag av regeringen som resulterade i denna rapport. Att det blev 
just denna rapport har med titeln att göra då det i titeln framgår att den ska behandla fängelse.  
 Samt ett avsnitt av SVT: s program Uppdrag granskning (2006) används i denna uppsats. 
Detta avsnitt handlar om hur ett nytt säkerhetsfängelse skulle kunna komma att se ut och när 
det kan tänkas uppstå samt hur fängelsestraffet i ett sådant fängelse kan komma att se ut. 
Detta avsnitt sändes 2006-02-14, cirka ett och ett halvt år efter det att justitieminister Thomas 
Bodström i augusti 2004 utlovade ett nytt säkerhetsfängelse.  

5.4 Tillvägagångssätt  
 För att kunna få material till denna uppsats valdes artiklar ut som jag ansåg passa till 
denna uppsats syfte och för att få ett svar på uppsatsens frågeställning. Sökordet som 
användes för att få tag i artiklarna var ”Fängelsestraff”. Artiklarna som valdes ut delades in i 
olika kategorier då vissa handlade om liknande områden inom fängelsestraff, denna indelning 
gjordes genom artiklarnas titel. Genom att läsa igenom artiklarna en gång kunde sedan dessa 
kategorier förfinas och slutligen bli fyra stycken kategorier. Artiklarna lästes genom och 
understrykningar gjordes i texten samt anteckningar gjordes i marginalen där diskurser 
hittades av begreppet fängelsestraff. Samtidigt som resultatet skrevs in i uppsatsen baserat på 
de diskurser som framträdde i artiklarna om fängelsestraff gjordes anteckningar och tankar 
skrevs ner inför den kommande analys som skulle göras av dessa artiklar. De anteckningarna 
och tankarna som skrevs ner under resultatet kom att bli den analys som finns i uppsatsen.  
 I Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) valdes tre kapitel ut för att vara med i denna 
uppsats. För att få fram dessa tre kapitel gjordes sökningar i innehållsförteckningen för att få 
fram kapitel som behandlade begreppet fängelsestraff. Det visade sig att två kapitel var det 
första som framkom under den första sökningen. Senare då jag började ögna genom 
utredningen ytterligare framkom det ett kapitel som inte varit aktuellt vid den första 
genomgången av utredningen. Dessa kapitel lästes genom och anteckningar gjordes till 
resultatet i marginalen av texten där diskurser om fängelsestraff framkom. Innan resultatet 
skrevs ner läste jag genom de tre kapitlen ännu en gång för att kunna ta fram anteckningar till 
analysen om begreppet fängelsestraff. Liknande tillvägagångssätt användes då BRÅ-rapporten 
Fängelse i frihet (2003:4) skrevs in i resultatet och analyserades. Dock var hela rapporten med 
i resultatdelen och analysen, så några enskilda kapitel valdes inte ut.  
 För att göra en diskursanalys på TV-programmet Uppdrag granskning (2006) såg jag 
programmet då det sändes 2006-02-14 då jag redan hade en aning om vad uppsatsen skulle 
komma att handla om. Detta program spelades in på VHS för att kunna användas senare. Inför 
resultatskrivandet sågs TV-programmet igen och anteckningar fördes för att kunna ta fram de 
diskurser som kom att handla om fängelsestraff. Många gånger under programmet pausades 
videon och VHS: n fick även många gånger spolas tillbaka för att få fram citat och diskurser 
av begreppet fängelsestraff. Anteckningarna var det som jag skrev in i resultatet där 
diskurserna framträder som analyserades efter att ytterligare anteckningar gjorts under 
resultatskrivandet.  

5.5 Metodens styrkor och svagheter  
 Syftet med denna studie är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka hur 
begreppet fängelsestraff som straffpåföljd konstrueras i media, utredningar och rapporter och 
frågeställningen är: ”Hur talar, tänker och skriver människor i samhället om begreppet 
fängelsestraff?” Jag valde att använda diskursanalys som metod för att det är den metod jag 
anser är bäst lämpad för att undersöka syfte och frågeställning. Språket i det material som 
valts att undersöka är det viktiga och att finna hur människor konstruerar begreppet 
fängelsestraff i detta material.  
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 Alla slags texter kan inkluderas i en diskursanalys. Detta gör att bredden på en sådan 
analys kan bli stor men samtidigt måste forskaren hela tiden kunna hålla ett avstånd till 
texterna för att kunna vara neutral och inte döma ut en text exempelvis bara för att den inte är 
vetenskaplig. I uppsatsen ingår artiklar från dagstidningar och tidskrifter, vilket medför att 
vissa artiklar inte kommer att vara vetenskapligt baserade medan annat material är hämtat från 
offentliga skrifter som kan anses vara mer trovärdiga. Att kunna använda sig av olika material 
anser jag vara positivt för denna uppsats på det viset att jag inte i syftet har avgränsat mig till 
vetenskapligt material och detta gör att uppsatsen kan få den bredd som diskursanalysen 
tillåter.  
 En diskurs beskriver inte alla gånger en sann verklighet, utan kan vara en beskrivning av 
det en person vill ska vara verklighet eller vad den kan komma att vara i framtiden. Detta gör 
att människors åsikter lätt kan komma fram och att åsikterna är det som skildrar diskursen och 
inte den faktiska verkligheten. Vilket visar sig i att diskursen som ska undersökas inte behöver 
vara den faktiska verkligheten utan kan vara vad denne person tycker och tänker i diskursen 
om fängelsestraff. Då uppsatsen baserar sig på användandet av diskursanalys som metod har 
jag kunnat titta på begreppet fängelsestraff så som det konstrueras i media, utredningar och 
rapporter utan att dels fundera över hur det är i verkligheten och framförallt se hur andra 
människor använder sig av detta begrepp. 
 Diskursanalysen vill beskriva hur den sociala verkligheten blir till och inte hur den är, som 
beskrivits ovan dock kan denna beskrivning av hur den sociala verkligheten blir till kommit 
att påverkats av den förförståelse som varje människa har inklusive mig själv. Denna 
påverkan av förförståelsen gör att metoden har en svaghet då objektivitet ska uppnås, då alla 
människor har en föreställning om exempelvis hur det kan komma att se ut i verkligheten i 
framtiden. Att använda en bakgrund som beskriver hur det har sett ut i historien är viktig då 
var tid har sina definitioner av ett begrepp. Uppsatsens första del handlar om hur begreppet 
fängelsestraff har använts och hur det används till viss del idag vilket visar på anknytningen i 
historien och den verklighet som finns för denna diskursanalys.  
 Svårigheten med denna diskursanalys visar sig i att det kan vara svårt att få en helt klar 
definition av vad en diskurs är för någonting, vilket är en klar svaghet i denna uppsats. Jag har 
försökt att minska svagheten och öka styrkan i uppsatsen genom att beskriva materialet där 
diskurserna framträder i uppsatsen. Därigenom kan läsaren få en lite klarare bild av vad en 
diskurs är i uppsatsens sammanhang.  

5.5.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 Trovärdigheten och tillförlitligheten i denna uppsats ligger i att de diskurser som används i 
uppsatsen måste presenteras på ett så tydligt sätt som möjligt så de inte anses vara tagna från 
luften och att användandet av referenser sker på ett tydligt sätt. Att det genom uppsatsen finns 
en kvalitativ inriktning baserad på hermeneutiken framkommer då det handlar om en analys 
av det material som valts ut. Detta gör att det är forskarens tolkningar som framkommer i 
analysen och inte en generalisering då diskursanalysen inte är ute efter generaliseringar. 
 Trovärdigheten i denna uppsats har höjts genom att mycket av materialet som användes 
till denna uppsats valdes utifrån titel vid exempelvis artiklarna eller utredningen, detta har 
gjort att innehållet som framkommer i resultat delen är redovisad med objektivitet då hela 
innehållet inte varit känt från början. Trots detta kan trovärdigheten vara låg i uppsatsen då 
användandet av diskursanalys innebär att jag har en viss förförståelse och samtidigt måste stå 
objektiv till de diskurser jag granskat och undersökt. Jag har försökt att vara objektiv och inte 
låtit min förförståelse styra mig, men då jag inte kan garantera att jag varit fullt objektiv kan 
denna uppsats ha påverkats negativt av min förförståelse då den undermedvetet från min sida 
fått styra delar av diskursanalysen.  
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 Användandet av primär- och sekundärkällor i denna uppsats har jag låtit bero på hur 
användbar en källa är och hur den är kopplad till syftet av användningen. Primärkällor som 
används i denna uppsats gör att trovärdighet och tillförlitlighet blir hög. De primärkällor som 
finns i denna uppsats är det material som används som artiklar, rapporten Fängelse i frihet 
(2003:4) och utredningen Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) samt böcker där 
författaren har beskrivit sina egna teorier eller uppfattningar. Ett exempel på en sekundärkälla 
i denna uppsats är Bryman (2002), han använder sig mycket av vad andra personer har skrivit 
och återger detta sedan i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder. Jag anser att användandet av 
denna bok som sekundärkälla inte ska påverka uppsatsen, då det handlar om metoder och 
metodbeskrivningarna inte bara bygger på det Bryman återger anser jag att en sekundärkälla 
kan ses som informativ.  

5.5.2 Etikiska aspekter 
 De etiska principerna som finns inom samhällsforskningen kan exempelvis vara om det 
finns risk för skada för deltagarnas del eller om det finns risk för att privatliv kommer att 
inkräktas med undersökningen (Bryman, 2002 s.443). Då jag inte kommer att vara involverad 
med några andra deltagare än mig själv och det material som jag ska läsa och undersöka, ser 
jag inga hinder med de etiska aspekterna som finns för att skydda deltagarna i en 
undersökning.  Det handlar om att i denna uppsats presentera det material som består av 
tidningsartiklar, offentliga utredningar och TV-program på ett rättvist sätt och framställa det 
så som det presenteras. Vid vissa tillfällen i uppsatsen återges citat som exempelvis en person 
säger i ett TV-program. De etiska aspekterna är då att citatet är korrekt återgivet och att 
referenserna är korrekta, för att göra det lätt att gå tillbaka till ursprungskällan för citatet då 
korrektheten ska kunna kontrolleras i diskursen av fängelsestraff.  
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6. Resultat  
  
 I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att presenteras. Det som presenteras är de 
diskurser som framträder i materialet om fängelsestraff och de visar på hur människor i 
samhället talar, tänker och skriver om begreppet fängelsestraff i media, utredningar och 
rapporter. Kapitlet delas upp i två olika delar, skriftliga diskurser och muntliga diskurser. 
Skrivna diskurser delas sedan in i de artikelnamn som författarna låtit artiklarna få. Här 
presenteras även de diskurser som framträder i Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) och 
Fängelse i frihet (2003:4). Muntliga diskurser är de diskurser som framträder i TV-
programmet Uppdrag granskning (2006).  

6.1 Skriftliga diskurser  
 Under denna punkt kommer de diskurser som framträtt i det skrivna materialet som ingår i 
diskursanalysen att presenteras. Viktigt att tänka på under läsningen av denna punkt är att 
personer kan komma att beskrivas som varit på en post då materialet skrevs kanske inte är på 
denna post idag, då jag har valt material som sträcker sig från år 1997 till år 2005. 

6.1.1 Kontrakt istället för fängelse 
 Artikeln ”Kontrakt istället för fängelse” tar upp hur en kriminell person kan signera ett 
kontrakt och sedan slippa fängelsestraff. Kontraktsvård innebär en slags skyddstillsyn 
innehållande en speciell behandlingsplan då de flesta som väljer kontraktsvård är alkoholister 
eller narkomaner. Men detta alternativ för en kriminell person kan kännas stängt och som ett 
fängelsestraff ändå. Det är den dömda personen till ett fängelsestraff som måste ansöka om att 
få straffet omvandlat till kontraktsvård. Straffet kontraktsvård innebär: 
 
  Olika former av behandling kan komma ifråga, från dagliga besök på klinik 
  till sluten vård.  Behandlingsformen ska stå i relation med hur allvarligt 
  brottet bedöms. Det vill säga att för ett lindrigare brott kan inte sluten 
  behandling komma ifråga men samtidigt ska vårdbehovet styra            
  behandlingsformen (Ohlsson, 1997 s.11)  
 
De flesta som arbetar med denna kontraktsvård är positiva till tanken att den dömde istället 
för att avtjäna ett fängelsestraff kan få den vård som denne person är i behov av (Ohlsson, 
1997). 

6.1.2 Med ena foten i fängelse 
 Tommy är en person som har avtjänat ett två månader långt straff med fotboja. ”Med ena 
foten i fängelse” berättar om hans två månader som han själv anser ha varit ett sätt för honom 
att vara nykter och punktlig på arbetet som är chaufför, men det har inte varit lätt och han 
säger: 
 
  Jag skulle hellre ha suttit inne, faktiskt. Jag tror att man har mer frihet där, hur 
  konstigt det än kan låta. Där utsätts man inte för frestelser, det finns gym och 
  så. Hade det gått att lösa ekonomiskt så hade jag hellre hoppat in, men idag 
  hade det betytt personlig konkurs (Johansson, 1997 s.6).  
 
Ett schema som finns i bostaden visar alla tider som han har fått anpassat sig efter de två 
månaderna. Skulle det ske avvikelser från schemat mer än fem minuter larmas frivården och 
skulle avvikelser ha upprepats skulle fotbojan ha tagits bort och Tommy skulle ha fått avtjänat 
resten av fängelsestraffet i just fängelset. Att denna kontroll kan vara möjlig över Tommy 
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beror på att fotbojan är förbunden med en mottagare i telefonjacket. Tommy dömdes till 
fängelsestraff efter att en kund tipsat polisen om att Tommy gjort sprit hemma. Domen var två 
månader fängelsestraff som omvandlades till fotboja. Det som har varit absolut jobbigast med 
denna fotboja menar Tommy är att han inte har fått vara med sin sexåriga dotter mer än två 
timmar mitt i veckan och hade gärna sett att han haft fler timmar att tillbringa med sin dotter. 
Men poängen med fotbojan är att det ska vara ett kännbart straff (Johansson, 1997). 

6.1.3 Fotboja istället för fängelse 
 I artikeln ”Fotboja istället för fängelse” skriver Staffan H Westerberg bland annat om John 
(fiktivt namn) som hellre vill ha denna fotboja istället för att behöva avtjäna sitt fängelsestraff 
i fängelse. John har ett tungt kriminellt förflutet och denna gång ska vara den sista enligt 
honom själv då han dömdes för innehav av ett gram kokain. Han är egen företagare och 
småbarnsförälder och fotbojan har gjort att han har kunnat leva ett relativt normalt liv dock 
med mera tider att passa. Det är ingen som märker att han har fotboja, det är bara frun som vet 
om det och på jobbet har han ingenting sagt. Det som förändrat livet är tiderna att passa och 
att personal från KV kan komma vilken tid som helst på dygnet för hembesök. Då kan John få 
vara beredd på att lämna urin- och utandningsprov för att undersöka om han är drogfri. Detta 
med besöken anser han vara lite kränkande då till och med polisen kan komma på hembesök, 
men det är ingenting mot vad det hade varit om John fått avtjänat fängelsestraffet i fängelse. 
Fotbojan kan även användas då vissa personer släpps ut från sitt fängelsestraff några månader 
tidigare än beräknat. Innebörden med fotbojan gör att den dömde och dennes anhöriga kan 
komma bort från fängelsestraffets oönskade effekter. Kjell Carlsson vid KVS menar att 
systemet med fotboja istället för fängelsestraff innebär lägre kostnader och att det är väsentligt 
mycket mindre antal återfall för dem som väljer fotboja (Westerberg, 2004).  

6.1.4 Straff, behandling eller förvaring? 
 
  Fängelser är till för att skydda samhället mot kriminella. Under strafftiden ska 
  kriminalvården vårda och åter anpassa de intagna till samhället och försöka 
  motverka de skador som ett fängelsestraff kan orsaka (Högberg, 1997 s.26).  
 
Detta citat är inledningen på artikeln ”Straff, behandling eller förvaring?” skriven av Tine 
Högberg. Det är politikerna som uttrycker målen för Sveriges kriminalvård och sedan är det 
KVS som ska verkställa de politiska besluten genom att lägga upp planer hur de praktiskt ska 
gå till väga för att uppnå det politiska målet. Under ett fängelsestraff kan det figurera mycket 
knark kring en intagen och detta har under många år varit ett problem som KV försökt att 
vidta åtgärder mot. För att få referenser för hur det är på andra fängelser där åtgärder har 
vidtagits har KVS tittat på hur klimatet är på fängelser i andra länder där narkotikan har 
försökts hållas borta. Detta visade på att alla förbud och inskränkningar i den mänskliga 
friheten ledde till att stämningen hårdnade vilket vidare kunde leda till uppror eller 
gisslantagningar. Jerzy Sarnecki är kriminolog vid Stockholms universitet och säger att det är 
många som inte tycker om att arbeta inom detta klimat där intagna kan vara påverkade av 
droger och säger vidare ”Fängelserna är som de är, vi får leva med det systemet tills någon 
kommer på något bättre” (Högberg, 1997 s.26). Detta med att intagna kan ha tillgång till 
droger kan enligt vissa ha en brottsfostrande funktion för dem som avtjänar ett fängelsestraff 
för första gången. För de kriminella som har ett missbruk och samtidigt ska avtjäna ett 
fängelsestraff ska behandling erbjudas, bara det att denna behandling har visat sig ha dålig 
effekt (Högberg, 1997).  
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6.1.5 Längre fängelsestraff påverkar fångpopulationen  
 ”Längre fängelsestraff påverkar fångpopulationen” är titeln på en artikel som tar upp att 
fängelsestraffet många gånger bör skärpas enligt politiker trots att många experter är skeptiska 
till att fängelsestraffet används som mirakelmedicin och experterna menar också att 
fängelsestraffet är resultatet av ett ideologiskt skifte. De allt längre fängelsestraffen som har 
kommit till på senare år gör att fångpopulationen ökat. De brott som det döms ut fler 
fängelsestraff för är narkotika- vålds- och sexualbrott. Dessa brott har en stor betydelse 
politiskt och det har gjort att de brotten bekämpas med straffrätten fastän många problem 
skulle kunna lösas på annat sätt än fängelsestraff:  
 
  /…/ det ideologiska skiftet och värdeförskjutningen som har ägt rum i Sverige 
  sedan slutet av  sjuttiotalet, är att kriminalpolitiken har blivit en het politisk 
  fråga. I ett samhälle där knappa  resurser ska fördelas bland åtskilliga 
  prioriterade väljargrupper, är det i det närmaste politiskt självmord att 
  argumentera mot en repressiv kriminalpolitik (Meyer, 2004 s.10).  
 
Hur fängelsestraff och övrig kriminalpolitik ska bedrivas beror på hur de politiska partierna 
vill vinna och bekräfta sin makt som citatet ovan visar på. Fängelsestraffets popularitet hänger 
ihop med att det har ett klart syfte och fyller funktionen till att avlägsna brottslingar och hot 
mot andra medborgare. Fängelsestraffet kan ses som en tillfredsställelse på en allmän 
föreställning av att bryta mot normer som finns måste leda till ett straff. Fängelsestraffet 
måste bli mera flexibelt än vad det är idag, att bygga ut straffet fotboja och inte bara tänka 
kollektivt vid fängelsestraff. Som planeringschefen på KVS Lars Bergman uttrycker det:  
 
  Vi borde få lite friare händer att utveckla alternativ till fängelse /…/ Jag tror 
  att man måste tänka i mer flexibla termer. Varför måste man avtjäna fängelse 
  kollektivt, när man till exempel kan sitta i fängelse hemma? (Meyer, 2004 
  s.11). 

6.1.6 Fängelset speglar samhället utanför  
 I artikeln ”Fängelset speglar samhället utanför” skriver Vesna Maldaner om 
landshövdingen i Stockholm Ulf Andersson som anser att det ska byggas en fångö för 
värstingar. Denna fångö skulle vara belägen vid en nedlagd sjöräddningsstation för att det är 
bättre att fängelsestraffet avtjänas i svenska farvatten än att det ska kostas på resor någon 
annanstans. Medan kommunalrådet i Vellinge Göran Holm tycker att det bästa sättet att få 
bukt med tonårsbuset är att införskaffa arbetsläger. Fängelset speglar samhället och därmed 
speglar också fängelsestraffet samhället, med humanare fängelsestraff desto humanare 
samhälle. Samtidigt har det första fängelset för barn öppnat i England för barn mellan 12-14 
år. Maldaner menar att det inte finns några brott utan bara sociala konstruktioner och 
handlingar och kan detta som hon menar på att ha göra med att nya generationer ser på brott 
som någonting annorlunda än tidigare generationer och därför är de mer likgiltiga inför 
fängelsestraffet: 
 
  I det perspektivet är det kanske inte så konstigt om politiker och andra 
  makthavare förespråkar den gamla tidens ordning med arbetsläger, 
  fängelseöar, längre interneringar, barnfängelser, livstidsstraff och ja, till och 
  med dödsstraff (Maldaner, 1998 s.28).  

6.1.7 Straffets glömda pedagogik  
 Sommaren 2004 verkade ingen vilja sitta still och avtjäna sitt fängelsestraff och detta 
ledde till förslag på ”superfängelser” och ifall rymningar från fängelsestraff borde medföra 
påföljder. Detta skriver Sanna Rayman i artikeln ”Straffets glömda pedagogik”. Att rymningar 
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från fängelser kan till en viss del ha berott på tristess hos de intagna, att det är personer som 
har det stora målet med sitt fängelsestraff att rymma om och om igen. Många av de rymningar 
som sker innefattar numera våld och många gånger olika vapen. Politiker försökte att få fram 
argumenten att dessa rymningar berodde på att de ”omysiga” och ”hårda” fängelserna hade 
drivit personer från sina straff: 
 
  Det ligger i sakens natur att man alltid vill bort från det ställe man inte kan 
  eller får lämna. Att vara inlåst, om man så är inlåst i världens lyxigaste palats, 
  är ingenting människan tycker om (Rayman,2004 s.A04).   
 
Det är lätt att glömma bort straffdimensionen och tydliggöra den, även om vi har frångått 
straffets gamla syn och sätter stort hopp till vårdtanken. Straffets moraliska dimension är 
samhällets kollektiva avståndstagande från allt vad brott är. Den som avtjänar ett 
fängelsestraff är institutionaliserad och tidsbestämt utfryst av alla de medmänniskor som 
gemensamt har kommit överens om reglerna. Fängelsestraffet förlorar sin pedagogik i och 
med att en kriminell kan sitta av sitt fängelsestraff och surfa på Internet och sms:a sina polare. 
Detta ger dubbla budskap till de personer, främst de yngre, som avtjänar sina fängelsestraff, 
ett fängelsestraff kan vara vårdande i sig bara tiden används väl och på ett sätt där andra 
världar än den kriminella kan visa sig (Rayman, 2005).  

6.1.8 Vart tog vården vägen? 
 ”Vart tog vården vägen?” frågar sig Jimmie Fagerstig i artikeln med samma namn. 
Fängelset har ingen rehabilitering enligt honom. Under 20 år har han endast varit fri i cirka 
fyra år då han inte varit dömd till långa fängelsestraff, han säger:  
 
  En vacker dag skall jag nog också bli normal, en ickekriminell individ som 
  lyckas med konsten att leva efter samhällets alla normer. Ni ska veta att jag 
  ensam försökt ett flertal gånger redan (Fagerstig, 2004 s.26).  
  
Under hela uppväxten har Jimmie varit på olika ungdomsvårdsskolor och anstalter. Då han 
dömdes till att avtjäna ett fängelsestraff på Säter blev kan bekant med vad han kallar ”riktiga 
bovar” sedan har det bara rullat på i livet med olika fängelsestraff. Olika myndigheter som 
han har varit i kontakt med har inte kunnat hjälpa honom och han menar att viljan från 
samhället inte varit speciellt stor att stötta de personer som redan är utstötta. Därför finns 
inget annat val än att alla de intagna personer som avtjänar fängelsestraff hjälper varandra och 
lär upp varandra vad det handlar om att vara medborgare i samhället innanför murarna. 
Uppbackningen och vården finns inte längre inom KV (Fagerstig, 2004).  

6.1.9 Superfängelse förvärrar redan rådande problem 
 Att ta ifrån en individ allt denne äger, gör att han inget har att förlora. Det menar 
författarna till artikeln ”Superfängelse förvärrar redan rådande problem”. De allvarliga 
rymningar som skedde under sommaren 2004 gjorde att kriminalpolitiken började debatteras 
på allvar. Men denna debatt kom mest att handla om säkerhetsaspekter med förslag på ett 
superfängelse. En byggnation av ett superfängelse skulle kosta en hel del och skulle mycket 
väl behövas i att höja säkerheten på redan befintliga anstalter och till rehabilitering. 
Fängelsestraffet handlar idag mycket om förvaring och den säkerhet som finns på landets 
fängelser anses vara god, trots rymningarna. Vad som behövs är att ta fram ett belönings- och 
ansvarssystem där tyngden ligger på den enskilde individens handlande:  
 
  /…/ bonussystem, där man som intagen själv kan påverka sin situation och 
  där tydliga konsekvenser finns, skulle skapa ett betydligt bättre anstaltsklimat 
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  /…/ skulle även innebära ett större och mer aktivt deltagande i olika 
  verksamheter som kan fungera rehabiliterande (Andersson, Johnsson, 
  Nilsson, 2004 s.38).  
 
Många gånger som en intagen lämnar exempelvis ett positivt urinprov för droger kan denne få 
en frigivning senarelagd, men då denne lämnar ett negativt prov handlar det inte om någon 
belöning, och idag inte ens en uppmuntran. Detta med ett bonussystem skulle vara 
ersättningen till det superfängelse som justitieminister Thomas Bodström talar om som 
författarna till artikeln är en återgång till ett redan avskaffat straffsystem då cellfängelsets 
isolering inte längre finns kvar. För att fängelsestraffet ska bli en human kriminalvård måste 
det betraktas både genom samhällssynpunkt och genom rehabiliteringssynpunkt (Andersson 
m.fl., 2004).  

6.1.10 Fler och säkrare fängelser minskar inte brottsligheten 
 Thomas Bodström är den första justitieminister på länge i Sverige som låter antalet 
personer som får avtjäna fängelsestraff öka finns det att läsa i artikeln ”Fler och säkrare 
fängelser minskar inte brottsligheten”. Målet med KV är att minska brottsligheten, förebygga 
återfall och skapa ett tryggt samhälle och en utbyggnad av fängelserna minskar inte 
brottsligheten i Sverige. Ett fängelsestraff kan bara påverka en del i kedjan av detta sociala 
fenomen som kriminalitet innebär och denna del är individen, den person som avtjänar 
fängelsestraffet. Fängelsestraffet är det yttersta alternativet för att bestraffa brottslingar men 
endast tio procent av dem som lagförs får avtjäna fängelsestraff. Med politiska medel kan 
antalet personer som avtjänar fägnelsestraff påverkas, men detta påverkar inte brottsligheten i 
sig. Istället för att låta personer sitta av sina fängelsestraff på fängelser bör allt fler personer 
kunna dömas till kontraktsvård, detta ökar inte belastningen på fängelser och allt fler 
missbrukare som döms till kontraktsvård får den vård de behöver. Detta gör även att 
fängelsestraffen individualiseras, den som avtjänar fängelsestraffet får en helt egen 
behandlingsplan men här kommer en del av rättvisan som är viktig inom KV att försvinna och 
kan ge konflikter mellan de som känner orättvisan (Rosenberg, 2004). 

6.1.11 Fängelsestraff är en långsam död 
 ”Fängelsestraff är en långsam död” skriver Annika Östberg i sin artikel. Hon har suttit 
fängslad i Kalifornien i över 20 år och har sett den avhumanisering som fängelsestraffet 
innebär i Amerika och varnar nu Sverige för att de är på väg åt samma håll med allt säkrare 
fängelser. Allt det privata och alla civila kläder har tagits bort och hon menar att: 
 
  /…/ fängelsesystemet är ett modernt metodiskt, systematiskt dödande /.../ Jag 
  vet att massmord sker i många delar av världen i de mest blodiga former, men 
  detta långsamma och systematiska relativt oblodiga dödande som sker inom 
  fängelsesystemet tänker man inte på. Eller kanske känner man till det och 
  godkänner det i världen där ute. Jag vet inte (Östberg, 2004 s.A04).  
 
Under fängelsestraffet har hon blivit avpersonifierad och hela tiden finns det vakter som söker 
efter fel då de kan få ett skäl att utöva den makt de har. Dessa fel kan vara att det är hår som 
når till kragen då det måste vara uppsatt, att de bara stannar på måfå för att söka genom 
fickorna eller att det är händer som håller i varandra. Mycket av det personliga för de intagna 
är ”säkerhetsrisker” och det är därför de inte kan få ha dessa ägodelar kvar och det som är 
legalt ena dagen kan nästa dag vara illegalt. Hela tiden är det makten på ytan av detta 
fängelsestraff som Annika Östberg avtjänar, men under denna yta finns de kvinnor som 
avtjänar samma fängelsestraff som hon själv gör dock inte för samma brott.  Hon vill uttrycka 



  30   

en varning till Sverige som vill bygga dessa säkrare fängelser då de redan existerande 
fängelserna är överfulla: 
 
  Den vägen leder bara till monstret som jag sitter i. Det spelar ingen roll hur 
  civiliserat och mänskligt Sverige vill kalla sig. Dessa värden är det första som 
  försvinner genom denna lätta utväg. /.../ Men jag säger: Läs historien om 
  Kaliforniens fängelsesystem och ta lärdom. Det är en bedräglig utväg som 
  alltför lätt köps och säljs med vrede och rättfärdighet som valuta (Östberg, 
  2004 s.A04).  

6.1.12 Fängelsestraffets mål   
 I kapitel 3 i Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) står att läsa att KV: s huvuduppgifter 
är att ansvara för fängelsedömda personers vistelse på fängelserna. I bestämmelserna om 
brotten anges i brottsbalken, som trädde i kraft 1 januari 1965, vilka påföljder varje brott ska 
ha genom straffskalan, där ingår böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och 
överlämnande till särskild vård (Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54 s.138, 140).  
 Straffteorier som tar upp samhällsskydd utmärks av att vara ett medel för att uppnå ett 
visst mål, upprätthållandet av ordning och att skydda den enskilde från övergrepp är den 
förklaring som finns till dessa teorier. Vid individualpreventiva teorier anses den dömde 
personen rehabiliteras genom straffet tvärtemot vad den allmänpreventiva teorin anser, där är 
det människor i allmänhet eller i grupper som påverkas av straffhotet. Behandlingstanken är 
det som har följt olika slags påföljder genom historien och här ska brottslingen behandlas och 
fostras istället för att bara låsas in som bestraffning. Men att utarbeta några effektiva 
behandlingsmetoder har visat sig vara svårt då den sociala rehabiliteringen inte varit 
framgångsrik och återfallsfrekvensen är hög. Genom att domstolarna inte ska tillskriva vare 
sig allmän- eller individualpreventiv hänsyn vid utdömande av en påföljd ska straffvärdet i sig 
sättas i centrum, vilket då tydligare visar att samhället ogillar brott (Framtidens kriminalvård, 
SOU 2005:54 s.141-143). 
 Ett bötesstraff som en person har fått kan omvandlas till ett fängelsestraff om denne inte 
har betalat dessa böter där fängelsestraffet kan vara under en tid av lägst 14 dagar till högst tre 
månader. Ett fängelsestraff kan även omvandlas till så kallad kontraktsvård. Denna 
kontraktsvård är riktad till målgruppen som normalt skulle dömas till fängelsestraff men deras 
brottslighet kan relateras till missbruk av beroendeframkallande medel. Är de villiga att 
underkasta sig vård och behandling enligt en särskild plan utgör de en bra grund för att kunna 
få avtjäna kontraktsvård istället för fängelsestraff. Ett fängelsestraff kan vara på viss tid eller 
livstid och maximitiden för ett tidsbestämt straff är tio år och minimitiden är 14 dagar. 
Fängelsestraffet är den påföljd som används i sista hand och det finns förbud mot att döma 
personer till fängelsestraff som är under påverkan av psykisk störning då brottet begås. Då en 
person döms till fängelsestraff är de viktigt att fängelsevistelsen utformas så den intagnes 
anpassning i samhället främjas efter avtjänat fängelsestraff. Frigivningen ska förberedas i god 
tid för att främja den intagnes vistelse i samhället efter avtjänat fängelsestraff och förbereda 
denne för ett liv i frihet. Utgångspunkten för ett fängelsestraff är att ingen person ska placeras 
mer slutet än vad som är nödvändigt dock måste varje enskilt fall ses över noga då säkerheten 
är det viktigaste. Genom hela avtjänandet av fängelsestraffet ska den dömda personen ges 
möjlighet till arbete, undervisning, arbetsträning eller liknande sysselsättning. Det är KV: s 
skyldighet att tillhandahålla denna sysselsättning men det är också den dömdes skyldighet att 
delta vid anvisad sysselsättning. Tillfällen ska ges under hela fängelsestraffet att ha tillgång 
till fysisk träning, att vistas utomhus minst en timme varje dag och fritidssysselsättning som 
kan bidra till den intagnes utveckling. Som huvudregel ska även den intagne vistas med andra 
intagna, skulle det vara på det viset att en intagen inte vill vistas tillsammans med andra 
intagna måste hänsyn tas till dennes vilja dock omprövas det beslutet minst var tionde dag.  
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Kontakt med omvärlden sker genom tidningar, television och radio. Personliga tillhörigheter 
som böcker, pengar eller brev kan även de ses som en kontakt med omvärlden och ska finnas 
tillgängliga, men under vissa omständigheter kan den intagnes kontakter med omvärlden 
kontrolleras. Vid vissa förutsättningar kan en intagen kroppsvisiteras och bli förelagd att 
lämna urin-, blod- och utandningsprov. Detta för att undersöka förekomsten av 
droganvändning eller om de intagna har otillåtna föremål i sin ägo. För att de intagna ska 
kunna överlägga med ledningen för den lokala kriminalvårdsmyndigheten i gemensamma 
frågor finns ett förtroenderåd. Detta förtroenderåd har rätt till att ha överläggningar och 
sammanträda på arbetstid i fängelset. Permissioner kan ges till den intagne för att underlätta 
anpassningen i samhället så kallade normalpermissioner. Om det finns en särskild anledning 
till att den intagne vill ha permission kan en så kallad särskild permission beviljas exempelvis 
vid en nära anhörigs begravning. Normalpermissionen är även till för att underlätta för den 
intagne då den avtjänat fängelsestraffet och kommer ut i friheten igen (Framtidens 
kriminalvård, SOU 2005:54 s.144, 148, 150, 152, 170-175). 
 En ersättning för fängelsestraff är fotbojan. Men denna ersättning kan inte göras fullt ut, 
då fotbojan inte får ersätta så kallade förvandlingsstraff, exempelvis då en person fått böter 
och ska avtjäna ett fängelsestraff. Det är inte möjligt att tvinga någon till att bära fotboja 
istället för att avtjäna fängelsestraffet. För att kunna få avtjäna fängelsestraffet med fotboja 
innebär att personen måste ha tillgång till permanent bostad, fungerande telefon med 
abonnemang, elektricitet, ordnad sysselsättning som arbete eller pågående utbildning och 
personen får inte ha en utvisning i sin dom. Fotbojan är inte avsedd att vara en renodlad 
husarrest därför ska det finns sysselsättning och denna sysselsättning kan kombineras med 
deltagande i exempelvis något av KV: s programverksamhet. Det finns noggranna föreskrifter 
som personen med fotboja måste följa, denne måste iaktta skötsamhet med exempelvis tider 
som är föreskrivna i kontraktet. Den lokala kriminalvårdsmyndigheten ska ha noggrann tillsyn 
över den dömde och fortlöpande hålla sig underrättad om dennes förhållande för att kunna 
verka för att den dömde inte återfaller i brott. Skulle det vara på det viset att den dömde inte 
sköter sina föreskrifter återförs denne till fängelset och får avtjäna fängelsestraffet där 
(Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54 s.185-187, 190). 
 Kapitel 8 i Framtidens kriminalvård SOU 2005:54 tar upp fängelsebegreppet eller 
anstaltsbegreppet. År 1974 infördes anstalt istället för fängelse, men begreppet fängelse lever 
kvar och är svårt att bytas ut. Fängelse är byggnaderna med omkringliggande områden där de 
som avtjänar sitt fängelsestraff placeras, men fängelse är även själva straffet den dömde 
avtjänar. Den indelning av säkerhetskategorier på landets fängelser som bör införas kan leda 
till en klassificering av de avtjänande personerna. Arbetet med att fängelsestraffet ska vara 
brottsförebyggande kan motverkas och fängelsestraffet måste arbeta med att uppmärksamma 
och sätta in åtgärder för att nå beteenden hos den intagne som är mer önskvärda. Detta arbete 
med brottsförebyggande åtgärder leder även till en säkrare anstalt. Som grundläggande 
princip ska en human kriminalvård gälla för dem som avtjänar fängelsestraff dock är det alltid 
säkerheten det gäller i första hand. Genom att KV: s viktigaste uppgift är att förhindra 
fritagning och rymning från fängelserna och motverka att nya brott begås under avtjänandet 
av fängelsestraffet måste fängelserna utformas på så vis att säkerheten återkommer i 
anstaltsstrukturen. Då anstaltsstrukturen har stor betydelse för verkställandet av 
fängelsestraffet bör den ses över, förändras och anpassas till rådande behov och krav av 
platstillgång och säkerhetskrav (Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54 s.299, 303, 308-
311). 
 Detta betänkande som gavs ut i juni 2005 medför vissa konsekvenser för fängelsestraffets 
karaktär. Vissa av konsekvenserna tar Kriminalvårdskommittén upp i kapitel 32. 
Fängelsestraffet ska utformas mer individuellt för den person som avtjänar det och 
fokuseringen ska ligga på att uppnå största möjliga skötsamhet under fängelsestraffets tid. 
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Denna skötsamhet ska även tillmätas ökad betydelse inom KV då skötsamheten kan komma 
att leda till minskad brottslighet under och efter fängelsestraffets avtjänande vilket vidare kan 
leda till att anstaltsmiljön blir generellt lugnare. Kontraktsvården bör utökas så det blir fler 
antal personer som får avtjäna fängelsestraffet med kontraktsvård istället för inne på anstalt. 
Ett förslag som finns från kommittén är att begränsa innehavet av privata tillhörigheter under 
avtjänandet av fängelsestraffet detta i samband med att allt fler kontrollåtgärder bör göras. 
Fängelsestraffet kommer att innebära mer kontroll av dem som avtjänar fängelsestraffet 
exempelvis genom att besöksrummen ska ske i ett rum med en så kallad glasruta. Kontrollen 
ska även öka för dem som kommer in inom fängelsets gränser genom inpasseringskontroller 
och de fordon som passerar in och ut från fängelseområdet ska även kontrolleras ytterligare. 
Här kommer den personliga integriteten att få ge vika för behovet av upprätthållandet av 
ordning och säkerhet på fängelserna (Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54 s.929, 933, 936, 
940, 942-943, 949). 

6.1.13 Fängelse i frihet 
 Syftet med att långtidsdömda personer ska få avtjäna sina fängelsestraff den sista tiden 
med fotboja är för att på sikt minska återfallet i brott. Genom att skapa denna övergång från 
att fängelsestraffet avtjänas i fängelse till att den dömde får avtjäna det i frihet gör att 
återanpassningen blir lättare då straffet är helt avtjänat. För att få avtjäna sitt fängelsestraff 
den sista tiden med fotboja krävs det att den dömda personen har tillgång till bostad, 
elektricitet, telefon och sysselsättning såsom arbete eller en pågående utbildning. En dömd 
person som ansöker om fotboja i slutet av sitt fängelsestraff kan det inte finnas några risker 
med att denne kommer att avvika, återfalla i brott eller missbruka alkohol eller narkotika. En 
person som ansöker om att få avtjäna de sista månaderna med fotboja istället för att vara på ett 
fängelse har genomsnitt bättre sociala förutsättningar än de som inte får tillstånd till fotboja i 
detta fall. De har i regel färre domar bakom sig och är i större utsträckning gifta eller 
sammanboende. Utbildningen är också högre och de har en bättre social situation (Fängelse i 
frihet, BRÅ-rapport 2003:4 s.15, 20).  
 De som inte ansöker om fotboja den sista tiden av ett längre fängelsestraff har en mindre 
socialt ordnad situation över lag. Detta gör att skulle de ansöka om fotboja skulle de troligen 
inte beviljas denna möjlighet. Men det finns olika skäl till att de intagna inte har ansökt om 
fotboja. Två av dem beskriver vad innebörden för dem skulle vara av att bära fotboja på 
följande vis: 
 
  Stressen det innebär att vara ute, man är inte ”fri”. Alla måsten. Skamligt att 
  behöva förklara sig. Otänkbart att ha ett ”hundkoppel” runt benet! Att ha 
  frigång är bara ett stort stressmoment, Att sitta fången hemma är absurt!! 
  Verkligheten är annorlunda än på pappret (Fängelse i frihet, BRÅ-rapport 
  2003:4 s.26). 
 
  De som har suttit inne säger att det är inget att rekommendera för man är 
  fånge i sitt eget hem. Du kan ju knappt gå ut och slänga sopporna (Fängelse i 
  frihet, BRÅ-rapport 2003:4 s.27). 
 
Dock är det många intaga som anser att kontrollerna inte har varit alltför besvärande och vissa 
av de intagna har fått den negativa bilden av andra intagna, den negativa bilden har spridit sig 
som ett rykte inne på fängelserna (Fängelse i frihet, BRÅ-rapport 2003:4 s.25-27).  
 Kontrollen att en person med fotboja inte missköter sig sker på flertalet olika sätt. Dels 
sker det elektroniskt genom att fotbojan känner av var personen befinner sig och genom att 
frivårdsinspektörer eller särkilt utsedda läkmannakontrollanter gör oanmälda hembesök. Vid 
dessa hembesök ska personen med fotboja vara beredd på att lämna utandningsprov och vid 
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vissa tillfällen även urinprov för att kunna styrka att personen inte använder sig av alkohol 
eller narkotika. Kontroller av aktiviteter som sker utanför hemmet eller att personen befinner 
sig på sitt arbete eller annan sysselsättning görs via kontaktpersoner på plats eller via 
telefonkontakt. Skulle det vara på det viset att en person med fotboja inte håller sig till de 
tider som det personliga schemat beskriver måste KV kontaktas. Tidsöverträdelser anses som 
ett brott mot kontraktet och kan göra att fotbojan tas ur bruk och personen får sitta av sitt 
fängelsestraff resten av tiden i fängelset. Dessa kontroller ska anpassas till förhållandena i det 
enskilda fallet, men det är viktigt att komma ihåg att en person som har fotboja ska betraktas 
som frihetsberövad och kontrollen ska vara så organiserad att misskötsamhet kan upptäckas 
och åtgärder ska kunna sättas in (Fängelse i frihet, BRÅ-rapport 2003:4 s.31, 34). 

6.2 Muntliga diskurser 
 Detta avsnitt av Uppdrag granskning (2006) som valts ut för denna uppsats handlar om att 
justitieminister Thomas Bodström utlovade i augusti 2004 ett nytt specialfängelse. Men hur 
blev det? Och hur kommer ett fängelsestraff att se ut i ett nytt säkerhetsfängelse? Det är dessa 
frågor detta avsnitt av Uppdrag granskning (2006) försöker att besvara.  

6.2.1 Fängelsestraffet i ett superfängelse  
 Vid fyra tillfällen under 2004 skedde rymningar från fyra olika fängelser, de som rymde 
var bland Sveriges farligaste fångar. Dessa tillfällen var en väpnad fritagning från 
Kumlaanstalten i januari, Tony Olsson Byström och tre fångar till rymde från Hallanstalten i 
juli, i augusti skedde en fritagning från Norrtäljeanstalten och i september tog fångar gisslan 
och rymde vid Mariefredsfängelset. Detta gjorde att Thomas Bodström utlovade ett nytt 
superfängelse, han menar att:  
 
  Det behövs ett helt nytt säkerhetsfängelse, det behövs ett mycket bättre 
  skalskydd och det arbetet måste intensifieras, kartläggning av fångar, 
  störningar av mobiltelefoner och vi måste förstärka den polisiära bevakningen 
  av våra fängelser (Thomas Bodström i Uppdrag granskning, 2006).  
 
Detta superfängelse som Sverige skulle behöva innebär bland annat strängare isolering, högre 
murar, bättre uppsikt av fångarna genom mer kameraövervakning och avlyssning, besöks rum 
med glasruta och då en fånge behöver läkarvård ska en läkare skickas i en akutambulans till 
fängelset och tas in via speciella transportslussar (Uppdrag granskning, 2006).  
 Jerzy Sarnecki, kriminologiprofessor vid Stockholms universitet, menar att ett nytt 
säkerhetsfängelse påverkar de människor som avtjänar fängelsestraffet genom att det blir en 
desperation av att kunna ta sig ut. Går det då inte att ta sig ut genom att rymma på vanligt vis 
går det alltid att ta sig ut genom gisslantaganden. Dessa gisslantaganden vill inte någon som 
arbetar inom KV riskera att hamna i, då separeras fångarna från personalen på fängelserna, 
vilket i sin tur kommer att leda till att den behandling fångarna har rätt till och många är i stort 
behov av påverkas på ett negativt vis. Sarnecki menar att fängelsestraffet kan ses som 
samhällets hämnd mot de människor som har begått grova förbrytelser och dömts till just 
fängelsestraff. Han ställer sig frågan om vi ska låta samhället bygga på hämnd gentemot 
fångarna eller om idén ska vara att fängelsestraffet ska förebygga brott och återföra de som 
begår dessa brott till samhället (Uppdrag granskning, 2006).  
 Fängelsestraffet håller på att reduceras till en teknisk fråga anser Bengt-Göran Johansson, 
fängelsepastor på Kumlaanstalten. De tekniska frågorna om material inom fängelserna och 
inlåsning av de människor som avtjänar sina fängelsestraff är viktigare än det mänskliga 
materialet. Bara för att det förkom så pass många rymningar under år 2004 ska politiker inte 
behöva bygga upp en helt ny kriminalpolitik där fängelsestraffet nu håller på att bli en teknisk 
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fråga utan de mänskliga inslagen. När det handlar om att tala om fängelsestraff talar 
människor om hur miljön ska kunna göras säkrare och omöjlig att rymma ifrån, det är detta 
som har blivit huvudmomentet i diskussionerna. Johansson menar att huvudmomentet bör 
vara humanitet istället då det handlar om människor som avtjänar dessa fängelsestraff 
(Uppdrag granskning, 2006).  
 För att de utredare som tillsattes att utreda alla rymningar under år 2004 skulle få en bild 
av ett säkert fängelse åkte de till Nederländerna och deras säkraste fängelse i Vught. Detta 
fängelse är Europas säkraste fängelse och det är minimal kontakt mellan de intagna och den 
personal som arbetar där. B. Molenkamp är direktör på detta fängelse och ger en beskrivning 
av vad som är lite speciellt med att avtjäna sitt fängelsestraff i detta fängelse:  
 
  Vi har i stort sett samma program som i ett vanligt fängelse. Men en tydlig 
  skillnad är till exempel restriktionerna vid besöken. De sker i princip bara 
  bakom glas. En gång i månaden får man hälsa i hand. Besökarna kontrolleras 
  i förväg. De får inte ha kriminellt förflutet. Man kontrollerar internerna noga 
  ett par gånger om dagen för att se att de inte har otillåtna saker på 
  sig. Något annat som är speciellt här är att all kommunikation kontrolleras. 
  Telefonsamtal avlyssnas, förutom de med advokat eller liknande. Samtal 
  under besöken spelas in. Förs de på främmande språk översätts de. Vi har full 
  kontroll över vad som händer kring en intern (B. Molenkamp i Uppdrag 
  granskning, 2006).  
 
Molenkamp beskriver de människor som avtjänar fängelsestraffet som vanliga människor, de 
ser ut som du och jag, men när akterna om dem läses kan förskräckelsen sättas in. Dessa 
människor är inga vanliga människor som sitter av dessa fängelsestraff (Uppdrag granskning, 
2006).  
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7. Analys 
 Syftet med denna studie har varit att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
undersöka hur begreppet fängelsestraff som straffpåföljd, konstrueras i media, utredningar 
och rapporter. I det material som undersökts i denna uppsats har det framkommit att diskursen 
om begreppet fängelsestraff kan delas in i fyra olika diskursgrupper för att besvara uppsatsens 
frågeställning som är: ”Hur talar, tänker och skriver människor i samhället om begreppet 
fängelsestraff?”. Den första diskursgruppen är ”Diskursen om alternativ till institutionellt 
fängelsestraff” där det skett en ersättning av det renodlade fängelsestraffet. Den andra 
diskursgruppen är ”Diskursen om fängelsestraff och samhället” där samhället speglar 
fängelsestraffet. Den tredje är ”Diskursen om fängelsestraff och rehabilitering” som det är 
mycket tal om, kanske inte lika mycket handling enligt vissa människor. Den fjärde 
diskursgruppen är ”Diskursen om fängelsestraffet ingen rymmer ifrån” där det handlar om att 
fängelsestraffet inte ska vara något som det går att smita ifrån och en allt hårdare kontroll.  
 För att få en bild av vad kriminalvård och fängelsestraff handlar om i Sverige beskriver 
KV sitt uppdrag, som är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället, samt att 
denna trygghet och säkerhet ska vara till för dem som arbetar inom KV och för de intagna. 
Målet med dessa förebyggande åtgärder inom säkerheten är att KV ska förhindra rymningar 
och avvikelser, se till att de intagna inte begår nya brott under tiden som de avtjänar 
fängelsestraffet, förhindra att droger florerar på anstalterna och undanröja riskerna för våld 
eller hot om våld. För att kunna uppnå målet är det viktigt att det finns en god fysisk 
säkerhetsmiljö och att det finns tillgång till teniska hjälpmedel som larm och kameror. Detta 
är uppdraget och målet som KV har kring fängelsestraffet. Men fängelsestraffet kan innebära 
mer än bara detta uppdrag och mål som uppkom i materialet där diskurserna finns.  

7.1 Diskursen om alternativ till institutionellt fängelsestraff 
 ”Istället för fängelsestraff” menar att en person får sitta av sitt straff på ett annat ställe än 
på ett fängelse. Kontraktsvården som beskrivs blir ett fängelsestraff då den dömda personen 
inte är på fängelset och avtjänar straffet utan är hemma och genomgår antingen olika 
behandlingsprogram eller program som KV har valt ut vid verkställandet av detta straff. Det 
handlar här om att straffet ska vara rehabiliterande i synpunkten att bli av med ett 
missbruksberoende. Men trots att straffet inte avtjänas i fängelse har det fortfarande kontroll 
över människan som individ genom de regelbundna kontroller från personal som också 
förekommer under avtjänande av fängelsestraff:  
 
  Olika former av behandling kan komma ifråga, från dagliga besök på klinik 
  till sluten vård.  Behandlingsformen ska stå i relation med hur allvarligt 
  brottet bedöms. Det vill säga att för ett lindrigare brott kan inte sluten 
  behandling komma ifråga men samtidigt ska vårdbehovet styra            
  behandlingsformen (Ohlsson, 1997 s.11)  
 
Citatet ovan visar på att behandlingsformen som personen ska få måste stå i relation till 
brottet, detta påminner om hur fängelsestraffet står i relation till brottet. Skulle den dömda 
personen dömas till sluten vård är denne inlåst på exempelvis ett behandlingshem istället för 
på ett fängelse och den dömda personen har sitt hem som fängelsets murar medan personen 
befinner sig i hemmet. Då personen avtjänar sitt fängelsestraff med fotboja sker liknande 
kontroll över personen som vid kontraktsvården och här har personen ett strikt tidsschema att 
följa. Istället för att det är fängelsepersonal som övervakar personen med fotboja, är det 
fotbojan som talar om vad den dömde personen gör och befinner sig enligt tidsschemat. 
Hemmet blir fängelsestraffets murar och kontrollen sker över människan med fotbojan. Då en 
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person avtjänar fängelsestraffet med fotboja måste denna person ha tillgång till sysselsättning, 
exempelvis arbete eller en pågående utbildning. Då en person befinner sig på arbetet och har 
fotboja blir arbetet fängelsets murar och kontrollen över en person sker via arbetsgivare och 
fotbojan med hjälp av tidsschemat. Genom att personer också kan avtjäna sina sista månader 
av ett längre fängelsestraff med fotboja, flyttas denna person från ett fängelsestraff till ett 
annat fängelsestraff i form av deras eget hem och arbete utgör fängelsets kontroll (om det är 
den sysselsättningen de har). Att även fotbojan kan ta bort den frihet som en dömd person 
hade innan straffet utdömdes kan utläsas av följande citat: 
 
  Jag skulle hellre ha suttit inne, faktiskt. Jag tror att man har mer frihet där, hur 
  konstigt det än kan låta. Där utsätts man inte för frestelser, det finns gym och 
  så. Hade det gått att lösa ekonomiskt så hade jag hellre hoppat in, men idag 
  hade det betytt personlig konkurs (Johansson, 1997 s.6).  
 
I BRÅ-rapporten Fängelse i frihet (2003:4) finns det att läsa att personer som valt att avtjäna 
fängelsestraffet med fotboja inte anser att kontrollerna varit allt för besvärande dock finns de 
som anser att med fotboja gör att en person blir fånge i sitt eget hem och att denne inte ens 
kan gå ut med sopporna utan att vara övervakad. Det är enligt rapporten viktigt att komma 
ihåg att en person med fotboja ska betraktas som frihetsberövad och kontrollen är till för att 
personen inte ska missköta sig under fängelsestraffetts avtjänande med fotboja. Denna fotboja 
ska i samma stund som det är väldigt kontrollerat vara en del av återanpassningen till 
samhället från fängelsestraffet och samtidigt ska denna ersättning av fängelsestraffet göra att 
återfallen ska minska till brott. I den mening som fängelsestraffet används då det beskriver 
ersättningarna av fängelsestraff gör att fängelsestraffet flyttas från en fast punkt till en annan 
och att betydelsen flyttas från att vara kontrollerad av fast personal på ett fängelse till att vara 
kontrollerad av personal som kommer hem till dig eller av den teknik som idag finns att tillgå.  

7.2 Diskursen om fängelsestraff och samhället 
 Att fängelsestraffet har en sammankoppling med samhället syns lite i de olika delarna i de 
diskurser jag använt som material. Inom det vanliga fängelsestraffet sker hela tiden 
inskränkningar och förbud som gör att det blir en hårdare stämning och detta klimat finns i 
fängelsestraffet som en bild hos allmänheten. Att det hela tiden i samhället förekommer 
maktutövning av olika slag gör att makten kan bekräftas genom fängelsestraffet och gör att 
frågan finns om fängelsestraffet är en större politisk diskurs än en diskurs där själva 
fängelsestraffet får komma till sin rätt i diskussioner. Samhället försöker att vara ett humant 
samhälle med humana förhållanden till fängelsestraffet, men istället för den humanitet som 
många vill se inom fängelsestraffet flyttas bara betydelsen från fängelsestraff med murar och 
inlåsning till fängelsestraff med andra medel än vad vi är vana vid. Citatet nedan visar på att 
människor är villiga att ha en diskurs där fängelsestraffet sker med andra medel: 
 
  Vi borde få lite friare händer att utveckla alternativ till fängelse /…/ Jag tror 
  att man måste tänka i mer flexibla termer. Varför måste man avtjäna fängelse 
  kollektivt, när man till exempel kan sitta i fängelse hemma? (Meyer, 2004 
  s.11). 
 
Diskurserna handlar om att förflytta fängelsestraffet till andra platser än fängelset därför att 
fängelsestraffet kommer att kunna avtjänas på många andra platser än bara i hemmet och på 
arbetet. Överallt som en person med exempelvis fotboja går och befinner sig är det ett 
fängelsestraff som avtjänas. Den flexibilitet som ska finnas i samhället finns även inom 
fängelsestraffet vilket gör att det avspeglar sig från samhället. Det fängelsestraff som 
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samhället har skapat kan komma leda till att personer avtjänar fängelsestraffen öppet och 
överallt i samhället:  
 
  I det perspektivet är det kanske inte så konstigt om politiker och andra 
  makthavare förespråkar den gamla tidens ordning med arbetsläger, 
  fängelseöar, längre interneringar, barnfängelser, livstidsstraff och ja, till och 
  med dödsstraff (Maldaner, 1998 s.28).  
 
I citatet ovan ses en tydlig diskurs att den så kallade ”den gamla ordningen” kan komma att 
bli allt mer populär. Samhället kan ses som hårdare och fängelsestraffen ska bli hårdare. 
Arbetsläger och fängelseöar ska göra att fängelsestraffen är till för de värstingar som ska 
avtjäna dem. Det hårda klimatet i samhället vänds mot de personer som ska avtjäna 
fängelsestraffet genom att placera dem i arbetsläger eller på fängelseöar.  

7.3 Diskursen om fängelsestraff och rehabilitering  
 ”Rehabilitering” är ett begrepp som kommer upp i vissa diskurser om fängelsestraffet, 
men det är inte rehabiliteringen i sig utan det är den uteblivna rehabiliteringen som diskuteras. 
Ett fängelsestraff ska vara en rehabilitering från något fel hos en människa och början på 
något nytt, men rehabiliteringen kan vara svår att genomföra då en person som avtjänar 
fängelsestraffet inte vill vara med om någonting som har med fängelsestraffet att göra och 
bara tänker på att vilja ta sig ut. Det har kommit att bli den rehabilitering som finns då 
personer avtjänar fängelsestraffet många gånger uppfostrar varandra och denna uppfostran 
kan många gånger vara medborgarskapet innanför murarna. Fängelsestraffet är en garanti för 
att en person har blivit medborgare i samhället innanför murarna. Jerzy Sarnecki, 
kriminologiprofessor vid Stockholms universitet, menar att fängelsestraffet kan ses som en 
hämnd mot dem som begått ett brott. Denna hämnd Sarnecki talar om kan komma att göra att 
de som avtjänar sina fängelsestraff känner att denna hämnd formar deras fängelsestraff till 
någonting de absolut inte förtjänar och den rehabilitering de ska genomgå inte har någon 
effekt. 

7.4 Diskursen om fängelsestraffet ingen rymmer ifrån  
 ”Fängelsestraffet ingen rymmer ifrån” är de nya säkerhetsfängelserna som ska byggas i 
Sverige. Ett superfängelse eller ett säkerhetsfängelse är inget fängelsestraff i sig, men 
fängelsestraffet påverkas av hur och var fängelset är. Fängelsestraffet handlar om säkerhet och 
om en förvaring som kanske bör ändras till att vara ett belöningssystem eller liknande som 
citatet nedan beskriver: 
 
  /…/ bonussystem, där man som intagen själv kan påverka sin situation och 
  där tydliga konsekvenser finns, skulle skapa ett betydligt bättre anstaltsklimat 
  /…/ skulle även innebära ett större och mer aktivt deltagande i olika 
  verksamheter som kan fungera rehabiliterande (Andersson, Johnsson, 
  Nilsson, 2004 s.38).  
 
Skulle fängelsestraffet bli ett bonussystem skulle fängelsestraffet mer komma att handla om 
ett tävlande för de intagna och inte om rehabilitering anser jag. Det aktiva deltagandet i sitt 
eget fängelsestraff skulle inte ge den önskande effekten som bonussystemet egentligen vill att 
det ska få. Fängelsestraffet är bara en del av en hel kedja som ska påverkas och ska denna del 
påverkas genom att de intagna har ett bonussystem att följa och inte en rejäl rehabilitering kan 
diskursen gå till att fängelsestraffet blir säkrare och säkrare och kanske till slut ett 
superfängelsestraff som bara innebär säkerhet och ingen humanitet. Justitieminister Thomas 
Bodström var den som myntade begreppet ”Superfängelse” och han menar att det skulle 
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behövas för att kunna skydda allmänheten och för att fångar inte ska kunna rymma. Detta 
superfängelse innebär samtidigt en inverkan på de personer som avtjänar sina fängelsestraff 
genom att säkerheten inkräktar på integriteten. Genom att fängelserna blir allt säkrare 
avhumaniseras de och gör att fängelsestraffet avpersonifierar de som avtjänar fängelsestraffet, 
detta görs genom att personliga tillhörigheter inte får finnas i de intagnas tillvaro. Genom att 
avpersonifiera de intagna kan makten över dem växa från dem som arbetar på fängelserna. De 
har makten över både tingen och personen. Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) 
genomsyras mycket av säkerhet. Kontrollen och säkerheten är det som under alla slags 
fängelsestraff som måste bli bättre och ses över. Fängelsestraffet beskrivs som något som kan 
ersättas på olika vis från fängelse till fotboja eller kontraktsvård. Men att fängelsestraffet hela 
tiden ska finnas att gå tillbaka till om det är så att den dömda personen inte följer de kriterier 
som finns för fotboja eller kontraktsvården. Samtidigt som det finns i bakgrunden av 
avtjänandet med andra metoder ska fängelsestraffet bli säkrare och anpassningen till 
platstillgång och säkerhetskrav. Fokuseringen av ett fängelsestraff ska ligga på att uppnå 
största möjliga skötsamhet vilket vidare kan leda till den kontroll som många gånger kan 
anses vara extrem och att den personliga integriteten kommer att få ge vika är något ingen kan 
göra något åt. Är det så att fängelserna ska bli säkrare och kontrollen större av dem som 
avtjänar fängelsestraffet kan inte den personliga integriteten vara det som kan stoppa denna 
utveckling.  

7.5 Slutanalys  
 Genom att diskurserna om fängelsestraff kan se olika ut gör det att 
socialkonstruktivismens perspektiv kan kopplas samman med detta för att påvisa hur det är vi 
människor som hela tiden skapar dessa diskurser och gör att de kan leva vidare och förändras. 
Fängelsestraffet är en social institution som människan skapade och byggde upp på 1600-talet 
och har vidareutvecklats fram till idag. Det handlade mer om fysiska straff till en början innan 
de rena institutionerna och faktiska fängelserna som växte fram på 1800-talet. Fängelsestraffet 
kom att förändras då samhället blev mer kapitalistiskt och strikt var fängelsestraffet tvunget 
att följa efter och människorna i samhället var de som skapade denna sociala institution som 
fängelsestraffet innebar. Då fängelsestraffet följer samhällets konstruktion och samhällets 
språk visar det på att ju hårdare ett samhälle är desto hårdare blir också fängelsestraffet i sig. 
Då människorna lever med språket och konstruerar sin verklighet genom användandet av 
begrepp kan det leva vidare och föras vidare. Men under vägen då samhället förändras och 
människorna inte använder begrepp längre dör de ut eller ersätts de av det nya och modernare 
begreppet. Socialkonstruktivisterna menar att ett begrepp enbart överlever så länge som 
människorna använder detta begrepp och att de begrepp vi använder oss av kan ha olika 
betydelser under en viss tid. Ett exempel på detta skulle kunna vara att avtjäna ett 
fängelsestraff på ett tukthus säger vi inte, vi använder inte detta begrepp, utan idag är det på 
ett fängelse eller en anstalt som KV vill kalla fängelserna. Detta kan göra att fängelsestraffet 
inte kommer att inneha sin innebörd i framtiden då begreppet ”Superfängelse” nu är myntat 
av justitieminister Thomas Bodström. Det som har följt med fängelsestraffet under en stor del 
av historien är rehabiliteringsideologin. Denna rehabilitering har många gånger fått byta 
skepnad och idag menar vissa att den inte ens existerar medan KV vill påvisa att den finns och 
att rehabiliteringen är en fungerande del inom fängelsestraffet. Beroende på hur vi använder 
begreppen i en diskurs förstås vi olika av olika människor trots att de människor vi talar eller 
skriver till har vuxit upp med ett liknande språk. En diskurs som visar på detta är B. 
Molenkamps i Uppdrag granskning (2006): 
 
  Vi har i stort sett samma program som i ett vanligt fängelse. Men en tydlig 
  skillnad är till exempel restriktionerna vid besöken. De sker i princip bara 
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  bakom glas. En gång i månaden får man hälsa i hand. Besökarna kontrolleras 
  i förväg. De får inte ha kriminells förflutet. Man kontrollerar internerna noga 
  ett par gånger om dagen för att se att de inte har otillåtna saker på 
  sig. Något annat som är speciellt här är att all kommunikation kontrolleras. 
  Telefonsamtal avlyssnas, förutom de med advokat eller liknande. Samtal 
  under besöken spelas in. Förs de på främmande språk översätts de. Vi har full 
  kontroll över vad som händer kring en intern (B. Molenkamp i Uppdrag 
  granskning, 2006).  
 
Han menar i den första meningen att det är i ett fängelse som alla andra avtjänar sina 
fängelsestraff i och anser inte att det är stor skillnad, men sedan kommer det fram att det var 
en skillnad som var stor och fängelsestraffet innebär kontroll och säkerhet, inte humanitet som 
exempelvis Sveriges fängelser försöker att eftersträva.  
 I Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54) skriver de att fängelse är byggnaderna med 
omkringliggande områden där de som avtjänar sitt fängelsestraff placeras, men fängelse är 
även själva straffet den dömde avtjänar. Detta visar på att vissa inte skiljer på vad som är 
fängelse, själva institutionen och fängelsestraff, som är själva straffpåföljden. Det kan göra att 
missförstånd och förvirring uppstår, dock är det detta lite som jag vill påvisa i denna analys. 
Fängelset representerar en hel del hur fängelsestraffet ser ut och hur människor konstruerar 
detta begrepp och även hur fängelsestraffen ska avtjänas i framtiden.  
 Säkrare fängelser ska bli säkrare och de dömda personer som ska kunna klara sig själv ska 
kunna övervakas genom fotboja eller i framtiden kanske inte ens det då tekniken hela tiden 
utvecklas. Även om fängelsestraffen idag handlar till stor del om samma saker och principer 
som det gjorde på 1600 eller 1700-talet, präglas fängelsestraffet idag mer på hur fängelserna 
är konstruerade. Är konstruktionen den att fängelsestraffet ska avtjänas hemma, då är 
fängelset hemmet och ska fängelsestraffet avtjänas på ett superfängelse genomsyras det av en 
superkontroll av de intagna. Diskursen som finns i materialet till denna uppsats visar på att 
fängelsestraffet inte behöver vara ett renodlat fängelsestraff för att kunna kallas fängelsestraff 
utan det konstrueras utefter vart straffet ska avtjänas.  
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8. Slutdiskussion  
 Syftet med denna studie är att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka hur 
begreppet fängelsestraff som straffpåföljd, konstrueras i media, utredningar och rapporter. 
Uppsatsens frågeställning har varit: ”Hur talar, tänker och skriver människor i samhället om 
begreppet fängelsestraff?”. Genom att jag har kunnat få fram olika diskurser och kunnat 
analysera dem med hjälp av diskursanalysen som var uppsatsens huvudmetod anser jag att ett 
tillfredsställande resultat har getts denna uppsats och svar har kunnat ges på uppsatsens 
frågeställning genom de fyra olika diskursgrupperna ”Diskursen om alternativ till 
institutionellt fängelsestraff”, ”Diskursen om fängelsestraff och samhället”, ”Diskursen om 
fängelsestraff och rehabilitering” och ”Diskursen om fängelsestraffet ingen rymmer ifrån” 
 Då denna uppsats har en metod som är diskursanalys har inga personer förekommit i 
denna undersökning ”face to face”. Utan det är genom texter och genom TV-program som de 
har fått figurera med åsikter och tankar. En framtida undersökning skulle kunna innebära att 
fråga personer som avtjänar fängelsestraff vad det innebär för dem och hur de använder 
begreppet fängelsestraff. Under TV-programmet Uppdrag granskning (2006) menade Bengt-
Göran Johansson som är fängelsepastor på Kumlaanstalten, att bilden av ett fängelsestraff 
skiljer sig mycket beroende på vilket perspektiv en person ser det ifrån. Om det är en person 
som är intagen och ser på fängelsestraffet inifrån och ut ser det annorlunda ut än om en person 
ser på det utifrån och in exempelvis då en politiker eller en icke dömd person.  
 Uppsatsens titel kommer att presenteras och förklaras lite närmare här. Titeln på uppsatsen 
är ”Från ´Öga för öga, tand för tand´ till Superfängelse – En diskursanalys om fängelsestraff”. 
Denna titel vill jag att den återspeglar en historia vi har haft där de fysiska straffen och 
vedergällning är det som var viktigast tiden innan de institutioner vi senare kom att kalla 
fängelser växte fram. Vi har gått från att kalla fängelser och fängelsestraff för tukthus, 
arbetshus till fängelser, anstalter och det senaste begreppet är superfängelser. Vad ett fängelse 
kallas och vad det står för anser jag återspeglar hur vi använder begreppet fängelsestraff. Då 
det kallades tukthus skulle människor intagna på dessa tuktas till ett normalare liv och 
arbetshusen kan kopplas samman med att människor intagna där skulle arbeta samtidigt som 
det var en straffpåföljd. Superfängelse som används som begrepp kommer att, menar jag, leda 
till att begreppet fängelsestraff kommer att användas på ett annorlunda vis i framtiden då 
fängelsestraffet kommer att innebära superkontroll, bestå av supersäkerhet och 
avhumanisering.  
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