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                      Sammanfattning: 

 

Syftet med uppsatsen har varit att belysa fenomenet ”mucksjuka” som kan 

drabba en intagen på fängelset när denne närmar sig frigivning, samt att svara på 

varför intagna på anstalter drabbas av detta fenomen. Den intagne har en tendens 

att hamna i ett depressivt, stressigt, oroligt och otåligt tillstånd. Till min hjälp 

har jag använt mig av olika teorier om institutioner, stress, stigmatisering och 

disciplinering, och hur livet i ett fängelse i Sverige kan se ut. Jag har även 

genomfört kvalitativa intervjuer av intagna och personal på olika anstalter. 

Resultatet visar att de intagna drabbas av detta fenomen av olika anledningar. 

Det finns de som är stressade och otåliga för att de vill tillbaka till den 

kriminella livstilen som kanske ledde till att de hamnade i fängelset i början, 

medan det finns de som vill ändra sin livsstil och är oroliga för att de inte vet hur 

de ska lyckas med det. Inte sällan drabbar mucksjuka personer som har suttit en 

lång tid i fängelset och är institutionaliserade. De som har mycket att ordna inför 

frigivningen kan vara mer oroliga inför framtiden än andra, och på lång sikt 

utveckla ett närmast negativt stresstillstånd, medan de som vet och har ordnat 

inför framtiden kan vara mer otåliga och stressade. 

 

 
Nyckelord: Mucksjuka, Institutioner, Stress, Kriminalvård, Mortifikation, 

Stigmatisering  
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Inledning 
 

Bakgrund  

 

I anstalter brukar många av de intagna uppleva någonting som i fängelset fått benämningen 

mucksjuka. Mucksjuka är att likna vid ett slags ”tillstånd” då de intagna, en kort period innan 

villkorlig frigivning, känner sig något nedstämda, oroliga och ängsliga. Intagna hamnar i ett 

tillstånd där de känner sig stressade inför återgången till livet i frihet. För somliga grundar sig 

stressen och otåligheten i att de planerar att återgå till den livsstil som möjligen var orsaken 

till att de hamnade i fängelse från första början. Då finns det naturligtvis fog för frågan: varför 

vill en intagen tillbaka till något som orsakade fängelsestraffet? Andra längtar till friheten 

med anledning av att de har tröttnat på fängelset och de bär på en längtan att kunna leva ett liv 

som är mer förenligt med samhällsnormerna. Problemet är att de inte sällan saknar kunskap 

och erfarenhet hur det ska låta sig göras. För många som sitter i fängelse är det som definieras 

som ett ”vanligt” liv främmande. De har inte levt det livet förut, och när de har tröttnat på 

livet i fängelset vill de ändra på sin livssituation men de vet inte hur det ska lyckas med det. 

Därför kan följden bli att de intagna hamnar i ett destruktivt tankettillstånd ju närmare 

frigivning de kommer. I filmen ”Nyckeln till frihet” från 1994, som utspelar sig i ett fängelse 

finns en karaktär och rollfigur som kallas för Abe. Intagne Abe frigavs efter att ha avtjänat 

närmare 30 år i fängelset och skulle börja ett nytt liv i samhället. Men Abe hade blivit 

institutionaliserad och klarade inte livet på utsidan. Han klarade inte pressen och alla de krav 

och förväntningar som ställdes på honom som en medborgare av samhället, varpå han begick 

självmord genom att hänga sig. Sambandet mellan mucksjuka och att ta livet av sig kan verka 

vidsträckt, men berättelsen belyser just att mucksjuka är ett resultat av att intagna står inför en 

livsförändringssituation som kan påverka dem på ett negativt sätt.  

 

Det som fångade mitt intresse avseende fenomenet och som fick mig att vilja skriva uppsatsen 

är att mucksjucka kan uppfattas tvetydigt. En medborgare som lever enligt samhällsnormerna 

och inte är insatt i hur fängelset och fängelsesystemet fungerar, kan möjligen tänka: ”hur 

kommer det sig att en intagen kan känna sig nedstämd och orolig när friheten närmar sig? 

Mucksjukan är ur ett perspektiv paradoxalt. Ju närmare friheten de intagna kommer, desto 

mer visas ett depressivt beteende upp; varför blir det så? Det paradoxala i fenomenet har 

fångat mitt intresse och fått mig att vilja undersöka de faktorer och omständigheter som 

omgärdar muckarsjuka. 

 

Enligt en registerstudie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften 

Journal of Clinical Psychiatry, löper personer som suttit i fängelse 18 gånger högre risk att 

begå självmord, jämfört med lokalbefolkningen. Den här studien ger inga svar på vad det kan 

bero på. En möjlig förklaring är att de som suttit i fängelser inte har sökt eller fått vård för 

sina depressioner, och att de därmed skulle vara underbehandlade, menar en överläkare som 

varit delaktig i genomförandet av studien. Studien väcker ett intresse för detta arbete då en 

förankring med fenomen mucksjuka kan möjliggöras.  

 

 

Inför denna uppsats, när jag började undersöka litteratur och artiklar blev jag förvånad över att 

det inte fanns så mycket att ta del av gällande detta fenomen. Min uppsats handlar dock inte 

om någonting nytt. Fenomenet mucksjuka har sannolikt funnits sedan fängelsesystemets och 

andra institutioners början. Kan det vara så att ämnet inte är uppmärksammat för att det inte 
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anses vara viktigt att belysa tillstånden för de som begått brott, eller är mentalt sjuka? 

Människor bryr sig helt enkelt inte? Min förhoppning är att denna uppsats ska 

uppmärksammas i syftet att skapa en ökad förståelse för konsekvenserna av att befinna sig på 

en institution, och förhoppningsvis öka medvetenheten hos läsaren.   

 

Syfte & frågor 

  

Syftet med uppsatsen är att belysa mucksjuka- ett fenomen som uppstår i anstalter. Vidare vill 

jag även förklara hur en institution ”tar död” på den intagnes identitet och de ting som den 

intagne associerar till sin personlighet och den han är som människa. Institutionen ”skalar av” 

individen och gör honom till ett objekt för att bättre passa in i fängelsesystemet. Ibland så till 

den grad att den intagne även börjar se sig själv med samma ögon. När den intagne sedan 

närmar sig frigivningen hamnar han i en identitetskris. 

 

Ur de intagnas och fängelsesystemets perspektiv, hoppas jag kunna vidga synsättet på 

fenomenet mucksjuka. 

 

Mina frågeställningar är:  

 

*Vad är mucksjuka? 

  

*Varför känner de intagna mucksjuka?  

 

*På vilket sätt uttrycker sig mucksjuka hos de intagna?  

 

Kriminalvård – livet i fängelse 

Denna beskrivning är taget ur kriminalvårdens broschyrer och fakta blad, och är deras 

framställning av hur en vanlig dag för en intagen kan se ut. 

 

En vanlig dag i fängelset 

Kriminalvården beskriver i en av sina broschyrer hur en vanlig dag på den slutna anstalten 

Västervik norr kan se ut, och de använder sig av ”Lasse”, en intagen på Västervik.  

 

08.00 God morgon! 
Lasse har redan gått upp när personalen kommer och öppnar celldörren klockan 08.00. Nu 

kan han gå på toaletten, tvätta sig och äta frukost innan det är dags att börja jobba. Toaletterna 

och tvättrummen är gemensamma för alla på avdelningen och frukosten äts i gemensamt kök. 

Personalen ser till att alla kommer upp. Någon enstaka vill ligga och dra sig. 

 

 

08.30 Arbete 
Sex timmar om dagen, fem dagar i veckan arbetar Lasse med att montera skruvar i en form. 

Skruvarna ska sedan pulverlackas. Arbetet är ett av många underleverantörsjobb som intagna i 

kriminalvården utför åt Krimprod och dess kunder. Krimprod är den del av kriminalvården 

som skapar sysselsättning för de intagna.  
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11.30 Lunch 
Lasses avdelning har självförvaltning. Det betyder att Lasse och de andra intagna sköter 

hushållet på egen hand, från planering av budget och inköp av råvaror till diskning. I själv-

förvaltningen ingår också städning och tvätt. Idag blev det currykyckling och ris och en 

glasspinne till efterrätt. 

 

12.00 Promenad 
Alla intagna har rätt till minst en timmes utevistelse om dagen. På vinterhalvåret är 

promenaden, som utevistelsen kallas, mitt på dagen för ljusets skull. På sommaren blir det 

ofta både en lunchpromenad och en kvällspromenad. Ofta blir det bollsport. 

 

14.15 Hämtning 
På eftermiddagen två dagar i veckan läser Lasse in missade betyg i svenska och matte i anstal-

tens lärcentrum, som är kriminalvårdens studieorganisation för klienter. Två andra efter-

middagar i veckan deltar Lasse i behandlingsprogrammet ETS, Enhanced Thinking Skills, 

ungefär förbättrad tankeförmåga på svenska. Tillsammans med sju andra intagna tränar han 

problemlösning, sociala färdigheter och självkontroll. Idag hämtas Lasse för ett samtal med 

sin kontaktman om planeringen inför en permission. Det blir en av många promenader genom 

anstaltens korridorer.  

 

14.20 Samtal 
Alla intagna har en särskilt utsedd kriminalvårdare som kontaktperson. Tillsammans med 

denne planerar Lasse allt som rör verkställigheten. Mycket av planeringen handlar redan från 

början om förberedelser för frigivningen. Idag ska en permission planeras, men samtalet 

handlar också om hur det går med avbetalningen av en skuld som Lasse har till kronofogden. 

Att Lasse ska göra det är beslutat i den plan för verkställigheten som han själv har varit med 

om att ta fram. 

 

17.00 Besök 
Lasses flickvän kommer på besök. För det mesta blir det en gång i veckan. Ibland har det 

funnits ledig tid så att det räckt för två besök samma vecka, men det är ovanligt. Besöken av 

nära och kära är populära. 

 

19.30 Kvällsfika 
På grund av besöket blev det ingen träning ikväll. På kvällarna är tiden före inlåsning knapp, 

och ofta är det antingen eller som gäller. Besök eller träning. Bastu eller promenad. En stunds 

läsning eller möte med en frivilligorganisation som besöker anstalten. Det som brukar hinnas 

med varje kväll är ett eller två telefonsamtal och lite biljard eller kortspel med medintagna. 

Och lite kvällsmat förstås. Ett par mackor att ta med in i cellen behövs för att inte behöva vara 

hungrig efter filmen på tv.  

 

20.00 Ensam i cellen 
Klockan 20.00 låses celldörren för natten och fängelsets dagpersonal ersätts av nattpersonal.  

Lasse är nu inlåst i tolv timmar. 
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Klienter i fängelse 

Varje dag finns det cirka 5 000 intagna i fängelse. En del av klienterna är dömda till kortare 

straff, andra till längre, så varje år passerar nära 10 000 personer genom svenska fängelser. 

Det kortaste fängelsestraffet är 14 dagar och det längsta är livstids fängelse. Intagna som 

döms till fängelse i mer än en månad avtjänar normalt två tredje delar av strafftiden i fängelse. 

Därefter blir klienten villkorligt frigiven. Det innebär vanligen att frivården övervakar 

klienten under ett år. Personer dömda till livstids fängelse kan tidigast efter tio år ansöka om 

tidsbestämning av fängelsestraffet. Kriminalvården har särskilda fängelser för kvinnor. Varje 

dag är det ungefär 300 kvinnor som sitter i fängelse. För ungdomar i åldern 18-21 år finns 

särskilt anpassade platser. Klienter i fängelse har rätt till besök och att hålla kontakten med 

sina anhöriga och vänner. De personer som klienten vill ha kontakt med måste dock alltid ge 

sitt samtycke till kontakt och besök. Många som sitter i fängelse har barn. För att stödja dem i 

sin roll som förälder erbjuder Kriminalvården bland annat studiecirklar i föräldraskap. På 

varje fängelse finns ett barnombud som värnar om barnen. 

 

Utbildning 

Kriminalvårdens lärcentrum är unikt i sitt slag vid internationella jämförelser. Genom att 

studierna bedrivs både på distans och med lärare på plats kan klienterna välja mellan mer än 

hundra olika kurser. Lärcentrum erbjuder vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial 

nivå och undervisning i svenska för invandrare. Kriminalvården utfärdar betyg i över 2 000 

kurser om året, för över 1 000 individer. Det kan också finnas möjlighet att gå en 

högskoleutbildning eller en arbetsmarknadsutbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Eftersom många klienter inte har en komplett skolgång bakom sig är det positivt att allt fler 

intagna väljer att studera. 

 

Tiden i fängelse 

Klienter i fängelse har sysselsättning i upp till åtta timmar per dag och den utgår från 

klientens behov och motivation. Sysselsättningen består av behandling, utbildning och arbete. 

Ersättningen är 11 kronor i timmen. Dessa pengar kan klienten använda vid inköp i kiosken 

där det säljs tidningar, godis, fika och telefonkort. 

 

Arbete 

Genom att arbeta får klienterna både sysselsättning och kunskap som underlättar deras inträde 

på arbetsmarknaden efter frigivning. Arbetet ska bidra till eget ansvarstagande och träna 

sociala och yrkesmässiga färdigheter. Klienterna har olika behov och möjligheter och därför 

måste det finnas ett varierat utbud av arbeten - från enklare montering och förpackning till 

mer avancerade arbeten som kräver modern teknik och stor yrkeskunskap.Visst arbete sker på 

uppdrag av leverantörer som anlitar Kriminalvården i sin tillverkningsprocess. 

 

Fritid 

Den strukturerade programverksamheten med arbete, utbildning och behandling pågår dagtid 

måndag-fredag och ersätts med cirka tio kronor/timme. Övrig tid i anstalt är fritid. Bland 

fritidsaktiviteterna kan nämnas fysisk träning, motion, studiecirklar och besök från 

frivilligorganisationer. Till fritiden kan också de privata besöken räknas. 

 

Behandlingsprogram 

Kriminalvården bedriver olika behandlingsprogram och de riktar sig till olika målgrupper. De 

är till för klienter dömda för våldsbrott, sexualbrott eller som missbrukar droger. Andra riktar 

bara in sig på det kriminella beteendet. Vissa program används enbart för kvinnor. 

Programmen är olika långa och bedrivs på olika sätt; en del i enskilda samtal, men de flesta i 
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grupp. Syftet att minska återfall i brott och vår uppgift är att ge rätt behandling till rätt person. 

En stor andel av klienterna inom Kriminalvården deltar i behandlings program. Forskning har 

visat att det är mycket viktigt att klienterna fullföljer programmen eftersom risken annars kan 

öka för att de återfaller i brott. Detta är mest framgångsrikt inom frivården där 85 % går klart 

påbörjad behandling. Det kan jämföras med 80 % för klienter i fängelse 

Utslussning 

Fängelserna är indelade i tre olika säkerhetsklasser. Klass 1 har högst säkerhetsnivå och 3 

lägst. Det som avgör klassningen är bland annat förmågan att motstå rymningar och 

fritagningsförsök, samt förmågan att klara av svårhanterliga klienter. När strafftiden går mot 

slutet byter klienten ofta till ett fängelse med lägre säkerhetsklass. Detta är ett led i att 

förbereda personen för ett liv i frihet. Det finns också fyra särskilda utslussningsåtgärder – 

frigång, vårdvistelse, utökad frigång och att bo i halvvägshus – som hjälper till att förbereda 

klienten att komma tillbaka till samhället. Med utslussning menas de åtgärder som underlättar 

övergången mellan tiden i fängelse och livet i frihet. Byte av anstalt till lägre säkerhetsklass är 

en allmän utslussningsåtgärd. Det finns dessutom fyra särskilda utslussningsåtgärder. Dessa är 

frigång, vårdvistelse, vistelse i halvvägshus och utökad frigång. Utslussningen styrs av en 

risk- och behovsbedömning. Utslussningen bör ske stegvis; från högre till lägre säkerhetsklass 

till ett liv i frihet. Varje tillstånd till en särskild utslussningsåtgärd föregås av en utredning av 

den intagnes behov och förutsättningar att klara en vistelse utanför anstalt. Varje klient inom 

Kriminalvården får en individuell planering för sin verkställighet, det vill säga avtjänandet av 

straffet/påföljden. Verkställighetsplanen ska följa klienten som en röd tråd mellan häkte, 

anstalt och frivård. Frivården är ansvarig för att samordna verkställighetsplaneringen. Det 

innebär att frivården redan från början av fängelsestraffet ska finnas med i planeringen av 

verkställigheten och föreberedelserna för utslussningen från anstalten.  

Vårdvistelse  

Vårdvistelse innebär, att en intagen som har behov av vård eller behandling mot missbruk av 

beroendeframkallande medel kan få behandling i HVB-hem (hem för vård eller boende) eller i 

familjehem. Vården kan också gälla annat särskilt förhållande som kan antas ha samband med 

den intagnes brottslighet, till exempel våldsbenägenhet, spelberoende eller 

sexualbrottsrelaterat beteende. Vårdvistelsens längd avgörs av den intagnes 

behandlingsbehov. Han eller hon behöver inte ha avtjänat en viss tid av sitt straff för att 

beviljas vårdvistelse. Den intagne bör ha genomfört någon form av brotts- och 

missbruksrelaterad programverksamhet i anstalt eller på annat sätt visat att han eller hon är 

redo för att bearbeta sin problematik på det sätt som kommer att krävas under vårdvistelsen. 

Utökad frigång  

Utökad frigång innebär att en intagen under kontrollerade former avtjänar fängelsestraffet i 

sin bostad. Den intagne ska utföra arbete, delta i utbildning, få behandling eller delta i särskild 

anordnad verksamhet. Den intagne får inte lämna sin bostad annat än på särskilt bestämda 

tider för till exempel sysselsättning eller "fri tid". Utegångsförbudet kontrolleras bland annat 

med elektroniska hjälpmedel, så kallad fotboja. Den fria tiden kan efter hand utökas. Så 

småningom kan villkor om elektronisk kontroll i vissa fall helt upphöra, och kontrollen sker 

då istället på annat sätt. För att kunna beviljas utökad frigång måste den intagne ha avtjänat 

halva strafftiden, dock minst tre månader, av sitt straff. Han eller hon bör vara placerad i en 

anstalt med säkerhetsklass 3 när den utökade frigången påbörjas. Dessutom bör den intagne 

också ha genomfört permission med övernattning utan anmärkning för att beviljas utökad 

frigång. 
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Metod 
 

Disposition 

 

Uppsatsen består av en teoretisk del där olika teorier från olika forskare presenteras, och som 

kan kopplas till mucksjukans uppkomst och bakgrund. Teorin kompletteras med en empirisk 

del där kvalitativa djupintervjuer genomförts med intagna och personal på fängelset där 

svaren sammanfattats och redovisats, för att utifrån deras perspektiv ge en bild av fenomenet 

mucksjuka. Teorin och empirin vävs senare in i analysen där jag utifrån min uppfattning och 

med hjälp av forskarnas underlag och intervjudeltagarna, beskriver och ger svar på vad 

mucksjuka är och varför det finns. Förhoppningsvis ges läsaren en helhetsuppfattning kring 

fenomenet. Uppsatsen avslutas med bifogade bilagor där läsaren kan ta del av en mer 

detaljerad läsning av intervjuerna som genomförts med de intagna och personalen.  

 

Typ av undersökning 

Detta arbete bygger på kvalitativa data genom intervjuer med intagna och personal. Syftet 

med intervjuerna var att intervjupersonerna själva skulle få berätta om sina erfarenheter. Jag 

valde att inte avbryta dem då jag ville att de skulle berätta hur de själva uppfattar mucksjukan 

utifrån sina egna erfarenheter och att de skulle ge berättelsen en utfyllnad och detaljerad 

beskrivning utan att behövas avbrytas. 

 

Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 

förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att 

datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga 

såväl människors handlingar som dessa handlingars betydelser. Genom att med kvalitativa 

metoder sträva efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta, exempelvis hur 

en viss livssituation i sin helhet gestaltar sig.(Nationalencyklopedin(2014)) 

Intervjun har gått till så att jag undersökt vilka intagna som varit nära frigivning eller 

utslussning och frågat dem om de varit villiga att ställa upp på en intervju. Intervjuerna har 

varit personliga i den benämningen att jag och den intervjuade har varit i samma rum, ostörda 

och den har genomförts ansikte-mot-ansikte. Intervjuerna kan definieras som djupintervjuer 

eller mer personliga, där frågor och formuleringar följer den intervjuades ”tankebanor” och 

takt. Frågorna har varit strukturerade på det sätt att de består av mer öppna frågor då den 

intervjuade själv bestämmer arten av svar.  Jag har intervjuat fyra stycken intagna och tre 

stycken personal. Jag har använt mig av en mall med frågor, men vissa frågor har mer 

anpassats, beroende på hur diskussionen har gått, till stöd för uppsatsen. För de intagna har de 

viktigaste frågorna varit om de känner sig mucksjuka, hur det har känts fysiskt/psykiskt, vilka 

tankar som cirkulerar hos dem och om de känner att de fått någon hjälp från kriminalvården.  

 

Personalen som jag intervjuat jobbar alla på en öppen anstalt. För personalen har frågorna 

handlat om deras uppfattning om mucksjuka, om de ofta ser detta fenomen bland sina klienter 

samt vilka typer av klienter, som brukar känna sig mucksjuka och om det finns någonting de 

inom kriminalvården gör för att hjälpa dem som är drabbade 
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Urval och avgränsningar 

 

Kriminalvårdens 47 fängelser har olika säkerhetsklassificering, från 1 till 3, där 1 är den 

högsta säkerhetsklassen och 3 är den lägsta. Det övergripande syftet med olika säkerhets-

nivåer är att rätt intagen ska vara på rätt plats. Klassificeringen utgör den samlade 

säkerhetsnivån för respektive verksamhetsställe. Den hör också ihop med riskbedömningar 

som Kriminalvården gör för alla intagna. Anstalterna i klass 1 utrustas för att klara de mest 

riskfyllda intagna, medan andra intagna inte ska behöva sitta säkrare än vad som är 

nödvändigt. Det som avgör vilken klassning ett fängelse har är bland annat förmågan att 

motstå rymningar, förmågan att motstå fritagningsförsök och förmågan att hantera ett 

svårhanterligt klientel 

De intervjuade intagna är alla män mellan åldrarna 27-39, två av dem satt på den slutna 

anstalten Mariefred, en anstalt i säkerhetsklass 2 och har suttit mer än en gång i fängelse. De 

muckade även direkt från den slutna anstalten. De andra två satt på öppna anstalten Asptuna, 

med säkerhetsklass 3 och detta var deras första fängelsestraff. Den ena av dem kom till 

Asptuna ifrån en sluten anstalt, som en del av hans utslussning och de båda intagna på 

Asptuna skulle inte bli helt fria utan de skulle först ut på utslussning, den ena skulle ut på 

utökad frigång och den andra på behandlingshem. 

 

Deras strafflängd varierade mellan 6 månaders fängelsestraff och 7 års fängelsestraff och 

syftet med att de ska vara i olika åldrar och ha olika fängelsestraff var att bevisa att mucksjuka 

kan drabba alla.  

 

Personalen som intervjuades har jobbat inom kriminalvården i mer än tio år och deras tjänster 

inom kriminalvården har innefattat direktkontakt med de intagna.  

 

Etiska aspekter 

 

Jag har använt mig av Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer gällande de genomförda 

intervjuerna med intagna och personal. 

 

Regel 1 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projekt och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta.” 

 

Med detta menas att undersökningens syfte skall anges och en beskrivning ges av hur 

undersökningen i stora drag genomförs. Forskaren skall givetvis betona de vinster i fråga om 

ny kunskap etc. som forskningen i fråga kan komma att bidra till för att motivera till 

deltagandet. 

 

Denna regel har i detta arbete tillämpats genom att var och en av de intervjuade blivit 

informerade om uppsatsen, syftet och frågeställningarna. De har blivit informerade om att 

intervjun är frivillig och skulle ge en kontrast till arbetet ur deras synvinkel, vilket också har 

motiverat deras deltagande och bidrag till uppsatsen. 
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Regel 2 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagarnas samtycke. I vissa 

fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare(t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)”. 

 

I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas…formerna för 

och omständigheterna kring inhämtande av samtycke bör övervägas noga i de fall det finns 

skäl att anta att inhämtande av samtycke kan motverka individskyddskravet (t.ex. om 

förfrågan återuppväcker en till synes överstående personlig kris, uppdagar för den tillfrågade 

okända negativa uppgifter om hans/hennes närmaste, aktualiserar tidigare kriminalitet eller 

sjukdom som den tillfrågade inte vill få bekantgjord, eller liknande) 

 

De intagna som blivit intervjuade har alla suttit i fängelse, vilket därför var av stor vikt att 

deras identitet skulle förbli anonyma, detta krav är det som ställts fram av mig, och som 

krävts av deltagarna. Personalen som blev intervjuade har också blivit informerade om att de 

kommer att förbli anonyma i denna uppsats.  

 

Regel 3 

”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför följder 

för dem”. 

 

Deltagarna har alla blivit informerade om att deltagandet i intervjuerna är helt frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Efter varje genomförd intervju har deltagarna 

även blivit erbjudna att läsa igenom intervjun och ge sitt godkännande. De intervjuade har alla 

läst igenom sina intervjuer och gett sitt samtycke för att lägga in det i uppsatsen. 

 

 

Regel 5 

”All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter”.  

 

Denna uppsats är endast skriven av mig, och endast jag vet identiteten av de intervjuade. De 

intervjuade har blivit informerade om att fullständig tystnadsplikt gäller från min sida och att 

deras identitet inte skall röjas av mig. 

 

 

Källkritik  

 

En del av de böcker jag har använt mig av är inte skrivna under modern tid, därför kan 

språkbruket och teorijämförelser i viss mån betraktas som föråldrade. Samtidigt kan vissa 

författare, som t ex Goffman, beskriva institutioner utifrån hur det är i USA, vilket medför att 

teorierna inte alltid överensstämmer med institutioner som finns i Sverige idag, vilka är min 

utgångspunkt. Samma gäller för Foucault då han beskriver disciplineringssystemet utifrån ett 

franskt 1700-talsperspektiv. Det intressanta däremot, är att vissa teorier kan anpassas till 

nulägets fängelsesystem i Sverige och det har enligt mig varit det väsentligaste.   
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Teoretiska utgångspunkter  
 

Institutioner och totala institutioner 

 

Slår man upp ordet institutioner i Nationalencyklopedin (2014) står det att institutioner förser 

individer med beteenderegler, dvs. de innehåller kriterier för vad som är godtagbara 

handlingar och vad som betraktas som opassande eller omoraliskt. Medan de förra belönas, 

förekommer sanktioner och ibland tabun mot de senare. Det är utifrån sådana 

institutionaliserade normsystem som det konforma respektive det avvikande eller rebelliska 

beteendet kan urskiljas. De föreskriver hur viktiga och känsliga företeelser skall behandlas, 

t.ex. vilka procedurer och vilken etikett som bör följas. Institutioner standardiserar beteenden 

och överför sedvänjor mellan generationer och är därmed av stor betydelse för den sociala 

ordningen. De är också centrala för vår världsbild och vår förmåga att orientera oss; 

institutioner förmedlar innebörd åt vår omgivning. Därför kan det sägas att institutioner 

standardiserar inte bara beteendet utan även tänkandet och perceptionen av yttervärlden.  

Goffman (2013) pratar om totala institutioner, och definierar dem som en plats som är 

innesluten med hjälp av låsta dörrar, höga murar och taggtråd. Personer som befinner sig där 

avskärmas från det sociala umgänget med världen utanför. Vårt samhälles totala institutioner 

kan grovt indelas i fem grupper. Den första gruppen inriktar sig på att ta hand om personer 

som anses ofarliga men oförmögna att ta hand om sig själv. Den andra är platser som skapats 

för att ta hand om personer som både anses oförmögna att ta hand om sig själv och samtidigt 

anses vara, om än oavsiktligt- ett hot mot samhället. Den tredje typen av totala institutioner, är 

den som vi ska fokusera oss på, har skapats för att skydda samhället mot vad som upplevs 

som ett avsiktligt hot. Institutioner som inte har de omhändertagnas välbefinnande som 

omedelbar uppgift, utan inriktar sig mer på att straffa och isolera; fängelser, läger för 

krigsfångar och koncentrationsläger. En grundläggande social ordning i det moderna 

samhället är att individen ska sova, roa sig och arbeta på skilda håll, tillsammans med olika 

människor, under skilda auktoriteter samt utan att följa någon övergripande rationell plan. Det 

centrala draget för totala institutioner kan beskrivas som ett nedbrytande av de murar som 

vanligen skiljer dessa tre livssfärer åt. För det första utförs alla aspekter av livet på samma 

plats och under en och samma auktoritet. För det andra pågår varje fas av medlemmens 

dagliga aktivitet i omedelbart sällskap med många andra människor som behandlas på samma 

sätt och som är tvungna att göra samma sak tillsammans. För det tredje är alla faser i de 

dagliga sysslorna noggrant planerade, så att en aktivitet övergår i en annan, i förväg planerad 

aktivitet. Hela raden av aktiviteter påtvingas ovanifrån genom ett system av klart formella 

regler och officiella skrivelser. Slutligen samordnas de olika påtvingade aktiviteterna enligt en 

plan, utformad för att uppfylla institutionens officiella målsättningar (Goffman, 2013).   

På totala institutioner finns det personal vars huvuduppgift är att övervaka människorna som 

lever i institutionen. Personalens arbete består i att bevaka och kontrollera att var och en gör 

vad han blivit tillsagd, under omständigheter där en persons lydnadsbrott sannolikt kommer 

att stå i kontrast till de andras synliga, ständigt övervakade foglighet. Därför menar Goffman 

att i totala institutioner finns det en grundläggande klyfta mellan en stor administrerad grupp 

(de intagna), och en liten grupp övervakande personal. De intagna bor för det mesta på 

institutionen och har begränsad kontakt med världen utanför murarna, och personalen har 

oftast åtta timmars arbetsdag och är socialt integrerad med omvärlden. Personalen ser ofta de 

intagna som bittra, förtegna och opålitliga, medan de intagna vanligtvis ser på personalen som 
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nedlåtande, överlägsen och elak. Personalen tenderar att känna sig överlägsen och rättfärdig, 

medan de intagna tenderar att åtminstone på ett eller annat sätt känna sig underlägsna, svaga, 

klandervärda och skuldbelastade. Goffman (2013, s. 19) avslutar med att skriva att den totala 

institutionen är en social hybrid: den är dels en boendegemenskap, dels en formell 

organisation, och därför är den intressant från sociologisk och socialpsykologisk synpunkt. 

Men det finns också andra skäl att intressera sig för dessa inrättningar. I vårt samhälle utgör 

de tvångsanstalter för förändringar av människor. Varje sådan institution är ett naturligt 

experiment i manipulation av personligheten.   

Disciplinering 

 

Foucault (1987) definierar disciplin som metoder som möjliggör en noggrann kontroll av 

kroppen: att bearbeta den i detalj, utsätta den för ett lätt tvång, skaffa sig ett grepp om dess 

mekanik, rörelser, gester, attityder samt snabbhet. För att göra det krävs ständigt övning, att 

öva om och om igen tills kroppen blivit intränad. Övningen utförs under ett oavbrutet tvång 

och med ständig övervakning som är mer fokuserat på att disciplinen upprätthålls än på 

resultatet. På detta sätt menar han att disciplinen skapar kroppar som är undergivna och 

övade, ”fogliga” kroppar. Disciplinen ökar kroppens krafter (dess nytta, ur ett ekonomiskt 

perspektiv) samtidigt som den minskar dem (från politisk, synpunkt, genom att tvinga dem att 

lyda). Disciplinen börjar med att fördela individerna i rummet. För detta ändamål använder 

den flera olika tekniker. 

 

Foucault (1987) menar att: 

 

1. Disciplinen kräver ibland en sluten miljö, som är isolerad från omgivningen och andra 

påverkande miljöer så mycket som möjligt, för maximal effekt.  

 

2. Det disciplinära rummet har en tendens att delas upp i lika många småbitar som det 

finns individer att fördela. Det måste förhindras att individerna försvinner utan 

kontroll. Därför gäller det att hålla reda på vem som är närvarande och vem som är 

frånvarande och det är viktigt att veta var och hur individerna skall kunna letas rätt på. 

Vidare för att upprätta nyttiga kommunikationer och att bryta dem som inte är det. Det 

är viktigt att i varje stund övervaka vars och ens beteende, uppskatta det, belöna eller 

bestraffa det samt att mäta egenskaper och förtjänster. Det vill säga, en metod för att få 

kunskap, kunna behärska samt att utnyttja.  

 

3. I det disciplinära systemet, är alla som ingår utbytbara, eftersom var och en definieras 

utifrån ett objektivt perspektiv samt genom handlingar och egenskaper. Genom 

klassifikation blir det möjligt att bättre kontrollera individerna.  

 

Vad disciplinen alltså i första hand skapar är ”levande tablåer”, som förvandlar de otydliga, 

onyttiga eller farliga mängderna till ordnade mångfalder. Disciplinen skapar disciplinerade 

individer och är den specifika tekniken för en maktutövning där individerna på samma gång 

är både föremål och verktyg. Den disciplinära maktens framgång hänger förmodligen samman 

med att den använder så enkla medel som den hierarkiska översynen, det normaliserande 

systemet för bestraffning och belöning samt deras samverkan i en särskild process, nämligen 

examensprocessen. Foucault (1987, s.171).  
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För att upprätthålla disciplin krävs en anordning där själva arkitekturen är skapad inte bara för 

att synas eller för att behärska det yttre rummet, utan också för att möjliggöra en inre, 

sammanlänkad och detaljerad kontroll. På så vis blir alla som uppehåller sig i byggnaden 

synliga; eller mera allmänt; en arkitektur som kunde vara bra för individernas förvandling, 

inverka på dem, skaffa sig ett grepp om deras beteende samtidigt som maktens utslag kan 

vidarebefordras till dem, göra dem till föremål för kunskap samt förändra dem. De 

disciplinära anstalterna har skapat ett kontrollmaskineri som har fungerat som ett mikroskop 

genom vilket mänskliga beteenden kunde studeras. De har förverkligat smala och analytiska 

uppdelningar som omslutit människorna med en apparat för observation, inregistrering och 

dressyr.  

 

Avslutningsvis hävdar Foucault (1987, s.178) att inom disciplinsystemets hierarkiserade 

övervakning är makten inte någonting som ägs. Den överförs heller inte som en egendom, 

utan den fungerar som ett maskineri. Detta gör det möjligt för den disciplinära makten att vara 

absolut diskret då den befinner sig överallt och ständigt är på sin vakt.  Den lämnar i princip 

inget område i skugga då den oavbrutet kontrollerar dem som den har till uppgift att 

kontrollera. 

 

Sanktioner 

 

I disciplinen ingår straffet bara som en del av ett dubbelt system: belöning kontra  

bestraffning.  För det första betygsätts uppförande och prestationer utifrån två motsatta 

värden; ont och gott, till skillnad från brottsdomstolar som bedömer utifrån vad som är 

förbjudet och vad som inte är förbjudet. Betygsättningen utifrån gott och ont skapar en 

fördelning mellan en positiv och negativ pol och hela uppförandet hamnar inom området för 

goda och dåliga betyg. Genom denna kvantitativa beräkning, denna ständiga sammanräkning 

av plus- och minusbetyg bildas inom de disciplinära anordningarna en hierarki i förhållande 

till ”goda” och ”dåliga” individer (Foucault, 1987). 

 

Tack vare det sker en differentiering som inte gäller handlingar utan individerna själva, deras 

natur, deras förutsättningar, deras nivå eller deras värde. Disciplinen utmäter exakta 

belöningar och straff och individen vägs därigenom till sin ”rätta vikt”. Det straffsystem som 

därmed träder i kraft integreras med den samling kunskaper som kan förvärvas om individen. 

Där den disciplinära makten råder, är konsten att bestraffa med andra ord inte inriktad på att 

låta de straffade få sona sina brott eller ens att bekämpa brottsligheten. Foucault (1987) menar 

istället att den för samman handlingar, prestationer och enskilda uppföranden till en helhet 

som på en gång utgör ett fält för jämförelser, ett utrymme för differentiering och principen för 

en regel som det gäller att lyda. Den differentierar individerna i förhållande till varandra med 

utgångspunkt från denna allmänna regel. Den mäter individernas förmåga, nivå och ”natur” i 

kvantitativa termer och utbildar dem till en värdehierarki. Genom denna mätning av ”värden” 

utbildar den en tvingande konformitet som det gäller att uppnå. Slutligen drar den upp den 

gräns som är avsedd att definiera skillnaden i förhållande till alla skillnader, d v s det 

”onormala”.  Det ständiga verksamma straffsystemet, som går genom alla de olika punkterna 

och som kontrollerar varje ögonblick inom de disciplinära institutionerna, jämför, 

differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och utesluter. Kort sagt, det normaliserar (Foucault, 

1987). 

 

 



15 
 

Examen 

 

Foucault (1987, s. 188) beskriver examenssystemet utifrån att: 

 

1. Examen gäller som objektiveringsceremoni. I den disciplinära ceremonin ses subjekten som 

objekt, iakttagna av en makt som endast yttrar sig genom sin blick. 

 

2. Genom examen införs också individualiteten i ett dokumentärt område. Foucault (1987, s. 

190) menar att den examen som placerar individerna inom ett övervakningsområde, även ger 

dem en bestämd plats i ett nät av skrivna handlingar. Genom det hamnar de i en mängd 

dokument som infångar och låser fast dem. Tack vare hela denna bokföringsapparat som leder 

till examen, öppnar sig två samverkande möjligheter. Ena möjligheten gör individen till ett 

objekt som kan beskrivas och analyseras för att bevara honom med hans särdrag, särskilda 

utveckling, läggning och färdigheter, under översyn av ett permanent vetande. Den andra 

möjligheten upprättar ett jämförelsesystem som gör det möjligt att mäta helhetsföreteelserna, 

beskriva grupper, uppskatta avvikelserna individerna emellan hur de fördelas inom en 

”befolkning”. 

 

3. Försedd med alla sina bokföringsmetoder förvandlas varje individ till ett ”fall”: ett fall som 

på en gång är ett kunskapsobjekt och hållpunkten för en makt. Foucault (1987, s.193) avslutar 

med att säga att examineringen slutligen befinner sig i centrum för de handlingar, som 

utformar individen, och är ett resultat av och ett föremål för makt, ett resultat av och ett 

föremål för vetande. 

 

Foucault (1987, s.193) beskriver examineringen som att den befinner sig i centrum för de 

förfaranden som utformar individen som ett resultat av och ett föremål för makt, ett resultat av 

och ett föremål för vetande. Det är examineringen som genom att kombinera hierarkisk 

övervakning och normaliserande sanktioner svarar för sådana viktiga disciplinära funktioner 

som fördelning och klassificering, maximalt utnyttjande av tid och kraft, samt optimal 

sammanställning av färdigheter. I examineringen ritualiseras disciplinen som kortfattat kan 

karakteriseras som en form av makt där den individuella skillnaden är relevant.  

 

De intagnas värld och mortifikationsprocessen 

Goffman (2013) skriver att många av de intagna som kommer till en institution har ett sätt att 

leva och bete sig, som de fått ifrån sin privata värld och som för dem är självklar och något de 

tar för givet. Detta blir de däremot inte medvetna om förrän de blir intagna på institutionen 

där de börjar med att genomgå en mortifikationsprocess- en process där personlighet och ideal 

i viss mån byts ut och ersätts med annat.  

 

Den intagne anländer till institutionen med en självuppfattning som skapats genom en viss 

social ordning i hans privata värld. Vid ankomsten berövas han genast det stöd som denna 

ordning utgör. Hans personlighet undertrycks systematiskt. Vissa grundläggande förändringar 

påbörjas vad gäller dennes moraliska utveckling, en process som består i de fortgående 

förändringar och som visar sig i de uppfattningar han har om sig själv, samt andra för honom 

betydelsefulla personer. Den process genom vilken en människas personlighet kuvas är 

vanligt förekommande inom totala institutioner. De barriärer som totala institutioner 

frammanar mellan den intagne och världen utanför, utgör den första inskränkningen av 

personligheten.  
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Inte sällan garanterar uppdelningen av individens roller, både i livscykeln och i de dagliga 

sysslorna, att ingen av de roller han spelar kommer att hindra hans uppträdande och relationer 

i någon annan roll. Att vara på en total institution bryter däremot automatiskt sönder denna 

rollindelning, då den intagnes isolering från yttervärlden pågår dygnet runt och kan fortsätta i 

åratal. Därför inträffar rollförluster. På många institutioner förvägras intagna rättigheten att ta 

emot besökare eller att få permission från anstalten under den första tiden. Detta görs för att 

åstadkomma en djupgående brytning med tidigare roller och ett erkännande av rollförlusten. 

Trots att några roller kan återupptas av den intagne om och när han återvänder till världen 

utanför, är det givet att andra förluster är definitiva och smärtfyllt upplevs som oåterkalleliga. 

Det kan vara omöjligt att i en senare fas av livet ta igen den tid som gått förlorad i och med 

fängelsestraffet. Denna tid skulle istället kunnat användas till utbildning, befordran i arbetet 

eller till frieri, till kärlek eller barnuppfostran.  

En juridisk sida av denna permanenta förlust kan resultera i en sorts ”medborgerlig död”. 

Hilte (1996) refererar också, med grund i Goffmans resonemang att genom intagning på en 

institution avskärmas individen från sitt gamla livssammanhang med dess roller och denne 

socialiseras i en ny kultur med nya roller. Avskiljandet från det gamla livet beskrivs som en 

rollförlust och inlemmandet i institutionskulturen som en anpassning. Genom 

mortifikationsprocessen, där den intagne fråntas personliga ägodelar och de attribut som 

tillhör de gamla rollerna, påskyndas passagen mellan ursprungsmiljön och den nya 

institutionskulturen.  

 

Goffman(2013) spinner vidare på den intagnes rollförlust och säger att den intagne alltså 

finner att vissa roller gått förlorade för honom på grund av den mur som skiljer honom från 

världen utanför. Samtidigt medför intagningsprocessen vanligtvis också andra slags förluster 

och förödmjukelser. I allmänhet finner vi att personalen genomför någon form av 

intagningsprocedur, som t.ex. att uppteckna levnadshistoria, fotografera, väga, ta 

fingeravtryck, tilldela nummer, visitera, anteckna personliga tillhörigheter för förvaring, klä 

av, bada, desinficera, klippa håret, tilldela institutionens kläder, instruera om regler, hänvisa 

till inkvartering.  Resultatet av detta menar alltså Goffman är att då den nyintagna på så vis 

skalas av, låter han sig formas och registreras som ett objekt. Ett objekt som kan matas in i 

anstaltens administrativa maskineri och smidigt hanteras i rutinoperationerna. 

 

Då en total institution sköter om så många sidor av de intagnas liv vill de skapa en omfattande 

avslipning vid intagningen. Därför menar Goffman (2013)  att det är särskilt viktigt att 

nykomlingen görs samarbetsvillig redan från början. Personalen upplever ofta att en 

nykomlings villighet att vara vördnadsfull vid det första mötet (ansikte mot ansikte) är ett 

tecken på att han kommer att bli lydig och samarbetsvillig resterande tid. Redan vid de initiala 

intagningsprocedurerna kan personalen skapa sig en uppfattning om huruvida den intagne 

underkastar sig systemet eller om denne kommer att bjuda på motstånd. 

  

Inträdesproceduren kan tolkas som en process där den frihetsberövade lämnar och byter 

kläder. Den intagne tar av sig sina kläder och tar på sig nya som institutionen tillhandahåller. 

Framtill att denne tagit på sig nya kläder är den intagne naken. Bortlämnandet innefattar 

naturligtvis inlämning av privata ägodelar, som den intagne förknippar en del av sin 

självkänsla och personlighet med. Den kanske viktigaste av dessa ägodelar är inte ens fysisk, 

nämligen den intagnes namn. Vad den intagne än kallas för senare blir namnförlusten en 

allvarlig inskränkning av jaget, speciellt när den ersätts med ett intagningsnummer.  När den 

intagne har avklätts sina ägodelar måste institutionen ordna åtminstone någon form av 

ersättning; men dessa blir standardiserade, enhetliga till sin karaktär och enhetligt fördelade. 

Att dessa substitut i själva verket tillhör institutionen markeras klart.  
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Vidare menar Goffman (2013) att berövandet av ”identitetsutrustningen” kan hindra individen 

från att visa en normal bild av sig själv inför andra. Efter intagningen angrips hans 

självuppfattning på ett annat sätt. Vissa rörelser och ställningar uppfattas som förödmjukande 

och undviks om möjligt. Liksom att individen kan tvingas hålla sin kropp i en förödmjukande 

ställning, kan han bli påtvingad ett förödmjukande verbalt beteende. Ett viktigt exempel på 

detta är totala institutioners påtvingande mönster av eftergivenhet; t ex tvånget att tigga eller 

be ödmjukt om små saker som eld till en cigarett, ett glas vatten eller tillåtelse att få använda 

telefonen. Goffman (2013, s. 37) menar att ett av de mest effektiva sätten att bryta sönder 

balansen i ett handlingsliv är plikten att anhålla om tillåtelse eller medel för småsaker som en 

intagen i vanliga fall kan utföra på egen hand, som att röka, raka sig, gå på toaletten, ringa, 

köpa saker eller skriva brev. Denna plikt inte bara försätter individen i en underordnad eller 

beroenderoll som är ”onaturlig” för en vuxen, utan blottar också hans handlande för 

personalen så att den kan ingripa om den finner det påkallat. Istället för att få sin anhållan 

beviljad omedelbart och automatiskt, kan det hända att den intagne blir retad, nekad, grundligt 

utfrågad, att de anställda inte bryr sig om honom eller att han helt enkelt avfärdas.  

 

I livet utanför institutionen, menar Goffman (2013, s. 26), kan individen hålla för sin 

självkänsla betydelsefulla objekt; Sin kropp, sina omedelbara handlingar, sina tankar och 

vissa av sina tillhörigheter, åtskilda från främmande och förnedrande objekt. Men på totala 

institutioner blir dessa jagets privata områden beträdda och befläckade; den gräns som 

individen drar mellan sin egen varelse och omgivningen överskrids, och jagets viktigaste 

uttryck kränks. Information rörande det egna jaget som den intagne tidigare behållit för sig 

själv utsätts till att börja med för intrång. Under inträdesproceduren samlas fakta om den 

intagnes sociala ställning och tidigare uppträdande, särskilt vanärade uppgifter, och antecknas 

i en dossier som är tillgänglig för personalen.  

 

I samhället utanför lever den vuxne individen utifrån socialt accepterade normer för hur han 

ska uppträda ifråga om det mesta han gör. Han behöver inte ständigt vara beredd för att 

utsättas för kritik eller andra sanktioner. Dessutom betraktas utförandet av många handlingar 

som en personlig omdömesfråga, där denne tillåts välja mellan olika alternativ. Auktoritetens 

bedömning och handlingssätt hålls på avstånd från många aktiviteter, och individen gör som 

denne vill. Under sådana omständigheter kan personen i fråga helt och hållet själv planera 

sina aktiviteter så att de inte kommer i vägen för varandra. På totala institutioner däremot, 

menar Goffman(2013), kan emellertid en persons aktivitet in i minsta detalj underkastas 

ledningens regleringar och bedömningar; den intagnes liv genomsyras av ständiga sanktioner 

ovanifrån, särskilt under den första perioden av vistelsen, innan han accepterar kontrollen utan 

att reflektera över den. Varje specificering berövar individen en möjlighet att avväga sina 

önskningar och behov på ett för honom personligen lämpligt sätt och blottställer hans 

aktiviteter för sanktioner. Själva handlingens självständighet är bruten.  

 

Medan kränkningsprocessen fortgår, menar Goffman (2013, s. 42-43), börjar den intagne få 

formella och informella anvisningar om det som kan kallas för ett system av rättigheter. I den 

utsträckning den intagnes bindning till sitt civila jag har börjat lösas upp genom institutionens 

avskalningsprocesser, är det till största delen detta system av rättigheter som ger ramen för 

personlighetens förändring. Det finns tre grundläggande element i detta system; 
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1. Ordningsreglerna- en relativt explicit och formaliserad uppsättning föreskrifter och 

förbud. Dessa regler drar gränserna för den intagnes dystra livsmönster. 

Intagningsprocedurerna som berövar nykomlingen hans tidigare stöd, kan ses som 

institutionens sätt att förbereda honom för att börja leva i enighet med ordningsreglerna.  

 

2.  Inom denna ram erbjuds ett litet antal klart definierade belöningar och förmåner i utbyte 

mot lydnad. Många av dessa möjliga belöningar har valts ur den uppsjö av stimulans som 

den intagne tidigare tog för givet. När de hålls fram som lockelser för den intagne, tycks 

återerövringar av dem ha en integrerande effekt genom att de återupprättar relationer med 

den värld den intagna förlorat och dämpar symptomen på isolering, även från den 

personlighet denne förlorat.  

 

3. Bestraffningar; dessa framställs som konsekvensen vid eventuella brott mot 

ordningsreglerna. En kategori av bestraffningar består i tillfälligt eller permanent 

undanhållande av förmåner. I allmänhet är de straff som utmäts vid totala institutioner 

strängare än vad den intagne stött på i sin privata miljö. De förhållanden som gör att ett 

fåtal lätt kontrollerade förmåner blir så viktiga att indragningen av dessa förmåner får en 

sådan oerhörd betydelse.  

 

Goffman (2013, s. 44) spinner vidare på detta genom att redovisa några speciella drag i 

systemet av rättigheter: 

 

För det första är bestraffningar och förmåner i sig, en typ av organisation som är utmärkande 

för totala institutioner. Bestraffningar betraktas i den intagnes privata miljö, hur stränga de än 

är, huvudsakligen som något som används mot djur och barn, inte i någon större utsträckning 

på vuxna, då försummelse att följa föreskrivna regler vanligen leder till ofördelaktiga 

konsekvenser, som är indirekta och alls inte till omedelbar bestraffning. För det andra är 

frågan om ”frigivning” från den totala institutionen inbyggd i systemet av rättigheter. Vissa 

handlingar blir kända för att leda till en förlängning, eller åtminstone ingen förkortning av 

institutionsvistelsen, medan andra leder till ett tidigare frigivande. För det tredje kopplas 

bestraffningar och förmåner samman med ett bostads- och arbetssystem, där intagna ofta 

flyttas från en plats till en annan, som ett administrativt medel att utdela en bestraffning eller 

belöning som deras samarbetsvillighet förtjänar. De intagna flyttas, men systemet står fast. 

Därför kan vi vänta oss en rumslig differentiering, där en avdelning eller sal får rykte om sig 

att vara ett ställe dit särskilt motspänstiga intagna flyttas, medan vissa vaktuppgifter kommer 

att betraktas som bestraffningar för personalen. Systemet av rättigheter består av relativt få 

komponenter som satts samman med viss rationell avsikt och öppet förkunnats för deltagarna. 

Den viktigaste konsekvensen är att samarbetsvillighet avtvingas personer som ofta har skäl att 

vara allt annat än samarbetsvilliga. (Goffman 2013, s. 44)     

 

Slutligen skriver Goffman (2013, s. 56-57) om de processer som vanligen uppkommer om och 

när den intagne släpps fri och skickas tillbaka till samhället utanför. Trots att de intagna 

planerar ”muckarskivor” (avskedsfester) och ofta timme efter timme håller reda på hur lång 

tid det är kvar till frigivningsdagen, blir de som ska friges ofta ångestfyllda. Denna ångest hos 

de intagna brukar ta formen av en fråga som de ställer till sig själva och sina vänner: ”kan jag 

klara mig utanför?”. Denna fråga innesluter hans föreställningar och bekymmer för hela det 

civila livet. 

 

Ett försök att förklara ångesten inför utskrivningen går ut på att individen inte vill eller är 

alltför ”sjuk” för att åter själv bära det ansvar som den totala institutionen befriat honom ifrån. 
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Samtidigt menar Goffman (2013) att en faktor som sannolikt har större betydelse är förlusten 

av eller oförmågan att upprätthålla vissa vanor som krävs av en rättskaffens individ i 

samhället utanför. En annan är stigmatiseringen. När individen fått en låg proaktiv status 

genom att tas in på en institution, får han ett kallt mottagande när han kommer ut, vilket han 

får känna av i en situation som är besvärlig även för sådana som inte har hans stigma, 

nämligen när han måste ta kontakt för att få arbete och bostad. Dessutom inträffar 

utskrivningen som regel just när den intagne till slut lärt sig hur denne ska bete sig på 

institutionen och fått de förmåner som han mödosamt lärt sig är så viktiga. Kort sagt kanske 

han finner att utskrivningen betyder förflyttning från toppen av en liten värld till botten av en 

stor. När den intagne senare återvänder till det fria samhället kan det hända att han får bära 

med sig vissa inskränkningar i sin frihet. Den som lämnar fängelset kan få ge sitt hedersord på 

att han regelbundet anmäler sig och att han håller sig borta från de kretsar vilka han tillhörde 

innan han kom till institutionen.  

 

Goffman (2013) menar att totala institutioner ofta hävder att de utövar rehabilitering, dvs. att 

de återupprättar den intagnes personlighetsreglerande mekanismer så att han, när han har 

lämnat institutionen, kan upprätthålla normerna på egen hand. I själva verket förverkligas 

sällan dessa anspråk på förändring, och när väl en stadgivarande förändring kommer till stånd 

är den ofta inte av det slag som personalen avsett.  

 

Omedelbart efter frigivningen är naturligtvis den intagne som regel exceptionellt uppmärksam 

på de civila friheter och nöjen som folk vanligen uppfattar som självklara: den klara doften av 

frisk luft, att få tala när han vill, att använda en tändsticka ensam när han tänder en cigarett 

eller att i avskildhet få en bit mat vid ett bord som är dukat bara för fyra. Ändå förefaller det 

som om den f d intagne kort tid efter utskrivningen i stor utsträckning glömmer hur livet på 

institutionen gestaltade sig, och återigen börjar ta de privilegier för givna kring vilka livet vid 

institutionen var organiserat. De känslor av orättvisa, bitterhet och främlingskap som den 

intagens erfarenheter brukar ge upphov till, och som vanligen utmärker ett stadium i hans 

moraliska karaktär, förefaller efter hand ge med sig.  

 

Men det som blir bestående erfarenheter av institutionen för den f.d. intagne lär oss viktiga 

saker om sådana inrättningar. Inte sällan betyder den första intagningen att den intagne får vad 

som skulle kunna kallas ”proaktiv status”. Det är inte bara så att hans sociala ställning 

innanför murarna är radikalt olik den ställning han hade utanför. Han kommer också snart att 

märka att om och när kan kommer ut blir hans sociala position utanför aldrig densamma som 

den var före intagningen. Där den proaktiva statusen är relativ förmånlig, som den är för dem 

som lämnar kadettskolor och fina internatskolor, kan de räkna med en officiell återförening 

vid jubileer, som visar att de är stolta över sin ”skola”. När den proaktiva ställningen är 

oförmånlig, som den är för dem som lämnar fängelser eller mentalsjukhus, kan termen 

”stigmatisering” användas, och man kan räkna med att den f.d. intagne anstränger sig för att 

dölja sitt förflutna och försöker ” börja om”. 

 

Stigmatisering 

 

Den sociala miljön avgör vilka kategorier av människor som en person sannolikt kan råka på. 

De sociala spelreglerna som råder inom miljön gör det möjligt för oss att samverka med 

sådana människor som vi väntar oss möta, utan att behöva ägna särskild uppmärksamhet eller 

eftertanke åt den saken (Goffman, 2014). När främlingen befinner sig i vår närvaro, kan det 

framgå att han har någon egenskap som gör honom olik de övriga personer som tillhör den 
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kategori där han inplacerats, en någon mindre önskvärd egenskap. På så vis reduceras han i 

vårt medvetande från en fullständig och vanlig människa till en kastmärkt och utstött 

människa. Att stämplas på det sättet innebär ett stigma, i synnerhet då den vanhedrade 

effekten är omfattande. Stundom kallas det också oförmåga, oduglighet eller handikapp.  

 

Termen stigma kommer alltså att användas som benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande, men det måste samtidigt klargöras att det som verkligen behövs för att 

kartlägga detta är ett språk som inte rör egenskaper utan relationer. En egenskap som 

stigmatiserar en viss typ av individer, kan verka som bekräftelse på den fulla 

grupptillhörigheten för en annan typ av individer, och egenskapen behöver således i och för 

sig varken var misskrediterande eller positiv värderad. Ett stigma består därför i verkligheten 

av en speciell relation mellan ett attribut och ett mönster. 

 

Goffman (2014) beskriver tre typer av stigman; kroppsliga missbildningar och handikapp, 

stigman som uppstår av etnicitet och bakgrund samt den typen av stigma då det finns olika 

”fläckar” på den personliga karaktären, t ex psykiska rubbningar, fängelsevistelser, 

alkoholism, homosexualitet, arbetslöshet, självmordsförsök eller radikalt politiskt 

uppträdande, d.v.s. en individ, som i vanliga fall skulle ha accepterats i det sociala samspelet, 

men som har ett drag, en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får de av oss 

som möter honom att vända oss bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap 

med oss som hans övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han har ett stigma och 

han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar. Vidare menar Goffman (2014, s. 

14-15) att den stigmatiserade individen tenderar att hålla sig med samma föreställningar och 

värderingar som vi. Detta är ett centralt led att ske. Djupast känner denne kanske med sig att 

han är ”fullt normal”, att han är en människa som vilken annan som helst och som måste få 

sin chans. Ändå kanske denne i grund och botten känner att vad de andra än säger, så 

”accepterar” de honom inte helt och hållet, och de är inte beredda att umgås med honom på 

samma villkor. Dessutom kan de bedömningsmönster han har tillägnat sig från samhället i 

vidare mening, inte undgå att öppna ögonen på honom för det som andra upplever som hans 

tillkortakommande. Detta medför att han om också bara stundvis, oundvikligen inser att han 

faktiskt inte riktigt svarar mot vad som krävs av honom. Skammen häröver ligger alltid på lur 

på grund av individens insikt att det är något skamligt med att ha en egenskap som han har. 

Han gör gärna en bild av sig själv där denna egenskap saknas.  

 

Närvaron av normala personer i hans omedelbara omgivning vidgar sannolikt denna klyfta 

mellan hans verkliga jag (”självet”) och de krav han ställer på det. Men i själva verket kan 

självhatet och den nedsättande synen på det egna jaget dyka upp även när det bara rör sig om 

ett spel mellan honom och hans spegelbild. Den stigmatiserade individen finner kanske att 

han känner sig osäker på hur omgivningen kommer att identifiera honom och ta emot honom. 

Hos den stigmatiserade uppstår alltså en känsla av att inte veta vad de andra närvarande ”i 

grund och botten” tänker om honom. Vid blandade kontakter är det vidare så att den 

stigmatiserade individen i allmänhet har en känsla av att han på något sätt är ifrågasatt och 

måste ta sig i akt och i förväg bedöma de intryck han gör. Detta i en omfattning och i sådana 

avseenden som han utgår ifrån att andra inte behöver göra.  Det är också sannolikt att denne 

känner på sig att hans verkliga tolkningsschema för alldagliga händelser har blivit 

underminerade. Denne känner att även småsaker han gör bedöms som tecken på märkliga 

eller anmärkningsvärda prestationer med hänsyn till omständigheterna. Samtidigt uppfattar 

individen att mindre tillkortakommande samt olämpligt beteende då och då kan tolkas som 

direkta yttringar av hans egenskap att vara olik andra. (Goffman, 2014)   
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Hilte (1996) refererar också till Goffman då han menar att för de personer som bär på ett 

osynligt stigma (t ex alkoholister, narkomaner, fängelsekunder osv.) är problemet inte att 

undvika de spänningar som uppstår i sociala relationer utan att undanhålla den svartmålade 

egenskapen. Den dolda avvikaren söker medvetet eller omedvetet förhindra att hans verkliga 

identitet blir känd. Eftersom den sociala informationen om individen förmedlas av symboler (t 

ex klädstil, jargong, rörelsemönster, kroppshållning) gäller det att styra de intryck den andre 

får, så att personen kan passera som normal.  Stämplingen består i objektiv mening av en 

förflyttning från en högre statusposition till en lägre. Det är en förflyttning som får 

konsekvenser för personens självvärderingssystem. De stigmatiserade genomgår liknande 

faser i sin bedömning av sig själva. En fas är den varigenom den stämplade personen lär sig 

och övertar de andras inställningar och tillägnar sig de bilder som finns i samhället om hur det 

är att ha ett visst stigma. I en senare fas blir personen varse att han har ett stigma och vilka 

konsekvenser det får. Förändringen av självbedömningen kallas för en moralisk karriär.  

 

Hilte (1996, s. 127-128) menar att en yrkeskarriär består i en förflyttning till nya och högre 

statuspositioner inom en institution. Med förflyttningen mellan olika statuspositioner följer 

inte bara nya uppgifter, problem, titlar, erfarenheter och belöningar, utan även ett förändrat 

självvärderingssystem. De sociala processer som karriärsbegreppet sätter fingret på, är 

emellertid inte begränsade till arbetslivet utan kan generaliseras till andra sociala institutioner. 

Den process som en kriminell person genomgår när han anhålls, häktas, åtalas och fängslas, 

kan också beskrivas som en stegvis och socialt ordnad förflyttning mellan olika 

statuspositioner.  

 

En studie i avvikande beteende som använder sig av karriärmodellen, säger att första steget i 

en avvikarkarriär är själva regelbrottet. Skillnaden mellan den som kontrollerar sina naturliga 

impulser och den som följer dem är att avvikaren inte har något att förlora. Avvikaren känner 

sig inte bunden av det etablerade normsystemet och använder sig inte av olika 

neutraliseringstekniker för att rationalisera sina handlingar. Men den avgörande frågan är 

egentligen hur det kommer sig att en person väljer avvikandet som ett sätt att leva. Den 

förmedlande länken mellan det sporadiska experimenterandet och ett återkommande 

avvikande handlingsmönster är utvecklandet av avvikande motiv och intressen (Hilte, 1996).   

 

Ett av de mest avgörande stegen i byggandet av ett stabilt mönster av avvikande beteende, är 

den officiella stämplingen av avvikaren. Stämplingen som avvikare får avgörande 

konsekvenser för personens självbild. Han placeras i en ny social kategori, som knarkare eller 

brottsling, och uppfattas som mindre värd av sin omgivning. Det återverkar i sin tur på den 

stämplades deltagande i det sociala livet. Den som blivit ertappad som knarkare riskerar att 

uteslutas ur konventionella grupper då både arbetskamrater och arbetsgivare kan frysa ut den 

stämplade. Personen som använder narkotika reduceras till en knarkare. I omgivningens ögon 

kommer drogbruket att överskugga personens andra utmärkande drag, som t ex. lojal 

arbetskamrat, pappa och familjeförsörjare. Att behandla avvikare på det sättet skapar 

självuppfyllande profetior.  Den sista fasen i avvikarkarriären är när personen tar steget in i en 

organiserad avvikargrupp. Medlemskapet i den gruppen har ett avgörande inflytande på 

avvikarens självuppfattning. I avvikargruppen utvecklas en subkultur bestående av perspektiv 

och gemensamma uppfattningar om hur världen är beskaffad och hur avvikaren lämpligen 

skall hantera den. Som medlem lär sig personen så småningom att rättfärdiga sitt beteende och 

olika knep för att undvika de problem som följer med regelbrotten. Narkomanen rättfärdigar 

sin kriminalitet med en besvärlig barndom eller med den utbredda ekonomiska brottsligheten 

och lär sig hur ”affärerna” skall skötas för att undgå upptäckt. Hilte (1996)   
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Stress 

 

Blythe (1974) beskriver stress som ett symptom som hindrar personer från att vara 

avslappnade och ha en god hälsa. Oftast ligger grunden för stress i att känna sig orolig- ett 

tillstånd av oro då individens trygghet är hotad. Då gör sig kroppen redo att slå tillbaka hotet, 

eller att så fort som möjligt bege sig på flykt undan det. Liknande reaktion kan även 

förekomma när individen känner sig utsatt för faran att förlora prestige, trygghet och kärlek. 

 

Blythe (1974, s.15) skriver att när något obehagligt inträffar är det ett naturligt, mänskligt 

drag att försöka låta bli att känna den inre oron, sorgen, förnedringen eller annat som hör 

samman med en speciell händelse. För att göra det avhåller vi oss från att erkänna våra 

känslor, eller att ge luft åt dem. Vi är beredda att komma ihåg varje detalj av det som skedde 

på ett medvetet, intellektuellt plan, men vi begraver det djupt inom oss, i vårt undermedvetna 

och i kroppen.  Känslorna dröjer sig alltjämt kvar inom oss, outtalade, och därför har vi 

isolerat verkningarna från vårt medvetande. Skälet till att försvarsmekanismen kan få 

allvarliga konsekvenser är att vi, tills dess att samtliga undertryckta känslor har väckts till liv 

och frigjorts, kanske fortsätter att känna oss ”illa till mods” utan att egentligen veta varför. 

 

Orsaker till stress kallas för stressorer. De kan vara psykiska, sociala eller fysiska och finns 

överallt i vår vardag. Den form av stress som drabbar oss negativt beror framför allt på 

psykosociala och psykologiska faktorer. Det handlar om utmaningar eller problem som måste 

lösas och som ställer krav på handlande från individen. Dessa stressorer kan vara både 

positiva och negativa. I vissa situationer, när vi ska prestera det lilla extra även om kroppen är 

trött, hjälper stressen till att hålla ångan uppe. För att stress ska ses som positiv krävs att den 

endast pågår under en kortare period, Den negativa stressen uppkommer då pressen blir för 

långvarig, eller då vi inte kan använda den stress som uppkommer i kroppen för att agera. 

Stresshormonerna ligger kvar på en hög nivå i blodet och framkallar negativa effekter i 

kroppen och på den mentala hälsan. Stress kan också uppkomma av att man inte kan påverka 

en situation eller ett tillstånd. Hur vi reagerar på stressorer är individuellt. Det som är en 

stressor för en individ behöver nödvändigtvis inte vara stressor för en annan. Vanliga 

stressorer i vår moderna vardag handlar om vårt behov och vår vilja att ha kontroll över vår 

situation. De som känner att de kan kontrollera sin tillvaro, ser också ofta stressorer som 

positiva. Personer som ställer orimligt höga krav på sig själva kan orsaka sitt negativa 

stresstillstånd. Det kan även personer som vill för mycket, planerar för mycket eller för litet, 

som oroar sig onormalt mycket för framtiden eller för stora händelser i livet som komma 

skall. Personer som lider av stress får ofta oroskänslor och en känsla av otålighet. Känslan av 

att något hemskt ska hända, eller känslan att bli dödligt sjuk är bara några av de oroskänslor 

som kan drabba den stressade. Det kan också vara svårt att vänta på saker, såsom att stå i kö 

eller att vänta på någon. De flesta känner att det är bråttom med det mesta, allt ska gå så 

snabbt som möjligt. Det ger en överaktivitet som kan vara svår att kontrollera. Känslan av att 

jaga ikapp något är stor och många upplever ångestkänslor i samband med detta. I den 

kognitiva delen av stress kan koncentrationen bli sämre och det kan bli svårt att läsa böcker 

eller att minnet kan påverkas och då kan det bli svårt att hålla många bollar i luften samtidigt. 

I den kroppsliga delen kan sömnsvårigheter, orolig mage, huvudvärk, yrsel, tryck över bröstet, 

hjärtklappning och värk i nacke och axlar uppkomma. Psykiska symptom kan vara 

nedstämdhet, glädjelöshet, hopplöshet, oro och panikångestattacker (www.stress.se). 
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Empiri 

Redovisning av djupintervjuerna med de intagna  

 

Jag har genomfört fyra intervjuer.  Två av de intervjuade är intagna på en sluten anstalten och 

två är intagna på en öppen anstalt. För två av de intervjuade är det deras första fängelsestraff, 

och de sitter på en öppen anstalt. Den ena av dem har suttit på en sluten anstalt innan han kom 

till en öppen och den andra hamnade direkt på öppen anstalt. De två andra intervjuade sitter 

på slutna anstalter och jag definierar dem som yrkeskriminella då de har suttit i fängelse ett 

flertal gånger förut. Målsättningen med att intervjua ”olika typer” av intagna var att få fram 

om känslan av mucksjuka var den samma för dem, och till viss mån är det så. 

 

På frågan om de kände sig mucksjuka svarade de intervjuade att det gjorde de och de som 

suttit ett par gånger innan var mer vana med den känslan:   

 

”Det brukar oftast kännas mer när jag har ca 1 månad kvar, första gången man satt var det 

värre, men då var allt nytt liksom, nu är jag inne på min 7: e volta (fängelsevistelse) så jag 

mer vet vad som väntar än känslomässigt, man blir liksom lite avtrubbad”  

(Intagen 3) 

 

”Jag har suttit 4 gånger totalt, och suttit totalt i 8 år, och varje gång har jag känt mig 

mucksjuk när det varit ca 1 månad kvar av mitt straff, det är konstigt, man tänker att nu är 

jag ju van efter fyra volter på kåken att sitta, ändå blir jag så här varje gång” 

(Intagen 4)  

 

För de andra två intagna som inte suttit förut var ordet mucksjuka främmande, men de kunde 

ändå uttrycka sig i de termer som definieras i mucksjuka: 

 

”Jag känner mig rädd, för att jag har inga mål ute, jag har ingenting att se fram emot. I mitt 

huvud känner jag inte att jag ska ut, jag känner bara att ska mot någonstans, jag vill inte 

stanna för länge på denna plats, samtidigt känns det inte som jag ska ut. Det är svårt att 

känna sig mucksjuk när man börjar från noll, jag fattar inte hur man kan känna mucksjuka 

då.” (Intagen 1) 

 

”Vet inte riktigt? Vad är mucksjuka? Kan ju bara beskriva mina känslor. Tycker att de här 

sista dagarna känns extremt långsamma. Tiden står still känns det som. Man känner sig 

rastlös och vill bara att tiden ska gå” (Intagen 2)  

 

Tiden när de intervjuade kände sig mucksjuka varierade lite. För de ”yrkeskriminella” som 

suttit flera gånger och ska bli villkorligt frigivna, började mucksjukan ca 1 månad före 

frigivning. För intagen 1, som inte skulle mucka, som suttit i drygt 4 år och skulle ut på 

utslussning hade mucksjukan börjat göra sig märkbar redan 7-9 månader innan han skulle ut 

på utslussning. Intagen 2 började känna sig mucksjuk efter att ha fått beslutet från regionen 

om att han ska få komma ut på fotboja, d.v.s. 2 veckor innan.  

 

Rent fysiskt och psykiskt kände de intervjuade sig rastlösa och otåliga och de tyckte inte att 

tiden gick fram lika fort som den gjorde innan de började känna sig mucksjuka. De tyckte 

även att fler och fler frågor dök upp i huvuden på dem. 
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”Nu känner jag mig mer rastlös, vi är ganska slutna här, promenad i 1 timme per dag och 

inlåst resten av tiden, finns inte mycket att göra. Jag försöker fördriva tiden genom att spela 

kort med grabbarna eller något liknande, men rastlösheten kickar igång ändå. 

Jag känner mig rastlös i huvudet också, du vet när man har något som väntar en och man vill 

komma igång liksom, saker ska fixas, hur kommer det att bli med det här, hur ska jag göra 

med det där? Sådana frågor.” (Intagen 4) 

  

”Fysiskt känner jag mig mer rastlös, otålig, som att vänta på julafton när man var barn, jag 

orkar inte umgås med folk och kanske lite mer tillbakadragen, man liksom ställer omedvetet 

om till att man ska lämna dem.” (Intagen 3) 

 

På frågan om vad som cirkulerade i deras tankar inför frigivning/utslussning handlande svaren 

mest om oro och stress inför framtiden, saker som ska ”fixas”, hur man ska hantera det 

”normala livet” 

 

”Bara att tänka på att jag ska upp 6 på morgonen för att jobba är som en självmordtanke 

Förut var jag rädd för att jag ska vakna 5-6 på morgonen och att dörren ska vara låst, nu är 

jag rädd för att vakna 5-6 på morgonen och att dörren ska vara öppen. 

 

Sen känner jag mig samtidigt när jag tänker på familjen, de mår bra och allting fungerar fint 

för dem, men jag är rädd att komma ut och påverka dem. 

 

Jag känner mig trött, samtidigt känns det som hur pigg jag än känner mig skulle det inte 

räcka, för att leva ett normalt liv.” (Intagen 1) 

 

För intagen 3 och 4, som suttit flera gånger, handlade oron och stressen mest om att ta tag i de 

primära vardagsbehoven, som bostad och jobb samt att etablera diverse kontakter med 

myndigheter.  

 

”Jag ser fram emot att bli fri, samtidigt så är det mycket som ska göras innan, så det är lite 

stressigt och man tänker att nu måste man ta tag i saker. När man är här och ska sitta av sitt 

straff är det mindre ansvar, man gör det man ska göra så är dagen slut, så gör man samma 

sak imorgon, behöver inte bekymra mig om hyran, mat, familj och sånt, eftersom man ändå 

sitter liksom, nu måste man fixa sådana här grejerna själv” (Intagen 3) 

 

När frågan om de intervjuade kände att de fick hjälp från kriminalvården, svarade var och en 

att de inte känner att de har fått någon hjälp från kriminalvården, och att deras erbjudande av 

hjälp mer är en rutinsak att erbjudas, och att de intervjuade varken har förhoppningar eller 

förväntningar från kriminalvården. 

 

”Jag har fått hjälp, men inte till någonting att lyckas med, inte hjälp med något som gör att 

man kan stå på benen själv, utan dem. Så jag känner inga förhoppningar och det gör att jag 

tänker skitsamma, jag går hellre tillbaks till livet som gjorde att jag hamnade här i början” 

(Intagen 1) 

 

”Absolut INTE! För mig har detta enbart varit bortkastad tid. Jag har varken lärt mig 

någonting praktiskt som jag kan ta med mig, tvärtom så känner jag bara mindre förtroende 

för kriminalvården” (intagen 2) 
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”Nej, man går på kollegium, typ som ett möte ibland och kollar om man behöver hjälp med 

bostad och sånt men det känns mer som om en rutinsak, att dom ska beta av en på listan bara, 

så jag förväntar mig ingenting av dom.” (Intagen 3) 

 

”Nej, men jag förväntar mig samtidigt ingenting från dem, om jag verkligen hade fått hjälp, 

tror jag inte jag hade suttit så många gånger. Kriminalvårdens uppgift enligt mig är inte att 

rehabilitera eller hjälpa, det är att straffa. På kåken sitter man av sitt straff, man gör sin tid 

och ”that´s it”. Rehabilitering och vård är bara teater” (Intagen 4)  

 

Redovisning av djupintervjuerna med personalen 

 

Intervju genomfördes även med tre anställda på kriminalvården som arbetar på en öppen 

anstalt. Två var män och en kvinna, varav alla har mer än drygt 13 års erfarenhet på anstalten 

och som har arbetat under befattningar som kriminalvårdare, kontaktmän, klienthandläggare 

och frigångsansvarig. Samtliga arbetar med uppgifter som kräver mycket kontakt med 

intagna.  

 

Deras uppfattning av mucksjuka hos intagna, som de såg i princip hos huvuddelen intagna, 

var att de uppfattade de intagna som oroliga och stressade, och att de söker sig till att bryta 

tristessen.  

 

”De vanligaste frågorna som de intagna brukade oroa sig för var: Hur ska det bli att komma 

ut? Att träffa familjen? Speciellt för de som varken hade jobb eller bostad. Den oron plus 

glädjen om att få komma ut definierar nog jag, bland annat mucksjukan som” 

(personal 1) 

 

”Jag tänkte nog mer att det drabbade dem som satt på långa straff, att de var de som var 

mucksjuka, att de blir otåliga och känner att de behöver något för att bryta tristessen” 

(personal 2)  

 

”Men min uppfattning idag är att mucksjuka är en mångfacettering, det är ett ord som har så 

många olika synvinklar att se det på och kan tolkas på många olika sätt, det är en 

livsförändringssituation som den utsatte befinner sig i. ” (personal 3) 

 

Den första personalen jag intervjuade tyckte att mucksjukan kom i olika former hos de 

intagna: ”Det finns de som med stor sannolikhet kommer att återfalla igen, de blir mucksjuka 

för att de vill tillbaks till sitt ”gäng”, den kriminella livsstilen, flashiga bilar etc. 

Sedan finns det de som är oroliga för att inte få bostad, det är ett stort problem. För att 

saknar man oftast bostad är det svårt att få jobb och för att få jobb krävs det oftast att man 

har en bostad. Sen finns det långtidare, de blir oftast mucksjuka 2 år innan. T ex en intagen 

med 10 års straff ska enligt mig ha 1 års utslussning, så då räknar de bort sista året och blir 

mucksjuka inför utslussning.  De finns även de som är så mucksjuka att de inte kan planera 

sin framtid själv, och det bästa är ju om de har en egen vilja, men utan att vi ska behöva 

tvinga fram den viljan (Personal 1). 

 

Personal 3 var på samma linje: 

”De finns de som är yngre; för dem handlar mucksjukan mer om att de är otåliga för att de 

vill ut och fortsätta leva det liv som satte dem i fängelset i första början, till och med den 

inställningen att ” den här gången kommer jag komma undan”. Oftast brukar det handla om 
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dem som är mellan 18-26 år och inte har hamnat i det mogna stadiet än. Sedan finns de som 

börjat mogna till och kanske fått barn och vill ändra bana men är oroliga för att de vet inte 

hur de ska lyckas med det. De är nervösa och upprörda för att de vill ändra och fixa och göra 

förberedelser inför muck men som inte kan det just på grund av att de sitter i fängelset, det 

kan handla om att betala hyran, fixa bostad och saker som kräver tid och pengar och eftersom 

de inte har den möjligheten från fängelset. Sen finns det långtidare som suttit länge i 

fängelset: för dem handlar det om ”hur ska jag kunna förändra hela mitt liv?” de har med 

tiden kanske fått andra värderingar och studerat och vill styra upp ett normalt liv, men blir 

samtidigt stressade och oroliga över hur de ska hinna med allt, att skaffa ett jobb och skapa 

ett socialt nätverk som skiljer sig ifrån deras gamla.  

 

Personal 2 ansåg även han att den intagne kan känna sig orolig för vad som väntar: 

”De vågar inte ta tag i sin situation och gå in den förändringsprocessen som väntar en, man 

är rädd helt enkelt. Jag har haft klienter som ska ha ringt sin arbetsgivare och styrt upp med 

olika samtal och möten, men som inte har gjort det utan skjutit upp på det istället. Man är 

rädd för att ta eget ansvar.  Samtidigt får man skuldkänslor gentemot sina närmaste, den 

intagne kan känna att de inte är där och hjälper till med bland annat försörjningen, samtidigt 

dyker skamkänslor upp, den intagne kan tänka att det är de som har bidragit till denna 

situation.” 

 

Vidare berättade han:  

”Jag har varit med om att två personer har tagit sitt liv efter att de har muckat. En av dem 

verkade pigg och glad över att bli fri och vi uppfattade inga tecken på att han mådde dåligt.  

Sedan när han muckade kände han att han inte kunde leva upp till de kraven som ställts. Han 

hade en bild i huvudet på (hur) vad han ska göra i framtiden, men det blev inte som han hade 

tänkt sig så han sköt sig själv, och detta var inte någon yrkeskriminell, utan en vanlig 

människa som hade hamnat i tråkigheter och fick fängelse. ” 

 

När jag frågade personal 1 om kriminalvården gör någonting för att hjälpa till att motverka 

denna mucksjuka, svarade hon att man försöker motivera och skapa en slags trygghet hos den 

intagne genom att hjälpa till med eventuella vardagsuppgifter:  

 

”Här blir de intagna trygga i situationen de är i, för oftast behöver man inte tänka på 

vardagssaker, dem sköter vi liksom, med rutiner o dylikt. Oftast kan de intagna inför muck 

känna en rädsla av att återfå det ansvaret. Därför trycker vi extra mycket på sysselsättningen, 

det är viktigt att få in rutinerna om att gå upp tidigt på morgonen, utföra sysslorna under 

dagen och lägga sig lagom sent, utan att de ska vänta på att man ska låsa in dem, för ute är 

det inte någon som låser din dörr.   

 

”Sedan finns det småsaker man kan göra, till exempel att hjälpa en intagen som suttit länge 

med att åka kommunalt, att man skapar en trygghet hos dem att de kan klara av dessa 

småsaker”  

 

Samtidigt finns det en känsla av att det saknas de rätta verktygen för att kunna motivera och 

skapa förhoppningar ur ett mentalt perspektiv och gällande uppföljningen efter verkställande 

av fängelsestraffet: ”Jag känner att vi har dåliga verktyg för det, det man kan göra är liksom 

att tända ett litet ljus hos de intagna, ge dem förhoppningar. Förut hade vi t ex 

familjehemsplacering vilket var jättebra för att ge den intagne en slags social status och 

motivation. Det optimala hade varit om det hade funnits en ”fadder” för varje intagen, en 

slags stödperson” (Personal 2)  
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 Personal 1 svarar: ” Jag tror att alla som sitter här, speciellt de som suttit en lång tid, har en 

dröm om att få leva ett vanligt ”svenssonliv”. Samtidigt är det viktigt att jobba med att skapa 

en medvetenhet hos de intagna om att hemmet de ska tillbaks till inte kommer att vara 

detsamma som när de lämnade det. Men jag tror att motivationen är det viktigaste. Det 

mentala stödet känner jag saknas från vår sida. Jag skulle t ex. vilja att det fanns en slags 

familjeterapi för den intagne, för att hans välmående är bunden till hans omgivning, oftast 

familj, därför kan de vara bra att man stödjer de också, för den intagnes skull……… Först 

finns mucksjuka i den formen av att man ska ut, sen finns det kanske en annan typ av 

mucksjuka:” hur ska det bli nu?”, och den biten känner jag att vi tappar, uppföljningen”  

 

Personal 3 gav sin beskrivning på sin definition av kriminalvården:  

”Kriminalvården är uppbyggt på två grundpelare: å ena sidan har du säkerheten och lagen 

och på den andra sidan har du visionen ”bättre ut” som är den humanistiska synvinkeln och 

handlar om att du ska kunna lämna fängelset och gå tillbaks till samhället som en vanlig 

medborgare. Det som är viktigt är att dessa två pelare som organisationen är uppbyggd på 

måste vara i balans emot varandra, har du för mycket säkerhet som det har handlat mycket 

om på senare tid med den förra kriminalvårdschefen, då blir det på bekostnad på den humana 

delen, och har du ett mer humant tänkesätt som det t ex var på 70-talet då blir det också för 

mycket. Nu handlar det mycket om säkerhet och balansen rubbas, vilket går ut över hela 

organisationen. Sedan är det dåligt ledarskap där organisationen är uppbyggt ur ett 

hierarkiskt/feodalt system och har du dålig kommunikation mellan två chefer så går det ut 

över resten av oss tjänstemän och de intagna. Vi får ju våra direktiv uppifrån och dessa 

direktiv kan silas ner ju längre ner i hierarkin direktiven kommer och när det väl kommer till 

oss då kan det ibland endast handla om säkerhet, och då kanske vi inte har marginalerna att 

kunna göra det vi egentligen vill” 

 

Analys  
 

Efter att ha läst och redovisat teorin och genomfört intervjuer har jag kommit fram till att 

mucksjuka är ett socialpsykologiskt fenomen, med tanke på de intagnas situation. För de som 

inte är insatta i hur fängelsesystemet fungerar, kan det verka underligt att intagna ska hamna i 

ett depressivt tillstånd ju närmare friheten närmar sig. Det blir paradoxalt; ju närmare friheten, 

desto mer stressad, tillbakadragen och bekymrad blir den intagne. Men ur de drabbades 

perspektiv, de som är i fängelssystemet, skulle det enligt mig vara underligt om de inte kände 

sig mucksjuka. Föreställ er att anlända till ett slutet fängelse, att komma in i 

inskrivningsrummet och mötas av 3-4 uniformerade säkerhetsvakter. Ni får klä av er era civila 

kläder och ska lämna urinprov, naken och med vakterna hängande över er. Att få ta på sig 

gråa anstaltskläder och bli fotograferad, hållande ett nummer över bröstet, att bli tilldelad ett 

intagningsnummer och få svara på ett frågeformulär om självmordsbenägenhet för att 

slutligen bli placerad på en avdelning. Från det ögonblicket du hamnar innanför murarna 

tillhör du fängelsesystemet och den värld man var van vid på utsidan och allt som definierar 

dig lämnas utanför murarna och slutar existera. Det är detta Goffman (2013) pratar om då han 

skriver om rollförluster. Att vara på en total institution, menar han, bryter sönder denna 

rollindelning, eftersom den intagnes isolering från yttervärlden varar dygnet runt och kan 

fortsätta i åratal. Därför inträffar rollförluster.  

 

I fängelsesystemet skapas den intagne om med helt nya rutiner. Med ett nytt system där 

huvuddelen av fängelsesystemet bygger på säkerhet och disciplinering. Foucault (1987) 

definierar disciplin som metoder som möjliggör en minutiös kontroll av kroppens 
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verksamheter och som vidmakthåller en ständig behärskning av dess krafter och påtvingar 

dem en förening av foglighet och nytta. Fängelsesystemet använder sig av den tid som den 

intagne ska vara frihetsberövad, till att disciplinera denne genom att införa rutiner som i 

huvudsak handlar om att vakna upp tidigt och att utföra någon av de sysselsättningar som 

erbjuds. Detta sker under övervakning och motsättningarna mot dessa rutiner bestraffas med 

sanktioner. Just belöningar och sanktioner är en fundamental del av den disciplinering, som 

utförs av fängelsesystemet. Foucault (1987) beskriver examenssystemet där övervakning av 

de intagnas handlingar och beteende, gör om varje individ till ett ”fall” där dennes handlingar 

kontrolleras, dokumenteras och bedöms och utifrån dessa bedömningar väljer att belöna eller 

straffa. Detta är ytterligare en åtgärd av fängelsesystemet som enligt mig mer och mer gör 

individen till ett objekt.  

 

Goffman (2013) beskriver den intagnes situation som en avskalningsprocess, något som jag 

tolkar som att den intagne ska brytas ner. Hans liv i det fria ska upphöra och han ska byggas 

upp på nytt, men enligt fängelsesystemets regler. Vidare beskriver Goffman (2013), enligt 

mig två grundläggande elementet som jag anser är av vikt för att kunna utföra uppbyggandet 

av det nya ”jaget” hos den intagne. Dessa element är att redogöra och sätta upp ordningsregler 

som skall följas, och att redogöra för belöningar respektive bestraffningar som en konsekvens 

av att dessa regler följs eller bryts. Detta tror jag är fundamentalt för att bryta ner och vidare 

bygga upp de intagnas nya värld. Precis som det finns lagar och regler i det fria och 

konskevenser av handlingar gentemot dessa regler, finns samma system i fängelset. Detta 

bygger enligt mig upp en ännu större klyfta mellan dessa två världar och att befinna sig inom 

fängelsesystemet leder till att det är enklarare att koppla bort världen på utsidan, vilket medför 

att en institutionalisering skapas. Hilte (1994) refererar till Goffman (2013) då han skriver att 

genom intagning på en institution fjärmas den intagen från sitt gamla livssammanhang med 

dess roller och socialiseras i en ny kultur med andra roller. Avskiljandet från det gamla livet 

beskrivs som en rollförlust och inträdet i institutionskulturen som en anpassning. Genom 

mortifikationsprocessen, där den intagne fråntas personliga ägodelar och de attribut som 

tillhör de gamla rollerna, påskyndas passagen mellan ursprungsmiljön och den nya 

institutionskulturen. Just mortifikationsprocessen, att ta ”död” på den intagnes liv som denne 

hade på utsidan, är en process som fängelsesystemet använder sig av genom sina metoder och 

det visar sig, enligt mig vara effektivt. 

 

Mucksjukan är enligt mig en del av konsekvenserna då man institutionaliseras, som kan 

drabba en intagen på fängelset. Ju längre den intagne lever i fängelsesystemet desto mer 

mucksjuk blir han. Den intagne som lever i fängelsesystemet avskärmas från samhället, dess 

förmåner och dess ansvar. Det är inte bara friheten som berövas den intagne, utan även hans 

ansvar, hans identitet och därav hans självuppfattning. Han, tillsammans med sina 

fängelsekamrater, lever i sin egen bubbla, en onaturlig och overklig miljö och anpassar sig 

därefter. När han senare är på väg att bli fri igen är den bubblan han på senare tid levt sitt liv i, 

på väg att spricka upp och verkligheten slår till som en örfil. Nu ska han återfå sin identitet, 

sina förmåner och sitt ansvar. Detta kan skapa en konflikt inom den intagne, och kan leda till 

en slags identitetskris, som i sin tur skapar en orolighet och stress. Orsakerna till stress kallas 

för stressorer. De kan vara psykiska, sociala eller fysiska och finns överallt i vår vardag. Den 

form av stress som drabbar oss negativt beror framför allt på psykosociala och psykologiska 

faktorer. Det handlar om utmaningar och problem som måste lösas och som ställer krav på 

handlande från individen(www.stress.se). Frågor som hur han ska klara sig på utsidan, skaffa 

bostad och jobb, att återförenas med sin familj och att ta upp de ansvarsområden gentemot 

dem som han varit frånvarande ifrån, är stressorer som påverkar den intagne. Det kan hända 

att den intagne ställer orimligt höga krav på sig själva, att han vill för mycket eller att han 
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planerar för mycket. Det kan i sin tur leda till att han hamnar i ett negativt stresstillstånd. 

Intervjuerna med de intagna visar att de oftast är otåliga och stressade då de tänker mycket på 

vad som ska hända i framtiden efter frigivning och vad som ska ordnas inför den. Det som blir 

påfrestande är just att dessa tankar cirkulerar i huvudet på dem under en tid då de är fängslade 

och är mycket rörelseförhindrade. Detta i sin tur bygger en grund för ökad stress, nedstämdhet 

och otålighet.   

 

Goffman (2013)  beskriver mucksjukan mycket bra då han säger att de som ska friges ofta blir 

ångestfyllda. Denna ångest hos de intagna brukar ta formen av en fråga som han ställer till sig 

själv och sina vänner: ”kan jag klara mig utanför?”. Denna fråga innesluter hans 

föreställningar och bekymmer för hela det civila livet. Individen vill inte eller är alltför ”sjuk” 

för att åter själv bära det ansvar som den totala institutionen befriat honom ifrån. Samtidigt 

menar Goffman (2014) att en faktor som sannolikt har större betydelse är diskulturationen, 

förlusten av eller oförmågan att upprätthålla vissa vanor som krävs i samhället utanför. En 

annan är stigmatiseringen. När individen fått en låg proaktiv status genom att tas in på en 

institution, får han ett kallt mottagande när han kommer ut, och det får han känna av i en 

situation som är besvärlig även för de som inte har hans stigma, nämligen när han måste ta 

kontakt för att få arbete och bostad. Samma frågor som Goffman (2014) beskriver är även de 

frågor som har dykt upp hos de intagna som jag har intervjuat. Just frågorna om att skaffa 

bostad och jobb har mycket att göra med frågan om hur det ska gå ute i friheten, hur man ska 

klara sig utan dessa rutiner som livet på senare tid, kretsat kring.  

 

En av de intervjuade svarade: ”Jag ser fram emot att bli fri, samtidigt så är det mycket som 

ska göras innan, så det är lite stressigt och man tänker att nu måste man ta tag i saker. När 

man är här och ska sitta av sitt straff är det mindre ansvar, man gör det man ska göra så är 

dagen slut, så gör man samma sak imorgon, behöver inte bekymra mig om hyran, mat, familj 

och sånt, eftersom man ändå sitter liksom, nu måste man fixa sådana här grejerna själv” 

(Intagen 3) 

 

Intervjuerna som jag genomfört med de intagna och personal har gett mig uppfattningen att 

mucksjuka även kan vara positiv. Mucksjuka grundar sig, enligt mig på att den intagne känner 

sig orolig, stressad och otålig inför sin frigivning. Den negativa mucksjukan visade sig 

mycket hos de intagna som varit frihetsberövade en längre tid, och som är mer benägna att 

ändra sin livsituation till det positiva. De verkade mer bekymrade över hur det skall gå till att 

återanpassas, och det kan handla just om att ordna boende och jobb, att bryta med sitt gamla 

umgänge, och att komma in i ”samhället” igen. 

 

Ett liv i fängelse är ett stigma. En individ, som i vanliga fall skulle ha accepterats i det vanliga 

sociala samspelet, har ett drag eller en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som 

får dem av oss som möter honom att vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på 

gemenskap med oss som hans övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han har ett 

stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar, Goffman (2014). 

En av de intervjuade i personalen säger: Sen upplever jag att många intagna känner att det 

”står skrivet” på deras panna att de har suttit.  Detta tror jag stämmer bra överens med den 

uppfattningen jag har fått av många intagna jag har mött inom fängelsesystemet. De känner 

sig utanför just på grund av sin fängelsevistelse, och att det är en fläck som gör att de inte 

känner sig som alla andra ”vanliga” människor, som i grund kanske har att göra med att 

”vanliga” människor inte heller ser kåkfarare som en ”fullvärdig” medlem i samhället. Detta 

tror jag också är ett stort orosmoment för dem som vill ändra på sin livsstil och komma in i 
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samhället. Dessa är stressorer, enligt mig, som skapar ett negativt stresstillstånd hos den 

intagne, som då utvecklar en negativ mucksjuka.  

 

Den positiva mucksjukan fann jag mer hos de intagna som inte har en tendens att byta livsstil, 

de som har klart för sig hur deras framtid ser ut och är mer stressade och otåliga för att de vill 

tillbaka till det livet så fort som möjligt. Personalen har också noterat samma sak: ”De finns 

de som är yngre; för dem handlar mucksjukan mer om att de är otåliga för att de vill ut och 

fortsätta leva det liv som satte dem i fängelset i första början, till och med den inställningen 

att ” den här gången kommer jag komma undan”. Oftast brukar det handla om dem som är 

mellan 18-26 år och inte har hamnat i det mogna stadiet än.” 

 

”Det finns de som med stor sannolikhet kommer att återfalla igen, de blir mucksjuka för att de 

vill tillbaks till sitt ”gäng”, den kriminella livsstilen, flashiga bilar etc.” 

 

Som jag tidigare har presenterat gällande stress så kan det negativa stresstillståndet handla om 

att personer ställer orimligt höga krav på sig själva. De vill för mycket, de planerar för mycket 

eller för litet och de oroar sig onormalt mycket för framtiden eller för stora händelser i livet 

som komma skall. Personer som lider av stress får ofta oroskänslor och en känsla av otålighet.  

Psykiska symptom kan vara nedstämdhet, glädjelöshet, hopplöshet, oro eller 

panikångestattacker. Dessa symptom, speciellt nedstämdhet, oro, och i vissa fall 

panikångestattackar tycker jag stämmer bra överens med det som är negativ mucksjuka. 

 

Hos de som är positivt mucksjuka har jag ofta sett tendenser som visar sig på stress och 

otålighet Jag ställde mig även frågan om det var skillnad på att ha suttit på en öppen anstalt 

gentemot att ha suttit på en sluten anstalt samt skillnaden mellan hur länge man har suttit i 

fängelse. Visst finns det vissa skillnader. De personer som kommer direkt till en öppen anstalt 

ser fängelset annorlunda än vad en person som suttit på en sluten anstalt gör. En öppen anstalt 

består inte av murar och man är inte tvungen att ta på sig anstaltskläder. Dessutom är ytorna 

att röra sig på enorma, jämfört med ytorna på en sluten anstalt. Även säkerhetsmässigt är det 

inte lika mycket kontroll av de intagna som det är på slutna anstalter. En person som har ett 8-

årigt fängelsestraff och kommer till en öppen anstalt när han närmar sig slutet av sitt straff, 

där han till mesta delen suttit på en sluten, är med stor sannolikhet mer institutionaliserad än 

vad en person som kommer från friheten till en öppen anstalt med kanske 6 månaders 

fängelsestraff är.  

 

Mucksjukan kan definitivt variera i utsträckning av tid och rum, beroende på hur länge man 

har suttit och vilka erfarenheter man har av fängelselivet. Men samtidigt är mucksjuka något 

som enligt mig drabbar alla. Det handlar om att lämna en onaturlig, overklig och ohälsosam 

miljö som skiljer sig så mycket från vad som definieras som ett verkligt liv, och eftersom 

kontrasten mellan dessa två världar är så olika, drabbar det i princip alla intagna. Mucksjuka 

handlar om att man hamnar i en tankeprocess då man ska återgå till det ”vanliga” livet och 

vad som är vanligt för många som sitter i fängelse, kan skilja sig från vad ”normala” 

människor definierar som vanligt. Du kan vara mucksjuk för att du inte vet hur du ska klara 

dig utanför fängelset, eller så kan du vara mucksjuk för att du vet hur du ska klara dig utanför 

fängelset, men är otålig och stressad för att du känner att tiden står still.  

 

Slutligen fann jag även, efter att genomfört intervjuerna med intagna och personal, att det stöd 

från kriminalvården som kanske borde ha funnits för att stödja de intagna, saknas helt.  
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När jag ställde frågan om de intervjuade intagna kände att de har fått någon hjälp från 

Kriminalvården svarade de intervjuade bestämt nej. Jag fick uppfattningen att det inte fanns 

förhoppningar eller förtroende för Kriminalvården, och att det som erbjöds från deras sida 

endast var ett ”spel för gallerien” för att det ska se bra ut på papper. 

 

”Nej, man går på kollegium, typ som ett möte ibland och kollar om man behöver hjälp med 

bostad och sånt men det känns mer som om en rutinsak, att dom ska beta av en på listan bara, 

så jag förväntar mig ingenting av dom.” (Intagen 3) 

 

”Nej, men jag förväntar mig samtidigt ingenting från dom, om jag verkligen hade fått hjälp, 

tror jag inte jag hade suttit så många gånger. Kriminalvårdens uppgift enligt mig är inte att 

rehabilitera eller hjälpa, det är att straffa. På kåken sitter man av sitt straff, man gör sin tid 

och ”that´s it”. Rehabilitering och vård är bara teater” (Intagen 4)  

 

Även personalen tyckte att det mentala stödet, som många ansåg vara det viktigaste, trots att 

man försökte hjälpa till med, helt saknades:  

  

”Men jag tror att motivationen är det viktigaste. Det mentala stödet känner jag saknas ifrån 

vår sida […]Först finns mucksjuka i den formen av att man ska ut, sen finns det kanske en 

annan typ av mucksjuka: ’hur ska det bli nu?’, och den biten känner jag att vi tappar - 

uppföljningen”  

 

Mucksjuka är enligt mig en logisk och typisk konsekvens av den sociala livsituationen en 

frihetsberövad människa kan känna. Det finns kanske inte mycket som kan göras för att 

motverka detta. Samtidigt som de intagna fråntas ansvaret för sina liv så överförs dock detta 

ansvar till en myndighet. Det är en skrämmande tanke att det finns en misstro för denna 

myndighet och att det saknas stöd och hjälp till att återanpassas och ”rehabiliteras”. Felet 

behöver inte ligga hos de kontaktmän och vårdare som har kontakt med de intagna, utan jag 

anser att problemet ligger högre upp i hierarkin bland de personer som bestämmer 

myndighetens utformning. Precis så som en av de intervjuade i personalen beskrev, att 

fängelsesystemet är uppbyggd på två pelare: säkerhet och visionen bättre ut, och att dessa 

måste vara i en jämn balans, anser jag i dagsläget att den balansen är rubbad och mycket 

fokus i dagsläget handlar om säkerheten på anstalter. Mer resurser läggs på säkerhet och 

mindre resurser på återanpassning, något som de personer i organisationen som har direkt 

kontakt med de intagna inte kan påverka så mycket, eftersom direktiven kommer uppifrån. 

Däremot menar jag att problemet utifrån ett större perspektiv, handlar om det politiska 

perspektivet. När det skedde ett par rymningar i början av 2000-talet handlade den mediala 

uppmärksamheten mycket om att det ansågs finnas allt för många brister i fängelsernas 

säkerhetssystem. Konsekvenserna blev att Kriminalvårdens nya generaldirektör; Lars Nylén, 

tidigare chef för rikskriminalpolisen, mellan 2004-2011, tillsattes för att råda bot på dessa 

brister. Nya superfängelser med hög säkerhet började byggas. Dessa fängelser står idag 

halvtomma och levnadsstandarden för de intagna har sänkts. Detta ser jag som en politisk 

handling Syftet med detta arbete är inte att ur ett politiskt perspektiv beskriva min tes om 

mucksjuka, utan det jag vill ha sagt med detta är att handlingar medför konsekvenser. Men 

beroende ur vilket perspektiv en individ väljer att se handlingarna, kan konsekvenserna verka 

orättvisa, eller ologiska.   

 

Jag har inte kommit fram till hur mucksjuka ska botas, och jag anser inte heller att mucksjuka 

kan motverkas. Däremot är jag övertygad om att mucksjuka är en konsekvens av att en 

människa befinner sig i institution. Om det sedan finns brister i institutionen, finns det även 
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brister i synsättet på hur institutionen är och bör fungera - både ur ett mänskligt, socialt och 

politiskt perspektiv.  

 

Slutsats 
 

Vad har vi då kommit fram till angående mucksjukans uppkomst och anledning? Mucksjukan 

är en konsekvens av att sitta på en institution, i detta fall fängelse. Fängelset bryter ner den du 

var och det du kännetecknar till din personlighet och ditt jag. Fängelset skalar av din 

personlighet till den nivå då du står naken inför ett system, som har egna medel och metoder 

för att skapa om dig på nytt. I fängelset får du en ny identitet och en ny värld byggs upp 

innanför murarna för dig att leva i. Du fråntas det ansvar som kan krävas av dig som en 

”vanlig” medborgare i samhället. Allt du behöver göra i fängelset är att lyda de regler som 

framställs. Fängelset är uppbyggt på sådant sätt att du med full hängivenhet, medvetet eller 

omedvetet, skall underkasta dig detta system ibland till den grad att du glömmer bort att det 

existerar en värld utanför. I denna värld påminns du inte om förrän du börjar närmar dig 

slutet, att du är frihetsberövad. Nu kopplas mucksjukan in och du skall nu återgå till det liv 

som livet i fängelsesystemet kanske fått dig att glömma bort. Du skall med andra ord återta 

det ansvar som togs ifrån dig. Du skall nu återgå till att bli en ”vanlig” medborgare med de 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter som följer med det; samma rättigheter som du 

fråntagits i och med din fängelsevistelse.  

 

Mucksjuka kan betraktas som en konsekvens av att återfå det som du har fråntagits, och  som 

du kanske till och med har glömt bort. Muckarsjuka är en reaktion hos den intagne, som 

bildas med grund i det som väntar ute i det fria, av ängslan och oro. De symtom en intagen 

uppvisar kan uppkomma då rädslan och ovissheten att klara dessa krav är för stora. Samtidigt 

kan stressen och otåligheten komma sig av att den intagne snabbt vill återgå till det liv och 

den frihet som fråntogs honom.  

 

Enligt en registerstudie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften 

Journal of Clinical Psychiatry, löper personer som suttit i fängelse 18 gånger högre risk att 

begå självmord, jämfört med lokalbefolkningen. I den presenterade studien ingår nära 27 000 

personer som frigavs från svenska fängelser strax under 40 000 gånger under en femårsperiod 

från 2005 till 2009. De har jämförts med 270 000 odömda kontrollpersoner, matchande för 

kön och ålder, ur normalbefolkningen. 

Vid utgången av 2009 hade 920 av de frigivna personerna avlidit, och av dem hade 14 

procent, eller nära 130 personer, tagit sitt eget liv. De som frigivits från ett fängelsestraff löpte 

därmed en 18 gånger högre risk än normalbefolkningen, att begå självmord Risken var högst 

de fyra första veckorna efter frigivandet. – Våra fynd kan vara vägledande vid bedömning av 

självmordsrisk och för självmordsförebyggande insatser för tidigare fängelsevårdade 

personer inom sjukvården, frivården och sociala myndigheter. Att ha frigivits från fängelse är 

en självständig riskfaktor för suicid, även om frigivningen ligger några år tillbaka i tiden, 

säger Axel Haglund, överläkare i psykiatri och doktorand vid institutionen för klinisk 

neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Möjlig förklaring 

Den här studien ger inga svar på vad det kan bero på. En möjlig förklaring är att de som suttit 

i fängelser inte har sökt eller fått vård för sina depressioner, och att de därmed skulle vara 

underbehandlade. En annan möjlig förklaring är att det framför allt är missbruk och inte 
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depression som leder fram till självmord hos personer som avtjänat ett fängelsestraff. Det här 

är något som det finns anledning att titta närmare på i kommande studier, säger Axel Haglund. 

Bo Runeson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, 

har varit forskningsledare för studien, som är finansierad av Karolinska Institutet och 

Kriminalvården. 

Studien reflekterar enligt mig faktorer som jag har tagit upp i detta examensarbete gällande 

mucksjuka och anledningarna till uppkomsten. Depressionskänslan kan kulminera i en ökad 

självmordsbenägenhet, vilket också har visat sig i intervjun med en av de anställda. Känslorna 

som den snart frigivna fången får, tillsammans med de krav som han ställer på sig, respektive 

de krav omgivningen ställer på honom kan vara för höga.  De kan leda till att den intagne 

känner att hans föreställningar av hur friheten skulle vara inte slår in, och detta kan i sin tur 

leda till att han inte orkar leva med den realitet som ”slår till i hans ansikte”. Kriminalvårdens 

brist på uppföljning av den frigivne fången och det stöd han kan behöva, är enligt mig också 

en avgörande faktor. Samma myndighet som den intagne lever i under sin frihetsberövning, 

”kastar” ut den institutionaliserade ex-fången i friheten och samhället, utan stöd som, de 

intagna och personalen som jobbar inom kriminalvården, anser är otillräckligt.  

 

Mitt syfte med att redovisa hur livet i fängelset ser ut, enbart utifrån kriminalvårdens 

framställning och beskrivning, var att skapa en förståelse hos läsaren som läser hela uppsatsen 

att det ändå är en kontrast mellan beskrivningarna utifrån kriminalvårdens sida och forskarna 

och intervjudeltagarnas sida. Två bilder målas upp där å ena sidan kriminalvårdens 

beskrivningar kan skapa en bild av en komplett myndighet, som skapar förutsättningar och 

möjligheter för den intagna, samtidigt som det finns en bild av fängelset och fängelsesystemet 

beskrivet av människor inom systemet. Dessa beskrivningar ger en bild av en bristfällig 

verksamhet vars teori inte håller i praktiken, och detta hoppas jag att läsarna också inser. 

 

Med detta sagt, och med beskrivning av fängelsesystemets uppbyggnad, hoppas jag ha kunnat 

förklara hur paradoxalt och rent av absurt det är ifrån Kriminalvårdens sida där man försöker 

uppvisa en fasad av att de intagna ska vårdas och rehabiliteras i fängelset. Samtidigt hoppas 

jag läsarna fattar mod att reflektera kring fängelsestraffet med kritiska men likafullt 

nyanserade ögon.  
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Bilagor 
 

Intervjuer med intagna 

 

Djupintervju 1: 23/3- 14: öppen anstalt (klass 3) 

 

Ålder: 27 

Straff: 7 år 

Tid inne: 4 år och 1 månad  

Tid kvar: 7 månader 

Utsluss: om 1 vecka 

Suttit förut: Nej 

 

Känner du dig mucksjuk? 

Jag tror det 

 

Beskriv vad du känner inför att du ska ut 

Jag känner mig rädd, för att jag har inga mål ute, jag har ingenting att se fram emot. I mitt 

huvud känner jag inte att jag ska ut, jag känner bara att ska mot någonstans, jag vill inte 

stanna för länge på denna plats, samtidigt känns det inte som jag ska ut. Det är svårt att 

känna sig mucksjuk när man börjar från noll, jag fattar inte hur man kan känna mucksjuka 

då. 

 

Hur länge har du haft dessa tankar? 

De senaste 7-9 månaderna  

 

Vad har du för tankar innan? 

Innan utbildade jag mig till plåtslagare, jag kämpade mig till att hamna på öppen anstalt, jag 

hade planer på att med min praktik, bli lärling, samtidigt som jag skulle fortsätta med 

teaterföreställningarna, det känns som om det är jag som har fixat allt själv. 

 

Men du är ju på väg till dina mål? 

Egentligen får det inte gå mer än 10 månader mellan min plåtutbildning och praktiken, men 

nu har det gått mer än 1 år, jag har glömt bort allt och har inte lika hög motivation, allt det 

här är hinder. 

 

 

Känner du att du har fått hjälp från Kriminalvården? 

Jag har fått hjälp, men inte till någonting att lyckas med, inte hjälp med något som gör att 

man kan stå på benen själv, utan dem. Så jag känner inga förhoppningar och det gör att jag 

tänker skitsamma, jag går hellre tillbaks till livet som gjorde att jag hamnade här i början 

 

Hur känns det fysiskt/psykiskt? 

Jag vill vara för mig själv, jag känner att jag inte orkar delta i aktiviteter med andra 

människor här, jag känner bara att jag inte pallar med något. 

 

Bara att tänka på att jag ska upp 6 på morgonen för att jobba är som en självmordtanke 
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Förut var jag rädd för att jag ska vakna 5-6 på morgonen och att dörren ska vara låst, nu är 

jag rädd för att vakna 5-6 på morgonen och att dörren ska vara öppen. 

 

Sen känner jag mig samtidigt när jag tänker på familjen, de mår bra och allting fungerar fint 

för dom, men jag är rädd att komma ut och påverka dem. 

 

Jag känner mig trött, samtidigt känns det som hur pigg jag än känner mig skulle det inte 

räcka, för att leva ett normalt liv. 

 

Fängelset består av rutiner, som du efter mer än 4 år här inne levt ditt liv efter, hur 

känns det att lämna dem rutinerna? 

Jag har tröttnat på dessa rutiner, därför försöker jag att inte stanna för länge på en och 

samma plats, jag har ju vant mig hur saker fungerar här och har levt efter det, samtidigt som 

det känns jobbigt känns det ändå tryggt, jag vet som ska komma och jag vet vad som väntar 

mig, nu ska jag börja med nya rutiner och det känns lite jobbigt, men jag har tröttnat så 

mycket på dessa rutiner här att jag tänker så mycket på att det är jobbigt, jag orkar inte bry 

mig. 

 

Om du samlar alla dina tankar, funderingar och känslor och jämför med hur det är nu 

jämfört med för ca 1-2 år sen, vilka skillnader märker du? 

Jag hade mer hopp då… 

 

 

Djupintervju 2 : 25/3-14: Öppen anstalt (klass 3) 

 

Ålder: 35 år 

Straff: 1 år 

Tid inne: 6 månader 

Tid kvar: 2 månader 

Utsluss: Fotboja om 1 vecka  

Suttit förut: Nej 

 

Känner du dig mucksjuk? 

Vet inte riktigt? Vad är mucksjuka? Kan ju bara beskriva mina känslor. Tycker att de sista 

dagarna känns extremt långsamma. Tiden står still känns det som. Man känner sig rastlös och 

vill bara att tiden ska gå 

 

 

 

 

Beskriv vad du känner inför att du ska ut 

Jag ser fram mot att komma hem till min familj (sambo och son) och att jag kan börja arbeta 

och bidra till samhället  

 

Hur länge har du haft dessa tankar? 

Sedan jag skrev under beslutet från regionen, att jag ska ut, för ca 2 veckor sen. Då började 

man liksom inse att snart är det slut och att man ska hem, och då började tankarna att 

cirkulera i huvudet, och man tänker mer på framtiden och vad man ska göra, hur, var, när.  

 

Vad har du för tankar innan? 
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Innan flöt vardagen på som vanligt, det var efter att beslutet om att jag ska ut som tankarna 

började förflyttas hem. Man visste ju liksom att man skulle ut men det låg ändå en bra bit 

framåt så jag tänkte inte lika mycket på det, utan såg till mer att göra det jag brukar göra 

här, gå till skolan, träna, umgås, ja vanliga rutiner liksom.  

 

 

Känner du att du har fått hjälp från Kriminalvården? 

Absolut INTE! För mig har detta enbart varit bortkastad tid. Jag har varken lärt mig 

någonting praktiskt som jag kan ta med mig, tvärtom så känner jag bara mindre förtroende 

för kriminalvården.  

 

Hur känns det fysiskt/psykiskt? 

Känns bra både fysiskt och psykiskt. Det har varit tider då tankarna gått hemåt till familjen, 

och då har jag varit nedstämd och inte så bra psykiskt. Fysiskt har jag haft tid att träna här 

inne, vilket man kanske inte har haft tid till på utsidan. 

 

Fängelset består av rutiner, som du efter mer än ett halvår år här inne levt ditt liv efter, 

hur känns det att lämna dem rutinerna? 

För min del så känns det väl inte så konstigt. Antar att jag kommer att anpassa till dom gamla 

rutinerna ganska snabbt 

 

Eftersom det är första gången så visste jag inte riktigt vad jag skulle vänta mig av ett 

fängelse? Vilka interna regler är det som gäller? Sen var det rent allmänt påfrestande att 

lämna fängelset sambo och barn. 

 

Nu efter 6 månader har man kommit in i rutinerna. Vardagen inne på kåken är ganska 

monoton. Man vaknar, man dricker kaffe, äter frukost, går till sysselsättningen, äter lunch, 

tillbaka till sysselsättningen, middag, träning, avkoppling och sen sova. På utsidan är det 

kanske snarlika rutiner men den stora skillnaden är friheten, att kunna bryta den monotona 

vardagen 

 

 

 

Djupintervju 3: 18/12-12 : Sluten anstalt (klass 2) 

 

Ålder: 39 

Straff: 15 månader  

Tid inne: 1 år 

Tid kvar till villkorlig frigivning: 3 månader 

Suttit förut: ja, 7 gånger tidigare 

 

Känner du dig mucksjuk? 

Ja 

 

Beskriv vad du känner inför att du ska ut 

Det känns stressigt, med allt som ska fixas inför muck, t ex jobb, bostad och familj 

 

Hur länge har du haft dessa tankar? 
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Det brukar oftast kännas mer när man har ca 1 månad kvar, första gången jag satt var det 

värre, men då var allt nytt liksom, nu är jag inne på min 7: e volta (fängelsevistelse)så jag 

mer vet vad som väntar än känslomässigt, man blir liksom lite avtrubbad.  

 

Vad har du för tankar innan? 

Då var ja mer fokuserad på att göra mitt straff, beta av dagarna genom rutinerna, jag tänkte 

inte lika mycket på muck då, det var något som fanns framför en men det var ändå en bra bit 

dit så man tänkte inte lika mycket på det då. 

 

Känner du att du har fått hjälp från Kriminalvården? 

Nej, man går på kollegium, typ som ett möte ibland och kollar om man behöver hjälp med 

bostad och sånt men det känns mer som om en rutinsak, att dom ska beta av en på listan bara, 

så jag förväntar mig ingenting av dom.  

 

Hur känns det fysiskt/psykiskt? 

Fysiskt känner jag mig mer rastlös, otålig, som att vänta på julafton när man var barn, jag 

orkar inte umgås med folk och kanske lite mer tillbakadragen, man liksom ställer omedvetet 

om till att man ska lämna dem. 

 

Fängelset består av rutiner, som du efter mer än 1 år här inne levt ditt liv efter, hur 

känns det att lämna dem rutinerna? 

Jag ser fram emot att bli fri, samtidigt så är det mycket som ska göras innan, så det är lite 

stressigt och man tänker att nu måste man ta tag i saker. När man är här och ska sitta av sitt 

straff är det mindre ansvar, man gör det man ska göra så är dagen slut, så gör man samma 

sak imorgon, behöver inte bekymra mig om hyran, mat, familj och sånt, eftersom man ändå 

sitter liksom, nu måste man fixa som här grejerna själv 

 

Om du samlar alla dina tankar, funderingar och känslor och jämför med hur det är nu 

jämfört med för ca ett halvår sen, vilka skillnader märker du? 

Jag känner mer sliten, pallar liksom mindre, trött på alla rutiner och hela systemet, samtidigt 

har det varit tryggare på ett konstigt sätt, alltså det blir typ som ens hem, och med tanke på 

att den här voltan förlorade jag min lägenhet och måste börja om från början, så känns det 

lite som om jag har mer här än vad jag har ute i friheten. 

 

 

Djupintervju 4: 17/12-12 ; Sluten anstalt (klass 2) 

 

Ålder: 30 

Straff: 8,5 månader  

Tid inne: 7,5 månader 

Tid kvar till villkorlig frigivning: 1 månad 

Suttit förut: Ja, 4 gånger 

 

Känner du dig mucksjuk? 

Ja nu är det igång igen 

 

Beskriv vad du känner inför att du ska ut. 

Jag ser fram emot det, ska bli skönt att få komma ut till friheten igen, samtidigt känns det 

stressigt  
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Hur länge har du haft dessa tankar? 

Jag har suttit 4 gånger totalt, och suttit totalt i 8 år, och varje gång har jag känt mig 

mucksjuk när det varit ca 1 månad kvar av mitt straff, det är konstigt, man tänker att nu är 

jag ju van efter fyra volter på kåken att sitta, ändå blir jag så här varje gång 

 

Varför tror du det är så? 

Jag vet inte riktigt, jag släpper liksom tankarna när jag sitter, bekymrar mig inte så mycket, 

utan tänker mer: ”jaha, nu kör vi igen, rutiner hit och dit, inga konstigheter”, sen när man 

väl är på väg ut då börjar man liksom komma tillbaks till verkligheten och ska ställa om. Jag 

vet många grabbar som suttit många gånger och efter första eller andra voltan, känner de 

inte sig lika mucksjuck, men jag kan inte hjälpa att känna så, det bara dyker upp. 

 

Vad har du för tankar innan? 

Jag hade inga speciella tankar, utan det var mer, vakna, sysselsättning, träning, käka och 

göra sin grej liksom.  

 

Känner du att du har fått hjälp från Kriminalvården? 

Nej, men jag förväntar mig samtidigt ingenting från de, om jag verkligen hade fått hjälp, tror 

jag inte jag hade suttit så många gånger. Kriminalvårdens uppgift enligt mig är inte att 

rehabilitera eller hjälpa, det är att straffa. På kåken sitter man av sitt straff, man gör sin tid 

och ”that´s it”. Rehabilitering och vård är bara teater.  

 

Hur känns det fysiskt/psykiskt? 

Nu känner jag mig mer rastlös, vi är ganska slutna här, promenad i 1 timme per dag och 

inlåst resten av tiden, finns inte mycket att göra. Jag försöker fördriva tiden genom att spela 

kort med grabbarna eller något liknande, men rastlösheten kickar igång ändå. 

Jag känner mig rastlös i huvudet också, du vet när man har något som väntar en och man vill 

komma igång liksom, saker ska fixas, hur kommer det att bli med det här, hur ska jag göra 

med det där? Sådana frågor. 

 

Fängelset består av rutiner, som du efter mer än ett halvår här inne levt ditt liv efter, 

hur känns det att lämna dem rutinerna? 

Det ska bli skönt, som sagt, jag vet ju vad som väntar än när man kommer hit, det tar kanske 

lite tid att ”landa”, lära känna folket, om det är några speciella rutiner just på den kåken, sen 

kör man på liksom. Sen när jag märker att slutet börjar närmar sig vill man bara att den 

dagen man ska ut ska komma så fort så möjligt. Ute är det stressigt, man ska springa hit o dit, 

göra si eller så, så faktiskt ibland när ja sitter känns det skönt, man typ tar en paus, fokuserar 

på träningen, kosten, läser lite och sådana saker.  

 

Om du samlar alla dina tankar, funderingar och känslor och jämför med hur det är nu 

jämfört med för ca ett halvår sen, vilka skillnader märker du? 

Inget speciellt faktiskt, med den livsstilen jag lever, så är jag inte förvånad om jag förr eller 

senare hamnar här igen, men vad ska man göra? Så är det ibland…. 
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Intervjuer med personal 

 

Intervju 1: 24/4-14 Öppen anstalt (klass 3) 

 

Kvinna, jobbat inom kriminalvården sen 1996 som kontaktman och klienthandläggare 

 

Vad har du hört om mucksjuka? Hur definierar du det utifrån det du fått berättat? 

Kriminalvården var väldigt främmande för mig innan jag började jobba här. Man hade hört 

att folk blir stirriga och oroliga innan de muckar, och jag fick den uppfattningen att de 

intagna bara sitter av sitt straff och sedan blir frisläppta.  

 

I början av mitt jobb här var jag praktikant och hade då mer tid att sitta ner och prata med 

intagna, och det var då jag snabbt fick en bild av att det inte bara kan vara så att man ska 

släppas ut till ingenting, killarna måste få hjälp, på den tiden var det mycket fokus på arbete, 

det var runt 20 intagna som gick ut på frigång. 

 

De vanligaste frågorna som de intagna brukade oroa sig för var: Hur ska det bli att komma 

ut? Att träffa familjen? Speciellt för de som varken hade jobb eller bostad. 

 

Den oron plus glädjen om att få komma ut definierar nog jag, bland annat mucksjukan som.  

 

Ser du mycket av detta bland dina klienter? 

Ja, hos alla, mer eller mindre.  

 

Vad brukar det vara för ”typ” av klienter? Finns det något gemensamt för de 

klienterna? 

Det finns de som med stor sannolikhet kommer att återfalla igen, de blir mucksjuka för att de 

vill tillbaks till sitt ”gäng”, den kriminella livsstilen, flashiga bilar etc. 

 

Sedan finns det de som är oroliga för att inte få bostad, det är ett stort problem. För att 

saknar man oftast bostad är det svårt att få jobb och för att få jobb krävs det oftast att man 

har en bostad. 

 

Sen finns det långtidarna, de blir oftast mucksjuka 2 år innan. T ex en intagen med 10 års 

straff ska enligt mig ha 1 års utsluss, så då räknar de bort sista året och blir mucksjuka inför 

utsluss.  

 

Sen finns det en mucksjuka bland de med missbruk, t.ex. en långtidare som har 

alkoholmissbruk, kan bli orolig och rädd för att komma ut och hamna bland sitt gamla 

umgänge och tänker att eftersom han aldrig kommer att få kunna drick igen, kan han hamna i 

återfall igen av rädsla, och tänker att han måste få dricka för att kolla om han får samma 

känsla.  

 

De finns även de som är så mucksjuka att de inte kan planera sin framtid själv, och det bästa 

är ju om de har en egen vilja, men utan att vi ska behöva tvinga fram den viljan 

 

Finns det någonting ni i kriminalvården gör för klienterna då de känner sig mucksjuka? 

Här blir de intagna trygga i situationen de är i, för oftast behöver man inte tänka på 

vardagssaker, dem sköter vi liksom, med rutiner o dylikt. Oftast kan de intagna inför muck 

känna en rädsla av att återfå det ansvaret. Därför trycker vi extra mycket på sysselsättningen, 
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det är viktigt att få in rutinerna om att gå upp tidigt på morgonen, utföra sysslorna under 

dagen och lägga sig lagom sent, utan att de ska vänta på att man ska låsa in dem, för ute är 

det inte någon som låser din dörr.   

 

Att motivera är en viktig sak, och det försöker vi göra bit för bit. Kanske man inte lyckas att 

motivera en intagen den här gången, men att vi ändå sått ett litet frö som de kan ta med sig.  

 

Sedan finns det småsaker man kan göra, till exempel att hjälpa en intagen som suttit länge 

med att åka kommunalt, att man skapar en trygghet hos dem att de kan klara av dessa 

småsaker.  

 

Många långtidsdömda har oftast en tendens att ha bråttom för fort, för att de rädda att inte få 

det sista utslussåret. Då kan vi åka runt med dem och kolla på olika utslussplatser de 

eventuellt under utslussen ska vistas i, så att de känner att det är på gång, att någonting 

händer, man slussar ut dem sakta.  

 

Jag tror att alla som sitter här, speciellt de som suttit en lång tid, har en dröm om att få leva 

ett vanligt ”svenssonliv”. Samtidigt är viktigt att jobba med att skapa en medvetenhet hos de 

intagna om att hemmet de ska tillbaks till inte kommer att vara detsamma som när man 

lämnade den.  

 

Men jag tror att motivationen är det viktigaste. Det mentala stödet känner jag saknas ifrån 

vår sida. 

 

Jag skulle t ex. vilja att det fanns en slags familjeterapi för den intagne, för att hans 

välmående är bunden till hans omgivning, oftast familj, därför kan de vara bra att man 

stödjer de också, för den intagnes skull. 

 

Sen upplever jag att många intagna känner att det ”står skrivet” på deras panna att de har 

suttit. 

 

Först finns mucksjuka i den formen av att man ska ut, sen finns det kanske en annan typ av 

mucksjuka:” hur ska det bli nu?”, och den biten känner jag att vi tappar, uppföljningen.  

 

Intervju 2: 25/4-14 Öppen anstalt ( klass 3) 

 

Man, jobbat inom kriminalvården sedan 1985 som kontaktman, vårdare, klienthandläggare, 

frigångsansvarig, verkmästare 

 

 

Vad har du hört om mucksjuka? Hur definierar du det utifrån det du fått berättat? 

Jag tänkte nog mer att det drabbade dem som satt på långa straff, att de var de som var 

mucksjuka, att de blir otåliga och känner att de behöver något för att bryta tristessen  

 

Ser du mycket av detta bland dina klienter? 

Ja, hos många av mina klienter 

 

Varför tror du att klienterna beter/tänker/känner så? 

 De vågar inte ta tag i sin situation och gå in den förändringsprocessen som väntar en, man 

är rädd helt enkelt. Jag har haft klienter som ska ha ringt sin arbetsgivare och styrt upp med 
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olika samtal och möten, men som inte har gjort det utan skjutit upp på det istället. Man är 

rädd för att ta eget ansvar.  Samtidigt får man skuldkänslor gentemot sina närmaste, den 

intagne kan känna att de inte är där och hjälper till med bland annat försörjningen, samtidigt 

får dyker skamkänslor upp, den intagne kan tänka att det är de som har bidragit till denna 

situation. 

 

Jag har varit med om att två personer har tagit sitt liv efter att de har muckat. En av dem 

verkade pigg och glad över att bli fri och vi uppfattade inga tecken på att han mådde dåligt.  

Sedan när han muckade kände han att han inte kunde leva upp till de kraven som ställts. Han 

hade en bild i huvudet på hur vad han ska göra i framtiden, men det blev inte som han hade 

tänkt sig så han sköt sig själv, och detta var inte någon yrkeskriminell, utan en vanlig 

människa som hade hamnat i tråkigheter och fick fängelse.  

 

Finns det någonting ni i kriminalvården gör för klienterna då de känner sig mucksjuka? 

Jag känner att vi har dåliga verktyg för det, det man kan göra är liksom att tända ett litet ljus 

hos de intagna, ge dem förhoppningar. Förut hade vi t ex familjehemsplacering vilket var 

jättebra för att ge den intagne en slags social status och motivation.  

 

Det optimala hade varit om det hade funnits en ”fadder” för varje intagen, en slags 

stödperson. 

 

Intervju 3: 9/5- Öppen anstalt (klass 3) 
Man, jobbat sen 2004 inom kriminalvården som bland annat kontaktman, vårdare och 

produktionsledare 

 

Vad har du hört om mucksjuka? Hur definierar du det utifrån det du fått berättat? 

I början hade man mer fördomar om mucksjuka, då hade jag en uppfattning långt ifrån vad 

jag har idag. Förut tänkte jag mer: ”mucksjuka? Det där är väl inget? De sitter väl och ska 

sen ut göra massa skit igen” 

 

Men min uppfattning idag är mucksjuka är en mångfacettering, det är ett ord som har så 

många olika synvinklar att se det på och kan tolkas på många olika sätt, det är en 

livsförändringssituation som den utsatte befinner sig i.  

 

Ser du mycket av detta bland dina klienter? 

Ja jag har sett jättemycket av mucksjuka bland de intagna 

 

 

Vad brukar det vara för ”typ” av klienter? Finns det något gemensamt för de 

klienterna? 

De finns de som är yngre; för dem handlar mucksjukan mer om att de är otåliga för att de vill 

ut och fortsätta leva det liv som satte dem som i fängelset i första början, till och med den 

inställningen att ” den här gången kommer jag komma undan”. Oftast brukar det handla om 

de som är mellan 18-26 år och inte har hamnat i det mogna stadiet än 

 

Sedan finns de som börjat mogna till och kanske fått barn och vill ändra bana men är oroliga 

för att de vet inte hur de ska lyckas med det. De är nervösa och upprörda för att de vill ändra 

och fixa och göra förberedelser inför muck men som inte kan det just på grund av att de sitter 

i fängelset, det kan handla om att betala hyran, fixa bostad och saker som kräver tid och 

pengar och eftersom de inte har den möjligheten från fängelset 
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Sen finns det långtidare som suttit länge i fängelset: för dem handlar det om ”hur ska jag 

kunna förändra hela mitt liv?” de har med tiden kanske fått andra värderingar och studerat 

och vill styra upp ett normalt liv, men blir samtidigt stressade och oroliga över hur de ska 

hinna med allt, att skaffa ett jobb och skapa ett socialt nätverk som skiljer sig ifrån deras 

gamla.  

 

 

Vad märker du för ändring gällande beteende eller tankar hos dem? 

Det finns de som väljer att agera utåt, de är stressade och otåliga och vara mycket på, de ska 

fråga hur man ska göra med det här eller det där, men de lyssnar inte när man ger dem råd 

för de är helt i sina egna tankar. Man kan tro att de har ADHD och ska springa fram och 

tillbaks. 

 

Sedan finns det de som är helt tvärtom, de agerar inåt, de är tillbakadragna och vill vara 

ensamma med sina egna tankar och funderingar.   

 

Finns det någonting ni i kriminalvården gör för klienterna då de känner sig mucksjuka? 

Kriminalvården är uppbyggt på två grundpelare: å ena sidan har du säkerheten och lagen 

och på den andra sidan har du visionen ”bättre ut” som är den humanistiska synvinkeln och 

handlar om att du ska kunna lämna fängelset och gå tillbaks till samhället som en vanlig 

medborgare. Det som är viktigt att är att dessa två pelare som organisationen är uppbyggd 

på måste i vara i balans jämtemot varandra, har du för mycket säkerhet som det har handlat 

mycket om på senare tid med den förra kriminalvårdschefen, då blir det på bekostnad på den 

humana delen, och har du ett mer humant tankesätt som det t ex var på 70-talet då blir det 

också för mycket.   

 

Nu handlar det mycket om säkerhet och balansen rubbas oss detta går ut över hela 

organisationen. Sedan är det dålig ledarskap där organisationen är uppbyggt ur ett 

hierarkiskt/feodalt system och har du dålig kommunikation mellan två chefer så går det ut 

över resten av oss tjänstemän och de intagna. Vi får ju våra direktiv uppifrån och dessa 

direktiv kan silas ner ju längre ner i hierarkin direktiven kommer och när det väl kommer till 

oss då kan det ibland endast handla om säkerhet, och då kanske vi inte har de marginalerna 

att kunna göra det vi egentligen vill. 

 

Jag tycker att en kontaktman ska vara ett mentalt stöd och det mentala stödet är viktigt, hade 

det varit i mina händer hade jag startat en ny myndighet som endast inriktar sig på 

rehabilitering, där man försöker tala om och skapa en medvetenhet om att vi är med dig: du 

har suttit av ditt straff och har ingen skuld till samhället längre, att man får en ny ärlig chans.  

 

Sedan skulle det vara bra med terapi, men den terapin ska vara för den intagne, inte för 

kriminalvården, och de program som erbjuds här, dem programmen kan vara 

kontraproduktiva.  


