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Sammanfattning 

På initiativ av svensk regering publicerades 2009 rapporten ”Kriminalvården – Ledning och 

Styrning”. Denna rapport avsåg utvärdera svensk kriminalvård och ger en unik inblick i hur 

fängelse och interner regeras. Utifrån en Foucault-baserad diskursanalys granskas därför ett 

antal innebörder i denna rapport. Närmare bestämt försöker denna C-uppsats identifiera de 

strategier och mentaliteter som är implicita i svensk kriminalvård, genom att utforska rapporten 

utifrån Foucaults så kallade regerandekomplex. Genom att tillämpa regerandekomplexets 

”triangel” av regerande, disciplin och suveränitet kan svensk kriminalvård därmed granskas 

utifrån alternativa perspektiv. Som ett resultat framgår att rapporten speglar ett 

kriminalvårdsprogram vilket styr genom förtryck och specifika förväntningar på internens 

självansvar. Detta styrningsprogram realiseras genom tvingande strategier som tar sig uttryck i 

synbarligen mjuka och abstrakta självstyrande-teknologier.  
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1. Bakgrund 
Regeringen beslutade år 2008 att tillkalla en utredning som granskar Kriminalvårdens styrning, 

effektivitet och säkerhet (SOU, 2009). Åklagarmyndighetens överåklagare Mats Åhlund 

förordnades därmed att tillsammans med högsta instanser från Justitiedepartementet, 

Kriminalvården, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Hovrätten och Länsrätten ansvara för 

denna granskning av ett område som verkar vara mycket obeforskat: Svensk Kriminalvård. 

Utredningen tycks vara en av få källor som ger en omfattande bild av hur svensk kriminalvård 

styrs, hur personal och interner disciplineras, samt hur denna verksamhet berättigas och 

upprätthålls (ibid.). I och med att utredningen ingående behandlar kriminalvårdens styrning, 

disciplin och suveränitet berör den Michel Foucaults (1991) så kallade ”regerandekomplex” 

eller ”governmentalitet”. Genom regerandekomplexet beskriver Foucault processen för hur 

regeringar och andra centrala styrorgan genom så kallade tekniker, mentaliteter och 

rationaliteter genomför sin politik och hur den internaliseras i de individer som regeras (ibid.). 

På grund av att denna rapport beskrivs från ett ovanifrånperspektiv, där etablerade statliga 

myndigheter och högre chefer beskriver svensk kriminalvård, kan tänkas att rapporten blir 

tämligen ensidig i sin informationsutgivning. En analys utifrån Foucault kan därför beskriva 

svensk krimininalvård på ett sätt som kontrasterar mot slutsatserna i den regeringsbaserade 

utredningen. 

 

1.1 Problemformulering 

Det tycks ligga en paradox i att svensk kriminalvård inte bara styrs men även granskas av 

regeringen via regeringsutsedda instanser och utredningar. Med andra ord granskar regeringen 

sin egen verksamhet. Denna verksamhet är relativt obeforskad och mest består av 

Kriminalvårdens egen textproduktion (Petersson, 2003) eller av regeringsutsedda utredningar 

(SOU, 2009). Därför kan man alltså tänka sig att kunskapsproduktionen kring svensk 

kriminalvård blir högst ensidig och levereras från ett tydligt ovanifrånperspektiv. 

Utifrån detta eventuella ovanifrånperspektiv pekar SOU-utredningens slutsatser på hur 

Kriminalvårdens övergripande mål inte är preciserade i den dagliga verksamheten, att 

effektiviteten behöver förbättras genom mer precisa målsättningar, att kompetensförsörjning, 

utveckling av IT-stöd och indelning av anstalter i säkerhetsklasser måste preciseras, samt att 

tillsynen och regeringens styrning av Kriminalvården behöver stärkas (SOU, 2009, s.12). Med 

andra ord tycks regeringens maktcentrering av verksamheten ges en mycket hög prioritet, 

medan Kriminalvårdens verksamhet från ett process- eller underifrånperspektiv tycks vara av 

underordnad betydelse i SOU-utredningen, där  internernas och kriminalvårdspersonalens 

villkor ges knapphändiga beskrivningar. 

En diskursanalys utfrån Foucaults regerandekomplex kanske inte kan presentera ett renodlat 

alternativt underifrånperspektiv, däremot lär en granskning utifrån Foucault ge nya alternativa 

insikter om svensk kriminalvård. Närmare bestämt kan en sådan granskning utifrån 

regerandekomplexet betrakta kriminalvården utifrån det triangulära förhållandet mellan 

regering, disciplin och suveränitet (Foucault, 1991). Dessa alternativa perspektiv bör kunna 

belysa processerna kring regeringens styrning av kriminalvårdens verksamhet på ett nytt sätt, 
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och beskriva de mentala effekter regerandeprocesserna har på de individer som är involverade 

i svensk kriminalvård, inklusive de som tjänstgör eller är inlåsta i svenska fängelser.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genomföra en diskursanalys av regeringens SOU-granskning utifrån 

Foucaults regerandekomplex, där styrningsformerna regering, disciplin och suveränitet via 

processer formar fängelser och individerna som befinner sig i dem. Genom diskursanalysen vill 

uppsatsen bidra till forskningen genom att belysa alternativa processinriktade perspektiv på 

svensk kriminalvård och analysera hur regeringen upprätthåller sin suveränitet och disciplin 

över individerna på fängelsets insida. Det leder till nedanstående frågeställningar: 

1. Hur kan styrningen av Kriminalvården reflekteras utifrån Foucaults triangulära 

regerandekomplex – regering, disciplin och suveränitet? 

2. Vilka innebörder har de diskurser som etablerats i regeringens styrning av Kriminalvården 

på svenska fängelser och interner? 

 

1.3 Disposition 

I uppsatsens kapitel 1 ges en inledning och problemformulering som beskriver bristen på 

alternativa perspektiv i granskningen av svensk kriminalvård, samt hur det motiverar en uppsats 

som granskar denna kriminalvård på ett alternativt sätt. Utöver att beskriva vilken 

kunskapslucka uppsatsen kan fylla så presenteras även syfte och frågeställningar. Syftet och 

frågeställningarna avgränsar uppsatsens undersökningsområde specifikt kring diskurser i 

svensk kriminalvård utifrån Foucaults regerandekomplex. Denna avgränsning förenklar och 

definierar uppsatsens kommande analys. I uppsatsens kapitel 2 presenteras tidigare forskning 

som ansluter till uppsatsens syfte och frågeställningar. En viktig aspekt för uppsatsens 

vetenskaplighet är beskrivningen av vilka sökord och procedurer som användes för att filtrera 

fram relevanta forskningskällor. Den tidigare forskning som behandlas utgår från Foucaults 

ursprungliga källor som ligger till grund för regerandekomplexet, dessutom behandlas centrala 

källor från forskare som vidareutvecklade Foucaults arbeten till dagens uppfattningar om 

regerandekomplexet. Dessutom diskuteras vilka forskningskällor som inkluderats respektive 

exkluderats samt varför.  

I uppsatsens kapitel 3 diskuteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Det sker genom att 

diskutera varför uppsatsen väljer att tillämpa regerandekomplexet som teoretiskt ramverk. 

Genom uppsatsens kapitel 4 klargörs att uppsatsen utgår från en diskursanalys, samt de teman 

som diskursanalysen centreras kring. Dessutom beskrivs hur  datainsamling och dataanalys 

genomförts, vilka vetenskapliga styrkor och svagheter den valda metoden har. Uppsatsens 

genomförande i relation till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ges också en 

beskrivning. I kapitel 5 presenteras resultaten från uppsatsens diskursanalys. Dessa resultat 

struktureras utifrån de teman som presenterades i föregående kapitel. I uppsatsens kapitel 6 

genomförs analyseras resultaten från föregående kapitel. Denna analys struktureras efter 

regerandekomplexets tre huvudaspekter regerande, disciplin och suveränitet. Genom kapitel 7 
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sammanfattas och diskuteras uppsatsens resultat och analys. Diskussionen struktureras efter 

regerandekomplexets tre huvudaspekter samt uppsatsens frågeställningar. Dessutom ges en 

metoddiskussion som kritiskt granskar uppsatsens valda metod. Avslutningsvis ges förslag på 

hur fortsatt forskning skulle kunna vidareutveckla uppsatsens analysresultat och bidra till en 

mer mångfacetterad bild av svensk kriminalvård.  

 

1.4 Begreppsförklaring 

Diskurser är historiskt variabla uttryck (exempelvis text och tal) som anger kunskaper och 

”sanningar” om ett visst ämne eller problem (Carabine, 1995, s.275). De tjänar till att skapa 

betydelser och effekter i världen och är därmed produktiva. Makt- och kunskapsnätverk utgörs 

av diskurser.  

Kunskaper är fält av ”know-how” genom vilka diskurser presenteras som ”sanning” (Carabine, 

1995, s.75). De skapar och innebär makt.  

Makt ses i denna uppsats som en effekt, ”ett sätt på vilket någon agerar på eller genom andra” 

(Foucault, 1982, s.788). Makt producerar och innebär kunskap inom ett viss fält. Det handlar 

inte så mycket om den svåra och ofta oförklarliga frågan ”vad är makt?” som det handlar om 

frågorna ”vad är egenskaperna hos maktförhållandena i vårt samhälle och på vilken rationalitet 

(kunskap) är de upprätthållna?”  

Makt – Kunskap betyder det ömsesidiga relationssambandet där makt och kunskap är beroende 

av och producerar varandra, i relation mellan människor. 

 

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt granskas forskningskällor som ligger till grund för regerandekomplexet och hur 

detta koncept kan används i en diskursanalys av svensk kriminalvård.  

 

2.1 Sökprocess 

De databaser som använts i sökningen av tidigare forskning är Libris, ProQuest Social Sciences, 

Swepub och Google Scholar. Jag har anpassat sökningarna till ord och fraser som är relevanta 

för valt forskningsområde. Vid sökningen av artiklar antogs enbart källor med Peer Review-

status. Framförallt användes följande ord och fraser i olika kombinationer vid sökningen: 

Foucault, governmentality, regerandekomplexet, kriminalvården, och svensk kriminalvård. 

De flesta sökträffarna listade forskningsmaterial inom sociologi och kriminologi, medan en 

mindre andel av sökningarna även listade forskningsmaterial inom forskningsfälten 

statsvetenskap, nationalekonomi, psykologi, kulturvetenskap och etnologi.  

Forskningskällorna är främst från Storbritannien, USA och Sverige. 
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2.2 Forskningslitteratur 

I och med att regerandekomplexet myntades av Michel Foucault motiverar det en granskning 

av Foucaults perspektiv på detta koncept.  

 

2.2.1 Regerandekomplexet utifrån Foucault 

Till skillnad från Foucaults studier om mentalsjukvården och sexualiteten skapade Foucault 

fragmenterade analyser av moderna regeringsstyrens rationalitet snarare än en sammanhållen 

avancerad teori (Garland, 1997). Uppsatsen kan därför inte utgå från ett sammanhållet teoretiskt 

ramverk. Istället berörs några av Foucaults mest centrala analyser av regerandekomplexet. 

Dessa kretsar kring det triangulära förhållandet mellan regering, disciplin och suveränitet 

(Foucault, 1991, s.102). 

 

Regering 

Foucault introducerade regerandekomplexet under ett seminarium 1978 och föreslog att denna 

maktmodell växte fram under 1800-talet (Foucault, 1991, s.103), en maktmodell som baseras 

på de institutioner, strategier och på det vetande som penetrerar framförallt västerländska 

moderna samhällen. Han kallade ofta detta nya koncept för ”regerandets mentalitet”  eller 

”regerandets rationalitet” vilket antyder att regerandet innefattar en process som internaliseras 

i de individer som styrs (ibid., s.102f). 

Foucault tillbakavisade den marxistiska idén om en sammanhållen global systemteori som 

kopplas till en centraliserad maktapparat. Istället föreslog han att statsstyren kan analyseras 

utifrån utspridda maktrelationer (Foucault, 1980, s.145). Närmare bestämt föreslog Foucault att 

regeringens eller statens maktutövning inte är centraliserad, men spridd över flertalet 

statsbaserade, politiska och privata domäner, vilka genom mänskliga och mentala relationer 

upprätthålls genom dess möjligheter att frånta eller reglera individer deras sociala status, 

inkomster, tillhörigheter, frihet och andra aspekter av individers grundläggande fysiska eller 

sociala behov (Gordon, 1991, s.4). I detta sammanhang menade Foucault att den centrala staten 

eller regeringen egentligen saknar verklig substans (ibid.), vilket alltså är en syn som skiljer sig 

från marxisters uppfattningar om en central maktapparat.  

 

Disciplin 

Foucault studerade regerandekomplexet genom att granska det franska styrsystemets inverkan 

på fängelsesystemets framväxt. Samtidigt argumenterade han för att regeringens maktform 

även penetrerade andra institutioner och otalet sociala grupperingar som upprätthåller 

samhällsordningen i ett så kallat ”disciplinärt samhälle” (Foucault, 1995). Foucault betonade 

att ”disciplin” framförallt utövades via kontrollerande element som formar och normaliserar 

individerna – exempelvis interner, elever och poliser – för att placera dem i en optimal och 

genomsnittlig idealform (Foucault, 1995, s.183). Denna disciplin upprätthålls genom 

övervakningsfunktioner som är diskreta, kalkylerade och allestädes närvarande. Disciplin är 

därför en mer sublim och latent maktform än suveränitet (Foucault, 1995, s.215f).  
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Suveränitet 

Suveränitetsmodellen baseras enligt Foucault på det historiska behovet av att upprätthålla 

inflytande och makt över ett landområde och de individer som befinner sig på detta område 

samt nödvändigheten av att skydda dessa individer (Foucault, 1991; Dean, 1999, s.20). Genom 

rätten att införa lagar, fängsla och införa sanktioner mot befolkningen kontrollerades området, 

med målet att upprätthålla makten och stärka staten (Foucault, 2003, s.201) samt reglera 

samhällsindividernas religion, moral, hälsa, säkerhet, materiella välfärd och andra vitala 

aspekter av medborgarnas livskvalitet (ibid., s.197f). 

 

Självreglerade individer 

Marxister kritiserar att Foucault inte lyckades belysa kopplingarna mellan makropolitisk 

maktutövning och individernas beteende på mikronivå (Carrabine, 2000). Under slutet av 

Foucaults livskarriär utvecklade han dock argumenten kring individernas självreglering, det vill 

säga hur samhällsindividernas aktiva deltagande i suveränitetens maktutövning blir avgörande 

för att statssuveräniteten upprätthålls. Denna maktutövning upprätthålls genom att individerna 

i interaktionen med varandra internaliserar suveränitetens ideologi, samtidigt som suveräniteten 

tar hänsyn till individernas önskemål och behov (Garland, 1997, s.177; Foucault, 1982, s.242). 

Jag tolkar det som att varje samhällsindivid reglerar sitt eget och omgivningens beteende, 

eftersom de uppfattar att dessa beteenden och ideologier är optimala för sig själv och övriga 

samhällsmedborgare, men även för att individerna blir marginaliserade om de inte följer 

suveränitetens normer. Samtidigt ges individerna viss frihet att uttrycka en unik livsstil med en 

egen uppsättning uppfattningar inom ramen för suveränitetens normer.  

 

Regering-suveränitet-disciplin 

Foucault betonar att av de tre aspekterna regering, suveränitet och disciplin så är 

regeringsaspekten mest dominerande i dagens moderna samhällen, men att suveränitet och 

disciplin än idag har stort inflytande och befinner sig under ständig omvandling (Dean, 1999, 

s.20). Det innebär att vårt västerländska samhälle kan ses som styrd av triangeln regering-

suveränitet-disciplin (Foucault, 1991, s.102). 

 

2.3 Regerandekomplexet utifrån modern forskning 

Genom att granska efterföljande generationers forskare som bygger vidare på Foucaults studier 

ges alternativa perspektiv på regerandekomplexet, samt hur de kan tillämpas på modern 

kriminalvård. Jag kommer främst granska Nikolas Rose, Peter Miller och Mitchell Dean. 

Anledningen är att Rose och Miller var en av de första att analysera moderna maktformer utifrån 

Foucault, samt att båda författarna och inte minst Rose har presenterat omfattande studier i 

ämnet, medan Dean lagt ner omfattande och välkända arbeten på att klargöra Foucaults 

regerandekomplex. 
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Regerandekomplex-forskningen fokuserar mer på vilka analytiska verktyg som används (Rose 

et al., 2006, s.101) snarare än på ett antal fastlagda teoretiska ramverk (Dean, 1999). Med andra 

ord fokuserar forskaren mer på hur specifika tankar och handlingar blir belysta och mindre på 

varför någonting sker. I detta forskningsfält utgår analyserna från att regerandekomplexet är en 

maktmodell som baseras på en sammansättning av tankar och handlingar, och att forskaren 

försöker sätta fingret på hur dessa tankar och handlingar formas utifrån uppställda politiska mål 

och styrningsstrategier (Miller & Rose, 1990, s.1f). 

Med andra ord brukar regerandekomplexet angripas utifrån hur politiska motiv och 

regerandeteknologier (Rose & Miller, 1992; O’Malley et al., 1997) uttrycks inom vissa 

diskursfält för att uppfylla regeringens agendor (O’Malley et al., 1997, s.501f). 

Analytiska angreppssätt gentemot regeringens politiska motiv utgår ifrån vilka sätt 

styrsystemen skapas genom våra diskursiva tankar och handlingar, där tankarna påverkar 

handlingarna och vice versa (Rose & Miller, 1992, s.182). Detta angreppssätt kan baseras på 

neo-liberala analysperspektiv, vilka tillämpas på neo-liberala samhällen (exempelvis ett 

västerländskt modernt samhälle som Sverige). Neo-liberala samhällen anses ha följande drag: 

För det första anses regeringar inte vara autonoma och rationella enheter som kan självregleras 

i syfte att självförverkligas (det vill säga regeringen är bunden av och innefattar 

samhällsindividerna). För det andra existerar ett flertal styrningsstrategier som befinner sig 

”bortom” den imaginära styrande regeringen eller staten, exempelvis communities och privata 

aktörer. För det tredje är expertiskunskap nödvändig för att styra andra individer och lära 

individer styra sig själva (Miller & Rose, 1990, s.2).  

Vissa kritiserar regerandekomplexets utgångspunkt att neo-liberala analysstrategier 

underskattar disciplin och suveränitet i moderna styrningsskick (Stenson, 2001; Pearce & 

Tombs, 1998). Denna kritik kan säkert vara befogad, men flertalet studier som utgår från neo-

liberala angreppssätt (exempelvis denna uppsats) tar stor hänsyn till hur regeringsstrategier 

sammanstrålar med disciplin och suveränitet. Till exempel visar Hannah-Moffats (2000) analys 

av neo-liberala strategier i Svenska kvinnofängelser hur interner som inte lyckas anpassa sig 

till de nya styrningssystemen blir förtryckta utifrån motivet att omgivningens säkerhet behöver 

skyddas. Dessutom visar Bosworth (2007) i en analys av fängelsehandböcker hur auktoriteter 

försökte uppmuntra internerna till självstyre och hur bestraffade internerna blev när försöket 

misslyckades. Med andra ord kan moderna analysstrategier utifrån regerandekomplexet ta stor 

hänsyn till såväl disciplin som suveränitet.  

En annan modern analysstrategi utifrån regerandekomplexet utgår från nyss nämnda 

regerandeteknologier, det vill säga de tekniker och procedurer som regerandekrafterna försöker 

implementera genom att etablera en myriad av kopplingar mellan auktoriteternas aspirationer 

och individernas aktiviteter (Rose & Miller, 1992, s.183). En diskursanalys som fokuserar på 

regerandeteknologier erfordrar en noggrann granskning av de interdependenta 

mellanmänskliga förhållanden som förvandlar tanke till verklighet (Miller & Rose, 1990, s.8).  

Ett sådant angreppssätt rör sig bortom grundläggande maktanalyser utifrån dominans och 

fokuserar snarare på individers vardagliga mekaniskmer och processer som förverkligar 

auktoriteternas ambitioner, vilka kan reflekteras i statistik, tabeller, språk, undersökningar, 
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anteckningar och professionella utlåtanden som centreras kring en enhet, exempelvis ett 

fängelse (Miller & Rose, 1990, s.8). Dessa typer av analyser fokuserar inte på erfarenheterna 

hos de som styr eller blir styrda, men på de diskurser och processer som associeras med denna 

styrningsform. Dessa diskurser kan exempelvis identifieras genom att granska diskursernas 

”bevismaterial”, vilka alltså kan materialiseras genom exempelvis skrift, tal och kalkyleringar 

(Miller & Rose, 1990, s.5). 

Som nämnts har expertkunskap en avgörande roll i regerandekomplexet. Expertisen avgör hur 

regerandets subjekt och processer ska tolkas (Rose et al, 2006, s.85), och ett exempel på det 

skulle nog kunna vara att experter inom brottsreducering kan dela med sig av insikter i 

riskanalys, rehabilitering och förövarens motiv, vilka skulle kunna konkretiseras i en 

uppdaterad styrkontroll i form av en ny daglig polis- eller fängelserutin. Experter kan alltså 

skapa en ny tolkning av världen och visa hur individer kan tillämpa denna tolkning i styrningen 

av världen och av sig själva (ibid.).  

Sammanfattningsvis visar det sig utifrån den moderna forskningstradition som bygger vidare 

på Foucaults regerandekomplex att regerandet kan betraktas som en decentraliserad och 

allomfattande process och i denna forskningstradition analyseras hur teknologier, i synnerhet 

expertkunskap, fungerar som ett medium mellan breda politiska rationaliteter (hur individer 

uppfattar styrandets villkor) och dagliga styrningsrutiner. Uppsatsen bygger på denna moderna 

forskningstradition.  

 

2.4 Studiernas positionering i forskningsfältet 

Ovanstående teorier eller analysverktyg formades av engelsktalande intellektuella som 

baserade sin forskning på regerandekomplexet med början i tidigt nittiotal, när den 

engelskspråkiga varianten av Fouacults artikel ”Governmentality” återpublicerades som ett 

kapitel i ”The Foucault Effect” (Burchell et al., 1991). Genom denna återpublicering föreslog 

Miller och Rose (1990) att Foucault borde användas för att analysera moderna regerandeformer, 

och denna analytiska utgångspunkt ökade i popularitet genom utgivningen av Deans (1999) bok 

som försökte klargöra och expandera Foucaults regerandekomplex, samt skapa ett enhetligt 

ramverk för ”regerandeanalyser”. Under senare nittiotal har ett stort antal Foucault-baserade 

”regerandeanalyser” producerats, vilka formar ett relativt enhetligt sätt att resonera kring 

regerande som en decentraliserad process (O’Malley et al., 1997, s.507).   

 

2.5 Uppsatsens positionering i forskningsfältet  

Även om jag baserar uppsatsen på denna engelsktalande forskningstradition, så är det värt att 

notera hur Foucaults regerandekomplex involverades i varierade forskningsdiscipliner redan 

under åttiotalet, framförallt bland politiska eller radikalt intellektuella strömningar som ville 

röra sig i forskningsfält bortom Marx och Gramsci (Rose et al., 2006). Dessa strömningar har i 

hög grad utvecklat forskningsdiscipliner inom sociologi, statsvetenskap och humaniora, 

inklusive flertalet forskningsfält i kriminologi, ekonomi och utbildning, vilka bidragit till ett 

nytänkande kring maktrelationer och maktstyrning (Dean, 1999). Exempelvis visade Rose 
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(1998) hur subjektivitetsbegreppet, som på den tiden likställdes med en individs 

självuppfattning, utvecklades genom att visa hur ”psy”-disciplinerna skapade individuella 

”jag”, vilket möjliggjorde en mer utvecklad syn på subjektivitet, självidentifikation och 

självstyre. Ett annat exempel är Pratts (1999) forskning som visade hur det allmänt vedertagna 

och fastlagda konceptet ”farlig” i själva verket etablerats i syfte att kontrollera de individer som 

ansågs omöjliga att styra, som upprepade sexförbrytare, tiggare och vissa kriminella, snarare 

än att de skulle utgöra en direkt fara för den omedelbara omgivningen. Dessa aspekter kring 

individuellt självstyre och farlighet har betydelse för denna uppsats.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
För att analysera svensk kriminalvård utifrån SOU-utredningen ”Kriminalvården – Ledning och 

styrning” tycks det vara lämpligt att utgå från Foucault och regerandekomplexet – som i hög 

grad baseras på Foucault (Rose et al., 2006). Anledningen är att Foucault och 

regerandekomplexet huvudsakligen fokuserar på moderna styrnings- och regerandefunktioner 

(ibid.). Visserligen kan även exempelvis Marx eller Gramsc som utgår från en central ”stat” 

som utövar sitt inflytande över ”individen” (Gunn, 2006, s.705ff) säkert fungera som källor för 

att analysera svensk kriminalvård. Foucault och den forskning som följde honom ger däremot 

en mer modern och mångfacetterad bild genom synen på staten eller regeringen som ett mer 

abstrakt inflytande vilken opererar genom en decentraliserad process som verkar i flertalet 

knutpunkter och samhällsprocesser, inklusive mentala sådana, snarare än ackumulerad i en 

central ”stat” eller ”regering” (O’Malley, 1997). Observera alltså att processen även ses som 

”mental” och internaliserad i individer, och Foucault föreslog att det bästa sättet att analysera 

en regeringsstrategi går genom att fokusera på de mentala rationaliteter som ingår i den 

(Foucault, 2003). 

Genom att på detta sätt granska SOU-utredningens diskurser framträder de betydelser och 

effekter som står i samband med regerandet av fängelser och interner. Eftersom moderna 

regerandeformer står på en neo-liberal bas kommer SOU-utredningen analyseras från detta 

moderna forskningsperspektiv. Avslutningsvis fokuserar denna studie även på de teknologier 

som konstrueras i avseende att dominera och forma individer och strukturer. 

Sammanfattningsvis analyseras SOU-utredningen ”Kriminalvården – Ledning och styrning” 

utifrån ett neo-liberalt perspektiv genom Foucault-triangeln regerande, disciplin och suveränitet 

för att belysa regerandekomplexets mentaliteter och strategier i svensk kriminalvård. 

 

 

4. Metod 
Valet av metod är centralt för alla uppsatser. Anledningen är att de avgör vilka former av 

empiriska data som synliggörs i uppsatsen, samt vilka analysresultat och slutsatser studien 

kommer fram till. Valet av metod bör därför baseras på studiens sammanhang och på de 

frågeställningar som ska besvaras (Crossan, 2003). Detta metodval brukar baseras på en särskild 
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ansats eller angreppssätt som utgår från antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

Kvalitativa metoder handlar vanligtvis om att tolka och förstå fenomen, medan kvantitativa 

metoder främst brukar handla om att förutsäga och generalisera utifrån kvantitativa data 

(Denscombe, 2016). Uppsatsens diskursanalys handlar främst om att tolka en omfattande 

forskningsrapport, snarare än att generera kvantifierbara data. Därför baseras denna uppsats på 

en diskursanalys som till övervägande del är kvalitativ. Däremot struktureras uppsatsen kring 

ett antal teman. Man kan därför tänka sig att en mer omfattande studie skulle kunna sortera in 

så pass mycket information under varje tema att denna information skulle kunna kvantifieras 

och användas som statistiska data. Det väcker frågan om var skiljelinjen går mellan en kvalitativ 

och en kvantitativ metod. Detta argument lyfts fram av Åsberg (2001, s.270) som tydligt 

beskriver att separationen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är en pseudouppdelning. 

Exempelvis beskriver han att intervjuer och deltagande observationer kan baseras på 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Av detta skäl undviker denna uppsats att alltför snävt 

insorteras under den kvalitativa eller kvantitativa metoden. Istället konstateras att denna studie 

baseras på en diskursanalys med utgångspunkt från Foucault.  

Det finns ett antal tillvägagångssätt för att analysera empiriska data. Dessa tillvägagångssätt 

brukar ofta kategoriseras som induktiva eller deduktiva dataanalyser (Patel & Davidsson, 

1994). Induktiv dataanalys handlar om att föra in ny kunskap i ett forskningsfält, relativt 

oberoende av tidigare teori, för att eventuellt skapa en ny teori. Deduktiv dataanalys handlar 

om att utgå från tidigare teorier som används för att dra nya slutsatser (Patel & Davidsson, 

1994). Denna uppsats avser inte att utvärdera etablerade teorier. Snarare avser uppsatsen föra 

in ny kunskap på ett forskningsfält utifrån nya perspektiv med utgångspunkt från Foucault. 

Visserligen används Foucaults regerandekomplex som en analytisk utgångspunkt för att tolka 

de data som etablerats i en SOU-granskning. Med andra ord nyttjas regerandekomplexet för att 

tolka etablerad kunskap utfrån nya perspektiv. Däremot testar inte denna uppsats 

regerandekomplexet som en fastställd teori vilken kan förkastas eller bekräftas. Precis som med 

kvalitativa och kvantitativa metoder blir det även i argumentationen kring induktiva och 

deduktiva analyser svårt att dra tydliga gränser mellan de två begreppen. Därför antas att 

uppsatsen baseras på en diskursanalys som är övervägande induktiv.  

 

4.1 Diskursanalys 

Eftersom uppsatsens syfte är att genomföra en diskursanalys av regeringens SOU-granskning 

utifrån regerandekomplexet uppstår de två metodologiska grundfrågorna, vad är diskurs och 

vilken mening ger jag diskurserna inom ramen för uppsatsens forskningsfrågor? 

 

4.1.1 Foucaults definition av diskurs 

Min förståelse för diskurs baseras på Foucaults tidigare arbeten, vilka definierar diskurs som  

(1) en samling påståenden eller åsikter som triggar vissa typer av handlingar, tankar och 

influenser, samt (2) en reglerad handling som representerar ett antal påståenden (Foucault, 

1972, s.80). Denna uppsats kommer framförallt baseras på den första definitionen, där diskurs 

kan granskas genom de sätt som ett ämne diskuteras kring, genom exempelvis tal och text 
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(Carabine, 1995, s.268). Foucaults definition rör sig dock bortom innehållet i sig och ser diskurs 

som en länk till ”en värld bortom”, med en slags substans, en plats och ett datum (Foucault, 

1972, s.101) där diskurs är en grupp av relaterade åsiktsyttringar som producerar både mening 

och effekter i vår konkreta verklighet (Carabine, 1995, s.268).  

 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Urval 

Foucault-baserade diskursanalyser baseras ofta på ytterst få källor (Carabine, 1995). Det syns 

även i denna uppsats, där enbart ett dokument på fyrahundra sidor analyseras: ”Kriminalvården 

– Ledning och styrning” (SOU, 2009). Att analysera endast ett dokument behöver antagligen 

inte per automatik innebära en begränsning, utan kan ses som ett vanligt tillvägagångssätt i 

denna forskningsmetod. Visserligen skulle det säkert ha varit värdefullt att utöka 

forskningsmaterialet eller genomföra en historisk analys samt införliva mer forskningsmaterial, 

exempelvis intervjuer av fängelseinterner och den organisatoriska återkopplingen på rapporten. 

En sådan omfattande ambition faller utanför ramen för denna uppsats. 

 

4.2.2 Lära känna data och extrahera diskurser 

Carabine föreslår att det bästa sättet för en forskare att påbörja en diskursiv analysprocess är att 

fördjupa sig i materialet, läsa rapporten flera gånger och göra anteckningar för att få en känsla 

av materialet och identifiera avgörande avsnitt (Carabine, 1995, s.282). När jag avslutat denna 

process läser jag hela rapporten tre gånger, med mina forskningsfrågor och teman i åtanke. Den 

första läsningen är ganska övergripande och involverar ingen notering eller markering. Den 

andra läsningen är mer intensiv, där jag gör noteringar och identifierar hur rapporten uttrycker 

sig om fängelser och interner. Den tredje läsningen kompletterar den andra och ger utrymme 

att fördjupa förståelsen för viktiga avsnitt i rapporten. 

 

4.3 Dataanalys 

Efter att ha bekantat sig med datakällan föreslår Carabine att forskaren noterar och analyserar 

rapportens avsnitt som berör analysfrågorna för att identifiera hur problemen ramas in, 

presenteras och diskuteras, och vilka lösningar som rekommenderas (Carabine, 1995, s.283). I 

denna studie innebär det att SOU-rapporten blir noggrant genomläst, där det noteras vilka 

betydelser som tilldelas fängelser och  interner, samt vilka lösningar som föreslås och vilka 

effekter dessa lösningar anses ha. Genom denna läsning bör det framgå att rapporten behandlar 

flera frågor som rör uppsatsens frågeställningar. För att identifiera och analysera dessa diskurser 

komponerar jag en lista med frågor som reflekterar innehållet i rapporten, vilka fungerar som 

utgångspunkter för att ta granska varje frågeställning och tema. Denna process börjar med några 

få frågor, som sen utökas vartefter läsningen framskrider och fördjupas. Den slutliga versionen 

av min temaguide organiseras kring ett antal teoretiskt förankrade teman som speglar några av 

rapportens teman. Sammantaget behandlar dessa teman de centrala frågor som berör uppsatsens 

frågeställningar (se nedan). 
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4.3.1 Teman som ansluter till frågeställningarna 

Interner 

Hur uttrycker sig rapporten kring: 

• Internens karaktäristika • Internens roll • Internens behov • Lydnad och olydnad • Internens 

frigivning 

 

Fängelset 

Hur uttrycker sig rapporten kring: 

• Fängelsets roll • Fängelseförvaltningens roll • Fängelsens fysiska egenskaper • Fängelsens 

dagliga rutin • Fängelsets säkerhet • Kontrollprogram • Fängelsets relation till samhället 

 

4.3.2 Analysprocess 

Utrustad med denna temaguide blir rapporten noggrant genomläst, där uttalanden som relaterar 

till en av de punktmarkerade frågorna ovan kopieras och förs in bland de egna noteringarna 

under lämplig rubrik (till exempel kopieras allt i rapporten som berör internens frigivning till 

motsvarande avsnitt i mina anteckningar). Denna process följs av en andra genomläsning av 

rapporten, i syfte att inhämta ytterligare som kanske inte uppmärksammats under första 

genomläsningen. I slutändan blir rapporten alltså genomläst sex gånger: tre gånger för att samla 

in data och ”få en känsla” för datan, ytterligare en gång för att identifiera på vilka sätt rapporten 

kommunicerar kring berörda ämnesområden och två gånger till för att få fram kommunikation 

som relaterar till uppsatsens teman. När den här processen är klar finns tolv sidor med 

anteckningar som är organiserade efter tema och frågeställning. 

Nästa steg är att gå igenom de egna anteckningarna och bestämma de specifika diskurser som 

uttrycks i rapporten. I huvudsak motsvarar detta varje fråga som ställdes (identifiera hur 

rapporten uttrycker sig kring fängelsrollen, fängelsens dagliga rutin, kontrollprogram, och så 

vidare.). Detta kräver att anteckningarna blir genomlästa flera gånger för att identifiera vilket 

uttryck (eller vilken ”sanning”) som presenterades angående ett visst område. Efter att svara på 

varje fråga och se hur de olika uttrycken knyts samman för att bilda ett ”gemensamt knippe” 

går det att granska de knippen av diskurser som anknyter till interner och fängelser. 

 

Olika typer av diskurser 

Förutom att granska hur ett dokument uttrycker sig kring vissa teman föreslår Carabine även 

att forskaren granskar olika typer av diskurser. Därför tas hänsyn till hur diskurserna relaterar 

till varandra. Till exempel reflekteras över hur diskursernas betydelser relaterar till  internen, är 

kopplade till fängelsemedlemmarna, och så vidare. Dessutom granskas de diskursiva strategier 

som används, särskilt vad gäller vilken ”normativ ton” som ligger bakom uttrycken, 

(exempelvis om internerna framställs i ett negativt ljus, ses som avvikande eller ”farliga”, eller 
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någonting annat). Slutligen läggs omsorg på att identifiera vad rapporten inte uttrycker, samt 

identifiera diskurser som bestrider varandra. 

I denna analys läggs störst vikt vid den första analysfasen som går ut på att lära känna rapporten 

och sortera fram diskurserna.  

 

4.4 Metodens begränsningar (validitet och reliabilitet) 

Validitet och reliabilitet är ett par begrepp som mäter den vetenskapliga kvaliteten i en uppsats 

eller forskningsstudie. Validitet kan ses som ett mått på hur exakt en studie granskar det den 

avser att granska. Ett par aspekter av validitet är inre respektive yttre validitet. Inre validitet 

betyder att undersökningen utgår från identiska utgångspunkter i såväl teori som empiri. Med 

yttre validitet menas att reflekterar de faktiska förhållandena, exempelvis att informanterna gav 

sanningsenlig information (Ejlertsson, 2014). Denna uppsats har ett tydligt fokus på 

regerandekomplexet och de källor som utarbetade och förfinade dessa teoretiska komplex, 

nämligen Foucault, Rose, Miller och Dean. Dessa källor refereras till genom hela uppsatsen och 

fungerar som en enhetlig utgångspunkt för uppsatsens teori och empiri. Utifrån detta perspektiv 

bör uppsatsen ha en tillfredsställande inre validitet. Det är dock upp till läsaren att utifrån de 

noggranna beskrivningar som gjorts vad gäller uppsatsens procedurer och tillvägagångssätt 

avgöra om denna inre validitet verkligen är tillfredsställande. Vad gäller uppsatsens yttre 

validitet baseras empirin på en omfattande statlig utredning som visserligen redovisar 

ungefärligt tillvägagångssätt för de enkätundersökningar och djupintervjuer som bidrog till 

utredningens resultat, men som samtidigt inte för en tydlig metodkritisk diskussion. Visserligen 

går det att anta att undersökningarna genomförts av kvalificerad personal som lyckas fånga 

informanternas uppriktiga åsikter, men samtidigt går det inte att bekräfta om informanterna 

missuppfattade intervufrågorna, hade motiv att undanhålla information, eller om de på andra 

sätt förvanskade det empiriska materialet. 

Reliabilitet reflekterar en studies upprepningsbarhet och tillförlitlighet. Det betyder att en studie 

kan upprepas av andra forskare och nå samma analysresultat.  (Ejlertsson, 2014). Tre vanliga 

aspekter av reliabilitet är stabilitet samt intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman 

& Bell, 2013). Studiens stabilitet kan uppskattas genom att upprepa en studie eller ett test. Det 

har av resursskäl inte genomförts i denna uppsats. Intern reliabilitet handlar om hur mycket 

omständigheter påverkar resultaten i en undersökning. Vad gäller intern reliabilitet går det inte 

att göra en exakt bedömning, på grund av att empirin baseras på en sekundärkälla i form av en 

utredningsrapport som saknar utförlig metoddiskussion. Interbedömarreliabilitet mäter hur 

mycket resultaten snedvrids av observatörens subjektiva bedömningar. Vad gäller uppsatsens 

interbedömarreliabilitet är en vanlig kritik mot den Foucault-baserade diskusanalysen, och 

relaterade typer av diskursanalyser, att forskaren kan välja vilka aspekter som ska ingå i 

granskningen (Carabine, 1995). Även om detta är sant, tenderar denna kritik utgå från att 

forskningen kan genomföras i avsaknad av en subjektiv utgångspunkt. Uppsatsens 

utgångspunkt är snarare att forskarens subjektivitet har en betydande faktor i alla typer av 

forskning, hur rigorös metoden än är. Uppsatsen fokuserar därför på att begränsa subjektiva 

snedvridningar genom att använda en forskningsdesign som möjliggör maximal ”objektivitet”. 

Denna maximala objektivitet går i denna uppsats ut på att presentera forskningsmaterialet på 
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ett strukturerat och transparent sätt, så att alla som försöker reproducera uppsatsen skulle 

komma fram till mycket liknande resultat. Exempelvis lägger jag möda på att förstå hela 

rapporten och extrahera så många betydelser som möjligt ur den, och inte bara de betydelser 

som går i linje med uppsatsens förväntade resultat.  

En annan allmän kritik bland flertalet forskare gentemot Foucault-baserade diskursanalyser är 

att diskursiva uttryck – uttalanden, text och tal – är alltför ”svävande och otydliga” för att 

fungera som analyskälla och att det skulle vara bättre att fokusera på mer konkreta fenomen, 

exempelvis institutionella strukturer (Silverman, 2006, s.154-155). Det går att förstå denna 

kritik och inse att diskursanalysen av SOU-rapporten är mer en reflektion av mentaliteter och 

abstrakta styrningsstrategier än en reflektion av konkreta sociala åtgärder. Samtidigt vidhåller 

jag att de diskurser som presenteras verkligen är betydelsefulla eftersom diskurserna skapar 

mentala betydelser och konkreta effekter i världen. Exempelvis konstaterar Silverman att 

diskurser har ”relevans och effekt” eftersom de ”påverkar hur vi ser världen och människorna i 

den och hur vi agerar” (ibid., s.157). Därför fokuseras på hur rapporten presenterar en viss 

”verklighet” och arbetar för att skapa och forma den värld vi lever i.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

I forskning förväntas ett antal etiska principer att efterföljas. Vad gäller samhällsvetenskaplig 

har Vetenskapsrådet (2002) etablerat forskningsetiska principer, inte minst för att skydda de 

individer som ingår i den enskilda forskningsstudien. Av detta skäl eftersträvar denna uppsats 

att tillmötesgå Vetenskapsrådets fyra grundläggande forskningsetiska principer som kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet baseras på principen att forskaren bör informera 

undersökningsdeltagarna om undersökningens syfte. Samtyckeskravet fastställer att 

informanterna har rätten att utan påtryckningar avgöra om de vill delta eller ej. Med andra ord 

ska deltagandet vara frivilligt, där informanten ges möjligheten att avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet etablerar att de data som berör studiens deltagare ska erbjudas en 

mycket omfattande konfidentialitet. Det innebär att all personlig information om deltagarna ska 

vara otillgängliga från eventuella obehöriga. Med andra ord ska personliga data om 

informanterna sparas samt delas på ett sätt som omöjliggör att de kan bli identifierade. 

Nyttjandekravet fastställer att de uppgifter som ingår i forskningsarbetet får nyttjas enbart för 

forskningsändamål.  

Den SOU-rapport som utgör uppsatsens forskningsmaterial presenterar inte några 

forskningsetiska resonemang eller överväganden. Istället beskrivs att rapporten baseras på 

tidigare delbetänkanden och omfattande material från Kriminalvården vad gäller styrning, 

kompetens, personal, säkerhet och IT. I detta sammanhang har Kriminalvården utsett 

kontaktpersoner vilka intervjuat Kriminalvårdens generaldirektör, chef för internrevisionen och 

chefsjurist. Dessutom har fackliga företrädare deltagit i möten som ansluter till SOU-rapportens 

slutbetänkande. Slutligen genomfördes en enkätundersökning och djupintervjuer av 21 

tjänstemän inom Kriminalvården, däribland regionchefer, utvecklingschefer, 

kriminalvårdschefer, kriminalvårdsinspektörer, samt fem kriminalvårdare som tjänstgjort 

direkt vid anstalt eller häkte. Enkätundersökningen riktades däremot till slumpmässigt utvalda 
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kriminalvårdare och kriminalvårdsinspektörer vid häkten i Sverige, vilket resulterade i att 2 479 

personer tillfrågades att delta varav 61 procent accepterade. Djupintervjuserien och 

enkätundersökningen genomfördes av ett undersökningsföretag kallad Synovate, vilken 

tidigare genomfört rikstäckande undersökningar som riktar sig till yrkesverksamma.  

Någon närmare beskrivning i anslutning till forskningsetiska principer ges inte i rapporten. 

Däremot kan tänkas att eftersom SOU-rapporten är en omfattande statlig utredning så bör den 

ha genomförts under godkännande av en forskningsetisk kommitté eller institution. Den vägen 

tycks det inte vara säkert men däremot sannolikt att SOU-rapporten, och därmed denna uppsats, 

tillmötesgår Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

5. Resultat  

5.1 Internen  

• Internens karaktäristika • Internens roll • Internens behov • Lydnad och olydnad • Internens 

frigivning 

 

5.1.1 Internens karaktäristika och roll 

Det första centrala temat berör rapportens fokus på internen, dess antagna egenskaper och 

behov, liksom dess roll i processen för rehabilitering. Var och en av dessa områden syftar till 

att skapa en representation av internen och de vägar dit han förväntas nå.  

En första iakttagelse är frånvaron av internernas röst i rapporten. Snarare utgår rapporten från 

ledningens och de anställdas syn på internerna (SOU, 2009, kap.6). Dessa svarar på 

enkätundersökningar och djupintervjuas angående situationen i fängelset och hur internerna ska 

samhällsanpassas, men inte vid något tillfälle görs interneras röster hörda. Detta vittnar för ett 

svagt integrationsperspektiv. 

Det noteras att en stor andel interner bedöms vara impulsiva, aggressiva och vanligtvis psykiskt 

sjuka. De karakteriseras även som potentiellt våldsamma och emellanåt involverade i 

gängaktivitet, både innanför och utanför fängelsets väggar. Exempelvis rapporteras att 

Kriminalvården har ”redovisat allvarliga incidenter för åren 2007 och 2008” och att de 

incidenter som redovisas i systemet är ”hot och våld mot personal, våld mellan intagna, suicid, 

självskadande handlingar eller suicidförsök, brand och skadegörelse” (SOU, 2009, s.204). 

Internen beskrivs även som någon med särskilda behov och som kräver omfattande resurser 

och kostnader för behandling vad gäller mental hälsa, anställbarhet och drogmissbruk. I detta 

sammanhang noteras även att ”andelen narkotikamissbrukare hade ökat, liksom andelen intagna 

med psykiska problem och störningar”. Kriminalvårdens förutsättningar har därför förändrats, 

inte minst som ”uppkomsten av kriminella gängbildningar och förekomsten av avancerad, 

organiserad och internationell brottslighet” blivit mer förekommande och däför förändrat 

internens roll (SOU, 2009, s.180). 
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5.1.2 Internens behov 

Som nämnts ovan visar rapporten att internen har ”större behov” jämfört med 

samhällsanpassade medborgare. Dessa större behov betraktas som en kostnad och risk, och 

kräver intern rehabilitering (samhällsanpassning). Denna rehabilitering ses som nödvändig 

innan en intern frisläpps, för att säkerställa allmänhetens säkerhet. Ett exempel på det är 

Kriminalvårdsstyrelsens förslag att ”ett nytt behandlingsprogram, Violence Prevention 

Program (VPP), som bedömdes särskilt lämpligt för personer dömda för grova våldsbrott, 

högriskklienter och psykopater” ska implementeras i verksamheten (SOU, 2009, s.197). 

Mer specifikt fastställer alltså rapporten att internen har personlighetsdrag och en livsstil som 

kräver ”korrigering”. Rapporten poängterar även att internen misslyckats med att lära sig 

grundläggande färdigheter i livet, vilket hindrar dem från att fungera som laglydiga medborgare 

och förvandlar dem till en säkerhetsrisk i samhället. 

Med hänsyn till detta poängterar rapporten att internen under fängelsetiden behöver sättas i 

arbete och integreras för att ges möjligheten att senare kunna bli anställd i det fria (SOU, 2009, 

s.197). Dessutom betonas vikten av att internen behöver utveckla sina grundläggande 

yrkeskvalifikationer så att de är arbetsföra som frisläppta, vilket planeras ske i ett mer nära och 

dynamiskt samarbete med specialiserad personal (SOU, 2009, s.124) 

Rapporten konstaterar att Kriminalvården förväntas tillhandahålla de verktyg som är 

nödvändiga för att tillfredsställa internens antagna behov av rehabilitering. I detta sammanhang 

blir internens ansvar att utifrån eget initiativ använda sig av dessa rehabiliteringsverktyg för 

samhällsanpassning. För detta ändamål har Kriminalvården planerat en ”effektiv placering av 

intagna, god personalrekrytering, god grundutbildning av personal, en nära kontakt med intagna 

och annan s.k. dynamisk säkerhet” (SOU, 2009, s.191). Rapporten innehåller en alternativ 

diskussion om detta ämne, där det påstås att många  interner faktiskt är motiverade att 

rehabiliteras, men att personalen inte kan tillhandahålla nödvändiga program på grund av 

resursbrister (SOU, 2009, s.116). Det bidrar till bristfällig rehabilitering och omotiverade 

interner (ibid., s.122). 

 

5.1.3 Den lydiga respektive icke lydiga internen 

Rapporten definierar den lydiga och icke lydiga internen mycket i fråga om motivation och 

villighet att förändras och assimileras till samhället utanför fängelset. Den omotiverade och 

olydiga internen beraktas som problematisk eftersom den utgör en säkerhetsrisk vid 

frisläppandet, där internen antas försöka begå fler brott. Därför delas internerna upp i 

säkerhetsklasser, där internerna i klasserna med lägst säkerhetsklassificering uppmanas till 

engagemang i tränings- och fritidsaktiviteter, sociala åtaganden och behandlingsprogram, som 

bidrar till fängelsrehabilitering och förbättrad allmän säkerhet (SOU, 2009, s.243). 

Indirekt framkommer även att fängelsepopulationen kan hanteras enligt ett system av ”belöning 

och straff”, där den laglydiga internen belönas och den icke laglydiga bestraffas. Internernas 

tillgång till rättigheter och privilegier anses därför kunna baseras på hur väl de beter sig och hur 

aktiva de är i sin egen rehabilitering. Den icke lydiga internen kan framförallt bestraffas genom 

att villkorlig frigivning avslås ”om den intagne har uppträtt hotfullt eller våldsamt mot personal 
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eller andra intagna” eller om internen ”på annat sätt har stört ordningen eller säkerheten i 

anstalten, rymt eller avvikit i samband med permission eller vägrat att genomgå behandling” 

(SOU, 2009, s.183). 

Denna bestraffning av interner anses baseras på så humana och rättvisa processer som möjligt, 

och vid intervjuer och enkätundersökningar av fängelsepersonalen anser de allra flesta 

medarbetarna (85 procent) att ”Kriminalvården lever upp till myndighetens uppdrag och mål 

att verkställa straff på ett humant och säkert sätt” (SOU, 2009, s.76). Exakt vari denna rättvisa 

och humanitet består i definieras dock inte i rapporten.  

Det finns även en förväntan att den lydiga internen kommer att respektera de grundläggande 

principerna för demokrati, särskilt andras rättigheter och friheter i samhället, och tar ansvar för 

sina handlingar. Faktum är att rapporten anger att livet i fängelset bör spegla detta svenska 

demokratiska samhälle, eller åtminstone bör förbereda internen för en integration (SOU, 2009, 

s.384ff).  

 

5.1.4 Internens frigivning 

För att förberade internen inför frigivningen anger rapporten att klyftan mellan fängelselivet 

och samhällslivet behöver överbryggas. Det sker genom förberedande aktiviteter såsom 

mentalvård och behandlingsprogram. I denna process har psykologer och annan specialiserad 

personal anlitats från fängelsets utsida. Ett verkligt hot antas föreligga mot allmän säkerhet när 

fångar släpps utan att ha visat motivation för samhällsassimilering. När interner därför inte har 

genomgått förberedande integrationsaktiviteter eller visat aktivt samhällsengagemang kan ett 

frisläppande anses kontraproduktivt mot samhället. Kriminalvårdens vision ”Bättre ut” berör 

detta assimilationsarbete som mestadels sker innanför fängelsets murar men även i samarbete 

med externa aktörer som representerar det etablerade samhället (SOU, 2009, s.76).  

Problemet är att det inte anses finnas tillräcklig kunskap och medvetenhet om exakt hur denna 

vision bäst kan omsättas till praktisk verksamhet. Rapporten föreslår därför att Kriminalvården 

ska definiera visionen genom mätbara mål och uppföljningar, först därefter kan den med 

framgång integreras i den dagliga verksamheten (SOU, 2009, s.75). 

I nuläget förekommer alltså en omfattande osäkerhet bland såväl regionchefer som vårdare om 

vad ”Bättre ut”-visionen i praktiken innebär, och att det saknas verktyg för att mäta 

måluppfyllelsen. Dessutom är det oklart hur visionsprogrammet inverkar på 

återfallsfrekvensen. Denna oklarhet reflekteras i de enkätundersökningar och intervjuer av 

vårdpersonalen som genomförts, och som visar att ”endast 28 procent av medarbetarna 

instämmer i att Kriminalvården lever upp till målet att minska återfall i brott” (SOU, 2009, 

s.76). 

 

5.2 Fängelset 

Hur uttrycker sig rapporten kring: 
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• Fängelsets roll • Fängelseförvaltningens roll • Fängelsens fysiska egenskaper • Fängelsens 

dagliga rutin • Fängelsets säkerhet • Kontrollprogram • Fängelsets relation till samhället 

 

5.2.1 Fängelsets roll 

Rapporten föreslår primärt att fängelsets grundläggande roll är att säkerställa allmän säkerhet, 

främst genom en process där internen integreras och förbereds för återanpassning i samhället. 

Ordning och säkerhet måste även upprätthållas inom fängelset mellan interner samt mellan 

interner och personal. Säkerheten gentemot samhället vidmakthålls genom att förhindra 

rymningar och i möjligaste mån återanpassa internen till samhällstjänst. I detta fall uttrycker 

rapporten att ”resurser ska avsättas för att uppnå och vidmakthålla en god säkerhet, bl.a. 

avseende tekniska åtgärder, underrättelseverksamhet, effektiv placering av intagna, god 

personalrekrytering, god grundutbildning av personal, en nära kontakt med intagna och annan 

s.k. dynamisk säkerhet” (SOU, 2009, s.191). 

 

5.2.2 Fängelseförvaltningens roll 

Eftersom kriminalvården ”har långtgående befogenheter att ingripa i människors liv och att 

inkräkta på den personliga integriteten” pekar rapporten på behovet av ”en oberoende 

organisation för tillsyn över kriminalvårdens verksamhet”. I detta sammanhang nämndes ökade 

krav på uppföljningsarbete, granskning och utvärdering genom tredje parts-organisationer som 

Riksrevisionen och Statskontoret (SOU, 2009, s.182).  

Säkerhetsarbetet anses vara ett starkt skäl för att granska och förbättra den dagliga ledningen 

av arbetet vid anstalternas avdelningar. Framförallt kritiseras personalen för att undvika direkt 

kontakt med de intagna genom att gömma sig bakom användningen av övervakningsmonitorer 

och administrativa uppgifter. Det ansågs hindra ett framgångsrikt säkerhetsarbete och bidrog 

till förslag om att personalen skulle bedriva en mer dynamisk övervakning och vara i mer direkt 

kontakt med internerna (SOU, 2009, s.182). 

Rapporten visar att förvaltningen av dagens fängelsepopulation bland annat bygger på 

säkerhetsklassificeringar av internerna, för att separera dem i mindre grupper. 

Gruppindelningen underlättar kontrollen av internerna samt gör det enklare att anpassa deras 

integrationsprocess. Exempelvis delas de slutna anstalterna in i ”fem grupper (A–E) beroende 

på säkerhetsnivå. De öppna anstalterna/anstaltsavdelningarna tillhör grupp F” (SOU, 2009 

196). En del av denna integrationsprocess stimuleras genom att låta internen delta i 

arbetsförbereredande åtgärder, exempelvis matlagning och bakning, gärna i dynamiskt 

samarbete mellan personal och intern (SOU, 2009, s.124). 

En kritik som framförts är att ”topp- och detaljstyrningen bör minska” i fängelset (SOU, 2009, 

s.154). Därför bör en mer decentraliserad styrningsadministration implementeras i syfte att 

bättre anpassa styrningen till de lokala förhållandena. Samtidigt behöver verksamhetsstödet 

utvecklas för att ”öka förutsättningarna för cheferna att aktivt delta i verksamheten tillsammans 

med medarbetarna” (ibid., s.154). Rapporten tycks alltså betona en ökad intergration mellan 

fängelsernas instanser.  



18 
 

 

5.2.3 Fängelsets fysiska egenskaper 

Lokalerna behöver uppgraderas och omformas för att förenkla kommunikationen och 

samarbetetet mellan personal och interner, samt för att stärka säkerheten och skydda interner 

samt personal. För närvarande uppger personalen att ”lokalernas utformning gör arbetet 

ineffektivt t.ex. då verksamheten ofta måste bedrivas på flera våningsplan och i flera 

byggnader” (SOU, 2009, s.153). Med andra ord är inte lokalerna anpassade för ett optimalt 

säkerhetsarbete eller utformade på ett sätt som möjliggör en god interaktion och 

integrationsprocess mellan personal och interner. I detta sammanhang förekommer resursbrister 

som leder till att personalen enbart hinner utföra de mest grundläggande rutinerna och 

kontrollerna av internerna, vilket leder till att internernas samhällsanpassande åtgärder blir 

lidande. I samband med utbyggnaden av häktes- och anstaltsplatser satsas därför på rekrytering 

av mer välutbildad personal (SOU, 2009, s.115f) 

 

5.2.4 Fängelsets säkerhet och kontrollprogram 

Säkerheten planeras öka genom förbättrade system för kameraövervakning samt larm, och  

”kriminalvården kameraövervakar i mycket större utsträckning än tidigare anstalternas 

allmänna utrymmen, t.ex. uppehållsrum, kök och arbetsutrymmen” (SOU, 2009, s.198). Ett 

problem har varit att internerna ”har haft möjlighet att kommunicera med personer utanför 

anstalten med mobiltelefoner” (ibid,. s.198). Framförallt är internernas mobilkommunikation 

med kriminella utanför fängelserna ett problem. Kriminalvården har därför planerat att 

”upphandla teknik för mobilstörning i anstalter med högsta säkerhet” och att ”telefonsystemet 

för de intagna, INTIK, ska utvärderas och eventuellt utbyte bedömas” (ibid., s.192). 

Störningssystemet behöver dock förbättras för att fungera fullt ut. Kriminalvården har även 

börjat använda mobildetektorutrustning i form av instrument som detekterar näraliggande 

mobiltelefoner (ibid, s.198). 

Rapporten argumenterar att droganvändningen i fängelset skapar en kultur av konflikt, våld och 

ovilja att rehabiliteras, samt att droganvändningen är kopplad till internationella gäng och 

organiserad brottslighet. För att upprätthålla säkerheten inom straffområdet rekommenderar 

rapporten därför ökad kontroll för att förhindra att droger kommer in i fängelset. Det möjliggörs 

genom uppgraderade system för att detektera droger, effektivare användning av spårhundar och 

tydligare dokumentation av besökare (SOU, 2009, s.199). 

Kriminalvården har även introducerat ett kontrollprogram i form av ett 

incidenthanteringssystem, ISAP, ”där olika former av incidenter och vissa larm, bl.a. avseende 

fastighetsdriften, registreras” (SOU, 2009, s.204). Uppgradering av koordinerande IT-system 

är ett till initiativ för att ”bedriva en effektiv kriminalvård och samtidigt kunna garantera 

rättstrygghet och rättsäkerhet” (ibid, s.156), inte minst genom att samla in och analysera data 

om interner. Genom ovanstående koordinerande system möjliggörs enligt rapporten en ökad 

medvetenhet om vad som händer i fängelset, en förbättrad förmåga att hantera fängelsets 

aktiviteter och fatta välgrundade beslut om internernas närmaste umgängeskrets.  
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Vad gäller personalsäkerheten belyser rapporten att personalen ska ”löpande följa upp att 

bedöma behovet av åtgärder för att motverka våldet mot personal” (SOU, 2009, s.192). En 

annan form av säkerhet handlar om så kallad ”dynamisk säkerhet” vilken går ut på att 

personalen interagerar med brottslingar och känner dem väl. Det är en mer framtida form av 

kriminalvård, och i den förväntas att anstalterna har ”en personalkategori som är inriktad på att 

ge stöd och hjälp till den intagne och som den intagne särskilt ska kunna anförtro sig åt”. 

Dessutom ska det finnas en personalkategori ”inriktad på arbete med ordning och säkerhet”. 

Enligt rapporten har kriminalvårdskommittén även bedömt att personalens kompetens därför 

behövde höjas genom en ökad grad av specialisering (SOU, 2009, s.124). 

 

 

6. Analys 
Genom att uppmärksamma ovanstående teman som filtrerats ur rapporten går det att (1) 

redogöra för vissa mentaliteter och regerandestrategier som samexisterar med disciplin och 

suveränitet samt (2) utforska hur dessa mentaliteter och strategier fungerar i en samverkande 

triangel. Det innebär att de tre modellerna separeras i syfte att belysa varje modell, för att sedan 

sättas samman igen och analyseras som helhet. Analysavsnittet kommer därför inledningsvis 

analysera statliga regerandestrategier och disciplinära tekniker vad gäller observation och 

normalisering, därefter granska suveräna tekniker för kontroll och tvång i svenskt fängelse. 

 

6.1 Regerande 

I detta avsnitt analyseras den neoliberala regeringens mentaliteter och strategier som är 

implicita i rapporten.  

  

6.1.1 Den ansvarstagande och rationella internen 

Kanske är den mest framträdande egenskapen hos den neoliberala regeringen uppfattningen om 

den sociala aktören som rationell, ansvarstagande och autonom med valmöjligheter. Överlag 

belyser denna uppfattning två utgångspunkter: existensen av en ”ansvarstagande” aktör som 

kommer vidta nödvändiga åtgärder för att vara oberoende och fri, och den ”rationella” aktören 

som tar ansvar för sina egna handlingar, i vetskap om att det är det mest effektiva sättet att 

hantera situationen (O'Malley, 1996, s. 199-200). Därmed bevittnar vi framväxten av en strategi 

som försöker styra genom individernas inneboende lust att styra sitt öde och förverkliga sitt liv 

(Rose, 1996, s.57, 61). 

Denna idé om en regering som styr utifrån rationalitet, ansvar och individens självständiga val 

är tydligt genom hela rapporten. I denna idé finns två underliggande och interrelaterade 

antaganden: antagandet att internen har en naturlig önskan att självstyra och antagandet att 

internen motiveras att självstyra med tanke på de möjligheter som ges. 
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Till exempel vad gäller frågan om villkorlig frigivning betyder det att internen antas arbeta för 

att ta itu med sin situation och inför fängelseledningen visa att internen har ändrat sig och kan 

leva som en laglydig medborgare (SOU, 2009, s.183). I detta sammanhang visar rapporten hur 

fängelsevårdarna förväntar sig att internerna på egen hand ska plocka upp 

rehabiliteringsverktygen och skrida till verket. 

Ovanstående exempel skvallrar om att regering och kriminalvård antar att det bästa sättet för 

styrning är att knyta an till en slags naturligt inneboende, självreglerande karaktär i internen. 

Det betyder också det som Dean (1999, s.33) kallar ”det utopiska regerandeelementet”, där 

regeringen på ett idealiserat sätt antar att den ansvariga internen är någon som faktiskt kan ”bli 

resonlig” och slutligen bli ansvarsfull. Genom hela rapporten framgår hur dessa antaganden styr 

regeringens strategier, som försöker reglera internerna utifrån internernas inneboende 

förmågor, önskningar, val och bestämningar, med målet att de kommer lära sig hantera sina liv. 

 

6.1.2 Fängelset som arena – internen som aktör 

Det kan här vara viktigt att uppmärksamma hur denna syn på internen inverkar på fängelsets 

roll. Rapporten anger på flera ställen att medan internerna borde ta ansvar för sin egen 

rehabilitering, så är Kriminalvårdens roll att tillhandahålla dessa rehabiliteringsverktyg. Det 

överensstämmer med Garlands argument att den moderna straffanstalten ”förväntas låta 

individen göra sina personliga beslut samtidigt som de placerat internerna på en säker arena” 

(2001, s.199). Att tillhandahålla denna ”arena” innebär att internerna får tillgång till en 

plattform för personlig förbättring som inkluderar korrigeringsprogram, läromedel, en drog- 

och våldfri miljö, balanserad kost, adekvat hälso- och sjukvård och så vidare. I slutändan 

betraktas fångarna som ”fria” eller i frihet att nyttja dessa möjligheter.  

Å andra sidan belyser inte rapporten mekanismerna bakom ineffektiviteten i Kriminalvårdens 

normaliseringsprogram och de skadliga effekter som fängelsemiljön eventuellt har på 

internerna. Dessutom hörsammas inte internernas röst i rapporten. Exempelvis kanske 

internerna inte har engagerat sig i de erbjudna programmen på grund av internernas 

meningsskiljaktigheter gentemot Kriminalvårdens korrektionsfilosofi och tillvägagångssätt, 

inte på grund av egen brist på motivation.  

 

6.1.3 Inför frisläppandet 

Ett annat framträdande inslag i den neoliberala styrningen är vad Rose (1996, s.56) kallar för  

”pluralisering av sociala tekniker” eller ”de-governmentalisering av staten”. Det handlar om 

införlivande av regerandestrategier som försöker reglera på avstånd utanför de traditionella 

statliga domänerna. Dessa strategier innefattar dock viss ansvarsskyldighet genom att staten 

”försöker aktivera åtgärder gentemot [individer,] icke-statliga organ och organisationer” 

(Garland, 1996, s.452). De föreslår att staten ensam inte räcker till och att regeringens initiativ 

mot brottsbekämpning kräver att alla medborgare antar en viss grad av ansvar (ibid.). En sådan 

strategi skisserades i föregående avsnitt och relaterade till de sätt på vilka internen uppmanas 

att självstyra, med minimal statlig intervention, och ibland med hjälp av aktörer utanför 

fängelset. 
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Denna neoliberala styrning syns i de delar av rapporten som berör Kriminalvårdens förhållande 

till samhället. Det gäller framförallt de sätt på vilka medborgare och samhällsengagemang anses 

bidra till framgångsrik rehabilitering och återintegrering av fångar i syfte att uppnå 

Kriminalvårdens uppdrag. I detta sammanhang syns hur Kriminalvården värderar en stor del av 

sin egen framgång utifrån hur väl problemen med brottslighet och straff tacklas genom ett 

samarbete med medborgare och samhälle. Med andra ord värdesätts att stora delar av samhället 

utanför Kriminalvården involveras i den neoliberala styrningen av internen (SOU, 2009, 

s.376ff). 

Detta reglerande medborgarengagemang kryper även innanför fängelsemurarna. Närmare 

bestämt betonas att styrningen kräver mer finansiering samt rekrytering av utbildad personal 

som internaliserar samhällsidealen i dynamiskt samarbete med internerna (SOU, 2009, s.124). 

Det föreslås att dessa rekryteringar och medborgerliga strategier bör arbeta för att öka 

samhällets medvetenhet om brott och straff så att individerna kan känna sig mer motiverade 

eller tvungna att bli involverade (SOU, 2009, s.376ff). Styrningsstrategierna gör sig även 

gällande vid en granskning av internernas process mot friheten, där det i rapporten konstateras 

att samhället kan tjäna till att effektivt överbrygga luckorna mellan fängelselivet och livet i 

samhället genom att erbjuda samhällsnära tjänster till internerna. Dessa tjänster inkluderar 

mental hälsovård och andra förberedande behandlingsprogram som anses ligga på den styrande 

statens ansvar (SOU, 2009, s.133). 

I huvudsak understryker dessa strategier medborgarnas och samhällets betydelse för att hjälpa 

Kriminalvården – en statlig myndighet – att realisera sina styrningsstrategier i frågor om brott 

och straff. Rapporten betraktade dessa frågor som viktiga för medborgare och samhälle genom 

att notera (som att erkänna fängelsets begränsningar) att de flesta fångar kommer så småningom 

att släppas ut i det område där de begått sitt brott och att deras framgångsrika återintegration 

kommer vara beroende av en strategi som inkluderar både statliga och icke-statliga enheter.  

 

6.2 Disciplin: övervakning och norm 

Det är uppenbart att fängelset – urtypen för disciplinär makt – genomsyras av tekniker som 

korrigerar, botar, normaliserar, organiserar och skapar lydnad, och en analys av alla dessa 

disciplinära element skulle inte vara genomförbar inom ramen för denna uppsats. Exempelvis 

beskriver rapporten hur mer dynamiska samarbeten mellan personal och interner skapar 

”kontroll över verksamheten” och en ”effektivare behandling”. Rapporten beskriver även hur 

interner med skilda straffregister kan kategoriseras och graderas, samt belyser ett system av 

”tillfredsställelse respektive bestraffning” där interner som visat vilja till samhällsanpassning 

ges fler privilegier än mindre samarbetsvilliga interner. Den beskriver även hur utvecklade 

övervaknings- larm- och IT-system tillhandahåller fängelserna med vital information som 

upprätthåller institutionens maktkontroll (Foucault, 1995 [1975]). Även om dessa kan anses 

vara viktiga aspekter, ges de alltså inte några djupare analyser utifrån disciplin i denna studie. 

Detta avsnitt fokuserar istället på några särskilt utvalda strategier för disciplinär korrigering, 

särskilt de som av Foucault (1995 [1975]) betraktades som hierarkisk observation och 

normaliserande bedömningar. Utifrån detta fokus, som (måste erkännas) tycks beröra endast 
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några fundament för denna komplexa maktform, hoppas jag illustrera hur disciplinär makt 

fortfarande tycks vara av central betydelse i moderna styrelseskick.  

 

6.2.1 Normalisering 

Den statliga disciplinen normaliserar. Den använder regler som fungerar likt mallar som alla 

måste passa in i, som ett sätt för individerna att bli respekterade eller som ett optimimum mot 

vilken medborgarna måste sträva mot (Foucault, 1995 [1975], s.183). För att uppnå denna norm 

utför disciplinära regimer jämförelser, differentieringar, hierarkiseringar, homogeniseringar 

och exklusioner av individer (ibid.). Dessa mekanismer för normalisering eftersträvar 

likformighet, men även individualisering: mekanismerna strävar efter att belysa varje persons 

natur, värde och individuella förmåga, vilka jämförs med en etablerad standard som gör det 

möjligt för varje individ att avgöra hur just den kan standardiseras (Foucault, 1995 [1975], 

s.184). 

Denna normaliserande disciplinära makt uttrycks genom hela rapporten, främst i resonemangen 

kring hur fängelserna kan skapa de förutsättningar som uppmuntrar fångarna att rehabilitera sig 

själva. Denna rehabilitering består av en normaliseringsprocess. Den försöker inte ”återställa 

internen till ett tidigare tillstånd”, men försöker snarare ”rekonstruera internen till en ny 

standard”. Vem internen är, har varit eller vill vara tycks vara irrelevant i sammanhanget. Det 

handlar enbart om vem internen borde vara, vilket definieras utifrån en fastställd standard för 

vad som är normalt, önskvärt och respektabelt. Det vill säga internen ska utbildas, vara redo att 

ha ett vanligt jobb och vilja ta ansvar för sina handlingar och sin rehabilitering i egenskap av 

en god och demokratisk medborgare.  

I ett sätt att avgöra hur mycket varje intern avviker från den etablerade normen föreslår 

rapporten att Kriminalvården arbetar för att säkerställa att internen identifieras på ett sätt som 

tydliggör hur de ska graderas (SOU, 2009, s.243). Foucault (1995 [1975], s.184) hänvisar till 

denna process som att skapa ett ”fall”: 

Undersökningen, omgiven av sina dokumentära tekniker, förvandlar varje enskild individ till 

ett fall. I detta fall ska individen beskrivas, dömas och mätas i jämförelse med andra, utifrån sin 

egen individualitet. Det är också den person som måste utbildas eller rättas, klassificeras, 

normaliseras eller uteslutas i förhållande till fallets schablon (Foucault, 1995 [1975], s.191). 

Rapporten illustrerar hur ett ”fall” kan genomföras utifrån fängelsernas ”intagsbedömning” som 

utvärderar varje fångas specifika ”risker” och ”behov” och skapar en individualiserad 

korrektionsplan. Detta system baseras på ett antal fastställda instrument, inklusive psykologiska 

och individualiserade riskbedömningar, värdering av kriminell bakgrund, 

domstolsavskrivningar, journaler, familjehistoria och så vidare. På detta sätt ger 

Kriminalvården varje fånge en komplett och personlig behandlingsstrategi som formar deras 

unika profil. Här framträder alltså en tydlig demonstration av disciplinens normaliserande kraft 

som skapar likformighet ur individuella processer. 

I relation till varje intern nämns behovet av att bedöma risker, brister och otillräckligheter och 

mäta normavvikelser. I denna process tycks den ständiga frågan vara: ”Vilka brister har den här 
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fången och exakt hur mycket korrigering behöver han för att vara normal?” Varje intern 

betraktas även i ljuset av ett specifikt rehabiliteringsprogram – en individualiserad ”färdplan” 

som ska styra hur och när normaliseringen på mest effektiva sätt uppnås. Denna process 

inkluderar en identifiering av internens säkerhetsnivå, vårdpersonal och behandlingsschema, 

liksom genomförandet av en plan som omfattar sysselsättning, sjukvård och villkorlig 

frigivning (SOU, 2009, s.183). 

 

6.2.2 Optimal medborgare och optimal intern 

Rapporten visar också att normaliseringsprocessen innefattar två nära relaterade 

jämförelseområden: det som är etablerat i förhållande till internen (den institutionella normen) 

och det som är etablerat i relation till den sociala världen (den sociala normen). Internerna är 

då ständiga föremål för verksamheter som består av två ”differentieringsutrymmen” (Foucault, 

1995 [1975], s.182).  

 

Den institutionella normen 

I rapporten uttrycks den institutionella normen som den optimala internen som engagerar sig i 

sin rehabilitering (normalisering) och tar ansvar för sina handlingar. Som framkommit 

definierar rapporten den idealiska internen utifrån vilja och motivation att förändras. Därmed 

utgör den institutionella normen också den intern som är icke-våldsam, nykter, mentalt stabil 

och upptagen med straffarbete och pro-sociala aktiviteter. Såsom noteras i rapporten mäts 

många av dessa element också vid intag, så att internerna kan hanteras i enlighet med dessa 

(våldsamma interner ges högre säkerhetsklassificering, interner med gängtillhörighet kan 

separeras från rivaler, och de som har psykiska problem kan få tillgång till lämplig vård). Dessa 

element utgör dock inte centrum för den institutionella normen.  

I detta sammanhang antas det att den ansvarstagande internen ska sträva i riktning åt de 

uppställda normativa idealen (exempelvis ta itu med sitt drogmissbruk eller sin våldsamhet). I 

ett försök att skapa samarbetsvilliga och motiverade interner rekommenderas därför att 

Kriminalvården arbetar hårdare vid intagningen för att bedöma i vilken grad varje fånge är 

beredd att engagera sig i rehabiliterande ansträngningar. Detta exemplifierar inte bara 

normaliseringsprocessen, men är också ett exempel på hur disciplin fungerar tillsammans med 

regerandet. I det här fallet ser vi alltså hur tvingande normalisering (en form av disciplinär kraft) 

bidrar till att forma interner som är motiverade att engagera sig i egen rehabilitering. Paralleller 

kan här dras till Foucaults (1995, s.183) syn på normaliseringsprocessen skapandet av en 

optimal och genomsnittlig idealform. 

 

Den sociala normen 

Rapporten beskriver den sociala normen utifrån en ansvarig medborgare som är autonom och 

självgående. Rapporten noterar också, som tidigare anförts, att fängelselivet ska spegla livet på 

utsidan, eftersom både interner och medborgare i slutändan måste tjäna sitt uppehälle (SOU, 

2009, s.76). Ansträngningarna att normalisera internerna i detta hänseende framgår av de 
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ansvarsstrategier som beskrivs ovan och även i den dynamiska arbetsetik som föreslås i 

rapporten. I den här frågan argumenteras det att många interner är långt från den ansvariga 

medborgarens sociala norm eftersom de inte arbetar tillräckligt engagerat i fängelset, inte 

använder sin tid produktivt och inte anammar en positiv arbetsetik som hjälper dem att behålla 

en betald sysselsättning vid frisläppandet. I rapporten förväntas alltså att internerna på något 

vis ska motiveras att förvandlas till ”disciplinerade arbetare” som efter frisläppandet kommer 

att axla sitt samhällsansvar och leva som produktiva sociala medlemmar. Det kan jämföras med 

Garlands (1997, s.177) samt Foucaults (1982, s.242) syn på en maktutövning som upprätthålls 

genom att individerna disciplineras till att internalisera suveränitetens ideologi, samtidigt som 

suveräniteten tar hänsyn till individernas önskemål och behov. 

 

6.3 Suveränitet  

Att analysera suveränitet i samband med detta projekt faller sig naturligt eftersom fängelset är 

en modern representation av suverän makt. Det är särskilt sant i Sverige, där straffsystemet 

fortfarande verkar under en central myndighet, i grunden oberoende av privata parter eller 

företag (Kriminalvården, 2018).  

Det finns flera sätt på vilka fängelset, även i sin moderna form, har kommit att representera 

suverän makt (även om jag måste erkänna att många av associationerna är metaforiska). För det 

första kan fängelset liknas vid ett feudalvälde i den meningen att det har en ”prins” i form av 

förvaltaren (eller institutionella chefen) som har absolut auktoritet över de individer som 

befolkar fängelserna (inklusive fångar, personal, entreprenörer och besökare). För det andra 

innebär utövandet av makt i förhållande till ett fängelse utövandet av makt över ett visst 

territorium, vilket är grundläggande för suveränitet (Foucault, 1991 [1978], s.93). Fängelsen i 

Sverige befiner sig trots allt på land som ägs av staten och fungerar inom ett definierat område 

som är markerat av staket, gränser, hinder och torn. För det tredje är fängelsen med suverän 

makt naturligt reduktiva: för att upprätthålla kontrollen över de personer som bor i 

”feudalväldet”, har fängelset förmågan att reducera strafftid, rörlighet, pengar, arbetskraft och 

frihet (Foucault, 1978 [1976], s.136).  

Utifrån den strategi som framgår av rapporten blir den suveräna makten uppenbar på två sätt: 

för det första kan den ses som att fungera autonomt, tillsammans med regeringen. För det andra 

kan den ses som att fungera i samarbete med regeringen och disciplinen, när andra strategier 

(såsom ansvar eller övervakning) inte ger önskad effekt. Detta avsnitt kommer att fokusera på 

båda dessa alternativ och dessutom visa att den suveräna makten är relevant än idag.  

6.3.1 Territoriella relationer  

Som nämnts ovan är idén om territorium avgörande för utövandet av suverän makt. Detta beror 

på att ”suveränitet utövas inte på saker men framförallt på ett territorium och följaktligen på de 

element som bor i det” (Foucault, 1991 [1978], s. 93). Denna uppfattning om suveräniteten över 

ett visst territorium framgår av rapporten på flera sätt, både i de idéer som presenteras och i de 

specifika strategier som regeringen föreslår. Det mest framträdande exemplet i detta avseende 

handlar om hur dokumentet konceptualiserar fängelset som en ”enhet” som måste skyddas mot 

”yttre” hot. Denna uppfattning, att använda språket i rapporten, innebär att fängelsets säkerhet 



25 
 

upprätthålls (SOU, 2009, s.174). Det betonas till exempel att införandet av droger leder till 

spridningen av missbruk och organiserad gängaktivitet, demotiverar internernas 

samhällsanpassning, minskar fängelsets säkerhet, samt försvagar myndighetens auktoritet och 

internernas disciplin.  

För att ta itu med detta problem föreslås flera strategier som anknyter till territoriell kontroll, 

genom att strategierna försöker reglera vem och vad som tar sig in i anstalterna. Centralt för 

dessa strategier är Kriminalvårdens fokus på bättre IT-system och dokumentation av nya 

interner och besökare som tar sig in i fängelseterritoriumet, förbättrad användning av 

droghundar, effektivare övervaknings- och larmsystem, samt inköp av mobilstörningsapparatur 

(SOU, 2009, s.192). Dessa strategier är en levande representation av suverän makt eftersom de 

innebär ett försök att se till att verkställande myndighet och fängelse-”väldets” säkerhet inte 

hotas eller störs.  

 

6.3.2 Tvångsåtgärder  

Den suveräna makten är starkt beroende av tvångsåtgärder som baseras på rätten att ”ta liv eller 

låta leva” (Foucault, 1978 [1976], s.136). Medan denna fras var mer bokstavlig under 

medeltiden, är den mer metaforisk idag. Frasen indikerar alltså inte statens ”rätt att döda” i sig 

men graden av kontroll som staten har över sina medborgare. Vad som är mer relevant idag är 

statens makt att ”låta leva eller låta dö”. Fängelsemyndigheterna behåller trots allt kontroll över 

det antal fängelser som underhålls. De reglerar sådana saker som tillgången till läkemedel, 

fördelningen av kondomer, kvaliteten och mängden mat som intas och mängden fysisk träning. 

Även om exemplen på sådana tvångsåtgärder skulle kunna vara i det närmaste obegränsade är 

vissa idéer och strategier särskilt framträdande. Exempelvis föreslogs att villkorlig frigivning 

bör hållas under vissa omständigheter, av orsaker som bestäms av Kriminalvården, och 

exemplifierar statens makt att begränsa och förtrycka (SOU, 2009, s.42). Det exemplifierar även 

statens förmåga att ”ta liv eller låta leva” i den metaforiska meningen att kunna avgöra 

förutsättningarna för fångarnas liv.  

 

6.3.3 Det överordnade svärdet ”Sverige”  

Detta avsnitt behandlar exakt vad titeln föreslår: de fall där det suveräna ”svärdets” kraft är 

överhängande och hotande, redo att träda i kraft för att ta itu med något som inte kunde hanteras 

genom mer subtila mekanismer som är karakteristiska för disciplin och regering. Den suveräna 

makten spelar en viktig roll i detta avseende, eftersom den ger ”tvångsmässigt stöd” för andra 

former av makt, som säkerställer lydnad i händelse av motstånd. Detta gör det till en form av 

makt som är allestädes närvarande. Många av de strategier som presenteras i sektionerna om 

regering och disciplin skulle få understöd av den suveräna makten, om situationen krävde det. 

Rapporten ger flera exempel på detta.  

Ett exempel är de åtgärder som kompletterar de statliga strategier som syftar till att ansvara för 

fångar och uppmuntra dem att bli fullt engagerade i sina korrigeringsplaner. Rapporten 

beskriver relativt tydligt de interner som inte har något intresse av rehabilitering och är nöjda 

med att vänta ut systemet tills de når lagstadgad frisättning (SOU, 2009, s.294). Dessa interner 
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identifieras som problematiska eftersom de hindrar Kriminalvården att fullgöra sitt mandat och 

dessutom demotiverar andra interner. För att hantera dessa interner föreslår rapporten 

användning av mer repressiva åtgärder, inklusive begränsning av privilegier, exempelvis 

avbokning av besök, konfiskering av personliga effekter eller reducerad villkorlig frigivning. 

Sådana strategier stödjer regering och disciplin och ett säkerställande av internernas lydnad. 

Det illustrerar den allmänna makt som staten har över internen, vars kropp och frihet 

överlämnats till fängelsemyndigheternas domäner.  

Slutligen pekar dessa åtgärder på en moralisk aspekt genom att fängelsemyndigheterna tillåts 

införa mer tvångsåtgärder när fångar inte kan disciplineras genom normativa domar (dvs. de 

tekniker som försöker forma ansvariga och motiverade interner som engagerar sig i sin egen 

rehabilitering). Som Bosworth (2007, s.74) observerar, så understryks ”kriminalpersonalens  

kraft av deras monopol på våld och rättighet att straffa”. De som vägrar att bli ansvariga och 

motiverade interner, som Rose (2000, s.202) poängterar,”har också frånsagt sig erbjudandet att 

bli medlemmar i vår moraliska gemenskap. Därför är hårda åtgärder helt lämpliga”. När det 

mjukare eller mer diffusa styrningssättet misslyckas, så blir den verkliga kraften i fängelsets 

stränga ideologi uppenbar.  

 

7. Diskussion 

7.1 Centrala resultat och svar på frågeställningarna 

Ovan försökte jag analysera sätten på vilka mentaliteter och strategier som regerande, disciplin 

och suveränitet är implicita i rapporten och de agendor som lagts fram. För att tillfredsställa 

uppsatsens syfte, och för att framhäva diverse komplexa samband mellan dessa tre 

maktmodeller, analyserade jag var och en av dessa maktmodeller separat, samt poängterade 

deras sammankopplingar och samexistens. 

Vad gäller regerandet, så visar rapporten genomgående hur internerna uppmuntras att engagera 

sig i den egna rehabiliteringen med hjälp av fängelsets strikta resurser, samt hur externa 

samhällsorgan förväntas bistå i förvaltning, återkoppling och integrationsprocess. Detta innebär 

alltså en vidareutveckling av regeringens roll, som planeras samarbeta med tredje parter för att 

upprätthålla sin auktoritet och uppgradera fängelsesystemet. I fråga om disciplin beskriver 

rapporten de övervakningsstrategier som kontrollerar internernas beteende, samt de 

normaliseringstekniker som fängelsernas rehabiliteringsprocesser förväntas tillämpa på 

internerna, för att förvandla internerna till normativa ideal gentemot institutionen och 

omvärlden. När det gäller statens suveränitet reflekteras detta genom hela rapporten (många av 

dem metaforiska) och uttrycks genom territoriella relationer, lagstadgade befogenheter och 

individuella tvångsåtgärder. Detta konkretiseras i fängelsets rätt att i princip äga internens kropp 

och liv. 

Rapporten kan alltså betraktas som ett regeringsprogram vilket baseras på dominans- och 

självständighetsteknologier. I föregående avsnitt behandlades nämligen statliga strategier som 

lockar internerna till samhällsanpassning, vilka inkluderar: försök att stimulera internernas 

självstyrande kapacitet, hantera interner genom deras identifiering med och tro på samhället, 
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privilegier för interner som är mottagliga för regerandet och bestraffning av dem som inte är 

det, samt tekniker som utvecklar samarbeten med samhällsinstitutioner vilka bistår statens 

kriminalvårdsstrategi. Jag behandlade även några av de disciplinära krafternas mer tvingande 

tekniker som nämns i rapporten, inklusive: Fängelsets kontroll- och övervakningsstrategier som 

syftar till att säkerställa kontinuerlig tillsyn och granskning, elektronisk övervakning av fångar 

som är på villkorlig frigivning, samt tvingande tekniker för normalisering (rehabilitering) som 

ska ”korrigera” internerna. Slutligen gav jag exempel på suverän makt som är särskilt repressiv, 

exempelvis strategier som hanterar interner genom lag och lagstiftning och genom tekniker som 

baseras på straffrättsliga grunder. Dessa strategier från alla tre maktmodellerna kan uppfattas 

som en enhet.  

 

7.2 Reflektion 

Foucaults regerandekomplex tycks kunna tillföra alternativa analysverktyg för att tolka 

utvecklingen av svensk fängelsevård. Utifrån detta regerandekomplex kan fängelsevården 

analyseras som en statlig rationalitet vilken innefattar ett förhållande mellan regering, disciplin 

och suveränitet. Rapportgranskningen gör det möjligt att se på vilka sätt regeringens subtila 

befogenheter samverkar med de mer repressiva och tvingande krafterna i disciplin och 

suveränitet. Därmed framträder Foucaults (1991[1978]) perspektiv på staten som ett 

”triangulärt” och än idag ömsesidigt förhållande mellan tre maktsfärer.  

Det tillbakavisar bilden av en linjär historieutveckling där suveränitet ersattes av disciplin som 

sedan ersattes av dagens regering. För nog kan hävdas att rapporten beskriver en modern 

regering som samverkar med en mängd maktsfärer som har uppstått sedan antiken, vilka i 

nuläget representerar ett komplext ”möte mellan teknologier för dominans av andra och av våra 

själar” (Foucault, 1988 [1982], s.18).  

I samband med denna regeringsform utgör: 

”dominationsteknologier” bara en sida av de praktiska system genom vilka individer styrs. 

Regeringen ... är ”navet” där tekniker för dominans – eller makt – och tekniker på egen hand 

”interagerar”, där individers dominans över varandra utvecklas i processer genom vilka 

individen agerar utifrån sig själv och, omvänt ... där tekniker för jaget integreras i strukturer av 

tvång och förtryck.  

(Opublicerad lektion av Foucault, citerad i Burchell, 1996, s.20) 

 

Rapporten visar tillvägagångssätten för de repressiva strukturer fängelset använder sig av, och 

sättet de påtvingar individer att assimileras på ett vis som verkar frivilligt och individuellt. På 

det sättet visar uppsatsen även hur denna regeringsteknik kan integreras i påtvingande 

maktstrukturer med understöd från ett rättfärdigande i straffrättslig praxis. 

Sammantaget framträder ett fängelseprogram som kombinerar förtryck med internens 

individuella ansvarstagande, ett program som inverkar på människors kroppar, medvetanden 

och själar, och utifrån synen på internen som individuellt ansvarig, rationell, autonom och med 

valmöjligheter. Denna maktens tvingande kraft öser inte ner som hårt hagel över kroppen, inte 
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heller övertalar den sinnet genom milda viskningar; snarare pendlar den mellan haglet och 

viskningarna, utan att kunna betraktas som vare sig det ena eller det andra. 

 

7.3 Metoddiskussion 

Som nämnts behandlades regeringens mentaliteter och strategier utifrån den neoliberala 

modellen. Jag valde detta fokus eftersom ny liberalism har blivit ett ”stort faktum i vår tid” 

(Garland, 1997, s.183). Neoliberalism är också lämplig för Foucaults arbete på detta område 

eftersom den representerar en specifik form av maktutövning som han kallade ”modern 

regering” (Foucault, 1991[1978]). 

I detta sammanhang kan några avgörande punkter behöva klargöras. För det första kan betonas 

den komplicerade natur som regerandekomplexet belyser. Även om separata sektioner om 

regering, disciplin och suveränitet har behandlats, har dessa separetats för att analysera mer 

omfattande perspektiv på fängelsets mentaliteter och strategier. Jag inser dock att dessa 

modeller är interdependenta och sålunda inte så lätt separeras från varandra (vilket säkert blev 

uppenbart i ovanstående resultatdiskussion). 

Även om uppsatsens beskrivningar av regeringen fokuserar på neoliberalism, måste tillstås att 

även andra mentaliteter skulle kunna ingå (exempelvis welfarism). Trots att detta regerande i 

rapporten uppenbarligen kan betraktas utifrån en neoliberal styrning, kan det alltså vara möjligt 

att regerandet skulle kunna betraktas även på andra sätt. 

För det andra tror jag att en analys av den här typen kan upplevas som krävande, främst på 

grund av djupet, komplexiteten och de volymer av arbete som producerats av Foucault och hans 

efterföljare. Detta förstärks av rapportens bredd, vilket berör någonting så sublimt och 

omfattande som maktinfluenser i hela Sveriges fängelsesystem. Det var därför utmanande att 

avgöra var analysens inledning och fokus skulle vara. Med det sagt kan jag inte påstå att denna 

analys täcker alla relevanta aspekter som framläggs i rapporten, inte heller kan jag påstå att 

Foucaults och regerandekomplexets arbete återspeglas i sin helhet. Lösningen blev att fokusera 

på de aspekter som verkade mest övertygande och relevanta, med risk för att ha lämnat åtskilliga 

stenar ovända. 

Att genomföra en diskursanalys av svensk kriminalvård utifrån regerandekomplexet verkar 

vara ett unikt grepp. Det innebär en brist på tidigare arbeten att luta sig mot eller få insikter i 

hur uppsatsen skulle kunna genomföras. För att hitta framkomliga vägar behövdes därför ett 

visst mått av kreativitet och eftertanke. I detta sammanhang var det utmanande att välja vilka 

teman som skulle utgöra analysens fundament. Dessa teman växte fram inte bara genom 

läsningen av SOU-rapporten, men det handlade även om att ”sätta på sig regerandekomplexets 

glasögon” och sedan läsa rapporten med dessa. Här är givetvis mina förförståelser om 

regerandekomplexet avgörande för tolkningarna av den text som skulle granskas. Det är därför 

sannolikt att andra studenter skulle ha tolkat texten på alternativa sätt och etablerat andra teman. 

Inte bara förförståelserna kring regerandekomplexet var avgörande för de teman som 

etablerades. Även uppfattningarna om vad en diskurs är och hur en diskursiv analys ska 

genomföras lär ha inverkat på de teman och analysresultat som växt fram. I denna uppsats 

valdes att tillämpa Foucaults definition av en diskurs. Framförallt betonades att diskurserna 
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skapade effekter i vår konkreta värld. Genom en sådan utgångspunkt ges diskurser en stor 

betoning på vilka handlingar som äger rum. Det är möjligt att en sådan utgångspunkt tillskriver 

diskursiva åsiktsbildningar en överdrivet stor betydelse, vilket eventuellt medför att andra 

orsakssammanhang ignoreras. Dessa andra orsakssammanhang skulle nog kunna bestå i en 

uppsjö av alternativ. Exempelvis kanske rapporten skulle kunna ha analyserats utifrån 

socioekonomiska faktorer eller historiska sammanhang.  

En annan fråga är varför just begreppen regerande, disciplin och suveränitet valdes för att 

beskriva regerandekomplexet. Man kan tänka sig att flertalet andra begrepp skulle kunna 

beskriva regerandekomplexet på aningen annorlunda sätt. Det skulle kunna handla om mycket 

snarlika begrepp eller om begrepp som har förnyats under de senaste årtiondena, i takt med att 

samhället utvecklas, individer relaterar till varandra på nya sätt och de diskursiva 

förhållningssätten förändras.  

 

7.4 Vidare forskning 

Ett område för vidare forskning är internernas ohörbara röst. SOU-rapporten uppvisar en brist 

på lyhördhet för internernas perspektiv. Det framgår i rapportens beskrivning av de personer 

som deltagit i rapportens intervju- eller enkätundersökningar, där 21 regionchefer, 

utvecklingschefer, kriminalvårdschefer, kriminalvårdsinspektörer och kriminalvårdare blev 

djupintervjuade, medan 2 479 kriminalvårdare och kriminalvårdsinspektörer tillfrågades att 

delta i rapportens enkätundersökning. Samtidigt tillfrågades 0 antal interner att på något sätt 

uttrycka sina perspektiv på Kriminalvårdens verksamhet. Med andra ord tycks det råda en 

enorm skevhet i vilka segment av Kriminalvården som tillåts informera som situationen i 

svensk kriminalvård. På grund av denna skevhet kan tänkas att en undersökning som även 

inkluderar internernas röster skulle tillföra nya perspektiv på svensk kriminalvård. Inte minst 

skulle en sådan undersökning kunna belysa de diskursiva kontrasterna mellan interner, 

kriminalvårdare och chefer inom Kriminalvården.  
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