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Sommarterm. (år) 

Abstract: Power, Criminality and the gamble about bordering normality. From the 

perspective of Foucault. This study is about how criminality becomes a strategy of power 

used by the individual to overcome difficulties and gain advantages. This strategy of power 

sets loose a process of identity formation within the individual that gives shape to his own 

norms which are opposite to the one of the society. The individual norms and the normative 

society cooperate with one another in a cultural teamwork. The individual get to use the 

original strategies of power when being sentenced to prison as the prison is experienced as a 

miniature, criminal society where the hierarchy is based on the level of criminality. The 

individual is then taught that the original tactics and strategies are the one that works.   

Nyckelord: Foucault, makt, kriminalitet, identitetsskapande, kultur, fängelse. 
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Inledning 

Mitt intresse för kriminalitet väcktes då jag för sex år sedan började studera på Juristlinjen på 

Stockholms universitet. Det jag saknade med studierna på den tiden var personerna bakom 

paragraferna. Avsaknaden av individen fick mig att söka mig till etnologin. Intresset för de 

båda vetenskaperna är en anledning till mitt val av ämne till uppsats, speciellt nu när jag valt 

att fortsätta mina juridiska studier. Etnologin kan ge ett redskap för förståelse utav människan 

bakom juridiken, emedan juridiken kan ge en den större möjligheten att kunna hjälpa 

individen.  Anledningen till att jag exempelvis inte valde att läsa kriminologi var att jag inte 

ämnar reducera individen till ett visst beteende, här kriminellt. Det är människan i sin helhet 

som är av intresse för mig. 

Foucault har författat många verk som behandlar kriminalitet och utanförskap och det krävs 

kanske inte mycket för att matcha ihop ämnet kriminalitet med något av det som Foucault 

skrivit. Utmaningen för mig har varit att söka förståelse för kriminalitet i form av en sluten 

cirkel av identitetsskapande och normbrytande, som i samma stund blir normgivande och 

förankrande genom individens upplevelse av fängelseapparaten.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur makt som fenomen i det verkliga livet kan 

verka i form av en vital, identitetsskapande process. Hur individens strategi med syfte att hitta 

en stark identitet kan bidra till en omförhandling av gällande normer som också genom 

upprepade handlingar som bryter mot samhällets lagar blir till individens givna och icke 

ifrågasatta sanningar. Mitt syfte är att undersöka hur makten hos individen, genom att starta 

en identitetsskapandeprocess också för individen bidrar till att skapa en normgivande 

kriminell kultur vilken förstärks genom olika maktkamper som till exempel lagföring. De 

frågor jag vill besvara är: Hur makt kan figurera i form av ett kriminellt beteende och verka 

identitetsskapande för den enskilda individen? Hur makten, tillsammans med erfarenheten av 

de upplevda maktkamperna får individen att i ett kulturellt samspel med omgivningen 

omförhandla gällande normer?  
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Disposition 

Maktens genealogiska uppenbarelse börjar jag söka i barndomshemmet och skoltiden för det 

är där som de första maktkamperna utspelar sig. Dessa maktkamper utgör grunden för den 

normbrytande process som raderar ut samhällets normer för att skapa nya och individuella 

som bättre samspelar med den pågående identitetsskapande process som individerna går 

igenom. Resultatet av denna kan ses i det avsnitt som presenterar individernas 

omstrukturerade och egna normer. De egna normerna och livsföringen bidrar till en krock 

med lagen som resulterar i fängelsevistelse. Här väcks de ursprungliga maktstrategierna till 

liv, de egna normerna förstärks och nya maktkamper utspelar sig med grund i 

barndomshemmets och skolans strider. 

 

Empiriskt material   

Till grund för denna studie ligger fem intervjuer samt en deltagandeobservation i form av ett 

fängelsebesök. Deltagandeobservationen tillkommer enbart som en bilaga till uppsatsen. Men 

den har däremot varit viktig för min egen del vid uppsatsskrivandet i allmänhet och 

förståelsen för hur fängelsets fysiska omgivning kan inverka på individen. Intervjupersonerna 

har alla önskat att vara anonyma, alla namn använda i uppsatsen är fingerade och intervjuer 

har transkriberats direkt. Vissa små faktaomständigheter har också ändrats, detta har gjorts på 

ett sätt som varit acceptabelt för intervjupersonerna. Intervjupersonerna är män i åldrarna 26-

38 år. Alla förutom en försörjer sig på att begå brott och betraktar kriminaliteten som ett 

heltidsarbete. Den av intervjupersonerna som inte systematiskt begår brott i dagsläget begår 

dock småbrott då han förlorat sitt jobb och enligt honom själv har svårt att klara sig på a-

kassa. Två av intervjupersonerna har egen familj, två bor fortfarande hemma emedan en har 

precis flyttat ihop med sin flickvän. Alla intervjupersoner har en eller ett flertal gånger suttit 

häktade eller fått fängelsestraff. Studien avser både upplevelser av fängelsesystemet i Sverige 

och utomlands. En av intervjupersonerna har även vårdats på en rättspsykiatrisk institution.  

 

Reflexivitet 

Redan innan skrivandet av denna uppsats bestämde jag mig för, då jag undersöker ett så pass 

kontroversiellt ämne som kriminalitet, att verkligen avhålla mig från moraliska tolkningar av 
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materialet. Det skulle också vara helt inkorrekt av mig i egenskap av forskare att på något sätt 

döma mina intervjupersoner. Det har varit vissa gånger som jag ställt frågor om hur man känt 

för vissa gärningar. Anledningen har då varit mer att söka förståelse för de kringliggande 

känslorna och den individuella upplevelsen av brottet. I denna studie undersöker jag således 

maktens påverkan på individens liv och inte individens handlingar matchat mot moral eller 

lag.  

Redan tidigt i studien valde jag Foucaults maktteorier, men jag ser inte denna studie som 

teoristyrd då jag dels ändå valde en teori efter samtal med intervjupersonerna kring 

uppsatsämnet och dels då jag efter intervjuernas gång kritiskt granskat teorins tillämplighet på 

det valda ämnet och frågeställningen. 

 

Tidigare forskning 

Jag har inte funnit någon specifikt etnologisk forskning på ämnet kriminalitet, varför jag 

också känner att behovet av ett etnologiskt angreppssätt är stort. Etnologin erbjuder däremot 

många studier av mer historisk utanförskap, som t. ex Jonas Frykmans ”Horan i 

Bondesamhället” (Frykman, 1977), Birgitta Svenssons ”Bortom all ära och redlighet” 

(Svensson 1993). En stor inspiration för uppsatsen har varit en intervju med Birgitta Svensson 

som behandlar den kriminella livsstilen i form av ett identitetsskapande.  

 

Sammanfattning av kapitel 

Kriminalitet är för mig ett intressant ämne då jag även läser på Juristlinjen och jag ämnar 

använda mig av etnologin som ett verktyg för förståelse av detta fenomen. Studien i sig 

bygger på fem intervjuer med fem män som lever ett kriminellt liv. Jag studerar här hur 

intervjupersonerna, influerade av makten och pådrivna av den identitetsskapande process som 

makten ger upphov till upprättar egna normer och hur denna cirkulära process sluts genom 

lagföringen i form av fängelsevistelse.
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Teori  

Vad är makt? Vem utövar egentligen makten och i vilken sfär utövas denna makt? Man måste 

vara beredd på att svaret inte alltid är tydligt. Makten som är komplex och icke greppbar är 

inte alltid i händerna på de som styr, men de är såklart inte heller maktlösa. De som stiftar 

lagar bestämmer samhällets ordning, men så länge det finns ett motstånd är de inte en enda 

homogen maktutsändare. Lagstiftarens agerande väcker hos ett antal individer en vilja att 

agera emot reglerna, utefter den egna ordningen. Det finns en vilja till opposition och en 

möjlighet till maktövertag. 

Foucault tar avstånd från en syn på makten som någonting substantiellt då han anser makten 

varken vara substans eller ha egenskap av en sådan. Makt är varken någonting som förvärvas, 

fråntas eller delas; någonting som en individ kan förvara eller frånsäga sig. Makt utövas 

istället från en massa olika håll och i ett växelspel av ojämnbördiga och föränderliga 

relationer (Hörnqvist 1996, 27- 28). Makt i Foucaults mening är någonting som inte fysiskt 

går att greppa men inte heller någonting som ska ses som helt abstrakt. Maktens effekter är 

kännbara och maktens närvaro omöjliga att ignorera. Makten attraherar, stöter bort, 

kontrollerar, förför och blir förförd (Beer 2002,  90). 

Makt ska inte betraktas som ett fenomen av en massiv och homogen dominering, som till 

exempel att en individ dominerar en annan eller att en grupp dominerar en annan. Makt är 

ingenting som fördelas mellan dem som har den och innehar den exklusivt och dem som inte 

har den och är subjekt till den. Makt måste analyseras som någonting som cirkulerar och som 

endast kan fungera när den är en del av en kedja. Makt utövas genom nätverk och individerna 

i dessa nätverk kan både utsättas för och utöva makt. De är aldrig behållare för makten utan är 

mer som transformatorer och återsändare för den. Makten passerar igenom individerna och är 

ingenting som kan appliceras på dem (Foucault 1975-76, 29). Maktkonceptet kan också ses 

som en levande organism, en känsla av rörelse som har till uppgift att förstöra existerande 

system och öppna upp möjligheter från vilka nya starter är möjliga (Beer 2002, 97). Strävan 

hos Foucault är att visa att det finns en mångfald av olika maktrelationer. Makten är ett 

styrkeförhållande mellan en individ och en annan individ eller en grupp. Maktrelationernas 

konstruktion kan vara nästintill oändlig i sin variation. Maktbegreppet kan till exempel 

innefatta verbal förmåga, fysisk styrka eller makt gentemot det omgivande samhället 

(Hörnqvist 1996, 29). 
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Vid analys av maktförhållandet ska jag sträva efter att poängtera hur individens övertag 

upplevs av individen själv. Individernas handlingar blir vidare förståeliga genom att man 

fokuserar på att studera de rådande styrkeförhållandena (Hörnqvist 1996, 29).  Normbrytaren, 

eller här den kriminelle, representerar ett utrymme där frihet fortfarande existerar. 

Normbrytaren är i det verkliga livet reellt viktig då denne definierar maktens universella 

ambitioner och faktiskt avslöjar maktens skapelse som på applicerade uppfinningar, snarare 

än nödvändiga, naturliga och permanenta formationer. Möjligheten för individen att hålla sig 

fri från maktens influenser är väldigt små. Det som händer med individen vid en så kallad 

maktinfiltration är att människan blir individualiserad och individens uppenbarelse blir till en 

substantiell och meningsfull realitet. Individen får genom maktens uppenbarelse en given 

identitet. Foucaults mening är också att moderna individualiseringsprocesser leder till en 

isolerande självanalys som separerar individerna från varandra och resulterar i en intern 

splittring. Den moderna individen enligt Foucault har inte längre någon känsla av att han eller 

hon existerar som en part av ett större samhälle eller förenad enhet. Foucault menar att 

individen är skapt att existera inom ett givet samhälle där han eller hon kräver och får respekt. 

Den nya formen för självrannsakan omkullkastar den gamla normen. Individen blir här 

beroende av makten för att skaffa sig en identitet och markera ut gränserna för denna (Beer, 

2002. 102-103). Det är i samspelet mellan samhällets objektifieringar av personer och de 

subjektiveringar individerna i fråga själva lyckas skapa som identiteter tar form (Svensson 

1993, 48). 

Maktrelationer utpekar och definierar konfrontationspunkter ur vilka härleds en kamp där 

tillfälliga eller bestående omkastningar av styrkeförhållandet kan uppkomma. Varje 

maktrelation och maktrelationernas sammankoppling med varandra ska återges för sig. 

Maktrelationerna ligger utspridda i form av ett nät som kan analyseras. Mellan varje punkt i 

samhällskroppen går en maktrelation, det kan vara en relation mellan barn och föräldrar, 

lärare och elev och man och kvinna för att nämna några. Makt måste studeras dynamiskt och, 

precis som i liknelsen med nät, i kontexten av överkorsande relationer (Hörnqvist 1996, 29-

30). Maktrelationer ska enligt denna teori ses som ständigt spända och aktiva, hela tiden 

påverkbara och verksamma.  

För att lättare förstå förhållandet makt och styrkeförhållande ska man se styrkeförhållandet 

som maktens ögonblickliga uttryck. Ett styrkeförhållande tenderar att alltid ta sig ett uttryck 

och får alltid en verkan på individens beteende. Detta händer trots att individen kanske inte 

upplever någon större dominering, överhöghet eller erhållande av tillgångar. 
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Styrkeförhållandets utformning kanske inte helt klart i sig talar om vilka handlingar som ska 

begås, men det påverkar beteendet i strategins riktning. Det ligger i individens intresse att 

utnyttja maktens instabilitet och i och med detta så blir varje sekund av ett styrkeförhållande 

ett ifrågasatt sådant (Hörnqvist 1996, 35). 

Foucault påpekar ständigt att makten hela tiden är verksam och är i sig ett pågående och 

föränderligt styrkeförhållande. Makten är alltid i omlopp, sätts alltid på spel och är aldrig helt 

på en sida (Hörnqvist 1996, 30).  Precis som med kriminaliteten där individen ständigt 

riskerar att bli lagförd och där denne hamnar utanför samhället men ändock känner att den 

kriminella livsstilen på andra plan ger ett maktövertag som fortfarande ses som lönsamt. 

Styrkeförhållanden är föränderliga, men enligt Foucault ska man inte sträva efter att försöka 

upptäcka någon form av mönster i hur förändringar tar plats. Förändringar i maktförhållanden 

kan inträffa när som helst och ha sin grund i vad som helst. Därför är det viktigt för mig att 

söka fånga varje intervjupersons betydande styrkeförhållanden och att avgränsa till 

styrkeförhållanden som intervjupersonerna själva tycker är relevanta för studien (Hörnqvist 

1996, 31-32). 

Det viktiga är att åtskilja relationen makt och den till detta begrepp kopplade verksamheten 

kriminalitet (Hörnqvist 1996, 34). Kriminalitet är ingenting som i sig ger makt då man genom 

att begå kriminella handlingar också samtidigt tappar makt gentemot samhället och kanske 

inte alltid lyckas att vinna övertag i styrkeförhållanden genom att begå brott. Viktigt att förstå 

är att makt är mer en relation människor emellan och inte en egenskap hos en individ eller 

grupp. Således undersöker jag här individer som kommit in på den brottsliga banan och för 

vilka kriminalitet många gången betraktats som strategi att vinna makt eller tillgångar av 

diverse slag. Makten är dock som sagt inte en egenskap som dessa människor förvärvat och 

innehar nu när de har blivit kriminella (Hörnqvist 1996, 28). Snarare är det här så att 

kriminalitet varit en strategi för att kunna vinna i ett specifikt styrkeförhållande, men som 

sedan blivit till en bekväm vana vad avser ekonomisk försörjning. Kriminalitet i sig är inte 

makt. 

Den historiska kunskapen om de ursprungliga kamperna blir till ett viktigt vapen i den 

fortsatta kampen. Till exempel så kan omgivningens reaktioner på ett kriminellt beteende 

komma till användning även senare då man vill åstadkomma liknande reaktioner och det 

kriminella beteendet som strategi plockas fram. Det är också helt legitimt att leta efter 

kopplingar mellan kamperna och till de styrkeförhållanden som i dagsläget inte är direkt 
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kopplade till den kriminella livsstilen men som kan ha lett in på den i form av utvecklandet av 

en strategi (Hörnqvist 1996, 41). Det är därför som jag tycker att det är viktigt att ta upp barn- 

och ungdomsåren då de första maktkamperna utspelat sig där. Sökandet efter de vardagliga 

maktrelationerna i enkla situationer, understrykningen av de enskilda och konkreta 

maktteknikerna och kartläggningen av deras historiska förvandling kallar Foucault för 

”maktens mikrofysik” (Hörnqvist 1996, 41). Jag använder mig av denna metod i kapitlet om 

familjeförhållandena och skolåren då jag tycker att intervjupersonerna, då det är de som 

egentligen står i centrum för studien, bör få en given plats. Då man läser Foucaults verk kan 

man i början lätt tappa individen på mikroplan och tänka att makten är viktigare än själva 

transformatorn av den. Foucault har konstaterat att det inte har varit makten som sådan, utan 

individen som stått i centrum för han studier (Beer 2002, 90). Det är också en anledning till att 

jag väljer att ta med längre citat då jag anser att intervjupersonerna och jag kan uttrycka saker 

på ett annorlunda sätt och att intervjupersonens version många gången bättre förmedlar det 

individuella jaget.  

Hur ska individen ses enligt Foucault?  Individen är enligt honom ett föränderligt element. 

Inom det teoretiska nätet av makt, både det kollektiva som avser samhället och det 

individuella som åsyftar det personliga planet, framstår den enskilde individen som en smärre 

manifestation av makt i dess olika variationer. Varken kollektivet eller individen presenteras 

som någon form av förstadium till det ena eller det andra. Varken individ eller samhälle är 

överordnade varandra, då både maktapparaten och samhället består av en mängd individer 

som tillsammans formar en helhet. Individen är också ett föränderligt element utan fixerad 

identitet eller någon absolut och enhetligt självuppfattning och är därför starkt beroende av 

styrkekampernas utformning. Individen är den punkt där makten möts, då maktens förening 

inom individen förändrar också själva individen har inte det personliga jaget någon stabil 

existens (Beer 2002, 99-100).  

Enligt Foucaults maktteorier är det omgivande samhället och individen ingenting mer än 

artificiella enheter som agerar utifrån maktkonceptet i en hierarkiskt ostrukturerad relation 

sinsemellan. Individen är särskilt mottaglig för maktens rörelser och nycker och individen ses 

även som en ultimat mottagare och slutpunkt för sådan rörelse av makt. De offentliga 

institutionerna spelar istället en formerande roll i dessa utvecklings faser. De blir i sin tur inte 

lika lätt påverkade av maktens formation (Beer 2002, 102). 

 



12 
 

Barndomshemmet 

Man ska akta sig för att reducera makten till en konkret kärna för att sedan se hur pass långt 

makten kan sträcka sig. Tvärtom ska man börja med den minsta beståndsdelen som har sin 

egen historia, sin egen teknik och taktik för att sedan titta på hur dessa mekanismer av makt 

med sin egen teknologi används som en generell mekanism av dominering. Foucaults mening 

är att analysen av hur fenomen, teknik och makt har sina sätt att verka ska ske på den lägsta 

nivån (Foucault 1975-76, 30).  Man bör söka förstå hur exkluderandet av gällande regler hittar 

sitt tillvägagångssätt och sin logik. Detta görs genom att leta efter och studera representanter 

för denna process nära individen i till exempel föräldrar och familj (Foucault 1975-76, 32-33). 

 

Simon 

För Simon var det just i barndomshemmet som de första styrkeförhållandena testades ut. 

Simons far led av en svår psykisk sjukdom som gjorde att han hela tiden var beroende av att 

ha kontroll över tillvaron och kände sig i perioder ständigt förföljd. De gånger fadern inte 

tyckte att det var städat hemma slet han ner alla saker från hyllorna och familjen fick städa 

om. I perioder fick fadern för sig att någon ville mörda honom genom att förgifta 

dricksvattnet, då fick inte heller resten av familjen dricka kranvatten eller lämna huset. Detta 

fall illustrerar maktens flytande substans, samtidigt som fadern hade makt över sin utsatta 

familj var han också på grund av sin sjukdom en maktlös person vars strävan att utöva makt 

hade sin grund i rädsla för att tappa kontroll över tillvaron (Hörnqvist 1996, 38). 

Mellan Simon och hans far förelåg en klar maktrelation där fadern hade ett övertag i 

styrkeförhållandet. Fadern som dominerade detta styrkeförhållande hade ett sjukligt 

bekräftelsebehov. Han såg därför Simon mer som en konkurrent i hemmet än ett barn. Genom 

att ständigt dominera Simon och resten av familjen förstärkte han sin positionering i det 

specifika styrkeförhållandet (Hörnqvist 1996, 36). Simon förstod att han måste bli tillräckligt 

starkt för att få ett övertag i det pågående styrkeförhållandet. Denna vetskap gjorde att det hos 

Simon föddes ett handlingsmönster som hade som uppgift att förändra de rådande 

positionerna (Hörnqvist 1996, 35). Då han bevittnade sin far slå hans mor insåg han att han 

måste ändra sitt beteende. Ju större önskan efter befrielse blev desto större blev behovet av en 

strategi. Inom maktrelationer pågår en ständig kamp märkt av hela tiden återkommande 

konflikter. Den individuella maktrelationen är den ögonblickliga placeringen i en fortgående 
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kamp och varje sådant maktförhållande påverkas och influeras av andra likadana maktkamper 

(Hörnqvist 1996, 36). Strategin kom därför att influeras av de maktkamper i form av 

utanförskap som Simon upplevde i skolan. 

Simon förstod att studera skulle ta för lång tid, dessutom hade han koncentrationssvårigheter 

och studierna gick dåligt. Några fritidsintressen fanns inte. Det enda Simon kunde tänka sig 

var att bli kriminell och detta är den första effekten av makt, att makten tillåter individen 

analysera eftersträvade mål som just någonting eget och personligt. Därmed blir individen 

också själv maktens första effekt och genom sin funktion av återsändare bidrar individen till 

maktens cirkulation (Foucault 1975-76, 30). Simon visste att om han skulle börja begå brott 

så skulle han också samtidigt utmana fadern, få han att skämmas, markera att det inte längre 

var han som bestämde och få en möjlighet till ekonomiskt oberoende. Simon förklarar det 

bland annat enligt följande: 

Det var det som fick mig att bli kriminell, han tänjde på mina gränser. Jag fick ett slags hat 

inom mig som bara blev större. Sedan hade ju också min mamma dåligt med pengar när 

jag var liten och det var ju inte så att en elvaåring kunde få jobb. Jag delade ju ut lite 

tidningar, så jag försökte ju jobba men det gav för lite pengar. På en kväll kunde jag som 

kriminell tjäna det som jag tjänade under en månad, på två veckor det jag tjänade på ett år. 

(Simon) 

Kriminalitet blev ett mål, men inget som kunde nås på en dag. En annan metodologisk 

utgångspunkt som tas upp av Foucault är att söka efter makten i det momentet där individen 

hittar ett syfte eller eftersträvansvärt mål. Det var just under denna period och genom denna 

process som Simon insåg att han kunde få makt genom kriminalitet. Den omringande 

kontexten blir till platsen där makten implementerar sig och får sin riktiga effekt. Hemmet 

blev den första arenan där styrkeförhållandet utspelade sig, platsen där målet och strategin tog 

form. Foucault anser att man ska söka ta reda på vad som händer i det underkastande, 

förtryckande ögonblicket – i processen av underkuvandet av individen. En process som 

formar ett beteende för att nå målet (Foucault 1975-76, 28). För Simon formades detta 

beteende under de upprepade tillfällen som fadern fick utbrott.  

Att begå småbrotten i ung ålder var ingenting som automatiskt försatte Simon i en 

maktposition gentemot hans far då fadern fortsatte att dominera i hemmet. Men genom att 

utmana makthavaren kan individen för ett kort ögonblick få uppleva känslan av makt. Makten 
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övergår här momentalt för att sedan återvända (Hörnqvist1996, 37). Motstånd är enligt 

Foucault maktens andra jag (Foucault 1975-76, 28).  

När jag var tretton år så gav jag min mamma 40 000, kommer jag ihåg. Det kändes fett 

stort, hon förtjänade dem. Hon var sjukskriven för depression och vi hade inte så mycket 

pengar. Jag hade tjänat ihop pengarna genom att sälja roppar, fixade dem från skumt folk 

på plattan billigt och sålde de vidare. De som sålde knarket trodde att jag var äldre, jag 

gjorde om mig så att jag såg äldre ut så att de skulle ta mig på allvar – hade skägg och 

grejer. Till min mamma sade jag att jag hade tjänat de på tidningar, jag lurades… (Simon) 

Att kunna bidra till hushållet och hjälpa modern gav nu Simon en maktupplevelse. Det man 

särskilt ska sträva efter att hitta vid maktanalys är hur strategin, vid ett visst tillfälle och 

underordnat ett flertal transformationer, börjar göra sig ekonomiskt vinstgivande och värdefull 

och effektiv i syfte för individen att få ett visst inflytande i sin omkrets (Foucault 1975-76, 32-

33).  

Jag ville bli rik och leva ett flashigt liv. För när vi var små så styrde farsan ekonomin. Det 

fanns aldrig plats för oss, vi fick aldrig någonting för det ansågs onödigt. Jag vet om att det 

kanske är fel att göra vissa saker, som syntet droger och så vidare. Men största tanken var 

ju att kunna tjäna pengar, speciellt när man är ung är det inte lätt att tjäna ihop pengar. Det 

är lättare att stjäla, sälja droger. (Simon) 

Koncentrerar man sig på maktens tekniker och visar på att ekonomisk vinning kan erhållas ur 

dessa i en viss kontext och av vissa skäl så kan man också få förståelse för hur dessa 

mekanismer slutligen blev till en helhet (Foucault 1975-76, 32-33). Simon begick brott på 

grund av ett flertal styrkeförhållanden som han ville få ett övertag i. Han ville bli kapabel till 

att göra motstånd mot fadern, kunna säga ifrån i skolan och vara tillräckligt stark för att kunna 

ge familjen ett bättre liv ekonomiskt. Men det var just det ekonomiska intresset som gjorde att 

brottsligheten slutligen inte upphörde.  

 

Axel 

För Axel var barndomshemmet en trygg plats. Han har en god relation till båda sina föräldrar 

och sin syster. I dagsläget bor Axel fortfarande kvar hos sin mor, som nu är skild, och har 

kontinuerlig kontakt med sin far. Enligt Axel så utspelade sig hans styrkekamper inom 
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skolvärlden. Då min strävan är att utgå från hur maktförhållanden upplevs av individen själv 

låter jag mig styras av det som intervjupersonerna själva upplever som relevant ur ett 

maktperspektiv (Hörnqvist1996, 29). 

 

Ricardo 

Ricardos pappa är svensk och högutbildad akademiker med välavlönat jobb. Ricardos mamma 

är från Turkiet och har aldrig haft ett arbete i Sverige. Ricardo själv säger att han inte skulle 

kunna identifiera sig som en svensk, han pratar om svenskar i termer av ”svennar”. När 

Ricardo får frågan om han har några släktingar i Sverige säger han att han inte har det – 

släkten finns kvar i Turkiet och släkten i Sverige har han ingen kontakt med. Ricardo tycker 

att han kan vara ”svennig” och prata med fina ord när det behövs, som till exempel när hans 

far diskuterar juridiska problem med honom. Men det är ingenting som är naturligt för 

honom. Nätet av makt och det sätt på vilket makten verkar inom individen gör att individen 

blir till ett föränderligt element. Utåt har individen förstås en relativt fixerad form men 

inombords är individen ett föränderligt fenomen format av en mängd element. Det faktumet 

att individens jag skapas genom influenser av makt kan göra att en individ som söker efter en 

given identitet kan bli beroende av att erhålla makt i sin strävan att erhålla denna identitet 

(Beer 2002, 99-100). Ricardo kan här inte riktigt identifiera sig med sin framgångsrike far, 

han kan låtsas för att få mer samhörighet med honom men det blir aldrig äkta. Makten kan ta 

olika former och inte nödvändigtvis visa sig i form av en förtryckare och ett offer. 

Socialstatus kan var en form av makt, här har fadern ett övertag. Övertaget behöver i sig inte 

vara någonting uttalat, det räcker med att Ricardo ser fadern som ett större ting som enligt 

samhället har en stark positionering. I kontrast till fadern känner Ricardo sig svag och ett 

maktförhållande uppstår. Foucaults åsikt vad avser makten är att den är närvarande i alla 

sociala relationer. För Ricardo personifierar fadern en identitet som han har svårt att finna sig 

i. Här att bortser jag från nationalitetsaspekterna i sig och analyserar problemet i form av ett 

maktförhållande (Hörnqvist 1996, 51). Foucaults mening är att maktens influenser på 

individens föränderliga form resulterar i att individen splittras inom sig, men han är också 

splittrad gentemot sin omgivning och det är just den senare processen som väcker en vilja att 

objektifiera sig själv. Birgitta Svensson anser också att vår tid präglas av en besatthet över att 

individualisera och kategorisera sig själv (Sandström. Intervju med B. Svensson). 
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Ricardos förhållande till sin far blir en konfrontationspunkt ur vilken härleds en kamp där 

sonen strävar efter ett tillfälligt eller bestående omkastat styrkeförhållande (Hörnqvist, M 

1996, 29). Genom att bli framgångsrik i förhållande till sin far har Ricardo en möjlighet att 

känna ett övertag och kunna sätta ut gränser för sin identitet. Att ha en stark kriminell identitet 

är viktigt för många brottslingar och en sådan erhåller individen bara genom att upprepade 

gånger och kontinuerligt bryta mot samhällets normer. Denna förmåga, att stå över samhällets 

normer, är också många gånger förenad med stolthet (Södersten. Intervju med B. Svensson). 

 

Zeino 

Zeino växte upp i Irak och hade inga konflikter i barndomen. Det var inte förrän i 

tjugoårsåldern som han kom till Sverige. Tyngdpunkt läggs vidare på områden där 

intervjupersonen upplevt tydliga maktkamper. 

 

 Allan 

Allan växte upp med sina båda föräldrar som fortfarande är gifta. Han känner att hans 

föräldrar uppfostrat honom på ett bra sätt, de satte sig aldrig i en position över honom 

samtidigt som de utgjorde bra förebilder. De är viktiga för Allan än i dag och de är ett stöd för 

honom nu när han själv är pappa och har egen familj. Det kriminella som han gjort som inte 

har varit självförsvar kommer han gentemot sina föräldrar bara ihåg som pinsamt och 

”idiotiskt.”  

Det var inte så att jag ville utmana mina föräldrar, jag tycker att det var pinsamt att jag 

gjorde det jag gjorde. När de fick reda på det så trodde jag att de skulle se mig som en 

idiot. Allting är bra och sedan gör jag en sjuk grej liksom… Men de fanns där för mig. 

Kanske därför som jag inte gör sådana grejer idag. (Allan) 

Allan nämner dock vid ett flertal tillfällen att han många gånger haft svårt att placera ut sig 

vad gäller nationell härkomst. Allan är till utseendet väldigt ljushyad, han har en finsk mor 

och en far som är av nederländskt och asiatiskt ursprung. Flera gånger under intervjun 

refererar Allan till sig själv som ”svartskalle”. 
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Alltså, vi kan säga såhär. Min pappa är nederländare och filippinare och min mamma är 

finsk. Jag kanske ser helt svensk ut för vissa men folk känner på sig att jag är invandrare, 

typ som snuten. Därför de alltid ska jiddra. Klart att på den här Stockholmsförorten så är 

man svenne jämfört med alla andra, men den mindre svenska orten som vi flyttade till 

sedan… Där blir man helt betraktad som invandrare – som en svartskalle. Gillar inte 

lantisar i byn men inte de andra här heller… Med de kompisarna som jag började göra 

brott med känner jag mig alltid hemma… (Allan) 

Individens föränderliga personlighet som på grund av maktens verkningar blir splittrad 

problematiseras även här. Foucaults anser att en individ som isolerar sig från andra med en 

besatthet över att analysera sig själv splittras också inom sig. Individen lär sig vidare att 

hantera varje aspekt av sin existens som ett problem och blir därför tvungen att inom sig 

skapa en objektiv distans för att på så sätt kunna analysera sina tankar, handlingar och sitt 

agerande. Denna process resulterar i en inre uppdelning som tenderar att inte ha något 

slutskede och bidrar till en serie av inre problematiseringar som slutligen uppslukar den 

ursprungliga personligheten (Beer 2002, 109). 

 

Skolan 

Den enskilda kampen har aldrig en given utgång och kampen influeras ständigt av 

omringande motsättningar och sammandrabbningar. Foucaults anser att man bör lägga tonvikt 

på att urskilja de olika kamperna och utforska vad som utmärker dessa. De gamla kamperna 

med sina motgångar och segrar kan vara dolda hos individen, men dessa är sällan glömda utan 

påverkar individen i viss riktning även efter en lång tid. Det är därför som jag gör antagandet 

att det vid en tillämpning av Foucaults teorier är viktigt att blicka bakåt, till barndomen och 

ungdomen vars maktkamper kan ha präglad nuet och där de grundläggande maktrelationerna 

tagit plats och gett hän åt ett kriminellt beteende (Hörnqvist, M 1996, 30).  

 

Simon 

Som tidigare nämnt var även skolan ett problematiskt område för Simon. Han var av 

invandrarbakgrund och blev ständigt mobbad för det, främst av elever som också var 
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invandrare men kom från andra länder. Simon var inte van vid att ta konflikter, han inte ville 

ha bråk från första början.  

De gav sig ofta på mig och det var ordentligt. En gång fick jag huvudet nerstoppat i 

toaletten. Men jag visste att det skulle komma en dag då jag skulle kunna spotta på dem. 

Vänta en dag ska jag ta och jaga dem med en gun, se hur de skiter på sig, skräcken i deras 

ögon. Jag kommer att njuta, jag glömmer aldrig. De kommer att komma ihåg mig då, 

kommer komma ihåg den lilla killen de kunde gå på. Jag är inte sån längre, jag är kriminell 

och de kommer att få känna på det. (Simon) 

I skolan fanns det knappt någon form av kamratskap och själva studierna blev lidande både av 

den anledningen att Simon led av koncentrationsstörning och för att han inte fick extra stöd 

eller hjälp. Efter femman fick Simon äntligen byta skola då han började begå brott och 

beteendet uppmärksammades av vuxenvärlden. Han fick gå i en privat skola och där trivdes 

han riktigt bra, han fick vänner, bra kontakt med lärare och ett lugn som aldrig funnits när han 

gick i den kommunala skolan. Styrkeförhållanden kan alltid vända, den som är i underläge 

följer sina avsikter och mål och kan få resultat i form av en förändring av maktförhållandet 

(Hörnqvist, M 1996, 29). Här sammanlänkas Simons maktkamper, hans strategi att göra 

motstånd mot fadern använder han i den nya skolan. Syftet är här att få vänner, att visa att 

man vågar utmana och detta ger också resultat i att Simon nu i den nya skolan blir sedd på ett 

helt annat sätt och får lättare vänner. Fortfarande brukade hans pappa komma till skolan, 

påverkad av mediciner och bråka. Men även om maktförhållandet inte helt utsuddas så har 

Simon fått en möjlighet att ändra handlingsmönstret och omarbeta styrkeförhållandet 

(Hörnqvist, M 1996, 35). 

 

Axel 

Skoltiden var en väldigt svår tid för Axel, han upplevde ett konstant utanförskap både vad 

gäller skolkamraterna och studierna. Han vågade inte ta kontakt med folk och gjorde han det 

blev det fel, han fick en annan reaktion än vad han ville ha. De andra klasskamraterna såg 

Axel som udda och annorlunda och de få försöken han gjorde för att få kontakt besvarades 

med sarkasm. Han kände att han inte hade någonting gemensamt med de andra barnen och 

hittade heller ingen gemensam nämnare för att bryta isen. Axel upplever att även lärarna 

betraktade honom som udda, tillbakadragen och speciell på ett negativt sätt.  
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Min skoltid var problematisk. Om man lyssnar på de vuxnas värld mot barnens värld så 

kan man vara kluven om vad man ska göra. Å ena sidan ska man inte visa sig för kåt på 

skolan för att inte bli mobbad o andra sidan har man lärarna som tvingar en att plugga. Jag 

tycker inte att de här skolbetygen verkligen kan visa hur bra man är. Jag hittade aldrig det 

där mellanläget under skoltiden, resultatet var att jag fick kassa betyg och inte hade några 

vänner… Alltså innan jag blev kriminell. (Axel)  

Axels självbild var väldigt låg, det var lite han vågade göra och det gjorde honom frustrerad. 

Hans svaghet och omvärldens sätt att se på honom fick honom att hata skolan och se den som 

en onödighet. Ju längre han höll sig undan desto svårare blev det att försöka bli mer social. 

Han hade gärna struntat i skolan mycket tidigare, men det var kriminaliteten som gjorde att 

han vågade skolka. Han hade fått ett intresse som gjorde det möjligt för honom att utmana 

ordningen. Axel missade nu så mycket utav skolan att han blev uppmärksammad. Han 

placerades på ett så kallat skolhem som var en form av internatskola finansierad av de sociala 

myndigheterna för att hjälpa elever med problem. 

Grejen är den att jag inte vet vem det är som ska lära ett barn hur han ska resonera i skolan, 

när alla säger olika. Alla är olika, ingen gillar dig egentligen. Men jag hittade en liten 

grupp som ingen annan gillar heller och vi skiter i vilket. Vi prövar på allt! Vi hittar på 

något som vi tror är roligt, vi provar droger, röka, dricka. Och vissa de är med för att de 

egentligen är rädda för att de inte ska få vara kompis med en dagen efter. Så då är de med. 

Och sådana personer, när de blir ertappade hemma eller vad som helst.. De blir påkomna 

med något, det blir förhör eller något, så talar de om allt de vet. Men jag gillar inte att 

prata. Jag vet att folk är manipulerbara och man försöker att istället skylla ifrån sig och 

man hittar på en massa och lovar det ena och det andra. Till slut så lär man sig hur man ska 

göra, men det är fortfarande ingen som har lärt en. Om de hade förstått, om de vetat och 

uppmärksammat att någon ens var elak mot mig. Eftersom jag hade gjort mina grejer, man 

hade fått ett rykte – folk blev rädda och det var ingen som var elak längre. Och man tyckte 

att det var helt ok att bryta, man fick mycket pengar. Då var man ute och söp på krogen 

och var tuff, upprätthöll ryktet att man var farligt. Varför fick man inte reda på det då? 

Säga att man inte får göra det? Det var ingen som sade att det kunde fungera på ett annat 

sätt, ge mig ett annat alternativ. (Axel) 
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Kriminaliteten var en tillflykt från anonymiteten. Viljan att bli respekterad i de egna kretsarna 

är det som driver individen till att skaffa sig en stark kriminell identitet. Det kriminella livet 

tenderar också att erbjuda en efterlängtad gemenskap (Sandström. Intervju med B. Svensson). 

 

Ricardo 

Ricardo hade många kompisar i skolan och inga direkta ovänner. Han var populär och en 

clown bland klasskamraterna. Men själva studierna gick aldrig bra, han låg efter och behövde 

mycket extra hjälp. För Ricardo var skolvärlden mer ett forum för ungänge än ett forum där 

han avsåg att lära sig någonting. 

Du vet, jag är inte sådär som min pappa. Jag skulle aldrig palla med plugg, att sitta och 

läsa. Jag läser en mening, sedan vill jag vidare. Det är ingenting för mig, men skolan var 

kul. Man träffade en massa folk, gjorde lite business… Men alltså ingenting som de hade 

gjort hade kunnat få mig att plugga, de kan liksom inte bestämma vad jag ska 

göra.”(Ricardo) 

Allteftersom Ricardo drogs in i den kriminella livsstilen och drogmissbruket så blev skolan 

från att ha varit ett neutralt misslyckande till ett forum för konfrontation. 

”Jag var soc. barn, kom packad till skolan och kastade en öl på läraren i matsalen. Jag kastade 

den så att den flög. Då blev jag ett riktigt soc. barn, det fuckade ur när soc. lade sig i. Allting 

blev bara mycket jobbigare, de fuckade bara upp. Det är bara dom som har rätt tror dom.” 

(Ricardo) 

 

Zeino 

Studierna gick bra för Zeino, han klarade grundskolan och de högre klasserna med utmärkta 

betyg, han hade många kamrater och tyckte om skolan. Han gillade att det var ordning och 

följde också den utan att se den som betungande, det var snarare en naturlig norm att sköta sig 

i skolan mer än ett måste. 

Det var ordning i skolan och visst kunde de vara hårda, men det var bra för att då var det ju 

också ordning. Saker som händer i den svenska skolan hade varit otänkbara där. Läste om 

någon som hade spottat på sin lärare och sedan slagit henne. Man hade inte överlevt om 
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man hade gjort så där, man skulle få sitta på ett riktigt dårhus… Man förväntades ha 

respekt för läraren och man hade det också. Sunt förnuft eller vad det heter, klart man ska 

bete sig normalt. (Zeino) 

Problemen uppkom då Zeino började på universitetet. Han hade hela tiden tyckt att regimen i 

landet var fel och att den många gånger bortsåg från mänskliga rättigheter. Det var ingenting 

som han i yngre år vågade uttrycka, men allteftersom han blev äldre började han ifrågasätta 

saker och vågade också agera.  

Det var när jag började på universitetet som jag kom i kontakt med folk som tänkte som 

jag, att det inte var helt rätt det Sadam gjorde. Det började bara med korta fraser, man 

kollade av om den andra gick att lita på. Sedan började man prata mer och mer. Det var fler 

som tänkte samma, att det måste få ett slut så att Iraks folk skulle kunna bli fritt. Men det 

var farligt att göra så, redan genom de första orden utmanade vi makten. Jag var rädd för 

att de skulle komma efter mina föräldrar om de fick reda på det vi gjorde. Men man kan 

inte vara tyst hela sitt liv, det kändes som att jag började andas när jag började göra 

motstånd. Kände mig odödlig… Tills det blev problem. (Zeino) 

Förtryck kan skapa en känsla av förening och ge kraft till motstånd. Makt och motstånd är i 

alla fall i teorin två oskiljbara koncept (Beer 2002, 89). Till och med att utmana statsmakten 

på en liten nivå fick Zeino att känna att han i form av en liten, enda medborgare också var 

någon att räkna med. Möjligheten till motstånd försatte honom i ett annat styrkeförhållande 

gentemot statsmakten, från att ha varit en del av en monoton mekanism kände han sig som en 

levande individ. En individ med en framtid. Zeino var med i en oppositionsrörelse mot Sadam 

Husseins regim, syftet var att rörelsen skulle bli tillräckligt stark för att kunna göra skillnad 

och komma åt diktatorn. Men de blev avslöjade ganska snabbt, flera medlemmar fängslades 

och blev utsatta för tortyr med långa fängelsestraff som följd. Zeino däremot blev varnad, han 

hoppade av precis innan det blev försent. Men han var hela tiden rädd att det skulle komma 

upp till ytan. Visserligen upplever en person makt genom att göra motstånd, men bara för att 

en person gör motstånd innebär inte detta att han försätter sig i en situation av maktövertag 

(Beer 2002, 90). Den upplevelse av övertag i styrkeförhållandet gentemot staten som Zeino 

känt försvann snabbt och han kände att han inte skulle kunna åstadkomma någonting mer 

genom att stanna kvar. Även om maktförhållandet omkullkastats så hade Zeino genom dess 

ögonblickliga uttryck fått uppleva makt då han gjort motstånd. För honom associerades nu 

maktkänslan med motståndet och han kunde inte längre heller bara gå tillbaka till sitt vanliga 
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liv. Ett styrkeförhållande påverkar individen även om det är avslutat och ändrar hans beteende 

(Hörnqvist 1996, 35). Det var nu som Zeino bestämde sig för att fly från Irak och att söka 

politisk asyl i Europa. Utåt låtsades han som att ingenting hade hänt, han fortsatte sina studier 

och uppträdde som vanligt. Efter ett tag fick han kontakt med folk som kunde ordna 

utresehandlingar. Zeino vill inte berätta de exakta detaljerna men de nya kontakterna hjälpte 

honom att lämna Irak.  

 

 Allan  

Allan var mer praktiskt lagd och fick inte alltid bra betyg. Skolan som han gick i var bråkig, 

det var ofta som en större invandrargrupp gick på de andra barnen. Skoltiden var ok förutom 

att han kom att hata denna invandrargrupp och det var ett par gånger som det blev bråk. 

Syrianerna skulle alltid jiddra, de var jobbiga. De var så många att det inte spelade någon 

roll för dem, de kunde ju inte få skit tillbaka. Alltså jag bryr mig inte egentligen, om jag ser 

en syrian idag så skiter jag väl i honom. Men jag kommer ihåg de som jobbiga, lite som 

parasiter. Skulle bråka och grejer om helt onödiga saker. Men de fanns också de som var 

ok, som man hälsar på och så om man ser han på gatan. Men det var dem som man tyckte 

var jobbigt med skolan egentligen. (Allan) 

Allan är av den uppfattningen att lärarna medvetet såg mellan fingrarna när barnen hade det 

svårt eller när det blev bråk. Men han säger att han inte bryr sig så mycket då just den faktorn 

inte var vidare jobbig för honom.  

 

Vägen in på den brottsliga banan 

Foucault ger oss även ett metodologiskt råd när han säger att för att verkligen kunna analysera 

maktens regler ska man inte sträva efter att finna någon fast och konkret kärna hos makten 

istället ska man söka sig till extremiteten där makten drabbar samman med lagkraftens regler 

och tekniker för organisering av denna makt utarbetas. Situationen där det sker ett övertramp 

av de gällande reglerna och tekniker för motstånd mot den officiella makten utarbetas är 

essentiella för studiet av maktens existens (Elster & Hylland 1986, 29).   
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Simon 

Då fader kontrollerade ekonomin fick inte Simon någon veckopeng. Han brukade stjäla lite 

småpengar, hans mamma hade inte brytt sig om hon hade fått reda på det medan fadern hade 

blivit riktigt arg. Att ta pengarna var ett osynligt sätt att göra motstånd och att utmana fadern, 

om än ett dolt sådant. 

Jag stal pengar från mina föräldrar när jag var liten… Jag fick inte dåligt samvete. Jag tog 

bara lite grann… Det är ok om det bara är lite. Jag struntade ju bara i att fråga efter dem. 

Hade ju inte fått annars. De märkte inget och vet inte om det tills idag. Min pappa hade 

mördat mig, min mamma hade inte brytt sig. Det var därför jag stal från min pappa. Min 

pappa tog hand om ekonomin (sarkasm)… (Simon) 

Även om det inte var vidare farligt att ta lite pengar från föräldrarna eller främst fadern var 

detta moment viktigt av tre anledningar, det var så Simon började rubba på styrkeförhållandet 

mellan honom och fadern, på en liten skala satte han också sin räddningsplan i verk och han 

insåg att det var värt att tänja på reglerna för ekonomisk vinning. Allt detta var på mikronivå, 

men beteendet utgjorde en början till Simons kriminella livsföring i dagens läge.  

Första mer seriösa brottet var ju att börja snatta. Efter att vi hade kommit på att vi skulle 

göra cash på det. Snatteri på en mataffär, tog lite Snickers och sådant. Det var en liten liga, 

alla pojkar i klassen haha. O sen odlade gräs hos en kompis. Det var bara några 

cannabisplantor… O sen baxade vi vespor, moppar och crossar. Men alltså det var inte 

direkt stegvis, en gång när vi stod och o vänta på bussen såg vi en bil som hade en krossad 

ruta som vi försökte tjuvkoppla. Det gav en kick, man gjorde som man ville. (Simon) 

Att begå småbrott var också i början ett sätt att få med sig de nya kamraterna på äventyr och 

få sig själv att inför dessa framstå som speciell. Simon skaffade sig nu ett rykte om att vara 

kriminell, ett rykte som gjorde honom starkare inför de andra. Men ryktet kunde inte leva av 

sig själv, det var tvunget att upprätthållas. Simons klasskamrater vågade inte begå fler brott.  

De slutade efter snatteriet eftersom de sket på sig då vi torskade. Efter snatteriet, vesporna, 

cannabis plantorna så gjorde jag och några andra inbrott i en mataffär. Gjorde ett stort hål i 

väggen och snodde massa godis. Jag hittade nu massa folk som jag hade någonting 

gemensamt med – att vara kriminell. (Simon)  

På frågan om Simon då kände att han blivit kriminell svara han:  
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Nej, inte just då… mitt syfte var ju att bli kriminell… men det vart aldrig så mycket pengar 

som man ville. Man räknade alltid typ att man snodde en vespa och det vart 3000 och snor 

man tio till så blir det trettio… men det vart aldrig att man pallade... Man har aldrig lyckats 

bli så kriminell som man har velat och det är oftast en kriminells dröm att bli rik på det 

man gör. Det är oftast därför man vill bli kriminell… (Simon) 

Brott begicks för att upprätthålla sin image, kunna var kvar på topp och tjäna pengar som 

annars skulle ta väldigt lång tid att få ihop. Brotten blev så småningom också mer avancerade 

och han skaffade sig äldre och farliga vänner för att kunna begå tyngre brott. Droger och 

främst alkohol kom in i bilden. Simon drack nästan dagligen och nästan alla brott han begått, 

begicks under påverkan. Han sålde också tunga droger, gick på fester med äldre.  

Rave fester var fett soft. Folk var eschade och ville ha ännu mer esch. Man kunde festa hårt 

och samtidigt göra cash. Det var bara det att ravekommissionen gjorde problem. Det var en 

gång, affärerna hade gått sjukt bra och sen kom de… Jag såg snuten och taggade, sprang 

tio kilometer genom skogen i mörker utan att stanna. Jag hade ju massa grejer på mig… Då 

var jag tretton år… (Simon) 

Att begå småbrott gjorde att Simon kände att han kunde utmana sin pappa och på så sätt för 

ett ögonblick omkullkasta styrkeförhållandet. Men för en individ som för tillfället dominerar i 

ett styrkeförhållande så uppkommer ett bekräftelsebehov. Individen vill dominera och denna 

vilja resulterar här i en taktiskoffensiv. För Simon räcker det inte längre med att begå något 

ynka småbrott för att kunna känna maktens känsla, fler maktrelationer är nu också inblandade. 

Å ena sidan utmanas fadern, även om han senare äntligen lämnar familjen. Å andra visar 

Simon för skolkamraterna att han är en intressant och stark person. Men sedan inser Simon att 

snabba pengar kan ge status och alla dessa maktrelationer ger tillsammans upphov till den 

kriminella livsstilen – till viljan och behovet av att avancera för att känna makt (Hörnqvist 

1996, 35). 

 

 Axel 

”Jag blev kriminell för spänningen, gängkänslan, pengarna.” (Axel) 

Maktens formation applicerar sig på individens vardagsliv, kategoriserar individen, markerar 

sin individualitet och applicerar honom själv på hans identitet. Makten inger individen ett 
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regelverk av sanning som han måste erkänna och som andra erkänner hos honom. Det är 

makten som gör individen till subjekt och denna process sker i två steg. Individen blir subjekt 

för någon annans eller någonting annats kontroll och blir beroende av detta element, men 

individen blir även ett subjekt knutet till sin egen identitet genom sin självrannsakan (Foucault 

2000, 331).  

Jag kan inte påstå att jag ångrar att jag blev kriminell. Jag har en helt annan syn på vem jag 

hade vart om jag inte hade vart kriminell och den vill jag inte vara. Om man är barn och 

tänker på hur ens självkänsla ska vara… Jag hade varit en rädd liten nörd. Ett outvecklat 

barn i en manisk kropp. Försöka vara alla till lags och man vågar inte… Jag hade inte så 

lätt att få kompisar. (Axel) 

För Axel var hans kriminalitet starkt förknippad med att vara ett sätt att få vänner och 

överhuvudtaget en av få möjligheter till socialinteraktion. För honom var det ett sätt att 

utvecklas, att hitta ett ”Jag”, att våga ta för sig. Makten i detta fall var den verbala förmågan, 

genom att utveckla denna och utveckla social kompetens kunde Axel också få ett övertag i sin 

situation. Makten för Axel var förmågan att hantera enkla situationer av mellanmänsklig 

kontakt, att kunna uttrycka egen mening och att kunna forma ett ”Jag” (Hörnqvist 1996, 29). 

Kriminaliteten lärde honom att sätta gränser eller kanske vågade snarare folk inte längre 

missbruka hans sätt att vara, han hade blivit starkare i förhållande till sina medmänniskor. 

Det var genom min kriminalitet som jag lärde mig vad en vän egentligen var. Om jag inte 

hade blivit kriminell hade jag trott att alla var mina vänner. När du är kriminell utvecklar 

du dig till en viss typ av människokännare. Man stöter på en hel del idioter. Men man kan 

hantera dem de, de får tillbaks om de störs. Vågar inte öppna käften på samma sätt längre, 

de ser att man är någon att räkna med nu. Inte en vek individ som kommer att springa efter 

dem som en hund, snarare någon som kan ha dem i koppel. (Axel) 

Då makten enligt Foucault uppenbarar sig i relationen människor emellan så kan man även 

säga att det faktumet att Axel fick sina enda vänner genom att begå brott också bidrog starkt 

till att han upplevde kriminaliteten som ett stärkande element, en process av makt (Hörnqvist 

1996, 28). I skolan var Axel i underläge, makten uppenbarade sig där för honom på ett 

ohanterligt sätt som försatte honom i underläge. Ungdomskriminaliteten skolade honom i att 

kunna hantera omvärlden och gav honom ett verktyg för att kunna influeras av makten och 

skaffa sig övertag. I början handlade kriminaliteten om mest små stölder och skadegörelse 

men snart hittade Axel några äldre kamrater som tog med honom ut när de skulle göra brott. 
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Axel hade inga fritidsintressen, inga hobbyn, inga vänner. Kriminaliteten fyllde upp ett 

tomrum, tog bort ensamheten och gav makt och kontroll över hans miserabla livssituation.  

Kommer inte ihåg vilket som var mitt första brott. Men jag kommer ihåg första gången jag 

snodde en bil. Då hade vi gjort inbrott på kommunhuset, deras förråd. Så hittade vi 

bilnycklarna och tog bilen, fick pådrag direkt. Det var en taxi som stod utanför o såg det. 

Men vilken känsla, hjärtat bankade i 180… 13 bast och första gången jag satt bakom 

ratten! Det gick inge vidare… Vi var tre stycken som gjorde det, det var jävligt kul. (Axel) 

Att få vänner genom kriminalitet visade sig vara effektivt och det var en strategi som Axel 

ofta använde sig utav, även ett par år senare. Från att ha varit helt ointressant för omvärlden 

hade han funnit sin nisch och fick för första gången stå i centrum. 

”Man kan säga att jag blev en liten expert när jag kom upp i femton och sexton års- åldern. 

Jag hjälpte dem att göra inbrott. Det jag fick tillbaka var kamratskap.”(Axel) 

En annan aspekt på varför Axel fastnade i den brottsliga banan var den stora ekonomiska 

vinningen mot att jobba vanligt.  

När vi började göra brott, var det på onödiga ställen där det inte fanns några pengar. Det 

var skadegörelse även om det skulle ha varit inbrott enligt lag. Det var nog när man gjorde 

några inbrott och hittade några pengar helt plötsligt… Det var då man tänkte att nu ska jag 

minsann göra brott! (Axel) 

Det var inte det att Axel inte hade klarat sig utan pengar men att kunna tjäna pengar själv 

gjorde att han kände en styrka inom sig, han kände att han var oberoende och kunde klara sig 

själv på ett sätt som inte hade varit möjligt genom ett vanligt jobb. 

 

Ricardo 

För Ricardo började det med att han snattade och stal småsaker av klasskamrater. Det som 

lockade honom med brott var hur snabbt han kunde få pengar, det gav honom också en 

adrenalinkick, brott var också någonting som han var bra på. Makt kan uppenbara sig i flera 

former. Ricardo gör här motstånd mot den generella ordningen – skolans normer, 

faderfiguren, det klassiska sättet att leva på. Men han anskaffar sig också en känsla av styrka 

genom att bygga upp en identitet – en tillgång som han känner att han saknar. En kriminell 
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identitet är lättare att få fram än en nationell och ju mer brott han begår desto starkare blir 

känslan av ett ”Jag”. I detta fall är jaget tillgången och makten. Men maktrelationer har 

formen av ett överlappat nät och det är inte enbart längtan efter jaget, positionering gentemot 

fadern och skolsystemet som får Ricardo att begå brott (Hörnqvist 1996, 31). Brott anskaffar 

även andra maktgivande tillgångar, som pengar. Det som är viktigt här är att Ricardo lätt 

kunde ha bett sina föräldrar om pengar, det var inte pengarna i sig han var ute efter. Brotten 

gav honom en maktkänsla. I början räckte det med att stjäla i smyg, därefter ta sakerna mitt 

framför offret. Ju mer brott Ricardo begick, desto mer höjdes ribban. Kicken kan här ses som 

maktens ögonblickliga uppenbarelse för Ricardo och även här finns viljan att avancera då han 

upplevt makten ett antal gånger. Nya och mer effektiva handlingsmönster uppkommer 

(Hörnqvist 1996, 36).  

Jag åkte förbi med moppen och sedan så var det någon som sade att jag inte vågade. Jag 

försökte slita väskan från henne och sedan gick jag av moppen. Hon släppte inte så jag 

drog med henne en bit. Jag drog i för sej henne bara efter marken. Den andra gamlingen 

skrek bara och det var inga snälla ord. Men vad ska han göra, springa efter eller så han 

bryter höften? När vi sedan stannade moppen så stannade vi och hoppade och slog på 

varandra. Fick värsta adrenalin kicken! (Ricardo)  

Det centrala var att hitta någonting som han var bra på och visa att han kan, självständighet 

och stryka genom att kunna göra som man vill. Likt fadern ville Ricardo göra karriär, han såg 

dock inte vanligt arbete som någonting för honom. Brotten gav honom status och gjorde att 

han blev mer intressant för det motsatta könet. 

Jag började sno bilar, gjorde bax. Gjorde ännu mer cash. Vi knarkade fett mycket och så 

rökte vi, vi söp, vi tog E och rökte braj och roppish också. Allt blir mycket vildare och 

roligare om man slänger i sig roppish, om alla får lite roppish var så… Det gick åt några 

pack. Alltså vissa av de grejerna jag har gjort mot vissa människor kanske jag inte hade 

gjort om jag hade varit lite normalare… Vi tog grejerna hos några tjejkompisar och hos 

finnen, det var mest hos tjejer jag tog drogerna. Några av dem var alltid med och snodde 

bilarna, de städade till och med ut några bilar från glassplitter och grejer. Vi turades om att 

köra, oftast fick inte jag köra. Jag hade för svårt att hålla mig på vägen. Vi gjorde bax med 

bilarna, platt skärmar var inne då. Hade du platt skärm då så fick du en lax rakt av. Så ofta 

vi såg en skärm, visste var det fanns och det gick att ta, så drog vi dit. (Ricardo)  
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Ricardo tog mer och mer droger, enligt honom själv var han däremot inte beroende. Brotten 

begicks främst nattetid då det på så vis var lättare att inte bli upptäckt. Ricardo gjorde sitt 

bästa för att inte bli upptäckt av föräldrarna, men någonstans inom sig förstod han att de måste 

vara medvetna om vad han gjorde även om de utåt många gånger höll masken. 

”Första gången jag blev anhållen så kom min farsa och hämta mig, vi åkte till pizzerian och 

käka pizza. Gav mig en liten utskällning och sedan åkte vi hem. Eller jag kanske hade torskat 

några gånger då och de hade vant sig…(Ricardo) 

Ricardo hade sina taktiker för att kunna fortsätta med sitt missbruk: 

Vi bodde i en villa ju och jag hade två ingångar som jag kunde kliva ut ur huset ur utan att 

de märkte. Jag kunde komma hem helt tjackad och bara säga att jag somnade med kläderna 

på… De gick på det. Många föräldrar ser det och så blundar de för det du vet. De visste 

nog ganska fort att jag knarkade, jag gömde det inte så bra. Morsan hittade alltid små 

knatch bitar i mina fickor. De skickade mig på behandlingshem, pissprov, psykologer, 

skolan skickade mig på diagnos shitt. De försökte att medicinera mig men jag knarkade 

bara på tabletterna… (Ricardo) 

Efter ett tag accepterade föräldrarna helt Ricardos kriminella livsstil. Just som han tänkte att 

han skulle ge upp insåg han att han hade vunnit, protesterna upphörde. Då Ricardos missbruk 

fått stora proportioner och han fick ett utbrott i skolan blev socialen inblandad. Ricardo 

skickades till ett ungdomshem.  

Det vart pissprov, pissade positivt fyra gånger. Sedan så ville dem att jag skulle vara på 

avgiftning fyra dagar innan Rehab så att jag inte skulle fucka upp där. Det funkade inte och 

jag blev satt på hem i sex månader, de ljög att det var frivilligt och sedan så sade dem att 

jag skulle stanna där i tre år. För att förstå hur mycket bonde de var så såg jag bara kossor 

från mitt fönster och de hade en enorm behållare med mjölk med huset bredvid. Varje helg 

så frågade jag om jag fick titta på när de slaktade en ko, de ba ”Varför?” men alltså det 

skulle vara kul att se! Jag var där i två och ett halvt år. Det var egentligen jätte kul, men det 

var bara det att jag började punda ännu mer när jag var där. Subfester på gymmet hade vi, 

vi låg där avtrubbade och de trodde att vi tränade. (Ricardo) 

Den så kallade ungdomsvården beskrivs av de intervjupersoner som varit internerade på sådan 

institution som ett klart misslyckat element vad gäller rehabilitering. Ricardo delar också 
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denna åsikt, även om han på ett positivt sätt kommer ihåg perioden som vild. Det positiva låg 

här i att Ricardo fritt kunde fortsätta med sitt missbruk och på så sätt status också här.  

Du kan inte ana hur kul det kan vara, det var mycket brudar också som hade suttit där hur 

länge som helst. Brudar på behandlingshem är hur utsvultna som helst. Och så mycket 

droger som man tog där. Alltså jag kanske var drogfri i ett halvår eller någonting, men efter 

min första permission drog det igång. Jag har haft så fucking galet kul! (Ricardo) 

Den enda förändringen var att Ricardos missbruk inte längre var synligt för det vanliga 

samhället, långt borta på landet blev han till ett osynligt problem. Myndigheterna hade 

ryggarna fria då Ricardo blev, som ett resultat av sitt missbruk, insatt på institution. Men hur 

problemet vidare hanterades där var ingen intresserad av – utåt var han ett åtgärdat problem. 

 

Zeino 

Jag kom till Sverige som flykting, utan att känna en enda människa. Jag var helt själv, i ett 

helt nytt land. Jag fick bo på en flykting förläggning i Norrland och det var svinkallt. Jag 

hade aldrig varit någonstans förut och nu var jag på ett sådant ställe. Jag var glad att jag 

lyckats fly, men det här? Var det Sverige? Bara skog, mygg, kyla och inga pengar… Jag 

funderade på att ta självmord, men jag tycker om mig själv för mycket och tänk mina 

föräldrar… (Zeino) 

Zeino fick inte pengar från flyktingförläggningen och hans svenska var begränsad till några få 

meningar, han kunde visserligen engelska men det var svenska som behövdes för att få jobb 

och han hade ju heller inget arbetstillstånd. Zeino fick däremot snabbt kontakt med några 

killar som pratade arabiska, som hade varit på flyktingförläggningen en längre tid och som i 

perioder hade jobbat som bärplockare. Dessa hjälpte Zeino med att få jobb. 

”Jag plockade bär för tio kronor litern i skogarna. Ibland gick det bra, men ibland kom man 

hem sönderbiten av myggen och tänkte aldrig mer. Men sedan så gick man igenom sina 

alternativ och gick ut och plockade. Jag längtade tillbaka hem…” (Zeino) 

Det var en gång som Zeino var ute och plockade bär långt in i skogarna som han kom fram till 

en stuga. Han var utmattad, hungrig och törstig. Det började bli mörkt och han hade långt 

tillbaka hem. Han tänkte på hur trevlig och varm stugan såg ut och gick fram till fönstret, såg 

att det var helt mörkt, kollade vidare och förstod att ingen var hemma.  
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Så fort jag tänkte tanken fick jag ett hopp, jag kollade i min äckliga bärkorg och tänkte att 

Zeino är värd bättre. Jag kände ett upplyft, ett hopp eller vad man ska kalla det. Jag tog 

kontroll över en desperat situation. Tog en gren och slog sönder rutan, tog mig in. Det 

första jag gjorde var att äta konserver, det smakade gott typ som maten på Cafét nu du 

vet… Tänk vad långt jag har kommit, hade aldrig varit här utan brott… Sedan så kollade 

jag runt, man ska alltid leta i sovrum och badrum. Det är där grejerna brukar finnas. Jag tog 

det som var av värde och drog. Det var några irakier som hjälpte mig, tog pengar emellan 

och sålde grejerna. Den nya Zeino var född. Det var över tio år sedan nu… (Zeino)  

Zeino fortsatte att göra inbrott uppe i Norrland. För att kunna förflytta sig tjuvkopplade han 

bilar. Han visste att det var olagligt, men han betraktade inte det som fel då hans 

valmöjligheter var små. Efter ett år kunde Zeino flytta till Stockholm och hans nya livsstil 

följde med. Maktkamper mot statsmakter behöver hos individen inte alltid reduceras till ett 

land. Klart utvecklas de mer vitt i länder av förtryck men kampföringen mot statsmakten är 

inte knuten till en given politik eller regering. Målet i sådana kamper är makten som sådan. 

Dessa kamper är omedelbara av två anledningar. I kampen kritiserar individen de av den 

offentliga maktens instanser som är närmast denne. Individen letar här inte efter den stora 

fienden utan efter den omedelbara fienden. Individen strävar heller inte efter att finna något 

slut på kampen. Dessa kamper är anarkins kamper. Anarkistiska kamper ifrågasätter 

individens status. Å ena sidan kämpar de för en rätt att vara annorlunda och understryker 

allting hos individen som får denna att verkar just individuell. Å andra sidan attackerar 

individen som för denna kamp allting som separerar individen från och bryter upp banden till 

samhället (Foucault 2000, 330). I Zeinos fall förs först en förklarlig kamp mot diktaturen i 

hans hemland, men denna kamp fortsätter även i det nya landet. Visserligen är hans liv nu inte 

utsatt för fara, men han blir inte riktigt etablerad i samhället och upplever ett utanförskap. 

Skulden för detta lägger han på den svenska staten då rättsordningen och staten representerar 

en makt som anarkismen vill bekämpa (Foucault 2000, 331). 

 

Allan  

”Det som lockade med kriminaliteten var kicken, pengarna och de riktiga vännerna. Sedan så 

har det ju varit väldigt mycket narkotika inblandat.” (Allan) 
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För Allan startade det med att han började umgås med ett gäng killar som gjorde inbrott för att 

tjäna pengar, han var då femton år. 

”Fördelen med att vara kriminell är att det ger personlighet, att man kan märka på vissa 

människor vad de egentligen vill och inte vill… Också att man utvecklas… Utvecklas på ett 

sätt som man inte skulle kunna göra annars.”(Allan) 

Allan uppskattar att han begick grövre brott ungefär fyra gånger i veckan och att han dagligen 

rökte marijuana. När han begick brott var han främst påverkad av det senare och alkohol. 

Allans föräldrar fick först reda på hans så kallat hemliga livsstil då han stulit en bil och voltat 

med denna då han dels inte kunde köra bil ordentligt och dels var påverkad. Han ångrar 

incidenten eftersom den var helt onödig och att han genom att göra den sårade sina föräldrar.  

De försökte snacka med mig, säga att det inte var bra. När de fick reda på att jag rökte så 

sade de att de också hade gjort det när de var yngre men att de såklart lagt av, att det inte 

fanns någon nytta med det. Min pappa sade att han också hade gjort dumma grejer men att 

det är bättre om jag lägger av. (Allan) 

Allan berättar om en gång som ”gått riktigt snett” och varefter han slutat med brott. Det blev 

helt enkelt för mycket med rättsprocesser och han såg också att det tog på hans föräldrar. Att 

det blev den gången som fick honom att sluta med mer allvarliga brott var att situationen 

snabbt fick en farlig vändning och att han då insåg hur lätt det var att tappa kontrollen och bli 

maktlös även som kriminell.   

Det var med två polare som jag brukade göra bryt med, som jag inte hade gjort det med på 

längde. Den ena ba ”I min lillsyrras klass finns det fett med grejer”. Så jag och en till, 

hämtade upp en tredje och åkte ungefär tio kilometer till en annan stad där det låg. Klockan 

två på natten - inte en ända bil. Vi hade sommardäck. Oturen kom, det var en snutbil 

bakom oss och den satte på blåljus. Dum som jag är och ska köra ifrån snutbilen som har 

hundra procent bättre väghållning på enfilig väg. Jag såg en långtradare där framme och 

körde om honom och snutbilen hamnade bakom, men det fanns inget ställe att stanna och 

springa in på. En där bak blev nojjig och ba ”Stanna!”, men jag sade att vi redan hade gjort 

upp att inte göra det. Jag hade planerat att komma till min hemstad och gitta från bilen.  

Snubben i baksätet flippa ur, fick psykos. Började prata om sin mamma, en människa som 

hatar polisen och hatar folk som golar! Helt sjukt! Jag hotade de allt vad jag kunde och de 

lovade. Jag saktade ner och stack ut. Det var tre snutbilar bakom, de tog ut hundarna. Jag 
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fick försprång på ca 25 meter, sprang ut i farten och bilen fortsatte med det andra två. De 

fick inte upp bilen och han var tvungen att gå ut på andra sidan och hundarna tog dem. 

Men jag kom hem i alla fall och ringde mina polare och sade att om inte jag ringer er 

klockan tolv så sitter jag och då har den och den golat. Det var det som var så jobbigt att 

veta, att deras psyke var så instabilt. Hade man vetat så hade man aldrig gjort det. De 

gaddade senare ihop sig, sade att de trodde att jag hade körkort och att jag tvingat dem. I 

det här rättssystemet så tror de på en massa skit och jag blev dömd för kidnappning och 

övergrepp i rättssak. Ena som satt bredvid mig var åtalad för bilen, men inte den tredje 

jäveln – han satt som brottoffer. Typ snackade skit och sade att han är fett rädd för mig. Att 

han inte kan äta eller sova för att han är rädd för mig och att han skulle ha 16 tusen för 

psykiskt lidande. Jag har en oplockad gås med honom, han kunde ha sagt att han bara 

trodde att jag hade körkort och inte att jag kidnappat honom. Jag fick senare gå till snuten 

och skriva på papper om besöksförbud, jag fick inte gå nära honom. (Allan) 

 

Sammanfattning av kapitel 

Enligt Foucault ska makten undersökas i sin minsta beståndsdel och man bör sträva efter att 

förstå hur exkluderandet av gällande regler blir till en process. Undersökningen börjar i 

barndomshemmets och skolans värld. För vissa intervjupersoner är det i hemmet som det 

råder obalanserade styrkeförhållanden, emedan för vissa finns svårigheterna inom skolans sfär 

eller till och med i båda. Intervjupersonerna upplever också ett behov av att erhålla en given 

och fast identitet. Att omkullkasta rådande styrkeförhållanden samt att få en stark identitet 

bidrar till att individen utvecklar strategier för att nå sina mål, dessa behöver inte vara starkt 

uttalade men har oftast ett mål. Strategiernas gemensamma nämnare blir i slutändan 

kriminalitet. 
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Förhållningssätt till samhället och opponenter 

Att undersöka förhållningssättet till lagstiftaren och det offentliga är av intresse då 

intervjupersonerna genom att begå brott för en kamp mot det offentliga samhället och 

opponerar sig mot den gällande samhället. Foucault fördömer egentligen tankar om den 

”härskande klassen” men förnekar inte att det finns en klass som intar en privilegierad plats 

som genom olika strategier får igenom sin vilja och vinner segrar. Polisen, lagstiftaren men 

också den så kallade överklassen eller de ekonomiskt mer välbärgade kan ses som en sådan 

(Hörnqvist 1996, 43). Visserligen finns det en möjlighet för en ”härskande klass” existens, 

men denna föder också en opponent med vilja att utmana och göra motstånd – den kriminella. 

Att de ekonomiskt mer välbärgade också hamnar i fiendeledet har även enligt min åsikt att 

göra med att de innehar en tillgång som intervjupersonerna tidigt i barn- och ungdomen 

konstaterat är en maktresurs – nämligen pengar. Enligt Foucault bör man dock inse att det 

varken är de som fattar de viktigaste besluten eller kontrollerar statens maktorgan som styr 

samhällets maktnät. Detta då samhället består av en mängd olika maktrelationer där bara en 

mindre del kommer att kunna kopplas till den ”härskande klassen.” När kopplingen ändå görs 

har den alla de tidigare styrkekamperna som grund. På så sätt kopplas de mindre 

styrkerelationerna till det enorma maktnät som ligger över samhället. Det är på grund av 

denna koppling som jag anser att intervjupersonernas förhållningssätt till det offentliga viktigt 

att redogöra för. 

 

Normer 

Foucault anser att man för att kunna studera det normala också måste undersöka vansinnet. 

Enligt sociologen Albert K Cohen är avvikande beteende just att man bryter mot normativa 

regler och att man då genom att studera detta avvikande beteende också studerar det konforma 

(Rolfson 1994, 37). Jag ser inte kriminalitet som ett vansinne, mer som ett beteendemönster 

som används för att det gjorts till en rättfärdigad sanning och därmed en egen gällande norm 

eller som ett uttryck för förhållningssättet till makt så som definierat av Foucault. Jag väljer 

våga hävda att man för att kunna studera det avvikande beteende också måste konstatera 

normbrytarens förhållande till det normerande. Norm och det avvikande är två av varandra 

beroende begrepp som enligt min mening inte kan undersökas enskilt och måste ses i 

förhållande till och i förståelsen utav varandra. Normbrytarens egna normer kanske är 

annorlunda från det omgivande samhällets, men då de för samhället ter sig som hotfulla blir 
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de användbara på så sätt att de förstärker de gällande normerna (Svensson 1993, 48). Det är 

först när de gällande normerna utmanas som man ser vilka normer som den disciplinära 

makten vill ha kontroll över. Modern maktutövning bygger på normen och ju mer precist 

makten legitimerar normen desto mer klar och synlig blir avvikelsen (Svensson 1993, 58). 

Jag tycker att det är helt ok att göra det på det sättet fast de tycker att det är fel men jag har 

också tänkt att jag ska bara göra det en viss period och jag ska se till att de inte kommer att 

råka för illa ut och de kommer att få betalt för det även om det inte blir i cash. Jag är ingen 

elak person även om svensk lag och samhället tycker att jag är det. Även om det som jag 

tillför samhället inte anses som en bra grej så är det bättre att jag gör det än att någon 

kommer från utlandet och gör det. Vare sig det är stöld, tillhandahållande, tillverkning av 

narkotiska preparat. Allt som de anser att organiserad brottslighet sysslar med så anser jag 

fortfarande att det är bättre att jag gör det än någon som kommer från utlandet. För att mina 

pengar kommer att tillfalla det svenska samhället i slutändan i alla fall. Men alltså det är ju 

en sak att göra så och försätta sig i en brottsvågsituation i sitt liv, den är inte helt 

”okostsam” för dig själv psykiskt och fysiskt. Du väljer att sälja dig själv jävligt billigt en 

kort tid i ditt liv som gör att du kommer att kunna leva ett rikare liv psykiskt, fysiskt och 

själsligt. (Axel)  

Intervju personerna tycker oftast att det inte är alla brott som är fel och kriminella, de tycker 

att de brott de själva begår oftast kan rättfärdigas och i grunden inte är fel. Man pekar många 

gånger på det att man ändå återinvesterar pengarna i det svenska näringssamhället. 

Jag måste också påpeka att själva begreppet kriminell är starkt problematiserat i fråga om 

norm och dess motsats. För vissa är kriminalitet normbrytande, medan det för andra individer 

är normerat, en del av en given vardag och en legitimerad kultur. Emedan kriminalitet för ena 

parten står för utanförskap är det för den andra förknippat med status. Många gånger ges ett 

begrepp definitioner och innebörd i förhållande till sin dikotomiska motsats. Men vad avser 

kriminalitet är detta begrepp, i sin egenskap av normbrytande och identitetsskapande strategi 

för maktövertag, högst mångtydigt och ambivalent. Inte allra minst för att dess dikotomi inte 

går att utpeka då kriminalitet som fenomen verkar normbrytande, men normer varierar väldigt 

högt (Re los Reys & Martinsson 2005, sid 21). Vem är den kriminelles motpol? Och vilka kan 

ingå i ett dikotomiskt par med de kriminella? Här blir jag tvungen att föra att hypotetiskt 

resonemang byggd på egna erfarenheter och uppfattningar. Väldigt lätt ställer man till 

exempel jurister, domare, politiker, åklagare och polis som motpart till den kriminella 
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världen. Men man får inte glömma att de kriminella för en jurist många uppenbarar sig i form 

av klienter och domarens jobb är att matcha den begångna gärningen mot brottets subjektiva 

och objektiva rekvisit. Även om politikern jobbar för ett välfungerande samhället, åklagarens 

arbete går ut på att fälla den åtalade och polisen i sin dagliga verksamhet jobbar mot 

brottslingen så kan dessa knappast ses som kriminalitetens motsats. Man måste också tänka på 

att ett begrepp kan interveneras av andra med en stor variation av slutresultat i form av 

mångtydiga sociala positioner och varierande identiteter. De kriminella och det omgivande, 

offentliga samhället är på dessa grunder inte varandras motpoler. Man bör istället se deras 

inbördes relation som ett kulturelltsamspel om normernas gränser. Det blir därför viktigt att 

först undersöka hur normerna förskjuts för att sedan utgöra en gemensam kategori mot en 

större skala av opponenter (Re los Reys & Martinsson 2005, sid 21-22). 

 

Egna normer  

Enligt intervjupersonerna är det inte ett fenomen som bara kan tillskrivas dem att de har sina 

egna normer, de anser att dessa egna normer kan förekommer också på alla nivåer i samhället. 

En kriminell person kan vara vem som helst. Det är nog få som inte skulle kunna tänka sig 

att stjäla, kanske en religiös person. Eller alltså vissa präster baxar, de anser sig ha rätt att 

göra det. Alla människor kan nog tänka sig att göra någonting, att stjäla. Skillnaden är att 

för vissa handlar det om en krona och för vissa blir det fem – att vissa tycker att det är fel 

och vissa rätt. Att vissa efter att de gjort de dem gjort sedan blundar för sanningen eller har 

en egen version av den. (Axel)  

Sanningen ska förstås som ett system utav av individen förbestämda procedurer av 

produktion, reglering och cirkulation av påståenden. Sanningen är vidare i en cirkulär relation 

förenad med maktens system. Makten är det som upprätthåller den egna sanningen (Foucault 

2000, 132). För att riktigt kunna studera individens ömsesidiga maktspel med samhället anser 

jag det vara viktigt att i Foucaults anda fånga upp samspelet mellan problemet med sanningen 

– vad som klassas som rätt och fel, problemet med makt som avser maktens figuration hos 

aktörerna och problemet med det individuella uppförandet och beteendet (Foucault 1988, 

243). Foucaults mening är att makt inte kan utövas om inte sanningens funktion får figurera 

genom makten. I vårt samhälle organiseras samspelet mellan makten och sanningen på ett 

speciellt sätt. Makten tvingar oss att producera en sanning genom maktens krav på sanning 
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och behovet av sanningen för att kunna fungera. Individen är tvungen att tala sanning, att 

erkänna sanningen och att sätta ut kriterier för denna. Sanningen produceras på samma sätt 

som tillgångar och för att nå tillgångarna måste individen också producera sanningen. 

Individerna är subjekt för sanningen på det sättet att individens sanning kan nedlägga lagarnas 

auktoritet (Elster & Hylland 1986, 24-25). Zeino anser att det som är rätt för honom, inte alls 

överensstämmer med vad som är rätt enligt samhället. Även han är väl medveten om 

motpartens sanning och har vid ett flertal tillfället laborerat med den till sin favör. 

Jag vet vad dem vill poliserna och domarna. De vill se ånger, ett offer som gör det han gör 

för att det är synd om honom. De vill inte ha riktiga Zeino. Så min advokat kör alltid det 

vanliga snacket om den stackars irakiska flyktingen med sina traumatiska upplevelser. Och 

visst är det väl så, men det där var länge sedan och jag har återhämtat mig. Jag ger dem 

bara en mer vinklad bild, som är rätt för dem och passar i deras process. Sedan tycker jag 

det jag tycker, vet det jag vet. (Zeino) 

Sanningen produceras i syfte att upprätta och styra ett fungerande samhälle, att kunna föra en 

maktkamp gentemot det fungerande samhället och kunna rättfärdiga sitt lagbrytande 

beteendet. Maktapparatens välkända sanning kan dock användas även av de som inte håller 

sig till den i syfte att få ett övertag i förhållande till den.  

 

Lagstiftarens behov av den kriminella enligt de kriminella själva 

Dagens rättssystem är lika involverat i de kriminella som de är i lagföringsprocessen. Ett brott 

idag signalerar för rättssystemet om existensen av ett farligt element i samhället (Foucault 

2000, 178). I detta avsnitt redogörs för hur de kriminella själva upplever sin roll i 

lagstiftningsprocessen med syfte att belysa hur detta synsätt också rättfärdigar de egna 

normerna. 

”Kriminell är bara ett påhittat uttryck för att kunna stifta lagar – annars skulle det vara 

anarki.”(Axel) 

Maktutövningen har som strategi att få en definition av fienden. Samtidigt som den senare bör 

vara så pass tydlig att man vet vad som ska bekämpas bör definitionen hållas vag så tvivel ska 

kunna finnas om inte fler är i bakgrunden (Svensson 1993, 49) och man på så sätt ska kunna 

legitimera övervakning. Här anser Axel, Ricardo och Zeino att den offentliga makten har ett 
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behov personer som dem. Även om de är hatade av poliser och den offentliga makten skulle 

inte dessa organ kunna ha en preventiv effekt om inte de hade de kriminella att visa sin styrka 

på. Lagstiftaren och polisen kan ses som en form av ”härskande klass” i Foucaults anda. 

Lagstiftaren och polisen har visserligen offentlig makt då lagstiftaren bestämmer reglerna och 

polisen säkerställer ordningen men dessa är i behov av den kriminelle på så sätt att en 

kriminell opponent säkerställer de förstas existens. Makten som lagstiftaren och polisen 

utövar är en form av sammanlagd verkan av strategiska positioner, då politiker erhåller fler 

röster genom att driva igenom vissa lagar och polisen använder dessa till att göra upp linjer 

för sitt arbete. Detta blir först synligt genom den verkan det får på den kriminella opponenten 

(Hörnqvist 1996, 43-44). 

Om det inte fanns kriminella så skulle ju inte polisen behövas. Tänk till exempel 

moderaterna som det går så bra för, de har satt in massa extraresurser – poliser överallt. 

Det gör de till hjältar hos folken. Hade de extra insatserna gjort någon skillnad i deras 

popularitet om inte de kriminella hade funnits? Nej, tyvärr… Maktfolket älskar att hata oss 

men glömmer sitt behov av oss. (Zeino) 

Kriminalitet och lagstiftning är i hög grad sammanhängande och beroende av varandra, de 

kulturella fundamentala premisserna avgör vad som ska lagstiftas emedan den kriminella 

kulturen eller de kriminella tendenserna i samhället pekar ut vad som behöver lagstiftas om. 

Lagarna styr samhället emedan kriminaliteten får makt över lagarna, även om denna makt är 

undantryckt och lagarnas utformning som stimuleras av kriminaliteten blir till ett försök att 

styra den. Enligt Foucault fungerar makt som en kedja. Makten är ständigt närvarande, ett 

nätverk där individen både projicerar makt och i samma stund blir underordnad den. 

(Foucault1988, 83-84). Lagstiftaren får inte nödvändigtvis makten genom lagstiftning och 

tvångsåtgärder. Makt skulle däremot vara om man fick den kriminelle att lyda lagarna. En 

förutsättning för makt är en möjlighet för individen att kunna vägra (Foucault1988, 76). 

 

Våldsbrott på svagare part 

Om en individ utövar förtryckande makt på en svagare part som inte har möjlighet till att 

försvara sig ses det inte som styrka utan snarare som en svaghet som inte kan ge någon status. 

Våldsbrott på individer i en svagare position ses som förkastligt. Men man skiljer dock detta 

från att bara vid enstaka tillfälle förgripa sig på någon svagare. 
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Visst, man har kanske gjort inbrott hos en gamling eller i början snott någonting men saken 

är den att man kanske inte har vetat att det har vart en gamling som har bott där eller så har 

man varit tvungen och gjort det lite diskret. Nu är jag inte i behov av att ta pengar från 

gamlingar. Men sedan så hatar ju också svenska gamlingar invandrare, så någon gång gör 

inte att man är en hemsk person. I mitt hemland hade jag aldrig tagit från en äldre. (Zeino) 

Man var ju barn när man gjorde det, alltså kanske ryckte väska från en gamling. Men vafan 

nu gör man ju inte sånt. O det var bara någon gång. Nu skulle det bara vara pinsamt, lite 

stört… Min mamma hade mördat mig om hon fått veta att jag ryckt väska från en äldre, 

hon är turk och enligt hennes religion ska äldre behandlas med respekt… (Ricardo) 

Pedofili däremot är alltid ett hatat brott, ett brott utan status som väcker avsky hos alla 

intervjupersoner. Här har alla intervjupersoner under någon del av intervjun självmant tagit 

upp brottet som en anomali mer än kriminalitet.  

En pedofil är inte en människa. Det är en nolla, han är ingenting. Han är inte kriminell, det 

är inte samma sak. Han ska dö. Han gör inte sin grej för att ha mat på bordet, han gör det 

för att han är sjuk – pervers. Förstör livet för andra. Det är sådana som polisen ska ta och 

ägna sig åt - åt folk som förstör liv och inte åt folk som försöker överleva i samhället. 

(Zeino) 

 

Våldsbrott mot likställd och självförsvar 

Våldsbrott gentemot en likställd part i form av hämnd är accepterat då återigen en svagare 

part tagit skada. Alla intervju personer säger sig tycka att det är legitimerat med självförsvar 

och våld om det finns ett rättfärdigande syfte. 

”Alla lagstadgade brott är i någon mening fel. Men samtidigt finns det en chans att tänja på 

det där om det finns ett gott syfte, även om det gäller tortyr och mord. I sådana fall där ens 

barn till exempel utsatts för våld, blivit kidnappade.” (Axel) 

Allan har på grund av nöd varit tvungen att slå tillbaka då han blev anfallen och indragen i 

slagsmål. Hos honom finns en stark frustration över samhällets sätt att hantera det faktumet att 

han varit tvungen att använda våld. Han beskriver situationen som att han stod mellan ett val 

att låta sig bli misshandlad eller slå tillbaka, det var en självbevarelsedrift. 
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Vi var ute och söp och träffade på nazister som höll på ”Sieg Hail” och grejer. De gick på 

min polare så jag sparkade ner en, sedan så vart min polare förbannad och slog på en. Det 

hände inte mycket av det. Men de hotade oss hela tiden sedan. Men en dag när vi gick på 

stan’ och var packade, jag hade en vodka flaska i innerfickan och det kom fram massa 

äldre nassar till oss och jiddrade med oss. Och bara för att jag hade bott i Stockholm så 

sade han att här tar vi lagen i egna händer och försökte hugga mig med en skruvmejsel. Så 

jag gick loss på dem med flaskan i bakhuvudet och slog sönder fejset så att han inte hade 

tänder kvar… Vi gick runt några timmar senare och sedan så kom snuten, de misshandlade 

oss fett. De ba lägg er ner och vi lade oss med händerna bakom huvudet. Jag var tyst, men 

min polare började säga jävla snutjävlar och jag trodde att nu kommer de att sätta knät i 

han lite hårdare. Men tro mig, de gick loss på mig ordentligt också. Det fanns vittnen till 

det här. (Allan) 

Simon och Ricardo är anser att om man själv eller ens närstående blivit angripna så är det inte 

ett brott att ge igen, man mer återställer förhållandet till hur det var innan – eliminerar hotet.  

 

Brott mot ekonomiskt mer välbärgade 

De ekonomiskt mer välbärgade kan som tidigare nämnt ses som representanter för ”den 

härskande klassen”, genom denna positionering anses de vara i överläge och inneha makt 

(Hörnqvist 1996, 43). Där det finns makt, finns också ett motstånd. Denna kamp övergår 

successivt till att bli till en kamp mot själva lagen och domstolarna vars uppgift är att tillämpa 

den för att senare övergå till en klasskamp (Foucault 1987, 318). 

Simon, Zeino och Ricardo anser att det även de gånger det handlat om svagare offer har det 

inte varit direkt farligt att begå brott mot personer som är ekonomiskt mer välbärgade eller 

kommer från rikare familjer. Man anser att det för dessa är så pass enkelt att skaffa tillbaka de 

saker man tar från dem att det inte spelar någon vidare roll. Det finns också en aggression mot 

de rika då dessa enligt intervjupersonerna inte fått utstå några maktkamper, inte tvingats begå 

brott, inte upplevt någon form av misär på grund av familjens ekonomiska situation. Ricardo 

nämner att trots att han växt upp i villa förort med en välbärgad far och mor så kämpade han 

ändå och tjänade sina egna pengar på brott. Simon uttrycker det enligt följande: 

Nej! Jag har aldrig fått dåligt samvete av brott. Alla har tjänat på det. När vi var små 

rånade vi personer på deras vespor, men vi rånade dem på ett fint sätt. Vi rånade ens aldrig 
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dem, vi tog bara deras vespor. Ok alla tjänar inte på det, men de vi tog de från var 

rikemanspersoner och sen så sålde vi dem till folk som egentligen inte hade råd med en 

vespa. De var bara snobbar, de är klart att de vart lessna om stackars snobb barnet blir av 

med sin vespa. Men kolla han parkerar sin vespa vid sin pappas Mercedes… (Simon)  

Zeino som gjort stora räder mot huvudstadens rikare förorter uttrycker ett stort hat mot 

”snobbarna.” Zeino menar på att de ser ner på sådana som han och att han genom att göra 

inbrott i deras hem inte bara tar tillbaka det som egentligen skulle ha tillhört honom, om 

samhället varit mer rättvist, utan också får en chans att ”spotta tillbaka.” 

Det var en gång som jag klättrade in och kollade efter grejer, fick med mig lite guld… Det 

var thailändska saker, tror att det var en sådan där thaihor gubbe som hämtat hit en 

thailändska. Det där är äckligt, gubbarna hämtar hit dem och tvingar dem göra vad fan som 

helst och klart att tjejerna vill. Därhemma är de ju prostituerade. Men de förtjänar ett 

normalt liv, inte smöra för svenne äckel. Sådana som tvingar sig på och utnyttjar gör mig 

arg… Men i alla fall, jag gör mitt och så kommer det en sådan gubbjävel och ba: ”Vad gör 

du här?” Så jag säger till han: ”Vad fan gör du här själv jävla svenne äckel?” Han ska inte 

komma till mig och säga vad jag får ta eller inte ta från hans feta villa. Han har ändå så det 

räcker och kan få ut det på försäkringen, men han ska komma och bråka den jäveln… 

(Zeino) 

 

 Brott som man ångrar 

Simon säger att han ångrar de brott som blivit kända för hans mamma och brott som lett till 

lagföring. Det Simon egentligen menar är att han inte ångrat att han begått själva brottet men 

ångrar att han genom att begå brott sårat sin mamma. Ekonomisk förlust är en annan klar 

anledning till varför intervjupersonerna ångrar vissa brott. 

Jag åkte med en polare som kände ganska tunga negrer i Husby, vi skulle få hjälp med ett 

hegge röka. Livsupplevelse för ett hegge. Så vi kom till ett svartgym, jag gick ner och jag 

var fett piss nödig. Det kom massa negrer från alla håll, jag vågade inte ens fråga om 

toaletten. Så mycket man gjort för att fixa knark förut. Vi skulle hämta röka en annan gång 

och precis innan vi kom upp från perrongen så kände min polare att det var knas och jag 

höll med. Vi skulle precis dra innan de kom och då fick jag en pistol mot huvudet, det var 
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en neger som kände på mina bollar. Men det slutade som tur var bara med att han tog 

grejerna och min våg. (Ricardo) 

På frågan hur ett sådant nederlag kändes svarar Ricardo att det är mest den ekonomiska 

förlusten som berört honom, annars är han van vid att vinna och förlora i den kriminella 

världen. 

”Jag var mest lack för pengarna, jag var ju där med min kompanjon så klart vi var chockade 

men vi hade loosat cash. Alltså när du blir rånad blir du mest lack över att ha förlorat cashen 

inte förnedringen eller någonting.” (Ricardo)  

Här finns en klar tendens till att ångra brott där ens strategi för att hålla sig undan inte riktigt 

fungerat och man har åkt fast. Då brottet misslyckats och styrkeförhållandet övergått på staten 

eller på den andra kriminella motparten.  

Pengar fick mig att må bra, men sedan kan du inte ta bort att kriminaliteten gav mig status. 

När jag gick i sjuan så var det brudar i nian som raggade på mig. Det blev mer att jag sket i 

skolan och fokuserade på pengar. För vissa grejer fick jag dåligt samvete, men inte direkt 

ändå. Mest när man torskat och gjort fula, äckliga grejer. Typ rånat äldre par. (Ricardo) 

Axel har vid ett tillfälle inte kunnat hejda sig och slagit en kvinna, någonting som han i viss 

mån känner är fel och kan ångra. Axel beskriver problemet här som att han inte gillar att tappa 

kontroll över situationen. När han väl litar på folk och ”blottar sig själv” vill han aldrig bli 

sårad, han hamnar i ett emotionellt beroende som ger den andra makt över honom.  

Aldrig ångrat mig då jag inte skadat någon som inte har förtjänat det. Även om jag slagit 

någon och sedan ångrat mig så har det en helt annan grund till varför jag ångrat mig… Det 

har varit för att jag borde ha vetat bättre… För att hon var tjej… Jag vet inte vad hon hade 

gjort egentligen. Men hon hade gjort slut i alla fall. Det vart några smällar. Hon betedde sig 

på ett idiotiskt sätt. Men det gjorde ingenting, vi är kompisar nu. Och hon fick mer stryk 

allmänt av sina föräldrar än av mig den gången. (Axel) 

 

Synen på lagstiftningen  

En naturlig dikotomi till kriminalitet kan tänkas vara lagstiftning. Lagarna ger oss juridiska 

regler att rättas oss efter, för att samhället ska kunna fungera på ett ordnat sätt. Men vem, och 
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hur definierar man det avvikande och lagbrytande? Enligt Cohen är straffrätten och juridiken 

en kulturell faktor i samhället då de fundamentala premisserna som vetenskaperna ligger på är 

antagandet om verkligheten och människans natur (Rolfson 1994, 37). Howard Becker tar upp 

den moraliska aspekten hos lagarna och ser denna som ett intresse hos vissa initiativtagare 

med moraliska motiv. Becker ifrågasätter att de som stiftar lagarna verkligen alla gånger 

representerar samhällets värderingar utan är mer att se som uttryck för egna intressen och som 

försvaras genom de lagstiftande individernas möjlighet till makt (Rolfson 1994, 38). 

De som gör lagarna är ju också människor, de kan ha ett fuckat sätt att se på verkligheten. 

Vissa är hatiska, som mot till exempel porr. Det har inte alla gånger att göra med att de vill 

skydda några moraliska intressen, de vill verka bra inför resten att alla frigida och 

impotenta. Eller kanske har de en syn på moral från 1500-talet… Eller så kanske de till 

exempel hatar invandrare, låtsas att utåt att de älskar dem men så fort de får chansen så 

klämmer de in en och annan lag som sätter dit typ flyktingarna. Det är godtyckligt som du 

kanske förstår. (Zeino) 

Intervjupersonerna sammanlänkar många gånger polisen med lagstiftningsapparaten, men 

med tanke på att det är genom polisens åtgärder som intervjupersonerna upplever 

lagstiftningens verkan är detta inte vidare konstigt.  

”Snuten tolkar lagarna som de vill, som det passar dem. Så lagarna blir ju fucked up i 

slutändan.”(Ricardo) 

Även här anser alla enhälligt att det sker en felprioritering vad gäller straffet på vissa 

humanbrott kontra ekonomiska brott och brott mot narkotikalagstiftningen. Man ser också 

staten som ett hycklande organ. Axel uttrycker det enligt följande: 

Om man ser på lagar kan jag göra dig riktigt ruinerad och få tre års fängelse, medan om jag 

skulle ha 50 heroin så får jag ett maxstraff på 14 år. Vad anser du är riktigast egentligen? 

Det behöver inte vara just heroin. Tänk bara narkotika, de lagarna, de straffen är mycket 

hårdare än om jag går in och förstör en massa människors liv. Om man håller på med 

narkotika, kanske medicinskt syfte, tänk hasch som är en soft drog så fattar jag inte varför 

de har så hårda straff på det med tanke på att det inte är direkt någon terroristgrupp som 

tjänat. Sjukt att det är så höga straff på eget tillverkat och eget bruk. Och att just eget bruk 

ska vara kriminellt? Om jag har odlat det i Sverige, inte tillhör någon direkt organisation 

och ska dömas lika hårt som till exempel en terrormisstänkt medhjälpare. Så länge jag inte 
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håller på med någon drog som är människoförändrande. Om du sitter och röker cannabis 

hela dagarna, så lider du inte direkt av att sluta. Du kanske bara är seg två veckor. Ingen 

frossa, ingenting. Men om du skulle få en ren vecka på alkohol skulle du känna att dit liv är 

slut och det tjänar staten på! (Axel) 

Zeino anser att lagstiftningen är utformad så att du kan dras med vissa brott längre om du ser 

till att ge staten ”små portioner av det den vill ha.”  

Jag såg ett reportage om en hora en gång som pröjsade pengar till staten, hon menade att 

den dåvarande statsministern var hennes hallick. Och vaddå, det är ju sant. Staten hatar ju 

porr och sådant men ändå så tar de emot pengar av horor. Det är brottsligt att köpa horor 

men det är lagligt att ta skatt från horpengar. Hur funkar det ihop? (Zeino) 

Också Simon pratar om detta vad gäller hans ekonomiska verksamhet. 

”Så länge man skattar lite, bjuder lite på sig själv så låter de en vara ett tag om man har eget. 

Annars är de på en som iglar och suger ut. Kan du förstå att en egenföretagare ska behöva 

skatta 65 % av vinsten. Lagarna är gjorda så. Vem är det som är kriminell egentligen?” 

(Simon) 

 

 Upplevelser av lagföringsprocessen 

Alla intervjupersoner förutom Simon upplever att den svenska lagföringsprocessen antingen 

diskriminerar eller är ämnad att fungera som ett statuerande exempel för resten av omvärlden. 

Det senare gör att det som är bäst för individen ifråga eller individens rehabilitering faller i 

skymundan. Individen, med sina särskilda behov, faller bort och därmed anser intervju 

personerna att själva individens vilja att rehabilitera sig försvinner då ingen ändå tror på 

honom.  

På frågan vad Axel skulle vilja ändra på svarar han enligt följande: 

Ingenting. Men synsättet är fel. Sättet som en åklagare och domare ser på saker. Försöker 

sätta dit en person så kraftfullt så möjligt. Personen skulle kanske istället få behöva låna en 

halvmiljoner för att kunna starta ett eget företag. Jag kostade 1, 2 miljoner när jag satt inne 

sista voltan. Om jag hade fått 1, 2 miljon för att kunna utbilda mig eller att starta eget så 

hade det nog gått annorlunda. Och då kanske jag inte hade behövt begå småbrott som jag 
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gör nu. Men jag vet inte hur man skulle kunna utforma ett sådant system. Men det kan 

fungera? (Axel) 

Lagstiftningens brister återspeglar sig självfallet i lagföringsprocessen där den också blir 

synlig och kännbar för individen. Också här är den omfattande kritiken att det offentliga inte 

tagit ordentlig hänsyn till individens obefintliga valmöjligheter. Intervjupersonerna anser att 

om man väl blivit klassad som kriminell så blir man inte längre trodd, då antas man alltid 

begå brott och blir sällan trodd. 

 

Tankar om den svenska polisen 

Alla intervjupersoner tycker att polisen felprioriterar sina insatser. De brott som 

intervjupersonerna anser har företräde är brott begångna mot staten emedan brott mot den 

enskilda människan faller i skymundan. De gånger som intervjupersonerna varit i behov av 

hjälp från polisen har de av olika anledningar, som anges av intervjupersonerna vara 

diskriminering på grund av tidigare kriminalitet, etniskt ursprung och felprioritering av 

resurser, aldrig fått den hjälp de behövt. Ricardo berättar följande om en gång då polisen gjort 

razzia hos honom: 

När de gjorde razzia och drog runt mig i handfängsel för att kunna sätta fast mig och efter 

att ha släpat mig genom hela vardagsrummet fattade de att det inte gick att sätta fast i det 

elementet. Sedan så förhörde den subban mig och frågade vart jag hade köpt mitt pass. 

Trodde att jag var fuckin flykting eller någonting. (Ricardo) 

Tre av intervjupersonerna anser sig ha blivit utsatta för polisövergrepp, men två av dessa har 

struntat i att göra någon anmälan av den anledningen att man varit säker på att man inte skulle 

ha blivit trodd. De anser att poliserna alltid backar upp varandra och att det ska till väldigt 

mycket för att en polis ska bli dömd för tjänstefel. Med den teoretiska kunskapen i 

bakhuvudet har de avstått från att föra process. För Allan som haft rättegång och där hans 

anklagelser mot polisen inte uppmärksammats det minsta berättar följande:  

Jag väntade på rättegång och vad händer då? Jag firar med mina polare att jag fått komma 

ut så kommer det en vit Merca mot mig och så kommer ”offrets” storebröder och började 

attacker mig och jag blev tvungen att försvara mig och det gick bra ändå och sedan kom 

mina polare med knogjärn. Vi ringde snuten för att vi inte ville ha bråk och vi villa att de 
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skulle se att det inte var vi som höll på. Och när snuten kommer och förklara situationen 

och visar på Mercan så säger de: ”Vi ska inte ta någon era jävla svartskallar”. De kollade 

inte ens bönderna, jag vet inte vad det var. Det är nog det att de hatar utlänningar för någon 

hjälp fick vi inte. De drog på sig sina skinnhandskar och sade att de skulle börja kolla oss 

istället så vi drog. (Allan) 

Den incidenten har gjort att Allan utvecklat en taktik vad gäller polisen och det allmänna, han 

har visserligen nästan helt slutat att begå brott men vid möte med polisen känner han ändå att 

han måste spela med i en linje som är önskvärd av honom. Han säger att han i framtiden 

kommer att ha svårt att vända sig till polisen och han tror sig heller inte få någon hjälp heller. 

Axel däremot har inte varit med om något specifikt maktmissbruk, även om han starkt håller 

med om att polisen borde prioritera sina insatser bättre som att till exempel hindra folk från att 

skada svagare. Han understryker att ett samhälle utan någon polisiär makt skulle kollapsa. 

 

Kriminalitet – ett sätt att försörja sig  

Alla intervjupersoner, förutom Allan som huvudsakligen slutat med kriminalitet, försörjer sig 

nästan enbart på att begå brott av olika slag. Ricardo rättfärdigar sin livsstil med att det är ett 

funktionellt sätt för honom att försörja sig: 

Det är mitt sätt att försörja mig. Alltså jag har haft kontorsjobb där vid plattan, du vet i de 

där höghusen. Men det slutade med att jag slängde plattskärmen på min chef. Det funkar 

inte riktigt att någon ska bossa över mig. Nu har jag väldigt flexibla tider, det kriminella 

yrket är som gjort för mig. (Ricardo) 

Man anser också att den kriminella livsstilen kan rättfärdigas genom att man på ett eller annat 

sätt återinför pengarna in till samhället. På så vis anser man att man gör samhället en tjänst 

även om sättet man gör det på inte alltid accepteras av samhället och man är medveten om att 

det i viss mån är fel. 

”Brottet i sig vet jag väl att det anses vara fel. Men varför begår jag ett brott ingen ser? För att 

jag själv tycker att det kanske inte är helt ok, men de pengar jag tjänar ger jag tillbaka till 

samhället även om de inte vet om det.”(Axel) 

Då jag frågar Axel om vad han anser om sina möjligheter till en hederlig livsstil avfärdar han 

frågan genom att säga följande: 



46 
 

Men jag kommer inte att behöva den – den här hederliga livsstilen. Kriminalitet är min 

livsstil, den jag är och mitt sätt att försörja mig. Mina rörelser drar in pengar! De är sköna! 

Det som drar in pengar är bra. Den rörelse jag har, som gör att jag har råd att betala hyran, 

tycker jag inte på något sätt är fel. (Axel) 

Zeino säger att han måste vara kriminell för att kunna försörja sig. Han säger att han provat 

jobba, provat att öppna eget men att ingenting i slutändan funkat. Även om han mottagit 

socialbidrag har han fortfarande ägnat sig åt omfattande brottslighet. Enligt honom för att 

försörja sig, men om man definierar det mer noggrant har det varit för att kunna upprätthålla 

en dyr livsstil: 

Jag måste göra brott för att ha råd med allt, tjejerna älskar plånböcker. Jag kan ju inte gå 

till Spy Bar utan att bränna pengar, hur skulle det vara? Man måste ju leva. Det händer att 

jag slösar tiotusentals kronor per kväll. Men tjejerna älskar Zeino! Jag skulle inte kunna 

leva utan de pengar jag gör på brott. Det skulle inte gå, ingen kan försörja sig på soc. 

(Zeino) 

 

Droger 

Droger är en ständigt återkommande faktor. Flertalet brott som begåtts i ung ålder, innan de 

blev ett sätt att försörja sig helt och hållet gjordes under påverkan av olika typer av droger. 

Den enda som inte använder droger är Zeino, han dricker visserligen alkohol men 

alkoholkonsumtionen har mer att göra med att han vill visa status när han är ute på krogen. Ju 

mer alkohol han handlar, till sig själv och vänner, desto mer välkommen blir han på 

innestället. Alla andra intervjupersoner har som sagt mer eller mindre tagit tunga droger i sin 

ungdom. Men man vill inte prata om drogerna i form av ett beroende, man upplever droger 

som kul och tar dem nästan dagligen men poängterar att det är man själv som styr och inte 

drogerna. Att erkänna att drogerna styrt skulle vara att tappa makt. 

”Jag var inte beroende, om vanliga människor ser det som ett beroende så får de väl göra det. 

Jag har sett kompisar som blivit beroende och gjort helt knäppa saker, men för mig är det en 

lifestyle och jag väljer själv att ta eller inte att ta droger.”(Allan) 

Droger var någonting som var förknippat med kriminaliteten. Först gjorde man brott och tog 

droger lite ibland, man märkte att man vågade mer och det kändes lättare. Sedan 
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sammanlänkades kriminaliteten med drogerna, det blev mer att man underhöll sig med brott 

när man tagit droger. Inte heller idag anser sig intervjupersonerna vara beroende. Många 

tjänar också pengar på att distribuera narkotika och anser det i sig inte vara så fel, återigen så 

länge pengarna återinvesteras i det svenska samhället anser man att droger inte har en någon 

omfattande skadlig effekt och att droger bara är ett icke accepterat sätt att göra pengar på.  

Du köper och distribuerar narkotika, narkotika som redan finns i Sverige och brukas. Om 

du kan göra pengar på det ett tag om du vill få upp din business så är det sjyst. Men det 

funkar inte alltid. Man kan inte leva öppet på droger. Visst droger är skönt, men droger 

sägs förstöra människors liv. Men jag vet inte om det verkligen gör det, alltså om det skulle 

vara lagligt... (Axel) 

 

 Organiserad brottslighet 

Kriminalitet blir till ett sätt att skaffa sig tillgångar. Vare sig det handlar om övertag i 

styrkeförhållanden, ett sätt att locka det motsatta könet, ett sätt att kunna vara ekonomiskt 

oberoende. Det som intresserar mig då är hur lång den kriminella strategin kan sträcka sig 

som en maktfaktor? Är det på så vis att ju mer systematiska brott som begås och ju mer 

vänner man får genom kriminalitet så växer också ens abilitet att skaffa sig tillgångar och man 

får lättare övertaget i maktkamper? Ett svar på det här kan vara att se hur intervjupersonerna 

förhåller sig till organiserad brottslighet i form av kriminella gäng. Alla intervjupersoner 

berättar att organiserad brottslighet förekommer inom fängelsets värld. De berättar att det för 

många människor kan ses som en trygg tillflykt, man kan inte riktigt försvara sig själv och 

vänder sig därför till en organisation för beskydd. Man gör det i grunden för att få makt 

genom att slippa underlydnad men den största nackdelen med att vara medlem i ett kriminellt 

gäng är just att man vare sig man vill det eller inte blir andra personers undersåte.  

Om jag hade varit med i ett kriminellt gäng hade jag haft personer som hade suttit sig på mig. 

Jag gör det jag vill göra och är man med i ett gäng är det andra personer som pressar dig att 

göra saker.”(Axel)  

En annan nackdel är att man genom att vara med i ett kriminellt gäng också ger ifrån sig 

ekonomiska tillgångar i och med att man då tjänar pengar till gänget och inte till sig själv. 
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Alltså han var sugen på att värva mig ett tag… Han skulle skydda mig. Jag kände redan 

folk från utifrån som var med i Warewolf Legion. Men jag gick inte med dem, jag behöver 

inget namn för att tjäna pengar. Och går man med där får man ge ifrån sig pengarna. Jag 

behöver ingen som försöker ta mina pengar. (Ricardo) 

Även Simon är av den åsikten att han varken vill ge ifrån sig makt eller tillgångar och att man 

genom att dra kriminaliteten för långt går miste om det man först började sträva efter. 

”Nej, aldrig… fatta att vara med i en sådan (åsyftar motorcykelgäng). De tar procent på det 

man gör, man får bara lite, det är inte min grej. Jag vill inte bli så kriminell…”(Simon)  

 

Sammanfattning av kapitel 

Intervjupersonerna anser att lagstiftaren är i behov av personer som dem för att kunna sätta ut 

gränserna för rätt och fel. Men de är kritiska till hur lagarna är utformade och menar att det 

sker en felprioritering. Bristerna i lagstiftningen blir kännbara för individen genom 

lagföringsprocessen. Intervjupersonerna har många gånger andra värderingar än det 

omgivande samhället och lagstiftaren. De anser också att olika människor kan ha varierad syn 

på normer. Offensiv maktutövning i ett styrkeförhållande där ena parten har en alltför svag 

ställning anses inte ge den starkare parten några statusförmåner. Men brott mot ekonomiskt 

mer välbärgade anses som ok då dessa anses befinna sig i överläge. Intervjupersonerna ångrar 

de brott som gjort att de åkt fast och där närstående också drabbats av vetskapen om att 

intervjupersonerna faktiskt begår brott. Kriminalitet är för intervjupersonerna ett sätt att 

försörja sig och de anser att de inte gör något fel då de återinvesterar pengar i det svenska 

samhället. 
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Fängelset 

För att kunna få en ordentlig blick över hur kriminalitet blir till en faktor för identitets- och 

samhörighetsskapande bör man undersöka fängelsesfären (Sandström. Intervju med B. 

Svensson). Foucault konstaterar att lagen har till uppgift att definiera överträdelserna, att 

straffapparaten har till uppgift att bekämpa dem och att fängelset är det undertryckande 

redskapet för denna kedja. Hans starka mening är att förloppet är ett misslyckande. Enligt 

honom har fängelsesystemet bara lett till att kriminaliteten bevaras (Foucault 1987, 315-316). 

Den stora kamp som intervjupersonerna i dagens läge för är den mot staten. Staten o sin sida 

vill självfallet få brottslingarna att sluta begå brott, bland annat genom olika former av straff. 

Genom att utsättas för den offentliga makten är tanken att den kriminelle ska ändra sitt 

beteende. Detta fungerar inte alla gånger och fängelset är en institution som klart illustrerar 

detta nederlag. Men man får med detta ställningstagande i åtanken påminna sig om att 

maktens existens och förflyttande inte på något sätt omkullkastar rollerna ögonblickligen. 

Som ett motstånd, präglat av egna normer, begår den kriminelle fler brott och begår dessa till 

och med i fängelset. Staten har många gånger svårt att kontrollera dessa brott och de förblir 

osynliga. Staten blir utmanad, men tappar inte all makt för det. Trots att maktrelationer är 

lättrubbade och instabila kan de rörliga elementen sammanfogas till ett mer stabilt 

maktfenomen. Staten är av denna anledning en mer kraftfull motopponent än föräldrar, lärare 

och klasskamrater som individen någon gång växer ifrån. Kriminaliteten innanför fängelsets 

murar är nyttig för maktapparaten på så sätt att den hålls inom ett kontrollerbart område och 

en stämpel av kriminalitet utpekar också de individer som inte ses som önskvärda i 

samhället(Foucault 1987, 310). Fängelserna blir till förvaringsplatser för den lagförda, 

normbrytande befolkningen (Sandström. Intervju med B. Svensson). Då fängelset producerar 

en sluten, åtskild och till och med nyttig laglöshet är fängelsestraffet enligt Foucault 

kriminalitetens livskraft. I statsapparaten hittar den kriminelle en ständig opponent att kampa 

mot och i den kriminelle ser staten underförstått en kategori som den kan illustrera 

maktutövning på. Dessa är således beroende av varandra. Bakom vägran att lyda lagarna kan 

man urskilja kampen mot de som utfärdar dessa i enlighet med sina egna intressen. Foucault 

anser att fängelset möjliggör och uppmuntrar uppkomsten av en miljö av förbrytare som 

uppträder solidariskt och lever i en hierarkisk ordning. Inom denna sfär läggs också de första 

grundpelarna för framtida brott. Foucault räknar upp fängelsets forum, bland annat verkstäder, 

rastgårdar, celler och menar att det är i dessa utrymmen som de unga brottslingarna skolas 

(Foucault 1987, 310).  
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Alla intervjupersoner har vid något tillfälle suttit i fängelse i Sverige och vissa även 

utomlands. För Allan var det visserligen en ungdomsanstalt och Zeino har erfarenheter av 

både fängelsevistelse och rättspsykiatrisk vård. Det som lett till att intervjupersonerna fått 

fängelse har varit bedrägeri, rån, bilstöld, misshandel och narkotikabrott. Så här berättar några 

av dem själva om brotten som lett till fängelsestraff: 

Jag skulle åka och hämta ett hekto amfetamin utav en snubbe på plattan och jag hämtade 

det. Åkte hem med det sedan, slog ut det till det dubbla direkt. Jag blandade ut det med 

dextrofen och sedan kreatin till sprutnarkomanerna – de som behöver lite extra. Jag gjorde 

trettio lax på det men lite vart nerspolat av min polare som fick psykos för jag testade det 

utspädda på honom. Alltså man måste kolla om det funkar. Han var ute och sprang i 

kalsonger och grejer. Och när vi hade sålt det så fort så fick vi ett erbjudande om Extasy, vi 

fixade det och blandade det med tabletter och min polare sköt det i armen för att testa. Jag 

blandade ihop det och min polare fixade med venen och körde in det. Men han var lite knas 

efter det, sitter väl fortfarande. Sedan så odlade vi svamp i lägenheten. Allt var fett kul. 

Sedan så kom polisen. Vi satt och skämtade ”Det är snuten, snuten… Vi kommer torska”. 

Vi gick ut för att rasta hunden. Och plötsligt så kom de från alla håll. Jag låg där på 

gräsmattan med hundens koppel i ena armen. De bara frågade ”Vilken nyckel går till 

lägenheten?” Jag sade att jag inte bor där och att jag inte vet. Så de sade att de skulle gå 

och testa och jag och min polare kollade på varandra och fattade att alla grejer låg på 

bordet – kreatinet också… Min hund satte de i hundstall medan de tog in oss. Min polare 

släppte dem men jag fick sitta där i fem dagar, istället för fyra som är det normala. De 

släppte min polare för att han var sjutton. När de släppte han hade han tio olika substanser i 

blodet. (Ricardo) 

Ricardo själv tycker inte att fängelsestraffet fått honom att ångra att han begått brott eller 

avskräckt honom från att begå fler. Hans fängelsevistelse har fått honom att ifrågasätta 

systemet och även lärt honom att inte blanda in för mycket folk. Riceardo blev dömd för 

narkotika men satt sedan på en statlig institution fylld av den. Axel, Simon och Zeino känner 

också att fängelsestraffet var mer utan en strategilektion för nästa kriminella gärning än ett 

moment där de kunde få lära sig att hederligt arbete kan löna sig. Foucault anser att staten 

gynnas av att försöka avgränsa kriminaliteten till fängelsesfären då det på så sätt blir lättare att 

kontrollera individerna. Det faktumet att man inte fokuserar på att bekämpa laglösheten inom 

fängelsets murar är att den är osynlig för resten av samhället och i det läget också mest 

drabbar den kriminelle själv eller de småkriminella som agerar utanför fängelset (Foucault 
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1987, 323). Efter fängelsevistelsen har alla intervjupersoner återfallit i brott och den största 

anledningen härtill anser de själva vara att fängelset och lagföringsprocessen visserligen haft 

en avskräckande effekt, speciellt Allan betonar detta, men att deras upplevelse av 

fängelsesystemet gjorde de mer benägna att begå brott då de anser att om inte ens staten kan 

upprätthålla lagarna inom fängelset och placerar de där så har de inte någon skyldighet att 

följa dem när de kommer ut.  

Jag kommer ihåg vad jag tänkte… Hatet som växte… Kanske mitt fel från början, men vad 

fan! De borde ju ha fattat, sett hur det egentligen låg till. Och om de tror att fängelset kan 

hålla kriminella från att göra grejer. Tänk efter vad ett fängelse egentligen är, en enorm 

konferensanläggning med en massa brottslingar som samlas och planerar. Ju mer brott du 

gjort, desto mer status. Så tror du att man bara sitter där och blir hederlig när man 

fortfarande tjänar på att vara kriminell. Vad är meningen? Om du inte var kriminell innan 

så kommer du i alla fall helt klart att bli det efter att ha suttit! (Zeino) 

Foucault skriver att fängelset och straffen i allmänhet inte är till för att få bort 

lagöverträdelserna utan syftet är mer att särskilja dessa. Straffsystemet administrerar 

brottsligheten, utmäter gränser för toleransnivån där vissa handlingar neutraliseras men vissa 

bekämpas (Foucault 1987, 316).  

Zeino berättar att han efter att ha åkt fast några gånger i början av sin kriminella karriär haft 

psykisk sjukdom som strategi under rättegången. Anledningen har varit att han då inte skulle 

få ett tidsbegränsat straff och trodde att han på så sätt skulle kunna korta ner tiden. Det som 

istället hände var att han fick tillbringa fyra år på anstalt.  

Jag hatar dem… Fick sitta fyra år med psykon. Hur tror du att man blir när man kommer 

ut? Missanpassad! Det var ingenting jag visar öppet men såklart så har det satt spår. Men 

vad tror de, att de rehabiliterade Zeino? Nej, tänk såhär istället… Jag fick fyra år på mig att 

tänka ut en hämnd. De fick leka doktor lite, snälla Sverige som hjälper psyksjuka 

flyktingar. Jag vet varför de höll mig. För att se bra ut utåt… Visa att de hjälper de som är i 

underläge… För att kunna ge fler snackare jobb… (Zeino) 

Bestraffningen i dagens samhälle är mer av ett moraliskt fördömande som utövas med hjälp 

av medicinska och psykologiska medel. De senare får på så sätt en ny form av individer för 

sitt behandlingsområde (Svensson 1993, 59). Rättspsykiatrin griper in då brott ter sig att begås 

anledningslöst (Foucault 2000, 178). Man kan lätt vid första anblicken ifrågasätta 
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nödvändigheten av Zeinos brott och brotten blir på så sätt oförklarliga för staten, det 

tillsammans med hans samstämmiga egna version och så klart andra bakomliggande faktorer 

kan ge en förklaring till varför Zeinos straff utformades som det gjorde. Axel instämmer i att 

interneringen ger folk arbetssyssla: 

Den som vet hur det är därinne vet också att det är en kriminell liten värld… Men svenskt 

sätt att se på brott? Man kan inte rättfärdiga sig på rätt sätt för att det anses smutsigt om 

man har gjort ett brott. Och alla vet vad smuts är, det är inget man vill ha och man vill göra 

sig av med det – så man blir satt bakom lås. Det är också en hel del personer som också får 

arbetssyssla som får arbete på grund av att man gör brott. Det är bra för staten, det är en hel 

del människor som tjänar på att hålla folk i förvar så det är helt ok för dem. Det som är 

synd är att folk ofta kan se att de behöver sitta där för att folk ska ha jobb. (Axel) 

Simon fick sitta ungefär en månad innan han fick rättegång och blev villkorligt frigiven. Han 

hade tillsammans med en polare kört en stulen jeep ner till Marseille, där jeepen skulle säljas. 

Simon anser att det var en total överdrift att gripa honom på sådant sätt som polisen gjort för 

det brott som han begått då, men att inte ens detta storskaliga tillslag gjort att han inte 

kommer att begå fler brott utan mer gjort honom helt säker på att staten hela tiden tenderar att 

felprioritera för att visa sin makt. 

På morgonen vid halvsex så stormade polisen vårt hotellrum, med rånarluvor och 

hagelbössor. Samtidigt som de smällde upp dörren, så bröt de upp fönstret och det sprang 

in fem poliser. Det var tur att jag inte sov på övre sängen, killen som sov där ryckte de ner 

Pang! på golvet. Sen gjorde de en snabbrazzia i rummet, hittade två par nycklar till bilar – 

en Volvo och en Mercedes. Medan de gjorde razzia låg vi på golvet, jag fick en hagelbössa 

i ansiktet och på dålig engelska förklarade han att om jag försöker något så kommer han att 

använda den. Sedan bar de ner oss först in i hissen, sedan ledde de oss ut och när vi kom ut 

var det fullt med poliser i lobbyn och de förhörde de som jobbade på hotellet. Utan 

överdrift så var det tjugofem bilar ute när vi kom ut från hotellet, i Sverige hade det 

kommit typ två bilar. Här var hela området avskärmat, det var specialstyrkan som hade 

kommit. Det dumma var att om de hade knackat på och frågat så hade vi helt klart kommit 

med. De frågade hela tiden ”Where your gun?” Trodde att vi hade vapen, var säkra på det. 

Vet inte vart de hade fått det ifrån. De plockade av mig min Breitling och alla smycken. 

Sedan åkte vi till en polisstation och där var det ganska lugn atmosfär, vi fick läsk – någon 

dricka. Vi satt bredvid varandra hela tiden och gaddade ihop oss, speciellt jag och min 
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polare. De hajade ju inte vad vi pratade om och sade till oss först på slutet, vi hann planera 

hela rättegången hundra gånger om. Efter att vi hade haft två-tre timmar på oss att gå 

igenom vad vi skulle säga under förhöret så förhörde polisen oss och då sade vi klart det ni 

hade planerat. Som vi hade bestämt att vi skulle säga om någonting skulle hända. Då var 

poliserna helt övertygade om att de skulle släppa oss, eller i alla fall mig eftersom den 

andra killen tog på sig allt. Det blev inte så. (Simon) 

 

Isolering 

Genom att isolera de kriminella från samhället och placera dessa i en sluten miljö bidrar 

fängelset till att skapa laglöshet. Isoleringen inom fängelset är en korrektions och 

förbättringsteknik med onödig stränghet (Foucault 1987, 311). 

”Det var kaos för mig. Blev bara mer asocial. Och det är kriminaliteten som göder min sociala 

förmåga. Det är det som är rätt för mig. Och om jag bara träffar mig själv? Vem ska lära mig 

vad som är rätt enligt samhället?”(Axel) 

Intervjupersonerna anser att fängelsestraff som innefattar isolering gör det svårare för 

brottslingen att senare anpassa sig till livet utanför då han successivt blir avvand vid 

omvärlden och dess sätt att fungera.  

Jag fick inte konakta någon, inte skicka brev. Jag var helt isolerad kändes det som. Tärande 

känsla. De tog mig i en fångtransport och skulle köra neråt i Sverige, på vägen plockade de 

upp kriminella. Det var en som var riktigt tatuerad, en fet kedja. Jämfört med mig som var 

en liten snorunge. Sedan kom vi fram till Göteborgstrakten, de släppte av honom i 

Hissingen och det var skönt. Vi körde lite till och jag blev avsläppt på Fagared. Det var 

inte så kul, det frustrerande var att man inte kunde kontakta folk. Eller efter några veckor 

fick jag skicka brev. Det finns tre avdelningar där, en öppen anstalt där de fortfarande får 

gå i skolan och bara blir inlåsta på kvällen – fritidsgården. Sedan så finns det en annan 

avdelning – Granliden med taggtråd och hönsnät. Sedan så fanns det en LSU avdelning, 

det är inte längre soc. som bestämmer utan staten. Och det var där jag hamnade för att de 

inte hade plats på det normala stället, fick sitta en vecka med de där människorna. Det var 

som ett ungdomsfängelse, med flippade människor som typ hade mördat folk. Att inte 

kunna få ha kontakt med några normala människor var värst. Man blir inte en bättre 

medborgare bland mördare. (Allan) 
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Cellen 

Cellen är det utrymme som fången spenderar mest tid på. Samtidigt som han är isolerad från 

omvärlden är det här som han upplever en exponering av det privata och här som han saknar 

ensamheten. Interner delar många gånger cell och så klart har man ingen möjlighet att välja 

cellkamrat. Exponeringen av det privata är vid sidan av isoleringen någonting som upplevs 

som kränkande. 

Det var lite problematiskt där inne. Rummet är standard, liten brits med skumgummi 

madrass och kudde med ett skrivbord som sitter ihop med sängen. Det var en tv och 

klockradio på rummet, det var toalett på rummet. Det första jag kände var knas för att jag 

fick dela rum med en annan snubbe. Det var inte det att det var fel på han men man fick 

dela cell tills det skulle komma en ledig enmanscell, det är inte så trevligt att dela toalett 

med en helt okänd människa eller ligga och höra hur han runkar mitt i natten i sängen 

ovanför eller om han ligger och snarkar och fiser. Det är inte så att du själv har valt att bo 

med den här människan. (Axel) 

Zeino berättar här om hur han upplevt häktet på den utländska anstalten. Där fanns en ständig 

insyn och fången var beroende av vaktens goda vilja för att kunna använda toaletten. 

Det var en cell i betong, med betong upphöjning som en liten bänk längst den ena väggen. 

Det var tre väggar av betong, sen var det som ett bås. Det var en vägg som var helt av glas 

som det var en dörr i som också var av sådant där speciellt plexiglas. Och det var två starka 

lampor inriktade in i cellen och en övervakningskamera, så ingen fånge kunde sova. Alla 

toaletter var bara ett hål i golvet. Men jag har en förmåga att hålla mig. Det var häktet… 

(Zeino) 

Simon upplevde exponeringen som kränkande och stressande då han blev tvungen att utföra 

sina behov framför en annan människa. Men han är glad för sin sista cellkamrat genom vilken 

han fick beskydd i fängelset samt även mat och lite cannabis. En nackdel är att han skulle ha 

svårt att inte konsumera droger då han snällt blev erbjuden och då det faktiskt enligt honom 

underlättade hans tillvaro. Det skulle även i fortsättningen bli svårt att hålla sig ifrån 

kriminalitet då hans cellkamrat distribuerade cannabis till andra interner.  

När vi kom fram så blev vi inlåsta i rum med en till, tv på rummet. Ett hål i golvet så man 

kunde pissa och skita framför den andra, men det var en sådan där inslussning. Sedan låste 

de in mig med en till fånge. Och då började djungeltrumman genom fönstret. När han 
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öppnade fönstret så hörde man att alla fångar pratade med varandra genom fönstret och så 

snackade den andra killar genom fönstret med andra pers. Så satt min cellkamrat och jag 

och kollade på tv – på alla mangas avsnitt som gick. Under min tid därinne så såg jag alla 

mangas som gick att se, det var det enda de kollade på. Helt sjukt! Och meningslöst. 

Pschht hit och dit. Nästa dag förflyttades vi till vanliga celler och då fick jag sitta med en 

liten kines som var i min ålder, alla på den avdelningen var unga och små. Alltså under 

tjugo och de var alla mindre än mig och jag hade skägg också så alla undrade vad jag var 

för en jävel som hade kommit dit. Det var dag nummer fem på kåken som det hände, då 

hade vi toalett med dörr på rummet och handfat och ett litet kök med fyra spisplattor. Men 

han använde aldrig de tillsammans… Kylskåp på rummet, tv. Det såg ut som en ombyggd 

cell, alltså det var fortfarande en gammal cell, men ändå… Det var en chip-choppare som 

var ett år yngre än mig som satt för grovt rån. En gång i veckan lämnade han en väska till 

en som han kände och så fick han tillbaka en väska nytvättad. Han hade flyt den killen. 

Men så var det inte för mig, jag tvättade mina i handfatet. Och sedan så hade jag inte 

tvättat mig tio dagar. Jag vågade inte innan… Det var när jag lärde känna chip-chopparen 

och fattade hur allting fungerade. Jag var först till duschen och klädde av mig helt näck och 

började duscha, det var inte förrän jag var klar och torkade mig som jag såg att alla andra 

hade duschat i bad shorts, men inte jag – jag hade klätt av mig helt näck och alla glodde. 

Chip-chopparen satt som sagt för grovt väpnat rån, han var rånare. Han hade inte torskat på 

bra länge och hade fett med para… Så han vantrivdes inte direkt på kåken. Han gjorde ju 

pengar på kåken också, eftersom han becknade. Det var inte en dum kille heller, han 

vaknade sex på morgonen och gjorde kaffe och gick ut när det var utgång klockan sju och 

tränade och kom tillbaka elva. Jobbade också hårt hela morgonen. (Simon) 

 

Arbetet på anstalten 

Axel och Zeino är de som har fått möjlighet att arbeta på anstalten och tackat ja. Axel gjorde 

här ett flitigt jobb men tycker att jobbet egentligen var värdelöst då det inte skulle leda till 

framtida arbete och då slutresultatet egentligen var en värdelös produkt. Zeino säger att han 

gjorde det som krävdes av honom de gånger som han inte hade projekt på gång ute men att 

han upplevde arbetet som totalt onödigt och det skulle aldrig komma att bli till nytta för 

honom ute i friheten. Hos Axel finns också en ilska mot samhället som inte värderat hans 

hårda arbete och han känner sig vissa gånger löjlig som lagt ner så stor möda på det.  
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Jag gjorde små knarkburkar, när jag tillverkade dem där inne skulle de egentligen vara till 

fiskeredskap. Jag gjorde också askar i ek som det skulle vara flugor i och det var två 

kompisar som var intresserade så de kunde sitta och knyta flugor och de hade några år kvar 

så det skulle bli mycket flugor. Jag gav sedan bort dem till folk som skulle ha knark i dem 

och jag hade lite också. Det är ändå fina prydnadsburkar. Det syns att dem är gjorda på fri 

hand. Jag har alltid gjort grejer som minne från kåkarna, alltid något från någon kåk. Den 

där Kamprad är en lyckad kille, folk vill ha hans grejer. Men mitt hantverk då? När jag 

stått på fabriksgolvet, varför var inte det värt? Om jag köper en byrå för 15 lax så är den ju 

gedigen men den är ju inte svår att göra. Det är det som är det dåliga med det svenska 

samhället, men det är så det fungerar här. (Axel) 

Foucault anser att det var en huvudtanke inom det industriella samhället, där arbete har ett 

essentiellt värde, att det inte fanns något bättre straff än att döma fången till arbete. Fången 

låstes in i fängelset och där kunde han inte fly från sin arbetsplikt. Det var arbete för arbetets 

skull och inget annat. Arbete var en hanteringsteknik som för individen inte har något riktigt 

resultat och arbete är inte heller ekonomiskt lönsamt staten (Foucault 1988, 104-107). 

 

Hierarkin på anstalten 

Foucault gör en åtskillnad mellan att utnyttja, dominera eller underordna. I underordningen, 

som intervjupersonerna hamnar i när de hamnar i fängelset då de inte begått tillräckligt grova 

brott eller först tillhör ett gäng, skapas individers och gruppers identiteter. Subjektets 

agerande i fängelset utpekar makten. Den hierarkiska ordningen kan illustrera hur fängelset 

formar den kriminelles identitet och bidrar till att bilda en kriminell kultur. Det är i 

underordningen som identiteten blir tydlig och som den sociala ordningen får sin etablering 

(Svensson 1993, 53). Fängelset fungerar som ett samhälle i miniatyr. Och om man tänker sig 

att det i det vanliga samhället existerar en oändlig mängd av styrkeförhållanden som ges 

utlopp för genom en ständig kamp individerna och grupperna emellan är det oundvikligt att 

samma förfarande fortgår även i det minisamhälle som fängelset bildar (Hörnqvist 1996, 38). 

Ju mer kriminell en person är och ju mer pengar han har tjänat ihop av detta, desto mer status 

har han också inom fängelsets väggar. Det faktumet att styrkeförhållandet figurerar i en viss 

kontext, här fängelset och i allmänhet den kriminella sfären, samt att denna kontext är ständigt 

präglad av överlappande konflikter och sammandrabbningar gör att chansen blir större för en 

längtan efter förändring och denna ger också upphov till att i ”överlevnadssyfte” upprätthålla 
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maktkampen (Hörnqvist 1996, 36). Om man tidigare använt kriminalitet för att erhålla 

tillgångar så gör man fortfarande det då kriminaliteten blir viktig som en överlevnadsstrategi 

inom fängelset. Detta leder till att om man till exempel velat sluta med kriminalitet så finns 

här ingen möjlighet till detta då man kommer att anses vara svagare av de andra internerna. 

Alla intervjupersoner har berättat om förekomsten av en hierarki, trots att de suttit på olika 

fängelser. Gjorde man också ett bra jobb ute fick man belöning inne och inne kunde man 

ordna så att man fick ett ”jobb” när man kom ut. Simon berättar här om en händelse som ägt 

rum då han varit ute på så kallad promenad: 

Så när vi var där på gården så var det en fånge som kastade ut en svart sopsäck fylld med 

chips och det var en present från hans boss. Han tillhörde en organisation som var verksam 

där på fängelset och de fick alla en sådan där påse när de torskade. Fylld av choklad, pasta 

– massa grejer. Så delade han med sig lite grann, eftersom han som jag hade torskat med 

delade cell med honom. (Simon) 

Simon beskriver fängelsets hierarki som en vanlig kriminell struktur i det verkliga livet. Han 

menar att han inte hade klarat sig i fängelset om han inte låtsas att han ville göra fler brott och 

på detta sätt blev en tillgång för sin cellkamrat och deras så kallade bossar. Kriminalitet är en 

maktfaktor även i fängelset. Simon säger att om han hade fått sitta längre så hade han 

oundvikligen fått ”göra affärer” då han annars skulle hamna lågt nere på skalan. 

Det var en kille som jiddrade med mig. Han började snacka genom fönstret, ropade ner 

mig från sängen och bara ”English, English… Fuck you” och sedan så såg chip chopparen 

det och snackade med några killar och den här killen kollade aldrig mer på mig. Chip 

chopparen sade sen ”No problem this guy”, jag visste ju att han hade gått och snackat med 

de men jag visste inte hur mycket kontroll han egentligen hade och vem den här killen var. 

Det är ju egentligen omvärlden som styr fängelset, utsidan… för att det är så pass 

organiserade människor som jobbar – speciellt med narkotika. Alltså de som säljer, till 

exempel nästan alla hus i förorten har en becknare och min ena polare kände alla. Vi gick 

runt bra mycket där, när vi stod där så kom det värsta BMW:n med två killar inne som 

hade rånarluvor på sig som fyllde på grejerna helt öppet. Ungefär som glassbilen… De 

som säljer är ju gruppen längst ner, de får grejerna i ungefär 150 g bitar som de cuttar upp 

och alltså alla som säljer får exakt lika stora bitar… Alla becknare hade nästan likadana 

väskor med upp cuttade grejer. Sedan när grabbarna med BMW:n kom så bytte de bara 

väskor. Sjukt organiserat och de grabbarna är ju egentligen också springpojkar. Så när 
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sådana torskar så får dem hjälp där inne i fängelset, de får mobil och så. Men nu eftersom 

allt var så organiserat och folk hade blivit tillfrågade om vår jeep så var det flera bossar 

inblandade och jag fick lite hjälp. (Simon)  

Simon slapp en riktig konfrontation då han fick hjälp från ”högre håll”. Den för tillfället 

underlägsna individen vinner makt på att upprätthålla det bestämda styrkeförhållandet 

samtidigt som han på detta sätt också förstärker det och gör det möjligt att agera utifrån en 

starkare position i andra styrkeförhållanden. Genom att låtsats att han ville ”göra affärer” 

underkastar sig Simon den så kallade bossens makt men samtidigt vinner han också makt på 

anstalten och får beskydd. Det är oundvikligt att konstatera att det kortsiktigt är mer lönsamt 

att anpassa sig till hierarkiska strukturer, såsom Foucault uttrycker det och sträcka ut 

aggression nedåt i ledet och på så sätt kunna göra anspråk på privilegier som man genom detta 

beteende tillerkänns mot de socialt svagare eller de på anstalten lägre underordnade. Det 

senare resulterar i att individen inte stöter sig med den starkare oppositionen. Nätet av 

maktrelationer upprätthålls, individen vinner makt mot vissa andra medan denne ger ifrån sig 

makt på andra plan. Detta är det momentana styrkeförhållandet enligt Foucault, ett 

styrkeförhållande som är skapat av mångfalden av styrkeförhållanden (Hörnqvist 1996, 36-

38). För Axel gick det annorlunda till: 

Det var hierarkin på anstalten som var knas. Grejen är att det finns nivåer där inne precis 

som samhället, det är lodare luffare, pundare. Kokaindealarna, rånarna och mördarna håller 

sig för sig själva. Sen springer de här små omogna personerna som är med i de kriminella 

gängen och de är fett störande och du kan inte vika ner dig för dem för att de tror att de kan 

köra med dig och du måste säga ifrån så fort du märker att någon försöker göra det. De 

försöker få dig att göra saker för dem. ”Rulla en cigg för mig!” ”Är du bäng eller?” Om du 

vill rulla en cigg så får du fan rulla en själv!” Han försökte sätta sig på mig och det var så 

mitt bråk började. Det var en neger som försökte sätta sig på mig genom att säga så och 

varför i helvete ska jag rulla en cigg till han eftersom vi inte var kompisar. Han gick och 

hämta sina polare och sen kom de till mitt rum och börja jiddra. Det blev ett fysiskt bråk 

och jag försökte slå tillbaka. Det resulterade i att jag fick åka till sjukhem. Det var på mitt 

rum, det sitter ingen kamera på mitt rum – jag är inte Hannibal Lector haha. Det var därför 

som personalen inte märkte. Du får inte komma tillbaka till anstalten när du har blivit 

bortskickad därifrån. De ville höra att jag tog en P18 – egen frivillig isolering. När man tar 

det blir man skickad från anstalten till en ny anstalt under tiden får man sitta i isoleringen 
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på anstalten eller i häktet och man kan få sitta på häktet i flera månader för att det finns 

andra som sitter på tur. (Axel) 

Det är på frågan hur Axel upplevt denna styrkekamp som han förklarar att även om han 

förlorat det specifika slaget då de i antal varit fler än honom har han ändå inte gett ifrån sig 

makten. De har ju inte lyckats med det som de har velat göra, nämligen underkuva honom. 

Han har gjort motstånd, förlorat, men hållit fast vid det som varit rätt för honom. Axel 

förklarar det ganska lättsamt med att ibland är det andra som har övertaget men andra gånger 

är det en själv. Det första föder också enligt honom en vilja att kontrollera. Enligt Foucault 

kan man förklara det på så sätt att makten inte är någon substans utan mer en form av 

relationer. Dessa relationer är specifika på så sätt att de inte har mycket att göra med 

produktion, utbyte eller kommunikation, även om de kombinerar dessa element. Maktens 

karaktär går mer ut på att vissa människor för ögonblicket kan mer eller mindre bestämma 

andra människors öden. Exemplet som Foucault tar upp här är att om en man kedjas och blir 

slagen blir han subjekt under kraftutövning – men observera, inte subjekt under makt. 

Däremot om kraftutövaren kan få mannen att prata, när hans ultimata mål var att hålla tyst har 

kraftutövningen även omfattat maktutövning och offrets frihet blir subjekt för makten 

(Foucault 2000, 324). Viljan att kontrollera får Axel utlopp för på en annan anstalt: 

På nästa anstalt var det var inte problem. Där kände jag folk. Det är bara det att det finns 

vinnare och det finns förlorare och jag ville inte ta hjälp från andra personer. Jag skulle inte 

heller bli tvungen att göra saker för de här personerna… Där var det ombytta roller, där var 

det jag som slog på en stackare. Du skulle sett vad han låg och bönade i min säng, jag 

kunde inte slå han blodig för han låg i min säng. ”Jag kan betala för det” sa han. Han skulle 

ge mig pengar för att få vara kvar på anstalten (Axel tvingade han att ta en P18) och han 

gjorde det. Var arg för att han störde mig på kvällar och nätter plus att jag hade varnat han 

ett antal gånger. Det är rätt lyhört och om man börjar slå och banka i grejer så låter det rätt 

mycket. Pulserande, ihärdiga ljud… Och är man inlåst så reagerar man på ljud och blir sne. 

Man säger klart till honom och visar vad man ska sticka honom med innan det smäller. 

Men han fattar inte. Det var väldigt nära. (Axel) 

Både Ricardo och Simon har berättat om att det finns så kallade bossar som har en högre rang 

än resten av internerna. Det är antingen någon som är fysiskt starkare än de andra internerna 

eller de som styr den brottsliga verksamheten inom anstalten. Dessa har oftast en likadan 

verksamhet utanför murarna och rekryterar gärna nya interner för arbete inom den.  
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Ja, Isak, han satt för lite mer än en kasse tjack. Han var som en björn, folk hämtade mat åt 

honom och grejer. Han bad folk och de gjorde det. Du får en viss respekt för vad du har 

gjort, om du är en liten snattare så får du inte så mycket respekt. Med Isak var det så att 

ingen direkt sade ifrån. De fick inte förmåner, men de slapp jidder. Han fick status för att 

han satt för de grövsta brotten och det längsta straffet. Uteliggarna var förstås noll. Och 

sedan var det vi, de som jag umgicks med satt för våldsbrott och vapenbrott. (Ricardo)  

Simon berättar att bossarna där han satt blev tilldelade de bästa cellerna där de hade det som 

de ville ha. En boss cell skilde sig här helt klart från en vanlig intern, vilket återigen pekade 

på hur kriminalitet kunde ge ett övertag.  

Oj, oj… Jag såg en gång när jag gick förbi på kvällen genom korridoren. De hade pingis 

bord och en stor plasma tv och jag tänkte ”Ska inte de här vara inlåsta?”. Jag skulle ha 

något möte med plitarna, det var därför jag gick runt. Grejen är den att man såg dem på 

gården, de hade Rolex klockor och guldkedjor – de yngre som syntes mer och de äldre 

högt uppsatta kriminella var lite mer diskret klädda. De hade alltid nya, fräscha kläder – 

precis som direkt från affären. (Simon) 

Genom att samarbeta med bossarna kunde intervjupersonerna få förmåner. Detta gällde inte 

bara bland interner, de högst uppsatta kriminella kunde även styra bland fängelsets ledning. 

Kriminalitet är en organiserad, systematisk form av lagbrytande. Foucault drar upp exemplet 

med att om den juridiska skiljelinjen dras vid lagligt och olagligt går däremot den strategiska 

skiljelinjen mellan laglöshet och kriminalitet. Fängelset har lyckats att producera strategisk 

kriminalitet inom en kontrollerad miljö. Enligt Foucault är det just fängelset som bidragit till 

att specificera kriminalitet och särskilja denna från osystematisk småbrottslighet (Foucault 

1987, 322).  

 

Sammanfattning av kapitel 

Fängelset är själv en producent av kriminalitet på så sätt att det skapar en sluten, kriminell sfär 

där brottslingen bara i större utsträckning lär sig att var brottsling. Kriminaliteten blir också 

brottslingens överlevnadsstrategi bland de andra kriminella som kämpar om makt och status. 

Inom anstalten råder en hierarki där den hierarkiska ordningen är uppbyggd utifrån hur grova 

brott man begått och om man fortfarande kan vara verksam inom murarna.  
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Slutsats 

De ursprungliga maktkamperna föder hos individen en överlevnadsstrategi med syfte att 

omkullkasta ett rådande styrkeförhållande. För intervjupersonerna har strategin varit att begå 

brott och därmed få omgivningens reaktion och efter viss kontinuitet har detta övergått till att 

bli en livsstil. Möjligtvis föds själva strategin i brist på andra alternativ, men det säkra är att 

den föds ur begäret att omkullkasta ett rådande styrkeförhållande. Då individen lyckas med 

detta börjar han också att se strategin som fungerande och tillämpbar. Opponenterna i de 

styrkeförhållanden som man vill råda bot på kan vara föräldrar, skolkamrater, vänner för att 

sedan utvidgas till att omfatta samhället och det offentliga som sådant. Denna utvidgning ter 

sig med en förförståelse för vad makt är som ganska logisk. Makten existerar överallt och 

människan fungerar som en transformator för denna, när en människa väl en gång fått uppleva 

maktens influenser blir hon beroende av dessa och kommer i framtiden att börja handla med 

makten i fokus. Makten ligger vidare som ett nät över samhället och innefattar såväl den 

enskilda människan som statsapparaten och det omgivande samhället som sådant. När 

intervjupersonerna inser att det lönar sig att begå brott och att brottslighet kan leda till att 

vissa styrkeförhållanden kan rubbas får de sedan i strategins utvidgning till kriminalitet ett 

redskap för makterhållande. Men samtidigt som de genom att begå kriminella handlingar 

skaffar övertag i de rådande styrkeförhållandena aktualiseras, som en konsekvens av maktens 

riktiga utformning, en distans till det omgivande samhället. Makt är ingenting fast och konkret 

som individen bara erhåller och sedan behåller som ett fast objekt. Samtidigt som individen 

lyckas få ett övertag i ett styrkeförhållande med hjälp av kriminaliteten tappar han samtidigt 

makt på andra plan, som till exempel gentemot det omgivande och normerande samhället.  

Genom uppsatsen går viljan att skapa sig en identitet och ett jag som en röd tråd. Redan i de 

ursprungliga maktkamperna finns en längtan hos individen efter att bli någon att räkna med 

och önskan om en stark identitet föds. Viljan att hitta en given och fast identitet får sitt goda 

gensvar inom den kriminella identiteten på så sätt att det i en kriminell identitet inte spelar 

någon roll vilka differentierande faktorer som individerna annars kan ha, som till exempel 

nationell härkomst, etnicitet, social förmåga och social status. I den kriminella identiteten får 

individen sin klassificering istället efter förmågan att begå brott, resten faller i skymundan.  

På det större planet ingår de normer som intervjupersonerna utvecklat genom åren i ett 

kulturellt samspel med de offentliga mot opponenterna. En kriminell livsstil ryms inte i det 

omgivande samhällets vanliga ordning. Den kriminella identiteten, som byggs upp på en liten 
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skala, blir till en motståndsidentitet som på en större skala utmanar det regelrätta 

maktutövandet. Maktutövandet använder sina resurser för att bekämpa motståndaren och dess 

effektivt mäts, enligt min mening, i effekterna av denna kamp. De kriminella själva tolkar 

detta till sin fördel och anser att samhället har ett behov av dem för att kunna visa sin makt 

och effektivitet på dem. Jag har här avgränsat mig till att bara studera de individer som begår 

normbrytande handling och inte deras presumtiva motparter. Jag väljer därför att konstatera 

att de kriminella och det offentliga bedriver ett kulturelltsamspel om gällande normer och 

likväl som med makten är övertaget aldrig helt på det normerande samhällets sida. Där det 

finns makt, finns det motstånd. 

De kriminellas egna värderingar, normer, levnadssätt och mål som utvecklas och tar form i 

styrkekampen mot det omgivande samhället och med makten som pådrivare ger inte enbart 

utlopp för utveckling av en individuell kriminell identitet. De ger snarare tillsammans upphov 

till en kriminell kultur som triggas, utvecklas och upprätthålls genom maktens inflytande. 

Kriminalitet som maktfaktor och gemensam nämnare är ytterst viktig även då individerna blir 

dömda för sina brott och får fängelsestraff. Fängelset ses av intervjupersonerna i enlighet med 

Foucaults grundtankar som en sfär där styrkeförhållandena individerna emellan avgörs av 

graden av kriminalitet. I fängelset måste intervjupersonerna hålla fast vid sin kriminella 

identitet eller skaffa sig en ännu tydligare sådan. Detta är en konsekvens av att fängelset är 

utformat som ett hierarkiskt och kriminellt samhälle i miniatyr. Vad kan vara lättare än att ta 

fram de ursprungliga maktkampernas lyckade strategi och använda dem även i denna kontext? 

Det blir här heller egentligen inte en fråga om val. Att vara kriminell inom fängelsets murar 

blir en nödvändighet för att inte hamna längst ner på skalan. På så sätt blir cirkeln sluten.  
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Bilaga 1 

Besök i ett fängelse 

Jag får ett brev från en av mina intervjupersoner, som jag skulle träffat för fortsatt intervju, där han 

förklarar att han nu hamnat i fängelset Les Baumettes i Marseille i Frankrike och väntar på sin 

rättegång som uppskjutits en månad då hans svenska tolk åkt på semester. I sitt brev berättar han kort 

om förhållandena i fängelset, både den fysiska omgivningen och den sociala ordningen som existerar 

inom fängelset murar. Berättelsen fascinerar mig och jag måste erkänna att jag i viss mån har svårt att 

föreställa mig det som återges. En annan aspekt är att Michelle Foucaults grundtankar är att fängelset 

reproducerar kriminalitet och det var just bland annat i form av en opposition gentemot det franska 

fängelsesystemet som hans forskning påbörjades.  

Då jag känner att man inte bör reducera intervjupersonernas upplevelser av fängelset till att omfatta 

bara ett land utan då jag vill att just själva upplevelsen i sig ska få stå i centrum av uppsatsen känner 

jag att jag vill ta med även denna. Jag har vänner i södra delen av Frankrike och har länge velat resa 

dit jag bestämmer mig för att inkludera deltagande observationer i min kommande uppsats. 

Intervjupersonen vill gärna detta då han vill dela sina upplevelser med den akademiska världen, men 

han insisterar på att jag inte skriver ut konkreta datum för besöket och även vidare intervjuer då det är 

viktigt för honom att hans riktiga identitet inte blir känd. Svenska ambassaden i Paris och konsulatet i 

Marseille hjälper mig att ordna ett besökstillstånd. Detta tar några veckor och jag blir beviljad att träffa 

S två dagar innan hans rättegång. 

Jag har tidigare inte varit i Marseille och resan blir fylld av nya intryck. Jag flyger med Ryanair från 

Skavsta från ett ganska kallt Sverige och landar i Marseille där våren är i full gång. Jag tänker väldigt 

opportunistiskt vad gäller planerna över mitt besök, planet ska landa någon gång vid två och jag ämnar 

vara på fängelset Les Baumettes vid tre innan besökstiden upphör. Marseilles flygplats är väldigt liten, 

men jag märker snabbt att jag inte kommer att hinna innan fyra om jag väntar på bussen in till stadens 

centrum och jag vet heller inte varifrån den avgår eller till vilken stadsdel den ska gå. Jag bestämmer 

mig för att ta en taxi, ett i och för sig klokt beslut men jag förstår senare att taxi chauffören genom att 

ta 50 Euro också tar ett ordentligt överpris för den 20 minuter långa resan. Bilfärden går stundvis 

längst med hamnen med massvis med bilar som står redo för frakt. Vägen kantas av stora palmer och 

för en till tankar på solsemester, vi kör ganska snart in till stan och till in ett trevligt villa område. 

Några kvarter senare stannar taxin och jag blir förvånad över läget och fängelsets grannområde, den 

bilden som uppenbarar sig minuterna efter att jag klivit av taxin får mig klart att undra om jag kommit 

rätt. Det jag har framför mig är ingen modern, institutionell byggnad, som jag föreställt ett fängelse i 

ett så utvecklat land som Frankrike. Framför mig ser jag en stor mur, nästan som en förhistorisk 

fästning. Muren har en gul, bitvis grönaktig färg som fukten bitit på genom årens lopp. Jag följer 

muren och lite längre fram ser jag en liten ansamling av folk, främst kvinnor i olika åldrar och barn. 
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Jag får verkligen känslan av att ha blivit förflyttad hundra år tillbaka i tiden och jag känner mig totalt 

malplacerad och börjar inom mig att ifrågasätta nödvändigheten med min resa. Människorna jag har 

framför mig är ganska slitet klädda och då jag står kvar en stund innan jag bestämmer mig för att agera 

ser jag dem också prata. Några av de äldre har ett par bortfallna tänder och jag kommer att få erfara att 

i den lilla gruppen som samlas framför muren innan namnen på dem som kommer att få komma in 

ropas upp är detta ingen ovanlighet. Många av människorna ter sig vara av Nordafrikanskt ursprung 

och talar arabiska sinsemellan. Jag samlar mig för att ta mig vidare till nästa steg och gå in. Den lilla 

gruppen av människor skymmer bakom sig en enorm järnport, många år sedan målad med mörk grön 

färg och ordentligt rostbiten. Ovanför grinden står en minnes text, orden är så pass lika de språk jag 

talar att jag med nästan hundra procent säkerhet kan säga att denna fästning under andra världskriget 

använts av den tyska armen till att hålla krigsfångar i. 

Jag försöker att fråga hur jag ska göra och om jag ens kommit rätt, men ingen ter sig kunna prata 

engelska och jag kan tyvärr inte ett ord franska. Jag samlar mig och bestämmer mig för att knacka på, 

hittar vid sidan av porten en liten järn klocka och använder den. En liten lucka i järngrinden öppnas 

och genom järngaller får jag prata med en vakt som inte kan ett ord engelska. Vakten säger någonting 

och någon minut senare öppnas den stora järngrinden upp. Jag kommer till ett mindre utrymme med 

en liten gård längre fram. Jag möts av en lite frän lukt som påminner om unket vatten, en lukt som jag 

känt redan vid muren men som nu när jag är inuti tilltar ordentligt. En vakt, en kvinna, sitter på vänster 

sida av järnporten bakom en ruta av skottsäkert glas. Antagandet att rutan är skottsäker gör jag då 

rutan är fylld av skotthåll som inte riktigt gått igenom. Framför sig har kvinnan en monitor, små ljusa 

prickar som rör sig över ett mörktområde – värmesensor.  

Jag försöker att säga att jag har ett besökstillstånd och att jag fått hjälp med detta genom ambassaden, 

men återigen möts jag av problemet att engelska inte är ett så utbrett språk i Frankrike som jag trodde. 

Jag ringer på mobilen upp S:s advokat och ger mobilen till den kvinnliga vakten genom den lilla 

luckan. Han försöker förgäves förklara att jag verkligen har ett besökstillstånd. Slutligen kommer en 

vakt som pratar engelska som förklarar att om jag inte står med på listan och har blivit tilldelad en 

speciell tid på listan så får jag inte komma in. Vidare fungerar det så att om man nu står med på en 

sådan lista så blir man uppropad av en vakt som kommer ut och ropar ut namnen utanför grinden, 

vilket sker varje halvtimme. Mitt besök får skjutas upp till nästa dag och planerar även den dagen in 

ett möte med S:s advokat på domstolen som förmedlar dessa besökstillstånd. 

Nästa dag träffas advokaten och jag som avtalat på domstolen. Domstolen är belägen i en stor, vit 

byggnad vars arkitektur är framträdande. För att komma in är man tvungen att gå igenom en 

metalldetektor och jag följer efter in. Vi stannar framför en disk bakom vilken sitter en kvinna 

omgiven av massor av pärmar och pappers ark. Det är nu som jag förstår att systemet inte riktigt är 

datoriserat och det känns som att denna administrativa situation ligger en trettio år tillbaka i tiden i 
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Sverige. Advokaten och kvinnan för ett vänligt samtal och hon visar upp en choklad ask som hon 

tidigare fått av en besökare (förklarar advokaten), jag börjar undra om man inte själv skulle ha haft 

med sig choklad för att få förfarandet att förflyta smidigare. För kvinnan verkar skeptisk och säger att 

fängelset egentligen är överfyllt och att kön till besöken är lång. Jag försöker att förklara att rest lång, 

men med lika resultat som innan men här har jag advokaten som kan översätta. Jag ringer upp 

ambassaden och ger luren till advokaten, mitt besökstillstånd skulle ju ha varit klar för länge sedan. 

Men jag har tur, kvinnan tittar en kort stund efter upp och säger att hon hittat en tid åt mig fyra timmar 

senare samma dag. Advokaten ger mig rådet att åka på direkten för att inte missa den, ett råd som är en 

aning överdrivet då väntetiden visar sig bli väldigt lång. Men överlycklig över att ha fått tiden åker 

jag, denna gång kommunalt, till fängelset Les Baumettes. Resan som går med tunnelbana och vidare 

buss tar inte längre än ca en halvtimme och jag har tre och en halv timmar att fördriva framför muren 

då det runtliggande området består bara av privata villor och ett litet bageri med ett pytte litet bord och 

stol som inte är avsett att sitta längre tid vid. Vädret är fortfarande fint, men det blåser rätt kraftigt och 

jag blir ordentligt påmind om att tidpunkten egentligen är mitt i vintern. Den lilla gruppen som denna 

gång ansamlat sig utanför den stora järngrinden har slagit sig ner utanför porten och inväntar sin tur. 

En vakt kommer ut och ropar upp de som får komma med denna gång, ungefär hälften är kvar och 

inväntar nästa inrop. Med sig har många stora balar eller väskor av plastigt material, detta är 

klädombyte till fångarna. Bara kläder är tillåtet, inte mat.  

Efter att ha stått upp en timme, struntar jag i etikettens regler och gör precis som de i den lilla gruppen 

som stått längst. Jag sätter mig ner på trottoaren, drar på mig luvan på jackan och inväntar min tur. Då 

jag inte är säker på exakt vilken tid jag fått bestämmer jag mig för att nästa gång vakten kommer ut att 

fråga när det är. När vakten kommer ut för tredje gången och alla börjar röra på sig fram mot porten 

kommer jag inte riktigt fram och jag tänker snopet ”Äsh.. det får bli nästa tillfälle.” Och mycket riktigt 

har jag mer tur då, jag håller mig närmare porten, försöker stå upp tiden till nästa inrop. Jag får svar, 

jag står med på listan (Skönt!) och det är ungefär en timme kvar. Återigen opportunistiskt tänkande, 

jämfört med hur länge jag hittills väntat är den här tiden inte länge alls.  

Efter ytterligare ett upprop är det min tur. Vakten bockar av mitt namn på listan och jag får komma 

med in, återigen in i det lilla utrymmet men denna gång följer jag med en liten skara över den lilla 

gården framför. Vi kommer in i ett rum som till höger är fyllt av små skåp som man ska låsa in sina 

saker i, till vänster är återigen en glas monitor där man ska visa upp sitt pass. Vakten tar mitt pass och 

antecknar någonting i sina journaler, han pekar på lås skåpen och jag förstår att jag måste låsa in mina 

saker där innan jag får gå vidare igen säkerhetskontrollen. Till min förfäran ser jag att nästan alla skåp 

redan är upptagna och att jag inte har rätt sorts euro mynt som passar låset, tiden går och vakterna 

börjar skynda på oss. En annan tjej är i samma situation, febrilt försöker hon att hitta ett skåp som 

funkar och lyckas äntligen – situationen är stressad. Även jag har tur och hittar ett skåp som man kan 

låsa genom kod, så fort jag har låst hör jag att vakten ropar på mig ”Sweden passport!” Panik, jag har 
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glömt i glasluckan och nu har jag låst mitt skåp. Jag var så stressad när jag skrev in koden att jag nu 

inte kommer ihåg den. Innan jag får komma in, måste jag låsa in passet. Jag provar en massa olika, 

tänkbara kombinationer och till slut funkar det. Jag andas ut en djup suck och går till 

säkerhetskontrollen där jag får lämna mina små mynt. Jag befinner mig nu i ett större väntrum och 

efter så många timmer sedan jag lämnat hotellet följer jag toalett skylten. När jag kommer fram till 

själva toaletten ångrar jag mig, lukten är nästan outhärdlig och toaletten består av ett hål i marken vars 

omgivning säkerligen inte städats på veckor. Och om detta är den yttre delen av Les Baumettes kan jag 

knappt föreställa mig hur den inre delen ser ut. Då jag kommer ut från toaletten förs gruppen ut genom 

en dörr och jag följer efter, jag får ett nummer jag ska stanna vid. Jag förstår snart vad detta betyder, vi 

förs igenom en korridor och man stannar vid dörren med det nummer som man fått. Sedan kommer 

vakten och låser upp dörren till det lilla rummet, släpper in dig och låser från utsidan. Dörrarna på 

båda sidorna har glasrutor och jag ser att det är en exakt likadan gång och korridor på andra sidan. 

Efter en stund kommer vakten med S och gör på samma sätt med honom. Intervjun fortsätter, tyvärr 

utan vare sig dator, penna och papper eller bandspelare då ingenting sådant får tas med in till fångarna. 

Jag antecknar därför allting efterhand och kollar sedan av med intervjupersonen om han kommer ihåg 

någonting mer av samtalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


