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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse Gruvbergets verksamhet har för de 

intagna samt hur personal från Gruvberget upplever att verksamheten har för betydelse för de 

intagna som vistas där. Sex semistrukturerade intervjuer gjordes med tre före detta intagna som 

vistats på Gruvberget anstalt vid minst ett tillfälle samt med tre personal från Gruvbergets 

verksamhet. Gruvberget är Sveriges mest öppna anstalt dit de intagna får ansöka från sina hemma-

anstalter om att få åka på kurser under tvåveckorsperioder. Anstalten som har beskrivits mer som 

en semesteranläggning än en anstalt via media ligger mitt ute i skogen och runt området finns 

varken murar eller staket. På Gruvberget bor de intagna i villor ihop med sina familjer eller med 

andra intagna. 

Resultatet visade att det gick att urskilja fem kategorier som var extra viktiga för de intagna som 

vistats på Gruvbergets anstalt. Dessa var: 

• Betydelsen av familjen. 

• Betydelsen av naturen. 

• Bemötande. 

• Frihet under ansvar. 

• Motivation. 

Dessa kategorier, var och en för sig eller tillsammans, bidrog till att den intagne rustades positivt 

för ett liv efter frigivning. Det visade sig vara extra betydelsefullt för de intagna att de kunde umgås 

med sin familj under normala förhållanden under en längre period (två veckor) vilket resulterade 

i att relationen till familjen stärktes. Resultatet visade även på att Gruvbergets personal behandlade 

de intagna som människor och inte som “kriminella” (vilket vissa upplevde på sin hemma-anstalt). 

Bemötandet ihop med den tillit personalen visade genom den öppna verksamheten samt den frihet 

och ansvar som de intagna fick stärkte dem även i processen att förberedas inför ett liv tillbaka i 

samhället. 

Nyckelord: Gruvbergets anstalt, bemötande, familj, motivation, natur, öppen anstalt, frihet under 

ansvar. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the importance of Gruvberget correctional facility for 

inmates, as well as what the correctional personnel perceived as important for inmates who 

attended. Six semi-structured interviews were made with three previous inmates, who attended 

Gruvberget on at least one occasion, as well as with three correctional personnel from Gruvberget. 

Gruvberget is Sweden's most open correctional facility. The inmates can apply to go to Gruvberget 

from their permanent correctional facility to attend a two-week course. The facility, which has 

been described as a holiday resort rather than a correctional facility through the media, is located 

in the middle of the forest with no walls or fences around it. At Gruvberget the inmates live in 

houses with their families or with other inmates. 

The result showed that it was possible to distinguish five factors that were extra important to 

inmates who had visited Gruvberget. These were: 

• The importance of the family. 

• The importance of nature. 

• Treatment from correctional personnel. 

• Freedom with responsibility. 

• Motivation. 

These categories, each individually or together, contributed to the positive appreciation of life after 

release. We also found that it was extra important for inmates with families as they could meet 

under normal circumstances to strengthen their relationships and connect with loved ones. Another 

positive result showed that the correctional personnel treated the inmates as human beings and not 

as "criminals" (as some experienced at their permanent correctional facility). The open 

surroundings, freedom and responsibility inmates received from the correctional personnel 

strengthened them in the process of rehabilitating for a life back in society. 

Keywords: Gruvberget correctional facility, treatment, family, motivation, nature, open 

correctional facility, freedom with responsibility. 
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Förord 

2017-05-02: Det var den andra riktiga vårdagen på året och solen sken värmande när vi satte oss 

i bilen för den 257 kilometer långa bilresan upp till Gruvbergets anstalt. Efter nästan fyra timmar 

i bilen med ett kortare stopp på vägen började vi närma oss, GPS:en sa envist vänster, men vi 

hade fått tydliga instruktion om att det var fel och svängde därför höger. Vi åkte på vägar som 

varvade mellan asfalt och grus, åkte igenom små samhällen och fortsatte ut i skogen där husen 

blev allt glesare. Snön som kommit där uppe veckan innan hade ännu inte smält, men vårsolens 

strålar kämpade med denna process. Vi skymtade till slut fyra röda byggnader med vita knutar. Vi 

var framme på Gruvberget och om vi inte redan visste att det var en anstalt skulle vi tro att det 

var en kursgård eller sommarstugeområde belägen i de idylliska skogarna. 

När vi kom fram bjöds vi på en rundvandring kring området av kriminalvårdsinspektören. Det 

fanns fyra byggnader runt parkeringen; matsalen, kontoret, skolbyggnaden och gymnastikhallen. 

Bakom kontoret låg en privatägd stuga. Det fanns en lekplats och utöver det var det skog så långt 

ögat nådde. Vi promenerade längs den allmänna vägen som gick igenom området, vi gick upp för 

en backe och där uppenbarade sig ett helt litet samhälle med villor målade i olika färger. Det 

fanns även en lekplats, tvättstuga och grillplats. Det var i dessa stugor som de intagna bodde under 

sin vistelse på Gruvbergets anstalt. Vi skämtade om att vi inte ville åka hem, vi kunde flytta in i en 

stuga och stanna kvar och njuta av omgivningarna några dagar. 

Vi vill inleda denna uppsats med att rikta ett stort tack till de personer som ställt upp på att bli 

intervjuade. Tack för att ni tog er tid och var så öppna i era berättelser. Utan er hade denna uppsats 

inte varit genomförbar. 

Vi vill även tacka Gruvbergets kriminalvårdsinspektör Rolf Johansson för hans engagemang både 

under intervjun och under vårt besök på Gruvbergets anstalt. Ditt brinnande intresse för svensk 

kriminalvård inspirerade oss. Vi vill också tacka vår kontaktperson på kriminalvårdens 

kamratförening som har gjort denna uppsats möjlig samt för visat intresse och samarbete under 

arbetets process. Kriminalvårdens kamratförening ska även ha ett tack för att de sponsrade vår resa 

till Gruvberget. 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Daniel Uhnoo för hans kloka råd under arbetets 

gång! 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om intagnas och personals upplevelser av Gruvberget och om vilken 

betydelse en anstalt av den karaktären kan ha för den behandlande sidan av kriminalvården. 

Johansson, kriminalvårdsinspektör på Gruvberget sedan år 1985, berättar att det finns tre officiella 

typer av klassificeringar av anstalter i Sverige; klass ett, två och tre. Han önskar dock att 

Gruvbergets anstalt skulle få klassificeringen fyra då det är en öppen anstalt som ligger ca två mil 

rakt ut i Hälsinglands skogar utan varken murar, staket eller galler för fönstren. På Gruvberget 

ansvarar de intagna själva för sin husnyckel. Anstalten öppnade 1972 och fungerar som ett 

komplement till det program- och behandlingsarbete som den intagne genomgår på sin ordinarie 

anstalt. De intagna får röra sig fritt på det stora anstaltsområdet som sträcker sig en mil i varje 

väderstreck. Till Gruvbergets anstalt får intagna besöka som avtjänar minst ett tvåårigt 

fängelsestraff (minst ett år för kvinnor), har haft minst tre permissioner på egen hand samt påvisat 

ett gott uppförande på ordinarie anstalt (Johansson, muntlig kommunikation, 2017). 

Kriminalvårdsinspektören berättar vidare att Gruvbergets anstalt har en året-runt-verksamhet med 

ett kortare undantag då verksamheten tar ett uppehåll mellan jul och nyår. När de intagna ansöker 

om att få åka till Gruvberget får de välja mellan ett antal kurser; Idrottskurs, Friskvårdskurs, Natur- 

och Miljökurs, Hästkurs, Människan i möte, Familjeveckor, Försoningskurs, Mindfullness, Kost 

och motion, Klosterverksamhet, Fiske/sportfiskekurs, Yogakurs samt Sommar- och vintervistelse. 

De intagna får ha med sig anhöriga och familj på samtliga kurser bortsett från yogakursen och 

klosterverksamheten som är mer inriktade på att de intagna fokuserar på sig själva. De intagna har 

sex timmars sysselsättningsplikt varje dag bortsett från sommar- och vintervistelsen 

(familjeveckorna) där de är fria att göra vad de vill (Johansson, 2017). Johansson (2017) menar att 

det uppskattningsvis är ca 20 - 30% av de intagna som besöker Gruvberget under ett år som är där 

för första gången. Många av de intagna får mersmak och återkommer flera gånger, dock får de 

intagna i regel ansöka och medverka vid Gruvbergets verksamhet max två gånger om året. Om det 

är många som söker till en kurs samtidigt prioriteras långtidsdömda och de som har längst tid kvar 

på sitt straff (a.a.). 

Johansson (2017) berättar att det år 2014 gjordes en stor översyn av säkerhetsarbetet på svenska 

anstalter vilket ledde till att dåvarande regionchefen stängde ner Gruvbergets verksamhet våren 

2014. Granskningen visade att det förekom mycket ensamarbete på Gruvbergets anstalt. De höll 

stängt under ca ett år och öppnade igen sommaren 2015. I samband med nyöppningen bestämdes 

även att de intagna inte längre fick följa med och handla på grund av säkerhetsskäl. Gruvbergets 

anstalt har idag en personalstyrka bestående av elva vårdare, två kökspersonal samt 

kriminalvårdsinspektören Rolf Johansson. På dagtid arbetar ungefär tre till fem anställda och på 

natten arbetar två vakande. Personalen på Gruvbergets anstalt har omväxlande arbetsuppgifter. 

Deras främsta uppgifter är samma som på andra anstalter; bevakning och säkerhet. De agerar även 

vaktmästare, tvättare och städare då anstalten inte har någon utomstående personal till dessa 

sysslor. Om den intagne har med sig någon anhörig får denne sköta inköpen, men om den intagne 

är där själv eller med en annan intagen får de skriva en inköpslista som personalen sedan 

införskaffar (a.a.). 

I Sverige finns det inte några andra anstalter av den här typen. Det tycks vara sällsynt över lag i 

världen. Det finns dock ett undantag och det är Norges anstalt Bastøy som är Norges största 

lågsäkerhetsfängelse beläget på Djävulsön i Oslofjorden (Kriminalomsorgen, u.å.). Anstalten 

förfogar över hela den ungefär 2300 tunnland stora ön. På fängelseön finns bland annat ca 80 
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byggnader; bostadshus, sjukvård, affärer, kyrka, bibliotek, informationskontor, skola och lokaler 

för möten och seminarier. På ön finns även en fotbollsplan, jordbruksmark, skog och en kaj där 

färjan till och från Djävulsön lägger till. De intagna på Bastøy kan avtjäna hela eller en del av sitt 

fängelsestraff på ön under förutsättningen ”frihet under ansvar”. De intagna erbjuds en stor frihet 

och unika möjligheter till personlig utveckling och förberedelser för ett liv efter avtjänat straff, 

dock måste klienterna följa de regler som finns samt ta ett stort eget ansvar för de uppgifter som 

tilldelas denne. Bastøyfängelset erbjuder olika kurser inom bland annat jordbruk, data, hantverk, 

norska och engelska. De intagna kan även arbeta med olika saker på ön så som jordbruk, 

skogsarbete, reparation av jordbruksfordon och andra maskiner. De intagna kan även arbeta i köket 

där det lagas bland annat lunch och middag, i tvättstugan eller som städare, men de kan även arbeta 

med djurhållning då det på ön finns både kor, får och hästar (a.a.). 

Kriminalvården (2015) skriver att genom historien har frågor som hur brottslighet kan förebyggas, 

hur en brottsling på bästa sätt ska straffas samt hur det går att förhindra återfallsrisken diskuterats 

flitigt. Under det senaste decenniet har kriminalvården börjat använda sig av en så kallad 

programverksamhet som går ut på att den intagne själv ska finna viljan till en förändring och avstå 

nya brottshandlingar efter avtjänat straff (a.a.). Många behandlingsprogram på fängelser syftar till 

att förebygga återfall i brott och/eller missbruk genom att motivera de intagna att konfrontera sina 

negativa val och beteenden (Pettit och Kroth, 2011). 

Kriminalvården arbetar med behandlingsprogram som ska förbereda de intagna inför frigivning 

samt för att minska återfall av brott (Kriminalvården, 2015). Sveriges öppnaste anstalt 

Gruvberget fungerar som ett komplement till behandlingsprogrammen på ordinarie anstalt. På 

Bastøyfängelset i Norge erbjuds de intagna en stor frihet och unika möjligheter till personlig 

utveckling (Kriminalomsorgen, u.å.). Detta i syfte att förbereda dem för ett liv ute i samhället 

genom att de lär sig att bli ansvarstagande och stå för konsekvenserna av sina handlingar (Pratt, 

2008). Souverein, Van der Helm och Stams (2013) skriver att en av faktorerna till framgången på 

Bastøyfängelset är personalens inställning till de intagna. De är stöttande, har en positiv attityd 

och är goda förebilder (a.a.). På Bastøyfängelset finns även ett gästhus där de intagna kan 

spendera helgerna med familjen (Pratt, 2008). Davis, Bahr och Ward (2012) menar att starka 

band till familj och vänner kan hjälpa den intagne att avstå från att begå nya brott. Goda 

relationer kan öka motivationen hos de intagna då det kan finnas en rädsla för att svika sitt 

nätverk eller att förlora relationerna till dem om de begår nya brott efter frigivning (a.a.). I en 

studie som gjordes på en låst anstalt undersöktes de intagnas mål för framtiden. I studien 

framkom att de intagna kände oro över relationen till sin familj. De önskade att de hade en bättre 

kontakt till sin partner, sina barn och nära anhöriga (McMurran, Theodosi, Sweeney och Sellens, 

2008). 

Turner och Stevinson (2017) skriver att människan har en naturlig anknytning till naturen och att 

vistas där har känslomässigt återhämtande effekter. Att utöva fysisk aktivitet i naturen kan också 

ha positiva effekter då samhörighet och kamratskap med andra människor, mentalt välbefinnande 

samt en ökad självkänsla kan skapas (Thompson Coon, Boddy, Stein, Whear, Barton och 

Depledge, 2011). Det existerar omfattande forskning som undersöker vilka faktorer som 

motiverar den intagne från att avstå att begå nya brott. Det har även gjorts studier, som ovan 

nämnts, om Bastøyfängelset i Norge. Dock saknas forskning som utgår från ett klientperspektiv 

av att vistas på en öppen anstalt av Gruvbergets karaktär. Denna studie syftar därför till att 

undersöka de intagnas upplevelser av att vistas på Gruvberget. Vi har även valt att undersöka vad 
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personalen upplever att verksamheten har för betydelse för de intagna som vistas där för att se 

om det finns några likheter. Detta för att få fram en mer nyanserad bild av Gruvbergets betydelse 

för de intagna. Vad upplever intagna att vistelsen har betytt för dem när det till exempel gäller 

viljan att förändra sitt kriminella beteende och avstå från att begå nya brottshandlingar? Vad har 

det för betydelse att de intagna kan röra sig fritt i skog och natur under sin vistelse på 

Gruvberget? 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka vilken betydelse Gruvbergets verksamhet har för de intagna samt vad 

personal från Gruvberget upplever att verksamheten har för betydelse för de intagna.  

1.2 Frågeställningar 
Vilka delar av Gruvbergets verksamhet upplever de intagna som mest betydelsefulla? 

Vilken betydelse upplever personalen att Gruvbergets verksamhet har för de intagna? 

Vilken betydelse har det för den intagne att denne får spendera tid tillsammans med sin familj på 

Gruvberget? 

Vilka likheter kan identifieras mellan de intagnas och personalens upplevelser av Gruvbergets 

verksamhet? 

1.3 Definitioner 

Gruvbergets anstalt 

De benämningar som används i denna studie för att beskriva Gruvbergets anstalt kan variera 

mellan begreppen; Gruvbergets anstalt, Gruvbergets verksamhet och Gruvberget. 

Högsäkerhetsanstalt/hemma-anstalt/ordinarie anstalt 

Med högsäkerhetsanstalt i denna studie menas anstalter som har klass ett eller två. 

Högsäkerhetsanstalt används även för att beskriva och jämföra förhållandena mellan en klass ett- 

och/eller två-anstalt och Gruvbergets öppna anstalt. Med hemma-anstalt och ordinarie anstalt i 

detta arbete menas den anstalt som de intagne avtjänar sitt straff på vid tillfället som denne besöker 

Gruvbergets verksamhet. 

2. Tidigare forskning 

2.1 Öppna anstalter 
Enligt Pratt (2008) startades konceptet kring det Skandinaviska öppna anstalterna i Finland på 

1930-talet. På dessa anstalter skulle staket, väggar och galler rivas eller användas i så liten 

utsträckning som möjligt. Vissa intagna fick själva låsa dörren och ansvara för sin egen nyckel. 

Efter att de intagna gått i skolan eller arbetat så kunde de strosa omkring fritt på fängelseområdet, 

ibland till och med inne i de lokala samhällena. Det viktiga för fängelseledningen var att ordning 

och arbetsdisciplinen upprätthölls. De intagna skulle betala sin egen mat, ”hyra” och skatt. De 

skulle även betala skadestånd till eventuella personer som föll offer för deras brott och de kunde 

skicka pengar till sin familj. För att allt detta skulle vara möjligt fick de intagna lön i likhet med 

arbetare på utsidan. Detta infördes även i Sverige och Norge, men idag är det endast Finland som 

fortfarande ger de intagna lön liknande den på utsidan för motsvarande arbete (a.a.). 
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Bastøyfängelset i Norge beskrivs i Pratts (2008) studie som kronjuvelen i det skandinaviska öppna 

fängelsesystemet. Anstalten är belägen på en ö med idylliska omgivningar av fjordar och kullar 

och det enda sättet att ta sig till ön är med färja. Runt ön finns inga murar eller staket. De intagna 

har själva hand om sin lön och ansvarar för sina egna inköp som bland annat livsmedel. 

Bastøyfängelsets upplägg syftar till att förbereda de intagna för utsidan genom att de lär sig att bli 

ansvarstagande och stå för konsekvenserna av sina egna handlingar. Det finns även ett gästhus där 

fångarna kan stanna hos sina familjer över helgen (Pratt, 2008). Enligt Souverein et al.(2013) studie 

råder det delade meningar om det går att förändra ett brottsligt beteende under anstaltsvistelse. 

Författarna skriver att de intagna på Bastøy har egna ansvarsområden som i sin tur bidrar till att de 

intagna lär sig att ansvara för sina egna handlingar och sin egen framtid. Bastøy beskrivs i studien 

som en succéhistoria, år 2013 hade det inte förekommit någon form av våld eller aggressivt 

beteende på fyra år. En av framgångarna som beskrivs är även att personalen fungerar som goda 

förebilder, med en positiv attityd och stöttande inställning till de intagna. Endast en person av 3285 

stycken kom tillbaka försent efter permission under 2011 och av de intagna som släpptes samma 

år fann alla boende och utbildning eller arbete (a.a.). 

2.2 Motivation 
Davis et al. (2012) utgår i sin studie från ”life course theory”. Teorin utgår från att det är subjektiva 

faktorer och sociala influenser som får en individ att avstå från att begå nya brott. Subjektiva 

faktorer är karaktärsdrag som exempelvis identitet, motivation, attityd och självförtroende. Sociala 

influenser är sysselsättning, föräldraroll, äktenskap och vänner. Fokus ligger på en bibehållen 

förändring över tid istället för en ”snabb” och tillfällig förändring. Författarna skriver att befintlig 

forskning har identifierat att kriminella som återfaller i brott saknar dessa sociala strukturer 

(subjektiva faktorer och sociala influenser). Davis et al. (2012) hänvisar även till Laubs och 

Sampsons studier (2001, 2003) som styrker detta genom att lyfta vikten av rutiner och social 

kontroll (med social kontroll menas processer och faktorer som reglerar individers och gruppers 

beteende så att de handlar inom ramen för samhällets eller den sociala gruppens regler, normer 

och värderingar). Laub och Sampson (2001, 2003) bekräftar även att subjektiva faktorer spelar en 

betydande roll när det kommer till om klienten återfaller i brott eller inte. Författarna menar vidare 

att en förändring är som mest genomförbar när individen vill förändras, känner att det är möjligt 

att förändras samt har stöd från sitt sociala nätverk. Att skapa band till vänner och familj kan hjälpa 

individen till att inte återfalla i brott (Davis et al. 2012). 

Davis et al. (2012) studie visar även på att en beteendeförändring sällan sker utan att individen har 

en inre motivation och vilja till att förändras. Den sociala kontexten är en av de viktigaste 

faktorerna om en förändring ska kunna ske, det är av stor betydelse att individen har människor 

som stärker och stödjer dem i deras förändringsprocess. Starka band till familj, vänner eller andra 

nära anhöriga kan hjälpa individen att avstå från att begå nya brott. Detta då konsekvenserna kan 

bli större för den kriminelle om den återfaller i brott då denne även sviker de personer som stöttat 

och ställt upp, konsekvensen kan även bli att relationen går helt förlorad. När den kriminelle har 

betydelsefulla människor omkring sig, exempelvis återfått en bra kontakt med sina barn, ökar 

motivationen till att klara av att motstå att begå nya brott för att inte riskera att förlora kontakten 

igen (a.a.). 

Elisha, Idisis och Ronel (2013) skriver att de intagna genomgår en process under deras 

fängelsestraff där de bearbetar sitt brott och sitt agerande samt hur detta har påverkat deras familj 

och anhöriga. Genom denna process skapas motivation till att göra en livsförändring för att bland 

annat återskapa en tillit och bra kontakt med sin familj igen. Familjen visade vanligtvis känslor av 
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besvikelse, ilska, ledsamhet och upprördhet över brottet den intagne begått, men även acceptans 

och stöttande. Detta stärkte den intagne till att klara av att ta steget ut från kriminaliteten, både för 

sin egen skull och för familjens skull (Elisha et al. 2013). I McMurran et al. (2008) studie gjordes 

intervjuer med 129 manliga intagna om deras framtida mål. Under intervjuerna framkom att de 

intagna kände en oro över sin relation till sin partner, familj, barn och andra nära anhöriga. Många 

av de intagna berättade att de ville vara bättre föräldrar till sina barn, hjälpa familjen med deras 

problem samt göra familjen stolt. De intagnas önskan var att de i framtiden skulle ha en bättre 

kontakt med sitt sociala nätverk och i synnerhet till sin partner, sina barn samt övriga familjen. 

Sellen, McMurran, Cox, Theodosi och Klinger (2006) styrker ovanstående i sin studie då de skriver 

att det de intagna upplevde som mest bekymmersamt var relationen till nära och kära, de kände en 

oro över vad familjen tyckte och tänkte om dem efter dem hade begått sina brott. 

2.3 Fysiskt och psykiskt välmående 
Psykiskt välbefinnande har visat sig vara en bidragande faktor till ökad livslängd. En av de 

starkaste faktorerna till psykiskt välbefinnande är fysisk aktivitet som kan minska risken för 

stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa (Turner och Stevinson, 2017). En faktor som kan 

påverka effektiviteten av träning är var träningen äger rum. Forskning tyder på att träning i naturen 

är en betydande faktor för psykiskt välbefinnande (Turner och Stevinson, 2017; Thompson Coon 

et al. 2011). Thompson Coon et al. (2011) studie jämför om fysisk aktivitet inomhus och fysisk 

aktivitet utomhus har olika effekt på den mentala och psykiska hälsan. De undersökningspersoner 

som tränade utomhus upplevde starka känslor av positivitet, ökad energi samt färre upplevelser av 

spänningar, förvirring, aggression och depression. Undersökningspersonerna berättade att de 

kände lycka och tillfredsställelse när de utförde de fysiska aktiviteterna utomhus och ville upprepa 

aktiviteten igen. Stressnivåer och psykisk ohälsa kan minska när människan utför fysisk aktivitet 

i naturen istället för inomhus. Andra fördelar var mentalt välbefinnande, samhörighet och 

kamratskap med andra människor, en ökad uppskattning för naturen samt en ökad självkänsla 

(Thompson Coon et al. 2011). 

I Turner och Stevinsons (2017) studie finns en jämförelse mellan olika typer av aktiviteter så som 

cykling, orientering, kajakpaddling, löpning och vandring. Studiens resultat visade på att personer 

som utövade dessa sporter tyckte att en av de största fördelarna var de som utövade dem utomhus 

i naturen. Författarna menar även att generellt sätt så är utomhusaktiviteter associerade med ett 

ökad välmående, i jämförelse med konstgjorda alternativ så som rodd på maskin, cykling inomhus 

eller löpning på löpband. Bara att få vistas i naturen har visat sig ha känslomässigt återhämtande 

effekter genom att det motverkar stress och kognitiv utmattning. Historiskt sett menar författarna 

att detta kan förklaras genom människans medfödda anknytning till naturen då människan förr i 

tiden bodde i och levde av naturen (a.a.). 

4. Teoretisk ram 

4.1 Interaktionsritualer 
Varför agerar människor som de gör? Hur kommer det sig att vi mer eller mindre tycks ha på känn 

vad som är ett korrekt eller mindre korrekt agerande i en viss situation? Agerandet och 

interaktionen med andra kan ses som ritualiserat. Begreppet för detta är interaktionsritualer. 

Collins (2008) beskriver hur det vardagliga livet är fullt av medvetna eller omedvetna 

interaktionsritualer. Vår självbild, vårt medvetande och identitet härstammar enligt Erving 

Goffman från interaktioner med andra människor. Människan påverkas av föreställningar och 
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uppfattningar, både sina egna och som andra har om henne. Interaktionsritualer kan enligt Collins 

(2008) även beskrivas som sociala processer. Om en människa befinner sig i en positiv social 

process kan det öka individens känsla av social samhörighet och emotionella energi vilket medför 

att personen känner ökat självförtroende, motivation, mod och styrka. Är processen däremot 

negativ kan personen känna försvagade sociala band som i sin tur medför att personen kan bli 

tillbakadragen, nedstämd eller känna att självförtroendet sviktar. Goffman menar att de fyra 

vanligaste sätten att kommunicera är genom skämt, ironi, klagan eller att kritisera. Utifrån dessa 

sätt att kommunicera kan en människa leva ut det egna jaget genom två olika sidor, den 

vänskapliga och den fientliga. Goffman poängterar dock att de framgångsrika sociala 

interaktionerna sker genom samarbete och inte genom konkurrens. En persons självbild byggs upp 

genom samarbete med andra människor (Collins, 2008). 

4.2 Symbolisk interaktionism 
Persson (2012) skriver att den symboliska interaktionismen är en sociologisk forskningsriktning 

som studerar det sociala samspelet mellan människor. George Mead var en av de som utvecklade 

teorier om hur människan utvecklas i interaktion med andra. Ett centralt begrepp i den symboliska 

interaktionismen är den generaliserande andre. Goffman menar att hur andra uppfattar oss, är 

avgörande för hur vi kommer att uppfatta oss själva. Vi speglar och skapar oss själva i interaktion 

med andra människor. Vi är och blir alltså de vi är genom andra. Mead ansåg att den generaliserade 

andra kan bestå av hela samhällets attityd, vilka individen ”måste” spegla sig i. Samhällets attityd 

kan exempelvis ha sin grund i media, sociala normer och föreställningar kring olika ting som blir 

bestämmande faktorer i individens tänkande och skapande av självet (Persson, 2010). 

Varför blir människor de de är? Hur kommer det sig att en människa utvecklas på ett visst sätt och 

inte på andra sätt? Olika teorier ger olika svar på detta. Vad som tycks särskilja den symboliska 

interaktionismens teori kring generaliserande andre från andra är att den förklarar hur människor 

blir vilka de är, och hur de uppfattar sig själva, utifrån deras relationer till andra. Genom att 

använda denna teori kan det skapas en uppfattning om hur den intagne ser på sig själv och hur 

denne upplever att andra ser på dem utifrån olika miljöer och sammanhang. Det är intressant att 

undersöka, med hjälp av denna teori, om Gruvbergets verksamhet på något sätt ändrat deras sätt 

att se på sig själva, och i sådana fall hur och varför. 

4.3 Motivationsteori 
Jerlang (2008) definierar motivation utifrån ett psykologiskt lexikon: ”Processer, faktorer och 

strukturer med en såväl dynamisk (aktiverande) som dirigerande (styrande) effekt”. Utifrån detta 

går det att tolka att motivation är den psykologiska grunden till att vi handlar som vi gör. 

Motivation är ett komplext begrepp som kan ha olika innebörd för olika människor (a.a.). Winston 

(2016) skriver i sin studie om Abraham Maslow och hans teori kring mänsklig motivation. Teorin 

utgår från att motivation har stor påverkan på människans beteende och livsval. Motivationen är 

en aspekt som avbildar sig på människans identitet, värderingar, moraliska utveckling och sökande 

efter mening. 

Jerlang (2008) uppger att i Maslows motivationsteori studeras ett samband mellan de två centrala 

begreppen behov och motiv. Maslow menar att det är det aktuella behovet hos individen som driver 

(motiverar) denne till en viss handling. Motivationsteorin symboliserar en figur som hierarkiskt 

åskådliggör behov-motivationspyramiden. Den första beståndsdelen handlar om att uppfylla sina 

fysiologiska behov så som syre, vatten och mat. Den andra beståndsdelen är sociala behov och 

behandlar i vilken utsträckning individen har behov av kontakter, social status och att tillhöra ett 
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socialt sammanhang. Den tredje beståndsdelen är självhävdelsebehov som besvarar existentiella 

frågor som exempelvis vem är jag, vad kan jag och hur fungerar jag med andra människor. Det 

sista steget i pyramiden är behov av självförverkligande exempelvis att uttrycka sig själv, att 

utforska, lära sig nya saker och estetiska upplevelser. Jerlang (2008) betonar att alla behov i 

Maslows behov-motivationspyramid är grundläggande då de är drivkraften för människans 

fortsatta utveckling. Behovens tillfredsställelse kan dock vara olika starka för människor beroende 

på personliga förutsättningar. Maslow menar att om en människa kan tillfredsställa samtliga behov 

gör det henne ”hel” (Jerlang, 2008). 

Det kan, utifrån ovanstående text, konstateras att kunskap om motivation kan hjälpa oss att förklara 

människans handlingar. Föreliggande arbete syftar till att undersöka före detta intagna på 

Gruvberget upplevelser av verksamheten och hur deras motivation påverkades av vetskapen att få 

komma dit samt under och efter sin vistelse. Hur ser de intagna på sin motivation? Vilken betydelse 

har Gruvberget haft för deras nuvarande och dåvarande motivation? Att använda sig av 

motivationsteori kan ge en bredare kunskap om vad det är som gör att människor handlar på det 

sätt de gör, alltså vad som motiverar dem. Teorier om motivation kan också vara en utgångspunkt 

för att identifiera vad som eventuellt utmärker Gruvbergets betydelse för de intagnas motivation.    

4.4 Normalisering 
Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) skriver att Michel Foucault myntade begreppet 

normalisering vilket kan förklaras genom samhällets syn på vad som anses normalt samt hur de 

som avviker från normaliteten bestraffas genom att utsättas för maktåtgärder. Invånare 

disciplineras alltså till att passa in i de samhälleliga normer som finns. Disciplinära maktutövningar 

i samhället kan enligt Foucault vara övervakning, klassificering och rangordning av människor. 

Behandlings begreppet har under historien sammankopplats med begreppet normalisering då 

behandlingen har blivit en del av ”straffet” för de invånare som ansågs vara olydiga eller 

avvikande. Samhällets syn är att de ”onormala” kan förändras och behandlas tillbaka in i 

normaliteten och till ett ”normalt” beteende med rätt åtgärder (a.a.). 

Det kan vara bra under behandlingens början att använda sig av etiketter så som ”kriminell” eller 

”missbrukare” och därmed försöka bryta en eventuell förnekelse till brottet eller missbruket hos 

den aktuella personen (Jacobsson et al. 2010). Dock ska bilden av personen som avvikare tonas 

ner under behandlingens gång, detta för att inte sätta en långvarig etikett på individen. Under 

behandlingen bör även avvikaridentiteten tonas ner genom att eftersträva och praktisera en form 

av vardag in i klientens liv där ”normala” uppgifter ingår. Detta kan röra sig om aktiviteter som 

innefattar social träning som att arbeta, laga mat tillsammans eller bara att bädda sängen på 

morgonen. Denna typ av behandlingsform ska anpassa klientens tillbaka till ett ”normalt” liv och 

beteende (a.a.). 

På Gruvbergets verksamhet får de intagna spendera tid tillsammans med sin familj utanför murar 

och taggtrådar. Under en period kan de intagna leva ett till synes normalt vardagsliv. Betydelsen 

av detta kan vara intressant att undersöka utifrån normaliserings begreppet i kombination med 

begreppet motivation. 

4.5 Totala institutioner 
Goffman (2014) beskriver en total institution som en plats där ett stort antal personer kan bo och 

arbeta under likartade former instängda och avskärmade från samhället utanför. Ett exempel på en 

total institution är en anstalt där de intagna är dömda för ett brott och lever tillsammans inlåsta och 
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avskärmade från omvärlden under tiden de avtjänar sitt straff. Goffman menar att en rollförlust av 

en människas “normala” roll kan ske när denne blir inlåst på en anstalt, detta då individens liv styrs 

av andra personer som exempelvis myndigheter och kriminalvårdare. Detta kan skapa en vi- och 

dom-känsla mellan de intagna och personalen, de intagna ska följa de regler som finns och blir 

visiterade och inlåsta varje dag av de anställda medan personalen kan lämna anläggningen efter 

arbetsdagens slut. En intagen kan även få känslor av att andra roller går förlorade när de blir inlåsta 

på anstalt. De förlorar faser i sitt liv som blir kvar på andra sidan muren och som de omöjligt kan 

ta igen som exempelvis barnens uppväxt (a.a.). 

Goffman (2014) beskriver anstaltsmiljön och hur de intagna skapar sitt eget samhälle vid sidan av 

personalens regelsystem och vetskap för att bibehålla en känsla av kontroll över sitt liv, sina beslut 

och på omgivningen. Grupperingar bland de intagna skapas inne på anstalterna, interna regler och 

normer skapas som avgör vad som är “normalt” respektive “avvikande beteende”. Bedömningarna 

som görs av de kriminella huruvida en medintagen är “normal” eller “avvikare” avgörs från 

situation till situation och från person till person. 

Ovanstående text beskriver hur det på anstalter kan skapas en vi- och dom-känsla mellan 

personalen och de intagna. På anstalter kan de intagna heller inte välja vilka de umgås med i samma 

utsträckning som ute i samhället. Det vore intressant att undersöka, utifrån Goffmans text, hur de 

intagna upplever relationen med personalen samt om de intagna upplever sig inta andra roller på 

Gruvbergets öppna anstalt än på sin ordinarie anstalt. 

3. Metod 

3.1 Val av metod 
En kvalitativ metod har tillämpats i denna studie. Fokus ligger på intervjupersonernas upplevelser 

av Gruvbergets verksamhet. Bryman (2008) skriver att en kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, 

tolkande och konstruktionistisk till sin art. Den induktiva synen grundar sig i att forskaren 

genererar teorier utifrån forskningsresultaten. I kvantitativ forskning deduceras hypotes från teori 

(Bryman, 2008), dock strävas det efter i föreliggande studie att finna teorier i intervjumaterialet. 

Avsikten med denna studie har varit att undersöka intervjupersonernas egna upplevelser om 

vistelsen på Gruvberget, därför är en kvalitativ metod mer lämpad för studiens karaktär. Den 

tolkningsinriktade synen i kvalitativ forskning syftar till att det är deltagarnas tolkning av sin 

verklighet som är i fokus. Den ontologiska ståndpunkten är konstruktionistisk, eller med andra ord 

tolkningsinriktad, vilket betyder att individens omgivning är socialt konstruerad (Bryman, 2008). 

Intervjufrågor har formulerats på ett sådant sätt att intervjupersonerna själva har fått berätta om 

sina upplevelser om ämnet. Följdfrågor kunde ställas om frågan inte blev besvarad, men 

intervjupersonen hade stort utrymme att formulera sig. Det är alltså de före detta intagnas tolkning 

kring betydelsen av vistelsen på Gruvberget som utgör en stor del av detta arbete. Den 

tolkningsinriktade synen är central i föreliggande studie och således är kvalitativ forskningsdesign 

passande. 

3.2 Informationssökning 
Litteraturen som använts i studien insamlades vid Örebro universitet bibliotekssökningen Libris. 

Sökorden som användes var: motivationsteori, normalisering, symbolisk interaktionism och 

Goffman. Litteraturen låg till grund för valda teorier. 
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Internationell forskning insamlades vid Örebro universitetets databaser Criminal justice abstracts 

och Academic search elite. Den förstnämnda är en databas inom kriminologi och straffrätt och den 

sistnämnda är en databas inom folkhälsovetenskap. Sökorden användes i olika konstellationer och 

var följande: prisoner, family, motivation, phsyical activity, wellbeing, motivation, outdoor och 

Bastøya. Sökningarna hade inklusions och exklusionskriterier att endast visa artiklar som var 

vetenskapligt granskade. Utifrån sökningarna valdes ett antal artiklar som uppfattades relevanta 

för ändamålet och därefter granskades de noggrant före tillämpning. 

Sökmotorn Google har även använts i syfte att finna tidigare studier och forskningsrapporter om 

ämnet. Sökorden var: bryta med en kriminell livsstil, att lämna kriminalitet. Kriminalvårdens 

hemsida har även besökts i syfte att finna information om återfallsrisk och behandlingsprogram i 

svensk kriminalvård. 

Som tidigare nämnts, fann vi ingen tidigare forskning om Gruvbergets verksamhet. Vi var dock 

priviligierade att besöka Gruvbergets verksamhet under studiens gång och under detta besök 

intervjuades kriminalvårdsinspektören. Denna intervju ligger delvis till grund för den information 

om Gruvberget som presenteras i studiens inledning och är således en typ av informationssökning 

om verksamhetens struktur och upplägg. 

3.3 Urval av respondenter  
Institutionen för socialt arbete vid Örebro universitet fick en förfrågan från Kriminalvårdens 

kamratförening gällande om det fanns intresse för studenter vid socionomprogrammet att skriva 

examensarbete om anstalten Gruvberget. Anledningen till detta var att det saknades tidigare 

forskning om Gruvbergets verksamhet. Ett samarbete påbörjades mellan oss och en kontaktperson 

från kriminalvårdens kamratförening då vi valde att skriva om ämnet. Under uppsatsens gång har 

kontinuerlig kontakt funnits med denna kontaktperson samt kriminalvårdsinspektör vid 

Gruvbergets anstalt. Dessa två personer har bidragit med intervjupersoner samt relevanta kontakter 

till examensarbetet. 

I denna studie valdes respondenter med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Sannolikhetsurval kan 

vara resurs- och tidskrävande och är därför inte fördelaktigt om studien är under snäv 

tidsbegränsning (Bryman, 2008). Då det i vår studie fanns just snäva begränsningar kring både 

passande intervjupersoner samt en tidsbegränsning på när arbetet skulle vara klart valde vi att 

använda oss av ett icke-sannolikhetsurval. Vi valde ut personer som råkade finnas tillgängliga för 

den aktuella studien. I denna studie hittades respondenter via rekommendationer.  

Vidare valde vi under studiens gång att endast intervjua manliga intagna. Ett av kriterierna för de 

intagna som skulle intervjuas var att de hade deltagit på någon av Gruvbergets kurser vid minst ett 

tillfälle. Ett annat kriterium var att minst en av intervjupersonerna skulle ha vistats på Gruvberget 

tillsammans med sin familj (flickvän/sambo/fru/barn). Vi hade inga kriterier för exempelvis längd 

på straff, ålder, etnicitet eller lägsta antal tid som frigiven, detta för att bredda urvalet samt att 

fokus låg på deras upplevelse av vistelsen på Gruvbergets anstalt. De kriterier vi hade inför 

intervjuerna med personal från Gruvberget var att de skulle ha arbetat på anstalten under en längre 

period (10 år eller mer). Kriminalvårdens kamratförenings kontaktperson samt 

kriminalvårdsinspektören bidrog med namn på personal som har ansvarat för kurser på Gruvberget 

under många år samt klienter som varit på Gruvberget vid minst ett tillfälle. Minst en av dessa 

klienter hade haft sin familj med sig under vistelsen på Gruvberget. 
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Då ingen tidigare forskning kring Gruvbergets verksamhet hittades behövde vi en källa för fakta 

kring verksamheten. Den information som gick att söka kring Gruvberget var artiklar från 

tidningar som inte var vetenskapligt granskade. Informationen i artiklarna överensstämde inte 

heller vilket gjorde det svårt att veta vad som var korrekt. Vi valde därför att fråga 

kriminalvårdsinspektören vid Gruvberget om han kunde tänka sig att ställa upp på en intervju för 

att få in aktuell bakgrundsfakta. Avsikten med detta var att inhämta information som kunde 

användas till studiens inledning samt för att kunna skapa en förståelse kring anstaltens upplägg 

och organisation. Vi kontaktade två ur personalen som hade lång erfarenhet som kursledare på 

Gruvbergets verksamhet och båda valde att delta. Vi kontaktade även kriminalvårdsinspektören 

vid Gruvberget som också ställde upp på intervju. Totalt kontaktades fem tidigare intagna varav 

tre ställde upp på intervju. 

3.4 Konstruktion av intervjuguide 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2008) är semistrukturerade 

intervjuer ett begrepp som täcker många exempel på intervjuer, men i det stora hela utgår 

semistrukturerade intervjuer från ett så kallat frågeschema. Intervjuaren har ett antal frågor, men i 

vilken ordning de sedan ställs under intervjun kan variera. Frågorna är ofta öppna då det är 

intervjupersonernas berättelser och upplevelser som ska ligga i fokus och samtalet blir då friare. 

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren även möjlighet att ställa följdfrågor för att 

förtydliga eller spinna vidare på intervjupersonens svar (a.a.). Kvale och Brinkman (2014) skriver 

att en intervjuguide fungerar som ett manus för forskaren och strukturerar intervjuns förlopp. Det 

är viktigt att frågorna är korta och lättbegripliga för intervjupersonen, samt att de inte är av 

akademisk karaktär. Forskaren behöver således operationalisera sina forskningsfrågor till 

intervjufrågor. En alltför begreppslig fråga kan göra intervjupersonen förvirrad och få svårt att 

beskriva sina upplevelser och känslor. 

Två olika intervjuguider gjordes, en med frågor för de intagna och den andra med frågor mer 

riktade till personalen samt bakgrunds- och faktafrågor kring Gruvbergets verksamhet. 

Sammantaget är avsikten med dessa intervjuguider att få fram relevant information kring 

intervjupersonernas upplevelser och tolkningar som kan användas för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. 

Intervjuguiden till de tidigare intagna delades upp via fyra underrubriker; Bakgrund, Vistelsen på 

Gruvberget, Familj och Efter Gruvberget. 

3.4.1 De tidigare intagna 

Under rubriken “Bakgrund” undersöker frågorna hur intervjupersonens liv ser ut idag med bland 

annat familj, barn, boende och arbete. Detta för att få en uppfattning över hur intervjupersonen 

lever idag efter avtjänat straff. Frågor om bakgrund till brottet/brotten som ledde till 

fängelsestraffet samt frågor kring intervjupersonens kriminella livstid innan fängelsestraffet finns 

även med under denna rubrik. Under rubriken “Vistelsen på Gruvberget” så ryms frågor som syftar 

till att få fram klienternas upplevelser samt vad Gruvbergets verksamhets hade för betydelse för 

dem kortsiktigt, men även på längre sikt. Vi ville även ställa frågor kring vilken betydelse det hade 

för klienterna som hade sin familj med sig under vistelsen på Gruvberget, dessa frågor låg under 

kategorin “Familj”. Vi hade för avsikt att också jämföra klienternas upplevelse av kontakt med 

nätverket på ordinarie anstalt mot kontakten de fick med familjen under sin tid på Gruvberget. 

Under sista rubriken “Efter Gruvberget” finns frågor som har för avsikt att fånga 

intervjupersonerna upplevelser av vad som hänt efter vistelsen på Gruvberget och efter avtjänat 
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straff samt klienternas uppfattning av vilka faktorer som varit bidragande till att leva ett liv utan 

att återfalla i brottslighet. 

3.4.2 Personalen 

Intervjuguiden till personalen delades upp under tre underrubriker; Kriminalvårdsinspektör, 

Personal 1 och Personal 2. 

Vissa av frågorna är desamma under samtliga rubriker medan andra frågor är inriktade specifikt 

till personen som skall intervjuas. Vi hade för avsikt att fråga kring personalens kurser, deras 

upplevelser av Gruvbergets verksamhet samt hur de upplever de intagna och relationen till dem. 

Frågorna till kriminalvårdsinspektören är, till skillnad från övriga personalfrågor, inriktade kring 

fakta, upplägg och bakgrund kring Gruvbergets verksamhet. Detta då det saknas trovärdig 

information samt tidigare forskning kring Gruvbergets verksamhet. 

3.5 Genomförande av intervjuer 
Kvale och Brinkman (2014) skriver att antalet intervjupersoner i kvalitativ forskning har 

benägenhet att antingen bli för få eller för många. Om det är för få intervjuer tenderar det att bli 

svårt att generalisera resultatet och om det är för många intervjuer kan det bli problematiskt att 

göra ingående tolkningar av intervjumaterialet. Dock skriver författarna att om målet med studien 

är att förstå upplevelser av ett fenomen som en person har, kan det räcka med en enda person (a.a.). 

I föreliggande studie låg fokus på vilken betydelse Gruvberget haft för de intagna som varit där, 

det är alltså upplevelsen av den enskilde som är intressant. Vi valde att intervjua sex personer. 

Anledningen till att vi valde att intervjua fler än en person var för att vi ville få en nyanserad bild 

av upplevelserna av verksamheten, antalet intervjupersoner var även proportionerlig till den 

begränsade tid vi hade till arbetet. Tre intervjuer genomfördes med före detta kriminella som vid 

ett eller flera tillfällen besökt Gruvberget, samt tre intervjuer med personal från Gruvberget har 

genomförts. Den ena ur personalen har arbetat som kursledare på Gruvberget under 30 års tid, men 

är idag pensionär, den andra ur personalen arbetar som kursledare på Gruvberget och har gjort det 

under många år, den sista ur personalen är Gruvbergets kriminalvårdsinspektör som varit aktivt på 

Gruvberget under många år (1985 - 2017).  

Då det geografiska avståndet var stort mellan oss och de flesta av intervjupersonerna skedde fyra 

av sex intervjuer via telefon. Den ena intervjupersonen besökte vi, efter överenskommelse, i hans 

hem och den andra träffade vi och intervjuade i samband med vårt besök på Gruvbergets anstalt. 

Vi valde att göra enskilda intervjuer för att minska risken för att intervjupersonerna skulle bli 

påverkade av varandras svar. Gruppintervjuer hade inte heller varit genomförbart på grund av att 

alla befann sig på olika platser i landet. Vi ville fånga intervjupersonernas personliga upplevelser 

och då alla har olika bakgrund och berättelser var gruppintervjuer inte aktuellt. Vi deltog båda två 

under intervjuerna för att kunna komplettera varandra med följdfrågor/frågor som den andra missat 

för att få ut den bästa helhetssynen. Alla intervjuer spelades in efter samtycke från 

intervjupersonerna och därefter transkriberades intervjuerna för att kunna se tillbaka på vad 

intervjupersonerna hade sagt. Samtliga intervjuer bifogas som bilagor i slutet av denna studie. 

3.6 Vetenskapsteoretisk ansats 
Det är lätt att beskriva en vetenskapsteoretisk ansats, betydligt svårare är det att följa den. Istället 

för att beskriva ansatsen väljer vi att beskriva vår ambition med uppsatsen och söker sedan vilken 

vetenskapsteoretisk tradition som den kan relateras till. Denna studie är inspirerad av hermeneutisk 

- samt fenomenologisk analysmetod. Intresset med studien var att undersöka de intagnas samt 
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personalens upplevelser av Gruvbergets verksamhet. Vi ville få en förståelse för vad Gruvberget 

kan betyda och vilken mening verksamheten kan ha för individer som varit där. Därför ansågs 

hermeneutiken vara en lämplig analysmetod att föranledas av i analysarbetet. Vi inspirerades även 

av fenomenologin, som med dess vikt på meningsinnehåll överensstämde med det vi ville 

eftersträva i detta arbete. Fenomenologins struktur på analysprocess blev även lämpligt och 

användbart i analysarbetet. 

Gilje och Grimen (2007) menar att en utmärkande egenskap människor har, till skillnad från djur, 

är att hen tillskriver handlingar och fenomen mening. Människan ger beskrivningar och tolkningar 

till det de själva gör och till samhället de lever i. Genom beskrivningarna uttrycker människan vad 

denne ser, hör, tror på och vad som anses viktigt samt oviktigt för henne. På grund av detta, behöver 

forskare tolka de tolkningar som människor, undersökningspersonerna i studien, redan har. 

Forskaren behöver således förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna. 

Westlund (2009) skriver att hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla. 

Hermeneutiken är fördelaktig när forskaren vill att informanten ska ha stort utrymme att välja vad 

de vill prata om. Det är därför en lämplig metod att använda i studier där det strävas efter att fånga 

informanternas egna upplevelser av ett fenomen (a.a.). 

Szklarski (2009) anger att fenomenologins viktigaste huvuddrag är induktivt förhållningssätt och 

förståelseinriktning. Det induktiva förhållningssättet innebär att forskningen är teorigenererande, 

empirin är utgångspunkten istället för teorier. Förståelseinriktning handlar om vilken betydelse 

olika fenomen kan ha för individer. Forskaren vill utforska meningsfullheten i olika upplevelser 

och hur detta kan skilja sig från mellan individer. 

3.7 Bearbetning av data och analys 
Samtliga genomförda intervjuer spelades in efter samtycke från intervjupersonerna. Därefter 

transkriberades intervjuerna i sin helhet.  

Szklarski (2009) skriver att det första steget i fenomenologins analysprocess är att göra en 

översiktlig genomgång av empirin. Delar som inte har koppling till studiens syfte plockas bort. 

Texten behöver sedan brytas ner i mindre delar för att upptäcka eventuella skillnader i 

meningsinnehåll för respondenterna, kallad meningsbärande enheter. De meningsbärande 

enheterna skildrar olika sätt att se på det aktuella fenomenet. Vidare ska de meningsbärande 

enheterna brytas ned ytterligare och en noggrann analys görs av de olika enheterna. Enheterna 

relateras till varandra och mönster formas. Språkliga uttryck och metaforer som respondenterna 

uttalat fångas upp av forskaren. I det slutliga skedet bör forskaren ta bort utsagor som inte är 

relevanta och upprepningar för att sedan förbinda liknande meningsenheter. Det är av vikt att 

forskaren kritiskt granskar de centrala teman som har identifierats för att försäkra sig om att de är 

empiriskt förankrade. Därför bör empirin granskas parallellt med att teman växer fram (a.a.).  

Den fenomenologiska analysprocessen har varit inspiration i denna studies analysarbete av 

resultat. Innan vi började koda transkriberingarna påbörjades en diskussion om vad de olika 

intervjuerna hade gemensamt, vad som skiljde dem åt, vad vi funnit intressant och vilka teman 

som kunde identifieras. Dessa teman var natur och familj. Övriga teman; motivation, frihet under 

ansvar samt bemötande växte fram under kodningen. Vi arbetade parallellt med att gå igenom 

transkriberingarna för att försäkra oss om att vi inte missat viktig empiri som kunde tillföras till 

resultatet. Likt den fenomenologiska analysprocessen eliminerades orelevant empiri till studiens 

syfte och liknande meningsinnehåll sammanfogades till ett översiktligt tema (jmf. Szlarski, 2009). 
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Det utvalda materialet analyserades därefter utifrån den teoretiska ramen samt delar från tidigare 

forskning för att kunna ge den en förståelse. 

3.8 Metodreflektioner: Validitet, reliabilitet och förförståelse 
Då avsikten med föreliggande studie var att undersöka vilken betydelse Gruvbergets verksamhet 

har för de intagna valdes kvalitativa intervjuer för att besvara syftet. Detta då vi ville få fram 

intervjupersonernas berättelser och upplevelser kring ämnet. Då det inte hittats någon tidigare 

forskning kring Gruvbergets anstalt så läste vi på om verksamheten innan denna studie skulle göras 

för att ha en så bra uppfattning kring verksamheten som möjligt. Med validitet menas att 

granska/kontrollera/studera om undersökningen mäter det den avser att mäta. Andra delar som kan 

spela roll för validiteten är forskarens förförståelse kring ämnet, ju mer forskaren är insatt i ämnet 

desto högre blir validiteten (Bergström & Boréus, 2012). 

Förförståelse handlar om erfarenheter, upplevelser och förutfattade meningar som en individ har 

om ett specifikt fenomen. Westlund (2009) menar därför att det är viktigt att forskaren skriver om 

sin förförståelse kring ämnet som studeras. En av författarna till denna studie har arbetat på en 

klass ett-anstalt belägen i Mellansverige. Det bidrog till att denne kunde relatera när 

respondenterna pratade om den slutna anstaltsmiljön, men även kunde bidra med en egen 

uppfattning kring det som sagts. Utöver detta hade vi ingen förförståelse kring Gruvbergets 

verksamhet. 

Då vi intervjuade både personal och före detta intagna, och hade för avsikt att undersöka deras 

upplevelse av vilken betydelse Gruvberget haft för dem/de intagna så fick vi olika svar från alla, 

även om det flesta intervjupersonerna menade samma sak, detta gör det viktigt när det kommer till 

att tematisera, koda och transkribering intervjuerna. Bergström & Boréus (2012) skriver att om 

mer än en av författarna har kodat materialet är det viktigt att dubbelkodningar sker för att se om 

kodningarna sker på ett likartat sätt. I denna studie delade vi upp transkriberingarna och kodade 

därefter intervjuerna i olika färgteman. Därefter bytte vi de kodade transkriberingarna med 

varandra för att identifiera ytterligare värdefulla delar. Slutligen diskuterades samtliga intervjuer 

och kodningar gemensamt. Detta för att ta reda på att vi tänkte likadant samt hade samma upplägg 

kring hur arbetet skulle föras vidare. 

Med reliabiliteten menas att studien ska kunna göras igen, replikeras, med ett liknande resultat. 

Det blir därför viktigt för forskaren att noggrant beskriva undersökningsprocessen. Reliabiliteten 

påverkas av vilket mätinstrument som används, men även hur materialet analyseras. Vid 

kvalitativa studier är det dock mer problematiskt att mäta reliabiliteten jämfört med kvantitativa 

studier, då kvalitativa intervjuer oftare får mer utförliga och fylliga svar än exempelvis vid 

kvantitativa enkäter med färdigskrivna svarsalternativ (Bergström & Boréus, 2012). 

3.9 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer bygger på fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska 

principerna syftar till att göra risken, för att undersökningspersonerna lider skada, så liten som 

möjligt (Kvale och Brinkmann, 2014). Dessa krav har tagits i beaktande under hela 

arbetsprocessen med denna studie. 

För att tillgodose informationskravet behöver forskaren informera respondenterna om deras 

uppgift i studien samt studiens syfte. Det är även av vikt att informera om att studien är frivillig 
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att medverka i samt att respondenten när som helst kan avbryta sin medverkan utan vidare 

konsekvenser. Ett informationsblad ska skickas till respondenten med denna information och 

respondenten kan sedan ta ställning om denne vill delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

skrev ett informationsblad i tidigt skede som skickades till samtliga tilltänkta respondenter via 

email eller brev efter att vi haft en första kontakt via telefon. Vi frågade samtliga om de mottagit 

informationsbrevet innan intervjuerna genomfördes samt om de hade några frågor kring detta.  För 

att förtydliga respondenternas roll informerades samtliga om att deras intervjuer endast kommer 

att användas i denna studie med avsikt att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar. 

Samtyckeskravet syftar till att respondenten ska samtycka till deltagandet i studien, samt att 

forskarna ska informera respondenten att om denne väljer att avsluta sitt deltagande ska inga 

negativa konsekvenser tillkomma (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga respondenter har samtyckt 

till att delta i studien. Respondenterna pressades inte vid något tillfälle till att delta i studien, istället 

påmindes dem om att deras deltagande var frivilligt. Vid samtliga intervjutillfällen frågade vi 

respondenten efter samtycke för att spela in intervjun. Om respondenten inte skulle samtycka var 

vi förberedda på att anteckna på dator eller skrivblock. Samtliga respondenter fick information om 

att de inte behövde svara på frågor som de upplevde som privata, känsliga eller jobbiga. 

Konfidentialitetskravet inbegriper vikten av sekretess av respondenternas personuppgifter. 

Forskaren ska behandla uppgifter om personen samt intervjumaterialet på en säker plats där 

obehöriga inte kan få tillgång till dem. För att identifikation av respondenterna ska försvåras av 

utomstående läsare ska känsliga uppgifter som namn, ålder och boendeort fingeras 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att det är viktigt att värna om 

konfidentialiteten i en studie. Exempelvis bör innehåll på inspelade band raderas så snart de inte 

längre används (a.a.). I studien har intervjumaterial förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte 

haft tillgång till uppgifterna då de har förvarats på våra privata datorer och mobiltelefoner som 

innehar lösenord som förhindrar detta. Vi har fingerat respondenternas namn, ålder, boendeort 

samt andra eventuella namn som nämnts under intervjun. Dock har intervjun med 

kriminalinspektör Rolf Johansson inte fingerats i inledningen, detta i samråd med honom. 

Anledningen till att vi använt hans riktiga namn är att informationen inte syftar till hans egna 

upplevelser utan fakta kring Gruvbergets verksamhet. Inspelningarna av telefonintervjuerna har 

raderats efter färdigställandet av transkribering.  

Nyttjandekravet syftar till att personuppgifter endast används till forskningsändamål och inte 

används i media eller i andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 

respondenter har blivit informerade, via informationsbladet samt muntligt, om att allt de säger i 

intervjuerna endast användas i vår studie. 

5. Resultat 

I denna studie gjordes sex intervjuer, tre med före detta intagna och tre med personal som 

arbetar/arbetat på Gruvberget. Samtliga före detta intagna var män och de var under 

intervjutillfället frigivna och hade arbeten. Av de personal som intervjuades var två kursledare, 

den ena fortfarande aktiv på Gruvberget och den andre pensionerad, och den tredje var Gruvbergets 

kriminalvårdsinspektör. Denna resultatdel kommer utgå från två olika perspektiv, dels hur de före 

detta intagna upplevde Gruvbergets verksamhet, men också vilken betydelse personalen upplevde 

att Gruvberget har haft på de intagna. Det har identifierats fem utmärkande kategorier av 
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betydelsen av Gruvberget; betydelsen av naturen, betydelsen av familjen, frihet under ansvar, 

bemötande och motivation. 

5.1 Betydelsen av naturen 
Intervjupersonerna beskriver Gruvbergets natursköna omgivningar. De intagna bor, som nämns i 

inledningen, i villor mitt ute i skogen och har tillgång till diverse utomhusaktiviteter som bland 

annat att cykla, fiska, grilla, åka skidor och bada i sjön. De flesta av kurserna som finns är även 

framtagna just för att kunna utnyttja de fina omgivningarna i naturen: 

Ja det är helt otroligt där faktiskt… När man kommer upp där… Ja vi intagna tog ju ofta 

permissioner i samband med dom här dagarna, så det var ju nästan två veckor man var ute i det 

fria. Så du kommer ut i skogen, helt fri alltså… Det är helt… vad ska man säga? Otroligt! Det är 

sjöar, det är båtar, det är kurser, stor gympahall, rävar, naturen. Man kan leva och vara normal, 

det är så mycket värt. 

Av intervjuerna framkom att de intagna generellt var ovana med naturen och några visste knappt 

vad skillnaden var mellan en tall och en gran. Kriminalvårdsinspektören menade att många av de 

intagna som kommer till Gruvberget är uppväxta i storstäderna och har därför inte mycket kunskap 

kring naturen. En av kursledarna beskrev att han kunde stå och prata om mossa samtidigt som de 

intagna stirrade fascinerat på honom. Han berättade vidare att han under sin friluftskurs upplevt 

att de intagna påverkas positivt av möjligheten att få komma ut i naturen och friheten. De intagna 

fick under kursens gång sova i tält samt laga sin egen mat på kokkärl, vilket kursledaren menar 

kan gynna de intagna om de har eller planerar att bilda familj. Den naturrika miljön på Gruvberget 

bidrar till en stillhet då det inte är någonting runt omkring som stör eller distraherar de intagna. 

Samtliga före detta intagna uppskattade läget på Gruvbergets anstalt med naturen runt omkring 

sig. En beskriver att han har lärt sig att uppskatta naturen, att stanna upp och njuta av den vilket 

han tidigare aldrig gjort. En annan beskrev glädjen han kände över att få se skogen igen efter 

många år inlåst på anstalt. Han berättar även att han och andra intagna kunde gå runt i skogen hela 

dagarna. När han sedan kom tillbaka till ordinarie anstalt kunde han blicka tillbaka: 

När du väl har sett det och sen kommer tillbaka till anstalten då kan du blicka tillbaka… Och det 

hjälper en ju också jättemycket. Då tänker man inte på muren utan alla bilder där inne i huvudet 

istället… Du vet första permissionen kallas för lufthål, då får du åka ut fyra timmar med personal, 

sen åker man in igen… 

Han fortsätter att berätta om sin tid på en anstalt där de endast hade 45 minuters promenad per dag: 

…då uppskattade man till och med det gröna man såg bakom en sju meter hög mur… 

Även personalen som intervjuades beskrev att de upplevt att naturen har haft stor påverkan på 

klienterna. Kriminalvårdsinspektören berättar att vissa klienter återkommer till Gruvbergets anstalt 

med sina familjer efter att ha blivit frigivna. Han förklarar att det kan bero på att Gruvberget är ett 

bekant ställe för barnen, att en del av dem berättar i skolan om familjens ”sommarställe” i 

Hälsingland. Detta för att det kunde vara ett av de få ställen den före detta intagna och/eller barnen 

kände till när det kom till semester och naturen. Majoriteten av intervjupersonerna vittnar om att 

de tror att naturen har en positiv påverkan på de intagna. De intagna skapar gemenskap och nya 

bekantskaper i kursgrupperna efter ett par veckor tillsammans i skogen. 
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5.2 Betydelsen av familjen 
De före detta intagna som intervjuades berättar att tiden de fått spendera med familjen på 

Gruvberget spelar en avgörande roll, både för det egna måendet samt till att familjen lyckats hålla 

ihop under alla år den intagne suttit fängslad. En beskriver att tiden han fick med familjen blev 

som ett “ljus i tunneln” och gjorde att han orkade kämpa vidare och fokusera på framtiden. En 

annan berättar om hur viktig vistelserna på Gruvberget har varit för honom och hans familj. Han 

menar att de har stärkt både honom och relationen till hans familj på ett sätt som aldrig skulle ha 

gått på hemma-anstalten: 

Den är jättejätteviktigt och har gett mig jättemycket. Att kunna skapa band mellan mig och mina 

barn framförallt. Dom två små var ju fem och åtta år, den äldsta var ju född innan jag åkte in då, 

hon är 24. Så då är det jätteviktigt. 

Han förklarar att på Gruvberget har det handlat om att spendera kvalitétstid med familjen då 

majoriteten av kontakten under straffet sker via telefon, besök eller permissioner. Han berättar 

även hur mycket hans fru har uppskattat den tiden de har fått tillsammans på Gruvberget och att 

tiden där blir som ett normalt liv på utsidan, fast ändå inte. En annan ger en liknande syn på 

Gruvbergets betydelse för familjerelationerna. Han menar att relationen med hans barn inte hade 

varit lika bra idag om han inte fått chansen att åka till Gruvberget. Han berättar om betydelsen att 

få möjligheten att göra de vardagliga sysslorna med sina barn så som nattning, vilket han inte hade 

haft om han hade suttit på ordinarie anstalt hela straffet. Han menar att det inte blir samma sak för 

familjen på hemma-anstalten då de behöver gå igenom säkerhetskontroller och så vidare. 

Kriminalvårdsinspektören berättar att Gruvberget är en plats där de intagna får chansen att 

spendera tid med sina anhöriga under en längre period. De hinner prata om vardagsbekymmer som 

inte hinns med i samma utsträckning på en dagspermission, via ett telefonsamtal eller under ett 

besök. Han menar vidare att det är viktigt för den intagne att få vara med att ta viktiga beslut i 

familjen och att just detta stärker familjens band ytterligare: 

Ja… Ska man hålla ihop… En familj… Och en del i familjen är borta i mellan fem och tio år så är 

det ofrånkomligt att man växer ifrån varandra om man inte träffas under något sådär normala 

förhållanden under den här tiden, det är ju så… Det är ju hur många som helst genom åren som 

har sagt det såhär efteråt att ”vi hade inte varit den här familjen om inte vi kunnat vara på 

Gruvberget. 

Personalen som intervjuades uttryckte att de tror att det betyder mycket för de intagna att spendera 

tid med sin familj på Gruvberget. De intervjuade intagna som varit där med familjen var av samma 

uppfattning. En av dem berättar att vistelsen på Gruvberget hjälpte honom att hålla relationen till 

sin partner vid liv. Intervjupersonerna vittnar om att Gruvberget blir den plats där familjen kan 

umgås med varandra och andra familjer under normala omständigheter. Familjernas barn tenderar 

att ty sig till varandra för att leka och detta brukar resultera i att det för familjerna samman. 

Familjerna börjar umgås och cyklar till badplatsen tillsammans på dagen för att sedan grilla ihop 

på kvällarna. Gruvberget fungerar även som en nätverksplats för de intagnas anhöriga, då det är 

vanligt att fruarna till de intagna byter kontaktuppgifter för att sedan hålla kontakten och/eller 

umgås tillsammans när de kommer hem från Gruvberget. 

Även om alla respondenter som varit där med sin familj upplevde det mesta positivt fanns det även 

baksidor med att träffa familjen igen. En av dessa var att vissa av de intagna känner att det blir för 

intensivt och ansträngande att helt plötsligt ha hela sin familj runt sig dygnet runt i två veckor, vara 
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pappa och sköta vardagssysslor. Det blir ovant främst för de långtidsdömda som har suttit många 

år på anstalt innan de får chansen att komma till Gruvberget: 

Så när man väl fick åka upp dit och fick dit alla barn så blev de ju väldigt … Det blev för mycket 

för huvudet. Sen andra gången, då blev det ju mycket mycket bättre, så då kände jag ju själv att 

det här ger ju jättejättemycket. När vi kom upp första gången så gick jag rakt ut i skogen, jag 

klarade inte av det… *skratt* Det blev för mycket… Men när väl tiden går så börjar man ta vara 

på den tiden man har, man varvar ner, slår sig till ro… När man tänker såhär efter så har det 

stärkt något enormt, jättemycket. Och det finns nog ingen intagen som säger något annat, tror jag 

inte. Det spelar nog ingen roll vem ni ringer. Det betyder så mycket… Gruvberget… 

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att få träffa familjen, men att det 

samtidigt kan vara jobbigt då det bli svårt för familjen att skiljas åt efter dessa två veckor. En av 

de anställda vittnar om hur en del väljer bort att åka till Gruvberget just för att avskedet blir för 

jobbigt. Intervjupersonerna beskriver att det även kan vara problematiskt för de anhöriga att få två 

veckor sammanhängande semester, både från jobb och skola. Kriminalvårdsinspektören på 

Gruvberget berättar att just för att det har varit ett bekymmer att få beviljad ledighet, så har 

kriterierna ändrats. Tidigare skulle familjen spendera båda veckorna på Gruvberget, men nu går 

det bra för de anhöriga att spendera en av veckorna. Kriminalvårdsinspektören berättar vidare att 

vintervistelsen ligger över sportlovet och jullovet och sommarvistelserna över barnens sommarlov 

och sommarsemestern för att underlätta familjernas planering. 

5.3 Bemötande 
Personalen vittnade om att bemötandet från personalen är en viktig del på Gruvbergets anstalt och 

att de gärna umgås med de intagna i den mån de själva önskar. När de intagna har sina 

familjemedlemmar med sig vill de dock oftast spendera tiden utan personal, då det kan ha gått 

flera år sedan familjen umgicks tillsammans. En ur personalen berättar: 

Alltså det bemötande personalen har där är absolut inget anstaltsbemötande, det är sån stor 

skillnad och när klienterna kommer, de tror inte det är sant liksom, kan personal från 

kriminalvården behandla oss som vanliga människor, och det betyder jättemycket. Eh och sen 

dynamiken, eh med klienter och personal emellan också. Att det här är liksom en speciell anstalt 

där vi behandlar varandra som vanliga människor. Eh a gud ja. jättemycket att det har ett värde 

och sådär absolut. Det är stor skillnad. 

Det som gick att urskilja från intervjuerna var att bemötandet i kombination med visad tillit 

skapade bra relationer mellan personalen och de intagna på Gruvberget: 

Ja alltså… Du blir ju behandlad som människa, inte som intagen. Du har frihet under ansvar, 

du… Personalen är väldigt hjälpsamma, dom lyssnar och dom hjälper till i den mån dom kan. Sen 

är det ju de, det finns badplats där, du får låna cykel, man får cykla på Gruvbergs-området. Ja du 

får tillbaka människovärdet av att vara där, du får vara människa igen, faktiskt, det är så. 

En ur personalen berättar att han aldrig läste de intagnas journaler innan friluftskurserna han höll 

i: 

Nej jag skulle inte ha åsikter alltså jag gick ut med dom som friluftsmänniskor. Och det var det 

viktiga. Men sen var jag tvungen att skriva i deras journaler hur dom hade skött sig och då såg 

jag ju vad dom hade för bakgrund. 
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Han berättade om vikten av att alla i gruppens skulle behandlas likadant och han valde därför att 

inte bilda sig en uppfattning av de intagna innan kursens gång för att heller inte bli färgad av brottet 

de satt inne för. Han berättade vidare om en intagen från Stockholm som han beskrev som en 

”riktig söderkis” med kaxig attityd: 

…när vi gick en bit så stannade vi och då sa jag det ligger några grenar där, du här har du yxan 

och kniven, kan du fixa här så vi kan koka kaffe här. Killen vart chockad vettu. Jag gav honom en 

kniv och yxa. Och han gick efter. Och efter det var jag moffa. Moffa ska ha. Jag vart hans morfar. 

Och den där killen vart hur duktig som helst vettu. Och jag vet inte vad jag ska tala om vad han 

har gjort. På Götgatan hade han slagit ner någon och sen stått och hoppat på huvet så att hjärnan 

rann ut. Jag tycker det är så otäckt... 

5.4 Frihet under ansvar 
En del av Gruvbergets koncept är ”frihet under ansvar”. De intagna får en stor frihet, ansvar och 

tillit från personalen under sin vistelse där. De intagna ska själva ta beslut om vad som exempelvis 

ska införskaffas från affären. Av intervjuerna framgår att det inte är så lätt för vissa av de intagna 

som suttit inne länge att göra basala saker som att planera inköp av mat för en vecka. En före detta 

intagen berättar att Gruvberget hjälpt honom att återanpassa sig till samhället både när det gäller 

familjelivet och att de fick utföra sysslor som att handla själva. Han menar att när han hade suttit 

på anstalt under så många år kan sådana vardagliga sysslor glömmas bort. 

Kriminalvårdsinspektören berättar att det blir viktigt för de intagna att få göra saker själva på 

anstalter för att förbereda dem på livet tillbaka i samhället: 

Ja vi ser ju skillnad från gång till gång att man blir mer självsäker och vet vad man... Jag menar 

har man varit här en gång och fått kasta mat för 500 kronor med den dåliga ekonomin dom kan 

ha… Då gör dom inte om det gång nummer två. Så här rent praktiska saker… 

Att ges frihet under eget ansvar får en stor betydelse för många av de intagna samtidigt som det 

kan bli omvänd effekt för andra. Under intervjuerna framkom att alla inte hade lika lätt att hantera 

friheten och ansvar de fick under sin tid på Gruvberget. En ur personalen berättar om en intagen 

som hade svårt att hantera det och fick ganska omgående skickas till häktet i Gävle. Den intagne 

hade suttit inlåst under sex års tid och visste inte hur han skulle hantera friheten. Han hade blivit 

chockad när han fått nyckeln till sitt hus och insett att han kunde komma och gå som han ville. 

Den anställde beskrev att den intagne blev helt galen. De kunde inte ha honom kvar. En av de före 

detta intagna berättar att han egentligen inte var redo att ta det ansvar som erbjöds när han kom till 

Gruvberget. Han menar att anstalten var ”för öppen” då de anställda hade dålig uppsyn på de 

intagna som var där. Han var inte redo för den frihet som Gruvberget erbjöd honom och idag tycker 

han inte att han var värd att få åka dit: 

Ja asså jag var inte redo att ta ansvar och sköta mig utan jag drack ju en dag där och jag åkte 

med han som jag åkte dit med. Och jag tycker egentligen att det är för jävligt att man gör så… 

man riskerar att sumpa för andra människor. Utan då ska man inte ens få åka dit. 

Samtliga intervjupersoner vittnar om att de finns intagna som missköter sig och köper med sig 

alkohol eller ber kompisar att åka och lämna alkohol i skogen. De som blir påkomna får åka från 

Gruvberget direkt till häktet i Gävle. Kriminalvårdsinspektören berättar att personalen själva 

sköter visitationerna på Gruvberget, men att det ibland kommer personal från Gävleanstalten för 

att göra en stor visitation och har då även knarkhundar med sig. Kriminalvårdsinspektören berättar 

att hundarna än så länge inte har hittat något. De före detta intagna som intervjuats hade en 
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gemensam uppfattning om misskötsamhet på Gruvberget att det förstör för andra intagna och för 

hela verksamheten. De menar att om intagna missbrukar ansvaret och friheten de får på Gruvberget 

och skulle försöka rymma eller ta dit alkohol, så kan det leda till att verksamheten får lägga ner 

om det sker vid upprepade tillfällen: 

Ah, jag skulle nog tänka att det förstör ju för alla andra, dom har ju det där kollektiva tänket inom 

Kriminalvården, gör en något så drabbas alla… Så… Då tänker man att han förstör för alla andra 

då… Och då känner man att man kanske inte får åka dit igen då, om dom drar in verksamheten… 

Flera av de före detta intagna säger att de skulle bli upprörda om de fick reda på att någon misskött 

sig. En av dem säger att Gruvberget generellt fungerar som en ”frizon”. De intagna håller sams 

där uppe oavsett, det är inte acceptabelt att bråka eller missköta sig på annat sätt. Även personalen 

anser att det finns en mentalitet bland de intagna som säger ”åker du till Gruvberget så sköter du 

dig”. De intagna pratar sinsemellan på anstalterna om hur det fungerar på Gruvberget och en ur 

personalen berättar att ”de gamla” som varit på Gruvberget lär ”de nya” hur man ska bete sig när 

de kommer till Gruvberget. Kriminalvårdsinspektören berättar: 

Så det är deras egen vilja. Sen är ju sanktionerna, som vi sa tidigare, väldigt tuffa. Man ska ju 

fortsätta att leva i fångkollektivet… Och vara den som har blåst Gruvberget… Den skulle inte jag 

vilja vara. 

Intervjuerna visade på att de intagna intar roller för att klara av livet på anstalt och att om du inte 

är kriminell när du åker in i fängelset så blir du det på insidan: 

Ja jag har alltid arbetat. Det är ju först när man kliver innanför murarna som man lär sig allt man 

inte ska lära sig, så är det… du vet… när du kommer ut, det finns ingenting du inte vet, du har lärt 

dig precis allt. Hur man lurar alla system och hur man går tillväga med det ena och det andra. 

Det är helt fruktansvärt. Så är man inte kriminell när man kliver in, då blir man det när man 

kommer in, man måste lägga på den masken för att klara den världen. Faktiskt. 

5.5 Motivation 
Det framkommer under intervjuerna att Gruvberget i många fall har haft en avgörande betydelse 

både för de intagnas mående, men också för att familjen lyckats hålla ihop. Flera av de före detta 

intagna berättar om betydelsen att få spendera tid med familjen. En av de före detta intagna, som 

åkte till Gruvberget med en annan intagen istället för med sin flickvän, menar att han tror att han 

hade varit mer benägen att sköta sig på hemma-anstalten om han istället skulle åkt med sin 

flickvän. Kriminalvårdsinspektören menar att när en intagen blir dömd kan många känna en 

hopplöshet eller att allt blir ”nattsvart”, men att Gruvberget kan vara en bidragande orsak till att 

de intagna ser framåt och orkar kämpa vidare. 

Större delen av intervjupersonerna menade att det generellt går bättre för de intagna som får åka 

till Gruvberget än för dem som inte får det. De menar att det beror på att de intagna som kommer 

till Gruvberget ofta redan bestämt sig att de ska göra något av sin situation och strävar efter en 

förändring i livet. De före detta intagna berättar att åldern blev en avgörande faktor till att de 

bestämde sig för att avsluta sitt kriminella liv. Vissa hade skaffat familj och ville förändra sig för 

att finnas där för sin familj och sina barn. En ur personalen är av samma uppfattning: 

Annars hade man ju inte skött sig på hemma-anstalten heller eller kommit så långt att man är med 

här… ja anstränger sig för att leta reda på Gruvberget och se till att man kommer hit. Och så har 

man ju ofta passerat 30 år, för mig som har jobbat länge så märker man att det är någon magisk…. 
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Eh ålder… Jag brukar säga att klienterna lider av en generell sjukdom och det är en försenad 

pubertet. 

De intervjuade intagna och personalen berättade att de flesta intagna som kommer till Gruvberget 

har varit motiverade till förändring redan innan de blivit antagna. De som inte är motiverade till 

förändring sköter sig sällan på sina hemma-anstalter. Kriminalvårdsinspektören menar även att det 

därför inte finns något jämförelsematerial på så vis att det går att påstå att Gruvberget förändrat 

och/eller påverkat klienterna att avsluta sin kriminella karriär utan att de flesta som kommer till 

Gruvberget har bestämt sig innan: 

…Ja dom måste ju vilja förändra sig själva, vi kan inte förändra dom åt dom… Vi kan serva dem, 

det är som om du är hungrig… Vi kan ställa fram maten, men dom måste äta själva. Har dom inte 

bestämt sig själva så spelar det ingen roll vad man gör… 

Flertalet av de före detta intagna berättade att de bestämt sig redan innan tiden på Gruvberget att 

de inte skulle återfalla i brott medan en av de intagna berättade att han bara var motiverad fram 

tills att han varit på Gruvberget. Han berättar att det var vetskapen om att det fanns möjlighet att 

komma till Gruvberget som påverkade honom till ett ”exemplariskt uppförande” på hemma-

anstalten. Han berättar att han under en tid sålde droger inne på anstalten, men att detta upphörde 

när han bestämt sig för att han ville komma till Gruvberget. Efter vistelsen på Gruvberget tog han 

upp drogförsäljningen igen. 

De före detta intagna berättar att de kände lycka när de fick reda på att de blivit antagna till 

Gruvberget. De hade höga förväntningar på verksamheten och tyckte att Gruvberget levde upp till 

dessa: 

De var ju euforiskt, det var det ju… Det var en riktig upplevelse, det var… Vad ska man säga? Det 

är ju bara en slump att komma med där alltså... Det är så många som söker, det är ju svårt att få 

komma med... Jag tror nästan att dom lottar in folk, jag vet inte… Dom känner inte folk, utan får 

så att säga visa att man vill vara där, så är det… 

Flera av de intagna berättar att det var jobbigt att åka tillbaka till hemma-anstalten efter sin vistelse 

på Gruvberget. Att det blev som att komma från friheten och sedan bli en intagen igen: 

Man ska inte svära, men fy fan vad dåligt man mådde. Usch, det är ju från frihet och sen in igen. 

Det är ju två veckor, sen ska man tillbaka till den här skiten. Samtidigt lär man sig… Att så fort 

du kommer tillbaka så kan du söka nästa kurs, det är så det funkar… 

…du hade fått smak av friheten men sen får du ju gå i en rastgård och bli inlåst igen… Så att det 

blir ju verkligen en chock för hjärnan och kroppen, de är det ju faktiskt… 

6. Analys 

På Gruvberget kan kriminalvårdarna behandla och bemöta de intagna på ett annat sätt än på 

exempelvis klass ett-anstalter. Det finns till exempel inga låsta dörrar mellan personal och de 

intagna på Gruvberget. Precis som Goffman (2014) skriver om totala institutioner kan 

omständigheter som låsning och avskärmning göra att relationen mellan personalen och de intagna 

blir spänd och att det uppstår en känsla av “vi- och dom” mellan dem. Att det på slutna anstalter 

finns låsta dörrar mellan personalens utrymme och de intagnas kan leda till att vi- och dom-känslan 

ökar samtidigt som att kontakten mellan personal och de intagna begränsas. Detta kan leda till att 
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kriminalvårdarnas uppfattning av de intagna påverkas, vilket kan påverka de intagnas uppfattning 

av sig själva. Det blir tydligt vem som tillhör personallaget och vem som inte gör det. Det kan även 

skapa en känsla hos de intagna att de har en lägre status då de måste knacka på hos personalen för 

att be att få ringa eller när de vill ha hjälp med något. Detta begränsar de intagnes 

handlingsutrymme och ansvarstagande. 

På Gruvberget kan personalen umgås med de intagna. Det finns inga låsta dörrar som skapar vi- 

och dom-känslor. Sammantaget borde detta medföra goda förutsättningar att skapa en relation 

mellan personal och intagna. Detta då de umgås mer på liknande villkor, friare och med mindre 

maktaspekter som att den intagne är beroende av personal i större utsträckning än på den låsta 

anstalten. På en låst anstalt är större delen av den intagnes vakna tid styrd av verksamheten. 

Exempelvis genom tidsscheman med tider när den intagne senast ska gå upp, när den ska iväg på 

sysselsättning, hur länge per dag den intagne får vara ute och när det är inlåsning för natten. Att få 

komma till Gruvberget och själv ansvara för nyckeln till sitt hus och få bestämma när denne ska 

låsa för natten blir en stor kontrast. Intervjupersonerna vittnade om detta som en positiv effekt för 

känslan att de får tillit av personalen. 

Det går att spekulera i om bemötandet på anstalter gör så de intagna endast identifierar sig som en 

inlåst kriminell. Goffman (2014) beskriver de intagnas miljö samt de överlevnadsstrategier som 

förekommer på anstalter vilket kan leda till att den intagne intar en annan roll. Det kan således bli 

en stor skillnad i bemötandet på anstalter som dessa och Gruvbergets öppna verksamhet. Då 

människan, enligt Goffman, speglar och skapar sig själv i interaktion med andra människor 

(Persson, 2012) går det att anta att hur vi som individer blir bemötta kan vara avgörande för hur vi 

väljer att se på oss själva. Det har framkommit under intervjuerna att personalens bemötande 

uppskattas av de intagna på Gruvberget och att det kan påverka de intagna på ett positivt sätt. 

Respondenter har förklarat det som att de känt sig bemötta som människor på Gruvberget och inte 

som intagna. Det framkommer även i Souverein et al. (2013) studie där en av framgångarna som 

beskrivs kring Bastøya är att personalen agerar goda förebilder, med en positiv attityd och 

stöttande inställning till de intagna. Detta visar på hur stor betydelse ett mänskligt bemötande har 

på våra medmänniskor.  

Goffman (2014) skriver om sekundär anpassning, vilket betyder att den intagne skapar sitt eget 

handlingsutrymme för att fortfarande ha en känsla av att det är dem själva som har kontroll och 

ansvar över sitt eget liv och sin omgivning. Av intervjuerna framkommer att vissa av de intagna 

skapar sig en roll på anstalten för att klara av klimatet, de får inte visa sig svaga då de riskerar att 

bli utsatta och utnyttjade av andra intagna. De intagna skapar ett eget litet “samhälle” inne på 

anstalten med egna normer och värderingar. Detta kan bero på att de vill ha någon form av kontroll 

över sitt eget liv. De intagna hittar egna sätt att straffa klienter som skvallrar för personalen och på 

så sätt skapas hierarkier även bland de intagna inne på anstalten. En av de regler som skapats 

mellan de intagna på anstalterna i landet är att de som åker till Gruvberget sköter sig. Dock innebär 

den mentaliteten även att de intagna inte bör skvallra om de märker att någon exempelvis dricker 

alkohol under vistelsen på Gruvberget heller. 

De intagna som kommer till Gruvberget sitter ofta på högsäkerhetsanstalter innan de får chansen 

att åka till den öppna verksamheten. På Gruvberget får de intagna möjlighet att utföra vardagliga 

sysslor med eller utan sin familj. De får möjlighet att praktisera vardagliga uppgifter och likt det 

Jacobsson et al. (2010) skriver kan detta bidra till att tona ner avvikaridentiteten och anpassa den 

intagne till ett “normalt” liv och beteende. Dessa uppgifter gör de intagna själva under eget ansvar. 
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Vissa av de vi intervjuade berättade att det inte är alla som klarar att hantera den frihet och det 

ansvar som ges på Gruvberget. En intagen berättade att genom att få utföra vardagssysslor, som 

att handla, medverkar det till att de intagna blir förberedda på ett liv ute i samhället igen. På de 

intagnas hemma-anstalter finns ett strikt regelverk som inte ger utrymme för eget ansvar mer än 

att de väljer om de ska sköta sig och hålla sig undan bråk samt sköta sina sysselsättningar som 

skola eller arbete. De intagna vet att det blir konsekvenser såsom anteckningar om arbetsvägran 

och/eller dåligt uppförande. De strikta reglerna på sluten anstalt kan göra att de intagna förlorar 

handlingskraften av att utföra vardagssysslor som innefattar egna beslut och ansvarstagande.  

Den andra beståndsdelen i Maslows behovs-motivationspyramid är sociala behov, i vilken 

utsträckning individen har behov av kontakter, social status samt att tillhöra ett socialt 

sammanhang (Jerlang, 2008). Flera av respondenterna berättade att familjerelationerna inte skulle 

vara desamma om det inte fanns en anstalt som tog emot intagna med deras familjer. 

Kriminalvårdsinspektören berättade att det är ofrånkomligt att växa ifrån varandra om en av 

familjemedlemmarna är inlåst i fem, tio år och man inte träffas under “normala” förhållanden. En 

intagen beskriver tiden med familjen på Gruvberget som ”ljuset i tunneln”, och en annan berättade 

att tiden stärkt både honom själv och familjerelationerna, något som han inte tror skulle varit 

möjligt på hemma-anstalten. Det går att anta att de intagna fick sina grundläggande sociala behov 

tillfredsställda genom att åka till Gruvberget med sin familj. Det är även av vikt att de intagna har 

anhöriga som stärker dem i deras förändringsprocess (jmf. Davis et al., 2012), Gruvbergets 

verksamhet möjliggör denna aspekt. 

De har möjlighet att stärka relationerna till sin partner och sina barn, därmed kan motivationen öka 

till att klara av att motstå att begå nya brott (jmf. Davis et al. 2012). Flera av intervjupersonerna 

framhäver ålder och familjen som bidragande faktorer till att de valt att avsluta sin kriminella 

karriär. Även i kombination med åldern så har de flesta skaffat familj eller vill stadga sig runt 30–

40 år och på så sätt blir de negativa konsekvenserna betydligt större när en intagen riskerar att bli 

lämnad av sin fru och sina barn (jmf. Davis et al. 2012). Likt det som Maslow (Jerlang, 2008) 

menar är det aktuella behovet hos individen det som motiverar denne till en viss handling. Kan 

behovet av att vara med familjen vara något som motiverar en intagen att lämna det kriminella 

livet? Av intervjupersonerna att döma verkar svaret givet. Samtidigt finns det flera aspekter i det 

vanliga anstaltslivet som försvårar möjligheterna att bibehålla eller underhålla relationen med 

familjen. Detta resonemang kan medverka till en tydligare bild av vad en verksamhet som 

Gruvberget kan betyda för dem som fått möjlighet att åka dit med sin familj. 

Det har i intervjuerna framkommit mycket positivt kring att de intagna har fått spendera tiden på 

Gruvberget med sin familj. Trots att det kan vara intensivt och ansträngande efter ett antal år i 

fängelse att spendera två veckor i sträck med familjen, menar flera respondenter att 

familjerelationerna inte skulle ha varit densamma idag om det inte vore för Gruvberget. Vad är det 

som kan bidra till detta? Det går att anta att vistelsen på Gruvberget med familjen i många fall har 

betytt att de intagna har befunnit sig i en positiv social process (jmf. Collins, 2008). Kanske har 

denna sociala process satts igång eller accentuerats? Vistelsen kan ha ökat den sociala 

samhörigheten och givit emotionell energi. Kanske har det även bidragit till att de intagna känt 

ökat självförtroende och motivation samt mod och styrka att lämna det kriminella livet (jmf. 

Collins, 2008). 

Kan det vara så att Gruvbergets verksamhet gör det möjligt för klienterna att “klättra” i 

behovspyramiden genom vardagssysslor och eget ansvar (jmf. Jerlang, 2008; Jacobsson et al. 
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2010)? Den stängda miljön på högsäkerhetsanstalter försvårar det för individen att tillfredsställa 

de behov som finns i behov-motivationspyramiden på grund av att handlingsutrymmet är begränsat 

av regler som gör att de intagna inte behöver tänka och planera sin vardag själva. De intagna väljer 

inte heller vilka sociala kontakter de vill ha eller vilka de ska dela avdelning med och inte heller 

vilken personal de ska ha kontakt med. De får heller inte träffa sin familj hur som helst och när de 

väl ses blir det i ett besöksrum på anstalten.  

Fungerar inte de sociala kontakterna mellan de intagna kan det leda till bråk och dålig stämning så 

att de känner sig nedstämda och/eller att självförtroendet sviktar. De intagna kan nämligen inte 

själva välja att gå därifrån eller undvika personen på samma sätt som den skulle kunna göra på 

utsidan. Detta blir några delar av de maktåtgärder som de intagna utsätts för inne på anstalten och 

som påverkar deras handlingsutrymme. Om de intagna förlorar eller får försämrad kontakt med 

sina anhöriga under tiden på anstalt kan de känna att de inte har lika mycket att kämpa för på 

utsidan då de inte har några starka familjerelationer kvar. Det framkommer under intervjuerna hur 

viktigt det var för de intagna att spendera tid med sin familj under normala omständigheter vilket 

stärkte familjens band och gjorde att familjens första möte som frigiven kändes naturlig. 

Jerlang (2008) skriver att uppfylla alla steg i Maslows behovs- och motivationspyramid kan göra 

människan komplett, till en så bra version av sig själv som möjligt. Det sista steget i pyramiden är 

av självförverkligande slag, att bland annat få utforska och lära sig nya saker (Jerlang, 2008). På 

Gruvberget har de intagna möjlighet att utforska natur, skog och sig själva under de två veckor de 

vistas där. Den öppna och naturliga miljön verkar, baserat på empirin, påverka klienterna positivt. 

De har tillgång till fysiska aktiviteter som kan vara frigörande och stimulerande för både kropp 

och själ. De kan lära sig nya saker och se nya platser. Utifrån vad respondenterna berättat, kan det 

tolkas som att Gruvbergets verksamhet bidrar till att tillfredsställa det sista steget i Maslows 

behovs- och motivationspyramid. Fysisk aktivitet i naturen kan dessutom främja det psykiska 

välbefinnandet genom att det kan skapa känslor av positivitet, ökad energi samt färre upplevelser 

av spänningar, förvirring, aggression, stress och depression (jmf. Turner och Stevinson, 2017; 

Thompson Coon et al. 2011). 

7. Slutsatser och diskussion 

Avsikten med denna studie var att undersöka vilken betydelse Gruvbergets verksamhet har för de 

intagna samt vad personalen från Gruvberget upplever att verksamheten har för betydelse för de 

intagna som vistats där. Med utgångspunkt i det gjordes tre intervjuer med intagna med 

erfarenheter från Gruvberget samt tre med personal som arbetat där. De intervjuade intagna utgick 

från egna och sina medintagnas upplevelser medan personalen hade en mer generell syn på vilken 

betydelse vistelser på Gruvberget har haft för de intagna. De kategorier som de intagna och 

personal framhävde som de viktigaste med Gruvbergets verksamhet var bemötandet från 

personalen, att få bo med sin familj under normala förhållanden, att få röra sig fritt i naturen och 

frihet under ansvar. 

Intervjupersonerna ansåg att Gruvbergets verksamhet var en bidragande faktor till att relationen 

till anhöriga kunde stärkas. Framförallt relaterades det till att de fick möjlighet att spendera två 

veckor tillsammans under “normala” förhållanden. Detta bidrog senare till att den intagne och hans 

familjemedlemmar hade en bra relation efter frigivningen. Det framkom under intervjuerna att de 

intagna som får åka till Gruvberget ofta är motiverade till att förändra sig till det bättre redan innan 

de åker dit. Gruvbergets verksamhet verkar därför inte ha någon direkt effekt på klienternas vilja 
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att förändra sig. Det räcker med andra ord inte att bara få åka till Gruvberget för att motivationen 

ska bli god. Dock verkar det som att Gruvberget uppfattas ha en positiv effekt vad gäller att 

förbereda den intagne för ett liv ute i samhället. Detta då de får spendera tid med sin familj och 

bygga på relationen till dem, hantera vardagssysslor och även ansvara för sin egen nyckel. De kan 

till exempel själva låsa dörren när de vill, ansvara för nattningen av barnen samt själva kunna gå 

och lägga sig när de vill. Kontrasterna jämfört med det vanliga anstaltslivet tycks vara stor och 

Gruvberget verkar vara en unik företeelse i Sverige. Bastøyfängelset i Norge har ett liknande 

upplägg som i presenterade studier visat sig fungera när det kommer till att förbereda de intagna 

för ett liv tillbaka i samhället efter frigivning. Forskningen relaterar detta till att de lär sig att bli 

ansvarstagande samt utvecklar ett konsekvenstänk. På Bastøyfängelsets finns ett gästhus där de 

intagna kan spendera helgerna tillsammans med sina anhöriga, de får därför in biten med att 

bibehålla/stärka kontakten till sin familj under fängelsestraffet på liknande sätt som på Gruvbergets 

anstalt (jmf. Pratt, 2008). 

Personalen och de intagna hade liknande uppfattningar om vilka de viktigaste delarna var av 

Gruvbergets anstalt. Personalen beskrev vikten av att ha ett gott bemötande medan de intagna 

beskrev hur de uppskattade personalens bemötande. Bemötandet på högsäkerhetsanstalter kan 

tolkas bidra till att de intagna identifierar sig själva som exempelvis avvikare, kriminella och 

fångar. Den sortens bemötande riskerar att förminska personens identitet, integritet samt förstärka 

avvikaridentiteten. Den höga säkerheten, kontroller, makthierarkier samt strikt hållna regler på 

högsäkerhetsanstalter skapar inte förutsättningar för goda relationer mellan de intagna och 

personal. Gruvberget verkar dock, som intervjuerna visat, ha lyckats med att anamma ett 

medmänskligt bemötande mot de intagna. Detta kan ha sin förklaring i att de intagna rör sig fritt 

på området, de har ett större ansvar och det finns inte lika mycket regler på Gruvbergets 

verksamhet som på andra anstalter i Sverige. Det hela kan bidra till en harmonisk atmosfär, där de 

intagna är glada och lyriska över att få spendera tid med sin familj. Det finns heller inga låsta 

utrymmen mellan de intagna och personalen vilket kan leda till en bättre stämning, att ingen vi- 

och dom-känsla uppstår och där det goda bemötandet blir ömsesidigt. Kan Gruvberget utgöra ett 

gott exempel för kriminalvården? Är det möjligt att efterlikna Gruvberget utan att behöva bli 

Gruvberget? Vilken betydelse har till exempel Gruvbergets geografiska belägenhet?  

Majoriteten av intervjupersonerna berättade att naturen hade en positiv påverkan på dem. 

Personalen var av samma uppfattning. En före detta intagen beskrev att han lärt sig uppskatta 

naturen och en annan beskrev glädjen av att få se skog igen efter många år på anstalt. Kurserna i 

skogen skapade gemenskap och gruppen blev sammansvetsad. Det går vidare att spekulera i vad 

naturen kan ha för påverkan på de intagna. Vi har ovan lyft fram betydelsen av förhållningsätt och 

frihet under ansvars-andan på Gruvberget. Kan naturen bidra till en annan känsla av frihet än om 

Gruvberget varit på en huvudgata i en storstad? Kan lugnet och stillheten som läget medför, med 

långa avstånd till närmsta stad, göra att de intagna slappnar av på ett annat sätt än de skulle göra 

om Gruvberget låg närmare ett större samhälle? Detta skulle istället kunnat bidra till att de intagna 

föll för frestelser så som närhet till pubar, droger och rymningar vilket hade kunnat leda till att 

verksamheten fått stänga ner. 

Både Turner och Stevinsons (2017) studie och Thompson Coon et al. (2011) studie kommer fram 

till att fysisk aktivitet i naturen främjar psykiskt välbefinnande. Utomhusaktiviteter är associerade 

med ett ökat välmående, i jämförelse med träning inomhus och att endast vistas i naturen har 

känslomässigt återhämtande effekter (Turner och Stevinson, 2017). Men vad är det då egentligen 

som gör att människan mår bra av att vara i naturen? Intervjupersonerna uttrycker att det påverkar 
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dem positivt, men vad i naturen som gynnar dem kan de inte sätta fingret på. Är det stillheten, frisk 

luft, frihetskänslan, kvittrande fåglar eller vetskapen av att vara långt ifrån civilisation och andra 

människor? Kan det handla om kontrasten mellan det vanliga anstaltslivet och livet på Gruvberget? 

Turner och Stevinson (2017) menar att naturen hjälper till att motverka stress och kognitiv 

utmattning, och att detta kan förklaras genom att människans medfödda anknytning till naturen. 

Därför kan Gruvbergets verksamhet bidra till ett ökat välmående och motivation hos den intagne. 

Vissa av intervjupersonerna vittnar om att det kan vara svårt att hålla hoppet uppe när de dömts 

till långa fängelsestraff. De beskriver att de står på stand-by i början av straffet. De menar att det 

är för lång tid kvar innan frigivning för att känna engagemang och motivation samt så lång tid kvar 

innan en första permission att det känns nattsvart till en början. En studie visar på att en 

beteendeförändring sällan kan ske utan att en person har en inre vilja och motivation till att 

förändras (Davis et al. 2012). Studien visar även att den största faktorn till att finna motivation till 

förändring är att personen har människor runt denne som stärker dem i deras förändringsprocess. 

Elisha et al. (2013) menar att intagna genomgår en process under sitt fängelsestraff där de passerar 

olika faser som innebär att hantera och förlika sig med sitt brott. En av dessa faser är att den intagne 

ska återskapa tilliten till sin familj, att familjen åter ska få förtroende för den intagne. Den intagne 

kanske inte kan ta dessa steg direkt utan behöver tid att själv förstå vad det är denne har gjort, hur 

det har påverkat denne samt dennes omgivning med vänner, arbetskamrater, familj, barn och 

eventuellt anhöriga till brottsoffret. 

Det kan tänkas att frågor av denna typ behöver bli besvarade innan den intagne kan börja processen 

med att reparera och bygga upp relationer till anhöriga. De intagna som dömts till långa 

fängelsestraff har under de första åren haft lång tid till att bearbeta brottet och förlika sig med sitt 

straff. När de intagna sedan börjar se “ljuset i tunneln” och straffet är tidsbestämt, permissioner 

börjar närma sig och de får spendera mer tid med sin familj kan de börja återanpassa sig till 

samhället. Genom Gruvbergets verksamhet kan detta hjälpa den intagne och familjen att stärka 

sina band igen och få den intagne att blicka mot framtiden efter frigivning. 

7.1 Metoddiskussion 
Vid examensarbetets inledande skede hade vi som avsikt att endast intervjua före detta intagna 

som vistats vid Gruvberget. Detta ändrades under arbetets gång till att vi även ville intervjua 

personal från anstalten. Anledningen var dels att det var problematiskt att rekrytera sex 

intervjupersoner samt att en diskussion påbörjades kring vad intervjuer med personal kunde ge. 

Det vi kom fram till var att det vore intressant med även ett personalperspektiv för att jämföra om 

personalen hade en liknande upplevelse och syn på betydelsen av verksamheten som de intagna. 

Till en början hade vi inga exkluderingskriterier som uteslöt före detta kvinnliga kriminella att 

delta i studien utan samtliga kontaktförslag vi fick var till män. En kvinna ur personalen 

intervjuades, men förutom det var övriga intervjupersoner män vilket kan ses som en bristfällighet 

utifrån ett genusperspektiv. En bredare nyansering kunde uppnåtts med ett mer jämlikt antal 

kvinnor och män som intervjupersoner. 

Vi är medvetna om att vår studie är svår att replikera då forskningsprocessen, som består av bland 

annat valet av intervjupersoner, intervjufrågor samt subjektiva tolkningar av empirin, kan se olika 

ut beroende på forskaren (jmf. Bryman, 2008). Forskaren själv är det viktigaste redskapet i en 

kvalitativ studie. Det blir problematiskt att generalisera studien då vi utgått från ett 

bekvämlighetsurval istället för ett slumpmässigt urval samt att studien har gjorts på en liten skara 

individer (jmf. Bryman, 2008). 
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Det finns åtskilliga fördelar med att använda en kvantitativ metod, exempelvis genom enkäter. 

Enkäter är relativt billiga att administrera då de kan postas och därmed fördelaktigt om 

respondenterna är geografiskt långt borta. Det är enklare att få en högre svarsfrekvens av 

respondenter än vid semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008). Om enkäter använts i 

föreliggande studie hade vi både sparat tid, eftersom att intervjuerna uteblivit, samt med stor 

sannolikhet fått en större svarsfrekvens än vid de utförda intervjuerna. En kvantitativ metod hade 

dock inte uppfyllt syftet med studien, nämligen att fånga upplevelsen och betydelsen av 

Gruvbergets verksamhet. Vi hade inte kunnat ställa följdfrågor eller fått en känsla av hur 

intervjupersonerna uttryckte sig via språket/kroppsspråket. Det hade dock varit intressant om 

framtida forskning bestod av kvantitativa studier om Gruvberget, då det skulle kunna ge en bredare 

och generaliserbar bild av verksamheten. 

7.3 Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
Inför denna studie identifierades ingen tidigare forskning kring Gruvbergets anstalt. Därför kan 

vår studie bidra till att väcka intresse och öppna upp för vidare forskning om Gruvbergets 

verksamhet. Studien har bedrivits i liten skala med begränsade resurser och begränsad tid. Studien 

har därmed en del begränsningar som borde kunna utgöra utgångpunkt för att diskutera uppslag 

till fortsatt forskning.  

Ett exempel på begränsning är att vi inte hittade några intervjupersoner på egen hand. All 

rekrytering skedde via rekommendationer från kriminalvårdsinspektören samt från vår 

kontaktperson vid Kriminalvårdens kamratförening. Det finns således en möjlighet att studiens 

empiri blivit ensidig. Hade vi själva valt intervjupersoner som uppfyllde kriterierna till vår studie 

hade ingen bakgrundsinformation funnits från något håll, varken från oss eller ovanstående, vilket 

hade kunnat ge ett annat resultat. En vidare studie skulle därmed tjäna på att försöka söka 

intervjupersoner på egen hand. Kanske kan därmed chansen att någon med andra upplevelser av 

Gruvberget, till exempel någon negativt inställd intervjuperson, att bli intervjuad. En annan 

relaterad begränsning är att vi har få respondenter, fler respondenter hade sannolikt kunnat ge en 

mångnyanserad bild av upplevelser kring Gruvbergets verksamhet. Studien är begränsad till en 

anstalt i Sverige och vi har inte haft möjlighet att själva kunna fånga kontrasten mellan Gruvberget 

och andra vanliga anstalter.   Det vore till exempel intressant att undersöka upplevelser av och 

tankar kring personalens bemötande på anstalter runt om i landet. Vad är det som skiljer 

bemötandet åt från slutna säkerhetsanstalter mot Gruvbergets öppna anstalt? Vad säger personalen 

på slutna anstalter jämfört med personal från de mest öppna anstalterna? Vad gör det med den 

intagne att efter många år på sluten anstalt få komma till en verksamhet som Gruvberget? Det vore 

viktigt med forskning kring vad det är som gör att vissa av klienterna mår bra av att komma till 

Gruvbergets anstalt medan andra inte klarar av friheten, blir “tokiga” och ber om att få åka tillbaka 

till sin anstalt. Vilka faktorer påverkar hur de intagna hanterar och reagerar när de tilldelas frihet 

efter många år på sluten anstalt? På Gruvberget finns det inga låsta dörrar mellan personal och 

intagna, de umgås på mer lika villkor och behandlas som medmänniskor samt att de intagna 

tilldelas frihet och ansvar. Är miljön och öppenheten en bidragande faktor till att de anställda på 

Gruvberget har ett annorlunda bemötande mot de intagna än på vissa andra anstalter? 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

 

Information om undersökning av anstalten Gruvberget 

 

Hej! Vi heter Angelika Törnell och Lina Byström Borg och vi studerar Socionomprogrammet på Örebro 

Universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete om anstalten Gruvberget. Vårt arbete ska undersöka hur 

Gruvbergets verksamhet har påverkat klienternas motivation (till att fortsättningsvis avstå från att begå 

nya brottshandlingar) under och efter sin vistelse där samt hur vetskapen om möjligheten att få åka till 

Gruvberget påverkade klienternas motivation före vistelsen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning och vi är intresserade av att intervjua dig kring 

dina erfarenheter om Gruvbergets verksamhet och vilken betydelse den har haft för just dig. Intervjun 

kommer att ta ungefär en timme och sker via överenskommelse; 

• Över telefon 

• Via skype 

• Direktmöte 
 

Vi kommer i undersökningen intervjua fyra personer som vistats på Gruvberget vid minst ett tillfälle samt 

1 - 2 personer ur personalen alternativt tidigare anställda. Vi hör av oss till dig då vi blivit rekommenderade 

att kontakta dig via Rolf Johansson, kriminalvårdsinspektör, Anstalten Gruvberget. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. All information kring dig och det du berättar under intervjun kommer att 

avidentifieras och användas på ett sådant sätt att det inte går att koppla med dig av utomstående 

personer.  

Lina Byström Borg: 076-920 69 28 

linabybo_5@hotmail.com 

Angelika Törnell: 073-613 89 00 

angelika.tornell@outlook.com 

 

Handledare: 

Daniel Uhnoo: 019-30 37 23 

daniel.uhnoo@oru.se 

  

mailto:linabybo_5@hotmail.com
mailto:angelika.tornell@outlook.com
mailto:daniel.uhnoo@oru.se
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Bilaga 2: Intervjuguide personal 
 

Personal 1: 

• Hur länge har du arbetat på Gruvberget? 

• Kan du berätta lite om Gruvbergets verksamhet? 

• Antal anställda? 

• Hur fördelas personalstyrkan över ett dygn? 

• Hur många klienter kan vara på Gruvberget samtidigt? 

• Hur många klienter, på ett ungefär, kommer till Gruvberget för första gången på ett år? 

• När får klienterna komma hit? Vad behöver de göra? 

• När får de intagna ta med sig familjen, på vilka kurser? 

• Vad skulle du säga är det bästa med Gruvbergets verksamhet? 

• Om du skulle förändra något, vad skulle de vara? 

• Kan du berätta lite om kurserna som är aktuella just nu? 

• Är det några kurser som avslutats som du önskar vore kvar? 

a. Ja, vilken och varför?     b) Nej 

• Arbetar ni med behandling? Isf på vilket sätt? 

• AA? 

• Hur har Gruvberget utvecklats genom åren? Vad är de största förändringarna som hänt 

under din tid här? 

• Har det uppstått några incidenter på Gruvberget under de senaste två åren? 

• Vad tror du att Gruvberget betyder för klienterna? 

• Hur tror du att Gruvbergets kurser påverkat klienternas motivation? 

• Följer du klienterna som varit här över tid, när de är tillbaka på sina hemma-anstalter? Hur 

sker isåfall kontakten? Via personal? Att klienten återkommer till Gruvberget?  

• Hur upplever du att det går för klienter som lämnat Gruvberget? 

• Går det att urskilja olika typer av klienter? (motiverade, omotiverade). 

a. Ja, på vilket sätt?    b) nej 

• Har du kontakt med klienter (som varit på Gruvberget) efter att de lämnat verksamheten? 

• Vad tror du det har för betydelse för klienterna att anstalten är öppen? 

• Vad tror du det har för betydelse för klienterna att de får vara med sina familjer? 

• Hur tror du att det pratas om Gruvberget mellan de intagna på anstalterna? 

• Har du någon gång varit på Bastöya? Vad vet du om anstalten? 

• Likheter? Skillnader? 

 

Personal 2: 

• Hur många gånger per år är du kursledare på Gruvberget? 

• Hur många år har du arbetat på Gruvberget? 

• Kan du berätta lite om din kurs? 

• Vad är din roll under kursens gång? 

• Har du någon gång känt rädsla på Gruvberget under en kurs? 

a. Ja, varför?     b) Nej, aldrig 

• Vad tror du att din kurs betyder för klienterna? 

• Vad får du för uppfattning att Gruvbergets kurser har för påverkan på klienterna? (Deras 

motivation).  
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• Hur upplever du att det går för klienter som lämnat Gruvberget? 

• Går det att urskilja olika typer av klienter? (motiverade, omotiverade). 

b. Ja, på vilket sätt?    b) nej 

• Har du kontakt med klienter (som varit på Gruvberget) efter att de lämnat verksamheten? 

• Vad tror du det har för betydelse för klienterna att anstalten är öppen? 

• Vad tror du det har för betydelse för klienterna att de får vara med sina familjer? 

• Vad upplever du som mest positivt med att vara kursledare på Gruvberget? 

• Finns det något som är negativt med att vara kursledare på Gruvberget? 

 

Personal 3   

• Under vilken period arbetade du på Gruvberget? 

• Vad var din roll/vilka arbetsuppgifter hade du? 

• Hur tror du att de intagna upplevde friluftsaktiviteterna? 

• Hur upplever du att klienternas motivation var under vistelsen på Gruvberget? 

a. ändrades den? b) varför? 

• Hur pratade de intagna kring framtiden under friluftsaktiviteterna? 

• Vad tror du det har för betydelse för klienterna att anstalten är öppen? 

• Vad tror du det har för betydelse för klienterna att de får vara med sina familjer? 

• Vad tror du att Gruvberget kan betyda för klienterna? 

• Hur har du sett att Gruvberget har påverkat klienternas motivation? 

• Positivt/negativt med Gruvberget? 

• Kan du berätta lite om dina år på Gruvberget? 
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Bilaga 3: Intervjuguide intagna  
 

Bakgrund: familj, barn, straff, strafftid, status idag, bostad, arbete:  

• Kan du berätta lite kort om dig själv? 

a) familj/barn b) arbete   c) bostad   

• Vill du berätta lite vad du dömdes för?  

• Hur länge satt du inne? 

• Vilken anstalt? 

Gruvberget (upplevelsen av verksamheten, vad personen förknippar med Gruvberget): 

• Hur fick du information kring Gruvbergets verksamhet? 

• När under ditt straff fick du höra om Gruvberget? 

• Är det något du önskar att du fått mer information kring när det gäller Gruvberget? 

a) De olika verksamheterna  b) Familjeverksamhet 

• Under vilken period var du på Gruvberget? Hur långt in i straffet? 

• Vilken kurs deltog du i? 

• Kan du berätta lite om den? 

• Har du varit på Gruvberget fler än en gång? 

a) Vilken kurs deltog du i då?  

b) Hur var det att komma tillbaka? 

c) Upplevde du några skillnader från första till andra gången du vistades där? 

• Hur gick dina tankar när du fick reda på att du blivit antagen till Gruvberget? 

• Hur var det för dig att komma tillbaka till din anstalt efter veckorna på Gruvberget? 

a) Lättare, mer motiverad b) Tuffare, jobbigt att låsas in igen 

• Hur lång tid hade du då kvar på ditt straff? 

• Vilka förväntningar hade du på Gruvberget innan vistelsen där? 

• Tycker du att Gruvberget levde upp till dina förväntningar? 

a) Ja b) Nej; varför inte? 

• Vad är enligt dig det bästa med Gruvbergets verksamhet? 

• Upplevde du någonting som negativt med Gruvbergets verksamhet? 

• Hur tror du att ditt fängelsestraff skulle sett utan Gruvbergets verksamhet? 

• Någon skillnad? b) annat 

• Vad hade det för betydelse för dig att anstalten är öppen? 

a) Frihetskänsla  b) Svårt att undvika frestelser 

• Hur går snacket mellan de intagna kring Gruvbergets verksamhet på anstalten/anstalterna? 

• Hur skulle du ha reagerat om du fick höra att en intagen hade rymt från Gruvberget idag? 

Om de intagna hade familjen med sig: 

• Hur var det för dig att spendera dessa veckor med familjen? 
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• Hur fick du reda på att Gruvbergets verksamhet erbjöd familjeveckor/möjlighet att ta med 

sig familjen? 

• Motiverade Gruvbergets verksamhet dig till skötsamhet på anstalten för att kunna ansöka 

om en plats? 

a) Ja, på vilket sätt?  b) Nej, bara skönt att komma bort. 

• Vad hade du för kontakt med din familj innan vistelsen på Gruvberget?  

• Vad betydde den kontakten för dig? 

Efter Gruvberget, fortsatt straff: 

• Vad hände efter Gruvberget (återfall?) 

• Vilka aspekter har varit bidragande för dig till att undvika att återfalla i brott? 

• Vad upplever du var anledningen till att du inte återfallit i en kriminell livsstil? 

• Hur tänkte du på framtiden under din tid på anstalt? 

a) Olika under olika perioder  b) Tänkte inte alls 

• Hur tänkte du på framtiden under/efter din vistelse på Gruvberget? 

a) Oförändrat b) Positiv c) Negativt 

• Om du jämför dessa tankar om framtiden i relation till tiden med kriminalitet, hur tänkte 

du om framtiden under denna tid? 

 
 

 


