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Abstract  

This is a Swedish study with semi-structured interviews about how four former criminal men 

experiencing reintegration into society after serving a prison sentence. This work compare Mathis 

Kennington's study of how criminals bring with them a learned behaviour from the prison 

environment into the society. Howard Becker's labeling theory and Erwing Goffman's concept of 

stigma and impression management deepens the image of the problems that arise. Statistically 

40% of freed interns relapse within three years, causing both human suffering and huge economic 

costs for the society. On behalf of the Swedish Government, the National Audit Office therefore 

examined the prison service efforts and working methods regarding released interns' reintegration 

into society, which revealed major shortcomings regarding cooperation between the various 

institutions responsible for resettlement. Consequently, its performance studies show similarities 

with Kennington's interview participants' experiences. The path towards adjustment into the 

society is difficult for released interns to handle themselves when they carry the stigma. We need 

a more involved service and assistance from relevant authorities and participants, the cooperation 

needs to be strengthened. 

 

 

Sammanfattning 

Detta är en svensk studie med semistrukturerade intervjuer om hur fyra tidigare kriminella män 

upplever återanpassning till samhället efter att ha avtjänat ett fängelsestraff. Detta arbete jämför 

Mathis Kennington studie av hur brottslingar ta med sig ett inlärt beteende från fängelsemiljön i 

samhället. Howard Beckers teori och Erwing Goffmans koncept av stigma och intryck fördjupar 

bilden av de problem som uppstår. Statistik visar att 40 % av frisläppta intagna återfaller inom tre 

år, vilket både medför mänskligt lidande och stora ekonomiska kostnader för samhället. På 

uppdrag av den svenska regeringen, undersökte Riksrevisionen därför fängelseserviceinsatser och 

arbetsmetoder när det gäller före detta intagnas återintegrering till samhället, som påvisade stora 

brister när det gäller samarbetet mellan de olika institutioner som ansvarar för återanpassningen. 

Denna studie visar likheter med Kenningtons intervjudeltagares erfarenheter. Vägen mot 

återanpassning till samhället är svårt för f.d. intagna att hantera själva när de bär med sig ett 

stigma. Det krävs ett bättre samarbete mellan berörda aktörer och viljan för återanpassning måste 

finnas från de f.d. intagna.  
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Inledning		

 

Socialarbetare kan komma i kontakt med före detta dömda personer då dessa individer under sin 

återanpassning till samhället ofta behöver stöd i sitt sökande efter fast bostad och arbete. När du 

som människa möter en annan människa bygger ofta första intrycket på dina egna kanske 

omedvetna fördomar. För att kunna bygga upp en neutral och utvecklande relation när du som 

socialarbetare möter en f.d. intagen är det viktigt att du har förkunskaper om hens problem före 

och efter frihetsberövandet. Dels har hen ofta en egen problematik som lett till frihetsberövandet 

och dels kan problemen ha förstärkts under ett frihetsberövande. När friheten åter står för dörren 

uppstår en ny problematik när den invanda konstruerade fängelsekulturen ska bytas ut mot 

verklighetens moral och etik.  

Kriminalvårdens insatser och arbetsmetoder har bland annat undersökts av Riksrevisionen år 

2015. Arbetet sammanställdes i en rapport som heter Återfall i brott – hur kan samhällets 

samlade resurser användas bättre?(skr.2015/16 s.27) I den rapporten beskrivs brister och 

efterfrågan på mer djupgående forskning lyfts fram för att minska återfallen i brott. Sådan 

forskning skulle innefatta kvalitativa intervjuer av f.d. dömda personer för att belysa 

problematiken från gräsrotsnivå. Därför är det relevant för socialarbetare att fördjupa 

kunskaperna i hur f.d. intagna upplever att frigivningsprocessen fungerar för att därigenom kunna 

utveckla förutsättningar för ett fortsatt konstruktivt bemötande efter frigivning. I denna studie 

görs fyra kvalitativa intervjuer med f.d. intagna män som avtjänat ett fängelsestraff på minst 6 

månader på en svensk anstalt. I problematiken kring rehabiliteringen efter fängelsevistelsen 

spelar stigmatiseringen en viktig roll både ur de f.d intagnas och samhällets perspektiv. (I den 

gamla grekiska kulturen stigmatiserades, brännmärkes kriminella för att så kallade vanliga 

medborgare enkelt skulle kunna undvika dem).  

För att ytterligare förstärka insynen i de f.d. intagnas upplevelse av stigmatisering och 

återanpassning till samhället görs även en analys av Mathis Kenningtons liknande studie om livet 

efter fängelsevistelsen i USA. När dörren ut till friheten öppnas är problematiken kring 

återanpassning och stigmatisering densamma oavsett vilket samhälle som väntar där utanför.  
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Syfte	
 

Syftet med denna studie är att undersöka före detta intagnas återanpassning till samhället och att 

belysa hur denna process kan se ut. 

Den som har brutit mot någon av samhällets lagar och därefter avtjänat ett fängelsestraff kan 

antingen komma ut till friheten och få en “andra chans” alternativt bli bedömd som “en gång buse 

alltid buse” beroende på hur tolerant samhällsklimatet är. Dessutom spelar hens egen syn på sig 

själv stor roll. Känner den f.d. intagna sig som en misslyckad individ blir detta ytterligare en 

svårighet i återanpassningen till samhället. För att försöka passa in och vara som alla andra 

“normala” individer kan hen också öva upp sin förmåga till att gömma sig bakom olika slags 

masker beroende på vilken situation hen befinner sig i.  

 

Tidigare	forskning 

 
Samhällsmedborgare som gör något straffbart och som döms till att avtjäna ett straff för detta 

hamnar under Kriminalvårdens ansvar. Kriminalvårdens komplicerade uppgift är att straffa och 

samtidigt rehabilitera intagna så att dessa inte återfaller i brott. Statistiken påvisar att 

återfallsfrekvensen är hög och därför behöver processen analyseras. Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) har utvecklat och förfinat sin statistikredovisning gällande svensk brottsstatistik. Enligt 

artikeln “Två av fem återfaller i brott” (BRÅ 2012-05-31) begår drygt 40 procent av tidigare 

straffade brott inom tre år. Majoriteten av dömda som avtjänar ett straff i svenska fängelser är 

män och nästan varannan tidigare straffad man återfaller i brott. Därför bygger denna studie på 

intervjuer med straffade män. Statistiken visar även att den som en gång har återfallit i brott ofta 

fortsätter att begå brott. Vissa brottslingar blir särskilt kostsamma för samhället då 10 % av 

återfallsförbrytarna står för nästan en tredjedel av alla brott som begås. Det är störst risk för 

återfall precis efter en frigivning. 20 % återfaller redan efter två månader (ibid). Forskning visar 

att även om det finns brister inom Kriminalvården har varje enskild individ också eget ansvar. En 

förändring förutsätter att individen själv tar ett aktivt eget beslut. Detta belyses bland annat i 

Mathis Kenningtons analys om livet efter fängelset (2013) samt i Motiverade samtal av William 

R. Miller och Stephen Rollnick (2006).  
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Mathis	V.	Kenningtons	analys	om	livet	efter	fängelsevistelsen	
 

Vid frigivning från fängelsemiljön startar den praktiska återanpassningen till samhället. Detta är 

ett viktigt moment där den f.d. intagne förväntas leva upp till samhällets normer. Ett problem är 

känslan av att vara avvikande, stigmatiserad. Mathis V. Kennington skriver i sitt arbete 

Ambiguous Freedom: A Grounded Theoretical Analysis of Life Outside Prison (2013) om hur 

frigivna dömda män har svårt att uppleva och bli betraktade som fria både av andra och sig 

själva. Detta på grund av den stigmatisering som sker under fängelsevistelsen. Kennington 

studerar hur före detta dömda tar med sig de egenskaper de lagt sig till med i fängelset när de 

kommer ut i samhället (2013, s.2). Han menar att i fängelset anpassar sig individen för att 

överleva i den miljön. Detta är kortsiktigt fördelaktigt för att klara av fängelsevistelsen. 

Långsiktigt däremot är det lätt att individen samlar på sig ofördelaktiga egenskaper som sedan 

hänger kvar efter frigivning (ibid).  

 

Målsättningen med Kenningtons forskning är att påvisa sambandet mellan hur före detta intagna 

bär med sig beteenden de lärt sig i fängelset tillbaka ut i samhället. Sammanlagt gjordes 19 

intervjuer med män som blivit frigivna från statliga fängelser i USA. Kennington använde sig 

utav öppna icke ledande frågor för att få fram så trovärdiga svar som möjligt (2013, s.73). Den 

här studien är uppbyggd på likande vis.  

För att förstå följande citat följer här först en förklaring av Kenningtons förkortningar: 

Före detta intagna förkortas med EXP. Kennington använder även förkortningen PCP på före 

detta dömdas fängelsebeteenden som de bär med sig när de ska återanpassas till samhället utanför 

fängelset (2013, s.73).  

"EXPs reform their social relationships, engage in spiritual or religious activities, and desist 

criminal behavior to remain free. Despite these efforts, EXPs gain only ambiguous freedom, 

under which long-term freedom is inhibited by random acts of incarceration and prisonized 

rituals experienced at prison satellites, stigma, and social exclusion." (Kennington, 2013:140)" 

 

” I intended to advance knowledge by exploring how EXPs experience prisonization after release, 
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how post-carceral prisonization (PCP) impacts identity development, and what role PCP plays in 

family relationships.” (Kennington, 2013, s.2) 

 

I sitt resultat beskriver Kennington att vistelsen i fängelset påverkar frigivna fångar i deras liv 

efter fängelsetiden. Han menar att från början så strävar EXPs efter att anpassa sig till samhället 

men att det finns vissa hinder på grund utav stigmatiseringen. Han beskriver hur de tar med sig 

några egenskaper från fängelsetiden till sitt sociala liv och att det är en ständig utmaning för 

individerna att försöka fullständigt motverka stigmatiseringen av att ha varit dömda brottslingar 

(2013, s.75-76). Bland annat har de med sig ett fängelsebaserat språk, ett beteende och 

värderingar (2013, s.78). I fängelset är det vanligt med våld för att få respekt. Detta accepteras 

inte utanför fängelset där ett våldsbeteende istället kan leda till frihetsberövande. För att anpassa 

sig till samhället behöver EXPs göra ett aktivt val att vilja anpassa sig till samhället. Alla gör 

dock inte detta val. Om de gör valet beror det ofta på en spirituell eller religiös upplevelse 

(Kennington, 2013, s.78).   

 

Kennington menar att efter livet i fängelset så måste EXPs anpassa sig till nya förpliktelser så 

som försörjning utav sig själva och sin familj. De undviker och motarbetar sitt fängelsebeteende 

som har med aggressivitet och hot att göra för att bättre passa in, dock går det inte att ta bort detta 

beteende helt och hållet. Så som kriminella för med sig kriminalitet in i fängelset så för frigivna 

fångar med sig fängelsebeteenden ut i livet utanför fängelset. Slutsatsen är att EXPs behåller 

vissa beteenden från fängelset och lyckas ta bort några beteenden (2013, s.79).  

När EXPs lämnar fängelset måste de snabbt anpassa sig till ett högre tempo ute i samhället och 

avgöra vilka beteenden som de ska behålla eller sluta med. De kan till exempel ha svårt med 

ögonkontakt då de i fängelset har undvikit ögonkontakt med fängelsepersonal eller andra intagna 

för att undvika bråk (2013, s.80). Aggressivitet kan vara svårt att sudda bort helt på grund av att 

det varit en del i den egna identiteten: 

’’Aggressive behavior is not something he did, it is someone that he was.”  

(Kennington, 2013, s.80).  

Att socialt isolera sig är ett annat beteende som EXPs ofta tar med sig ifrån fängelsevistelsen 

(ibid). Vid konflikt har de lätt att ta till våld då de lärt sig det beteendet från tiden i fängelset 

(2013, s.81). 
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I sina intervjuer säger bland annat en som Kennington kallar för Phillip att fängelsevistelsen bara 

förvärrade hans kriminella beteende istället för att motarbeta som är grundtanken med straffet. 

Fängelsemiljön blir ett litet samhälle i sig där hierarkins toppskikt av interner bestämmer normer. 

Det medför en problematik för f.d. intagna när de frigivs och istället ska anpassa sig tillbaka in i 

samhället.  

 

”Instead of going to prison to rehabilitate myself for whatever it was that caused me to get there, 

I just learned more things. I just learned more things. More ways how to get over on the law. 

More ways how to just do things a little bit slicker, just an easier way.” (Phillip) (Kennington, 

2013, s.82) 

 

Det kriminella beteendet förstärktes även under permissioner då de ofta vande sig att manipulera 

sina övervakare. De lärde sig även att avskärma sig känslomässigt för att överleva vardagen i 

fängelset (2013, s.82). EXPs jobbar hårt med att försöka bilda en ny identitet efter fängelsetiden 

men de lyckas inte helt ta bort fängelseidentiteten menar Kennington (2013, s.91). Han 

identifierar tre viktiga tillgångar för att kunna nå trovärdighet efter fängelsetiden, sociala, 

ekonomiska och materiella tillgångar (2013, s.93). Deltagarna i Kenningtons studie uppgav att de 

saknade socialt stöd efter frigivningen men att deras framgångar ofta berodde på hjälp från 

utomstående och ofta från någon form utav behandlingsprogram (2013, s.97). Många utav 

deltagarna i studien uppgav att de hade positiva förväntningar på att bli väl behandlade utav polis, 

rättsväsende och kriminalvård när de väl blivit frigivna men att få upplevde detta i verkligheten, 

att få aktörer brydde sig om deras önskemål efter frigivningen. Något som många upplevde som 

problematiskt när det gäller anpassningen till livet utanför murarna var ekonomin, då alla 

upplevde att de hade svag ekonomi vid frigivningen. När det gäller möjlighet till anställning så är 

det bland det viktigaste för att känna tillhörighet till samhället enligt deltagarna i studien (2013, 

s.99). Max beskriver svårigheten med att hitta jobb efter fängelsevistelsen så här: 

 

”Well, I went, I didn't know better, I went and looked for a job [laughs], I thought I could go 

back into management, I thought I could go back into - I couldn't. I couldn't do anything. 

Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. You know, and of course you don't want to 

get out and have a degree and have 20 years in management experience and go wash dishes. 
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They won't even give you a job. I tried to apply for a job washing dishes and the woman said, 'Do 

you have experience?' and I said, 'Well yeah, I remember washing dishes,' and she says, 'When?' 

And I say, 'well I don't know about 35 years ago,' and she said, 'No I mean current.' I said 'Lady 

its washing dishes, how complicated can that be?' Well we need to have someone with 

experience. 'Its washing dishes lady.' I could, I - Maybe she had a point. I couldn't get past the 

fact that it was washing dishes. You know what I'm saying? (Max) (Kennington, 2013, s.100). 

 

Likheter med denna svenska studie kommer att belysas längre fram. 
 

Motiverade	samtal	

	

Alla klarar inte av att återanpassa sig på egen hand. Detta är ett välbekant problem i samhället. 

Det finns idag anpassade resurser inom socialtjänsten som arbetar med detta. Individer man 

kommer i kontakt med som socialarbetare kan vara f.d. intagna som vill ha hjälp med basbehoven 

för att kunna återanpassa sig i samhället. Det som vanligtvis utgör basbehoven är som 

Kenningtons studie påvisade hjälp med boende, ekonomi och sysselsättning. För att kunna klara 

av att återanpassa sig till samhället är detta förutsättningar som krävs. Detta kommer tydligt fram 

även i intervjuerna som denna studie bygger på. Som socialarbetare stöter man på människor med 

återkommande problematik. Man kan nog som utanförstående förundras över hur någon kan 

återupprepa samma misstag gång på gång. I “Motiverade samtal” (Miller & Rollnick, 2006) 

studeras problematiken kring detta i längden självdestruktiva beteende.  

 

“Det borde vara så att baksmällor, förstörda relationer, en bilkrasch, minnesluckor ska vara nog 

för att övertyga något att sluta dricka. Det borde vara så att den tid man tillbringar i en så 

opersonlig miljö som i ett fängelse skulle motverka att människor återfaller i brottslighet“ (ibid, 

s.17-18).  

 

Många människor som hamnat i krissituationer ordnar upp sina liv på egen hand utan 

professionell hjälp. De kan lära sig att behärska intrycksstyrning. Med det menas att man 

använder sig av olika roller eller masker för att passa in i rätt sammanhang. Man kan leva upp till 

en personlighet man egentligen inte tros behärska. Vilken väg de än väljer klarar de av detta, till 
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stor del tack vare viljan att förändras. De genomgår samma förändringsprocess som individer 

som uppsöker hjälp. I båda fallen är den individuella viljan att förändras en avgörande faktor. 

Förutom en stark vilja krävs det att man har insikt i sin egen utvecklingsproblematik. Här 

kommer samhällets resurser kring återanpassning in. Forskning visar att hjälp utifrån kan ha en 

stor positiv effekt även om behandlingen är kortvarig (Miller & Rollnick, 2006).  
 

Återfall	i	Brott.	
 

Generellt sett är f.d. intagnas återanpassning till samhället mycket problematisk. Statistik visar 

tydligt att en stor del av intagna återfaller till brott. Detta är kostsamt både för individen och 

samhället. F.d. intagnas familjer och bekanta påverkas även de negativt om återanpassningen 

misslyckas. Förutom föräldrar och syskon till den tidigare dömda kan det finnas i många fall även 

sambo och barn inblandade. Dessa drabbas även de av återfallen både ekonomiskt, psykiskt och 

socialt. Det kan även vara så de indirekt berörda behöver hjälp från samhället för att orka med 

och överleva den situation de hamnat i. Samhällets hjälpinsatser har i längden blivit kostsamma 

utan att återanpassningen till samhället för f.d. intagna har förbättras. Sveriges riksdag har 

Riksrevisionen som verktyg att kontrollera och utvärdera hur samhällets resurser används.  

Det är den som kontrollerar Kriminalvården. Här följer en sammanfattning av Riksrevisionens 

rapport (RiR, 2015) som framtogs i syfte att granska hur effektiv den statliga verksamheten är 

och hur återanpassningen egentligen fungerar. 

Hur	kan	samhällets	resurser	användas	bättre?	Sammanställning	av	Riksrevisionens	
rapport.	
 

För att undersöka hur återanpassningen till samhället av f.d. intagna sker behöver man vara 

medveten om hur samhällets resurser idag används. Ett av Kriminalvårdens mål är att minska 

återfall i brott. Under en lång tid har det varit 40 % av återfall av dömda till brott inom tre år. 

Forskning har påvisat att återfallen kan förebyggas om insatser stärks. Det handlar om att 

förändra klienters attityder, nätverk och personlighetsmönster. Klienter ska kunna försörja sig 

genom arbete, vara fria från missbruk och ha eget boende med mera. Enligt forskning har insatser 

på dessa områden visat sig ha positiva effekter. 

Däremot har de förebyggande insatser som idag finns inte ökat under de senaste tre åren trots 
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regeringens önskemål om att arbetet ska intensifieras (RiR 2015, s.4).  

 

Hur man kan förebygga är idag ett relativt utrett område och man vet vilka insatser som behöver 

förstärkas. Enligt en förstudie Riksrevisionen genomförde år 2014 påvisades att problemen 

kvarstår och att inga ytterligare insatser har tillförts. Några av orsakerna är bristande samverkan 

mellan aktörer och otydligheter kring fördelningen av resurser och ansvar.  

Granskningen har grundats på flera källor som lagstiftning, riktlinjer, tillgänglig statistik och ett 

60-tal intervjuer. Dessutom har Riksrevisionen granskat 200 slumpmässigt utvalda 

kriminalvårdsklienters verkställighetsplaner.  

I det som kallas verkställighetsplaner samlar Kriminalvården information om klientens situation, 

behov och planerade och genomförda återfallsförebyggande insatser. Att ta reda på om det 

återfallsförebyggande arbetet har goda förutsättningar att bedrivas på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt är syftet med den granskning som Riksrevisionen genomfört (RiR 2015, s.4).  

 

Riksrevisionen rekommenderar att Kriminalvården vidtar åtgärder som anses lämpliga för att 

samverkan med andra ansvariga myndigheter i verkställighetsplaneringen ska startas så tidigt 

som möjligt vilket då innebär i god tid före frigivning och helst redan under häktestiden.  

Runt varje klient ska ett ”tvärprofessionellt team” skapas som får möjlighet att följa klienten. Så 

länge insatser görs ska den individuella planen följas upp. Det ska även tillsättas en samordnare 

som ansvarar för kontakterna med alla aktörer åt respektive klient och på så vis bli mer 

pådrivande i samverkan. För varje klient ska en aktörsgemensam individuell plan upprättas och 

de planerade och påbörjade insatserna ska fullföljas. Frivilligorganisationer ska dessutom kopplas 

in i högre grad än för närvarande och det ska skapas samverkansavtal lokalt, regionalt och 

nationellt. I samband med att det nya uppföljningssystemet inom myndigheten införs ska de 

återfallsförebyggande insatser som görs följas upp och utvärderas (RiR 2015, s.4). 

 

Alltså belyser Riksrevisionen att återanpassningen till samhället för f.d. intagna idag inte fungerar 

ultimat. Rapporten efterfrågar mer djupgående intervjuer i syfte att på så vis få mer kunskap om 

vad som behöver förändras för att uppnå en bättre återanpassningsprocess för individen. Därför 

utgår denna studie från djupgående, konfidentiella semistrukturerade intervjuer. 
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Teorier	och	begrepp	
 

Vistelsen i fängelsemiljön tilldelar individen en viss roll. Man blir behandlad som en kriminell 

och det kan vara tydligt att ens personliga åsikter inte spelar någon roll. När man på detta vis blir 

tilldelad en roll kan det vara enkelt att anpassa sig till den rollen och ibland är det svårt att ta sig 

ur den tillgivna rollen även när man frigivits. Man bär med sig känslan av att vara dömd och blir 

behandlad därefter även som frigiven. Becker studerar hur samhällets normer skapar regler och 

livsstilar som individer förväntas följa och leva efter. De som bryter mot de regler samhället 

skapat blir därmed socialt avvikande (Becker, 1991, s.140).  

Becker studerar utvalda avvikande grupper och menar att för att studera någon som har ett 

avvikande beteende måste man först och främst hitta denna avvikare och vinna hens förtroende 

för att avvikaren ska kunna uttrycka sig ärligt och tryggt (Becker, 1991, s.140). Detta har denna 

studie utgått ifrån. Beckers teori går ut på att en avvikelse uppstår i ett samspel mellan avvikare 

och icke avvikare. Alltså mellan en f.d. intagen och individerna i samhället den f.d. intagne vill 

återanpassa sig till. Synen på ett avvikande beteende påverkas både av själva situationen och av 

de inblandade individerna. Något som är avgörande är hur omgivningen reagerar och i vilken 

grad individen känner sig stämplad som avvikande (Hilte, 1996, s.121). Kennington visar att 

vistelsen i fängelset sätter spår hos f.d. intagna som de bär med sig i livet utanför fängelset. Bland 

annat bär de med sig ett visst språk och ett beteende som kan vara stigmatiserande (Kennington, 

2013, s.78). Kennington betonar vikten av att individen själv gör aktiva val för att kunna 

återanpassa sig till samhället (ibid). 

 

Intrycksstyrning	och	stigma	
Goffman definierar begreppet stigma som ett avvikande beteende i samhället. Det handlar om en 

vi-och-dem-kategorisering där det finns något som definieras som ”normalt” och något som 

definieras som ”avvikande”. Ordet stigma kommer ursprungligen från grekiskan och betyder 

”brännmärka” vilket grekerna bokstavligen gjorde med kriminella. Detta gjordes så att de som 

ansågs vara ”normala” och icke avvikande skulle veta exakt vilka individer som gjort något fel 

och därmed ansågs vara kriminella samt tillhöra de avvikande i samhället. De ”normala” fick lära 

sig att hålla sig på avstånd från de ”ohederliga”, avvikande, individerna. I dagens samhälle blir 
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stigmatiseringen tydligen bland annat i belastningsregistret. Där synliggörs om du som individ 

varit straffad. Detta kan medföra problem vid en anställningsintervju och då försvåra 

återanpassningsprocessen för en f.d. intagen. 

 

Stigma beskrivs som ett avvikande beteende i samhället och fokuserar på hur ”vanliga” individer 

ser på kriminalitet och kriminella (Goffman 1972, s.117). Goffman är författaren till boken 

”Jaget och Maskerna”(2009) där en teori formas utifrån att det finns likheter mellan 

teaterföreställningar med skådespeleri och de olika rollerna människor spelar i verkligheten. För 

att underlätta sin interaktion med andra så kan man använda sig av rollspel, det vill säga att då 

inta den ”rätta masken” i rätt sammanhang. Detta rollspel synliggörs i denna studies intervjuer. 

Att använda sig av så kallat rollspel kan både vara positivt och negativt. Problematiken ligger i 

huvudsak i om man inte kan leva upp till den roll man intar. Goffman (2009) menar att man i den 

sociala interaktionen kan urskilja en främre region (front stage) och en bakre region (back stage). 

I den främre regionen använder sig människor av olika masker och anpassar sig genom att 

använda rätt mask vid rätt tillfälle. Individer med låg självkänsla kan använda sig utav detta för 

att försöka passa in bättre i samhället vilket påvisas i denna studie. De är ofta väl medvetna om 

sina val. Detta för att lämna ett positivt intryck och för att framställa sig från sin bästa sida och 

upprätthålla en passande fasad. I den bakre regionen tas masken av och individen kan vara sig 

själv utan att försöka göra sig till för att passa in. Det är genom denna avslappning individen 

förbereder sig för det framträdanden som sker i den främre regionen. Framträdanden som sker i 

den främre regionen är offentliga. Han menar att ett framträdande formas och omformas för att 

passa in i förväntningar som finns i samhället. Enligt Goffman är det viktigt för människor att 

klättra uppåt på samhällsstegen och absolut undvika att hamna längre ner. Uppoffringar är viktiga 

att göra för att individen ska upprätthålla sin fasad (Goffman, 2009). Han tar upp begreppet 

intrycksstyrning utifrån sitt dramaturgiska perspektiv på samhället. Det innebär att man genom 

interaktion med andra människor strävar efter att presentera en bestämd bild av sig själv, alltså 

styra andras uppfattning. Målet med intrycksstyrning är inte bara att presentera sig själv i ett 

allmänt positivt ljus utan att även framställa sig själv på ett sätt som ligger i linje med de normer 

och regler som gäller för den roll man befinner sig i och den roll man spelar. Man använder sig 

av intrycksstyrning för att försöka kontrollera och påverka andras åsikter om en själv och vill 

passa in i samhället genom att då ge sig själv en fördelaktig roll (Goffman, 2009). Om man som 
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frigiven inte har en stabil social situation att återgå till kan man använda sig av intrycksstyrning 

för att lättare kunna visa upp en socialt accepterad roll för omgivningen och på så vis passa in. 

Om en situation uppstår som lyfter av masken man försökt att dölja sitt förflutna bakom så rasar 

den roll man försökt spela. Detta kan exempelvis ske om man vid en arbetsintervju efter att ha 

nekat till att ha kunskap om kriminalitet sedan råkar visa upp en gängtatuering man försökt dölja. 

 

Stämplingsteorin	
Becker menar att det finns olika sätt att förklara det avvikande, dock hävdar han att i alla sociala 

sammanhang skapas sociala regler för den grupp och de attityder som råder. Dessa regler kan 

dels vara i enlighet med lagen, dels kan det också vara rent sociala, oskrivna lagar. Efter att dessa 

lagar blivit normer så kan de som avviker urskiljas tydligt (Becker, 2006, s.15) som ovanstående 

exempel påvisar. I ett samhälle som har skarpa definitioner av hur en människa ska bete sig ökar 

risken för att individer med varierande personlighetsdrag kan bedömas som problematiska fast 

det egentligen är samhället som skapar “problemet” genom sin trångsynthet (Williams & 

Macshane, 1998 s, 181). Alltså skulle inte kriminalitet vara en brist hos individen utan ett 

kriminellt beteende är något som samhället skapar genom sin uppbyggnad (ibid). 

“Deviance is a quality attached by an outside reaction” (1998, s.183). 

Becker menar att det alltid kommer att finnas en hierarkisk ordning hos individer. Ett exempel är 

att en professorstitel alltid medför en positiv status till skillnad mot en individ med stämpeln 

kriminell som alltid bär med sig en negativ status. Detta är en av anledningarna till att en 

kriminell individ/ f.d. kriminell, har svårare att bli accepterad och hitta ett så kallat vanligt jobb. 

När medborgarna i samhället definierar en status som något negativt avgränsas möjligheterna till 

återanpassning (Becker 1998, s.184). I samhället är de sociala reglerna anpassade efter 

majoriteten och samhället styrs av de individer som har politisk eller ekonomisk makt (Becker 

1998, s.185). I fängelsemiljön uppstår ett samhälle för sig. Där råder egna normer som ibland kan 

vara motsatta de normer som råder i samhället utanför murarna. För att en återanpassningsprocess 

ska fungera fullt ut är det många pusselbitar som ska falla på plats. Dels krävs ett stadigt arbete 

med fast inkomst men ett eget boende och ett väl fungerande socialt umgänge är också av stor 

betydelse. Som individ får man tänka både på lång sikt och kort sikt. Det rådande 

samhällsklimatet kan man som medborgare bara långsiktigt förändra genom att aktivt delta i 
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demokratiska val. På kort sikt påverkar man sina egna beslut genom att göra aktiva val för att 

förändra och förbättra sin individuella utveckling. 

 

Metod	
 

Denna studie baseras på djupgående semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra före detta 

intagna män som avtjänat minst ett straff på minimum 6 månader i Sverige. Kontakt med dessa 

har tagits genom mail till en kontaktperson (KP) vid en ideell organisation som jobbar med att 

återanpassa f.d. kriminella till samhället. Används semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

behöver de sedan transkriberas så att resultatet framkommer i text vilket har gjorts i denna studie 

(Trost, 2009, s.26).  

 Något som efterfrågas av Regeringen i riksrevisionens rapport ”Återfall i brott” är fler 

djupgående intervjuer med f.d. kriminella angående deras återanpassning till samhället och därför 

har semistrukturerade kvalitativa intervjuer varit metodvalet i denna studie (skr: 2015, s.95). 

En fördel med att göra semistrukturerade intervjuer med f.d. kriminella är att man får möjlighet 

att få en inblick på återanpassningen ur deras perspektiv. Det är viktigt för socialarbetare som kan 

komma i kontakt med denna målgrupp att ha tydliga förkunskaper i arbetet med f.d. dömdas 

återanpassning till samhället. Detta för att kunna bemöta dessa individer på ett anpassat sätt och 

för att undvika förutfattade meningar. 

 

Intervjuerna har gått till på följande sätt: Efter en ömsesidig överenskommelse skedde två av 

intervjuerna via telefon. Varje part såg till att befinna sig i en lugn passande miljö vid samtalen 

och dem spelades in via telefon. Dessa har sedan transkriberats. Resterande två intervjuer gjordes 

individuellt på en offentlig mötesplats, ett café. Frågorna som ställdes i samtliga intervjuer var 

förberedda i förväg, öppna och inbjudande till ett mer förklarande svar där intervjupersonen fick 

möjlighet att svara fritt. Man kan med hjälp av intervjuer väcka olika slags känslor hos 

respondenten, dels behagliga men även obehagliga (Trost, 2010, s.123). Därför är valet av frågor 

viktigt och fokus har legat på att ställa öppna icke ledande frågor. I intervjusituationen lades stort 

fokus på att stämningen skulle hållas på en professionellt neutral nivå som hänsyn till att ämnet 

kan vara känsligt. Resultaten av intervjuerna uppvisade markanta variationer. För att göra en 

djupare analys av intervjuerna söktes sedan passande teman. Det blev relevant att använda flera 



 16 

teman. Varje samhälle styrs av regler som bestäms av inflytelserika grupperingar i samhället. Det 

gäller både skrivna och oskrivna regler. Detta sammanfattas under begreppet stämplingsteori. 

Individer som inte passar in i samhällets normer blir bedömda som avvikande. Som tidigare 

förklarats under rubriken ”Teorier och Begrepp” blir de som är avvikande betraktade som 

annorlunda. Tidigare i historien även rent fysiskt brännmärkta, stigmatiserade. Som stigmatiserad 

vill man försöka att återanpassa sig till samhället. Detta gör man genom att använda sig av olika 

roller eller masker anpassade till den situation som råder. Man vill ge intryck av att vara någon 

annan än den man egentligen är med hjälp av intrycksstyrning. 

 

Urval		
 

Kontakt har tagits med föreningar som arbetar med återanpassning av kriminella och via en 

kontaktperson (KP) på en utav föreningarna har ett bekvämlighetsurval gjorts bestående av fyra 

personer. Detta urval gjordes genom att KP tillfrågade före detta kriminella angående medverkan 

i en anonym intervju. Frågorna för intervju mailades till KP så att de individer som skulle 

intervjuas visste vilket ämne intervjun skulle beröra samt vilka frågor som skulle tas upp. De 

informerades om vad intervjumaterialet skulle användas till för att få deras medgivande att 

använda och analysera intervjuerna. Tillåtelse gavs även att vid behov återkoppla till 

intervjupersonerna. Detta för att intervjupersoner kunde börja tänka själva hur de har upplevt 

frigivningsprocessen redan innan själva intervjun ägde rum. Muntligt informerades 

intervjudeltagarna återigen vid intervjutillfället att de var anonyma och frivilliga. Detta för att 

motverka risken att någon skulle kunna känna sig oroad för att hans intervju skulle komma att 

användas emot honom.  

 

Alla i denna studie är män i åldern 19-40 år och denna avgränsning gjordes då även den tidigare 

forskningen av Kennington (2013) enbart omfattat män. Samtliga intervjupersoner är 

folkbokförda i Stockholms kommun och ska även återanpassas i Stockholm. Att studien 

begränsats till män blev naturlig eftersom att den övervägande majoriteten av kriminella idag är 

män. Alltså är även de flesta intagna män och de flesta som ska återanpassas till samhället igen 

efter en fängelsevistelse då också män.  
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Tillförlitlighet	
 

Med validitet menas att man verkligen mäter det som ska mätas (Bergström & Boréus, 2012, s. 

41). Kvalitativa intervjuer har varit passande för att kunna besvara studiens syfte. Vid 

kvantitativa studier används ofta enkäter och färdigskrivna svarsalternativ. I denna studie var det 

viktigt att respondentens egna uppfattningar och åsikter synliggjordes och därför var 

tillvägagångsättet med kvalitativa intervjuer mer passande. I likhet med mätmetoden är 

forskarens förförståelse en viktig faktor och validiteten för studien ökar om forskaren är mer 

insatt i ämnet (ibid, s. 42). I förarbetet till denna studie inhämtades omfattande kunskaper i ämnet 

via personliga kontakter inom rättsväsende och ideella organisationer som arbetar med 

återanpassningen av kriminella.  

 

Eftersom alla individer på olika nivåer är bärare av samhällets normer och fördomar kan 

svårigheter uppstå när man studerar ett avvikande beteende. När man forskar utifrån ett neutralt 

perspektiv har man ett antal perspektiv att utgå ifrån. Som observatör är man den som utför 

studien. Aktör är den som man studerar. Regelbrytare är de individer som avviker från samhällets 

regler, alltså de som i det här fallet gör något kriminellt. Ytterligare ett perspektiv att ta hänsyn 

till är regeltillämpare, de som följer samhällets regler, inte bryter mot lagar och normer. (Becker, 

1991, s.142) 

 

För att undersöka f.d. intagnas återanpassning till samhället har tidigare forskning inhämtats 

genom att söka efter vetenskapliga studier via databasen Söderscholar. Sökord som användes var 

reintegration, stigma samt impression control. En studie som använts i denna rapport är gjord i 

USA utav Mathis Kennington (2013). En synpunkt på denna studie är att den inte är utförd i 

Sverige men då den fokuserar på återanpassningen till samhället är det oväsentligt i vilket land 

man avtjänat ett straff. Har man brutit mot lagar i det samhälle man lever i så får man avtjäna ett 

straff. När man efter straffet ska ta sig tillbaka och bli accepterad i samhället står man inför 

liknande problematik oavsett vilket land eller kultur man befinner sig i. Jämförelsen med 

Kenningtons studie är relevant då båda studierna är gjorda på före detta kriminella män som ska 

återanpassas till samhället.  
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Resultat 

 
Problematik	i	samband	med	intrycksstyrning 

För att undvika att tillhöra den grupp som blir räknad som annorlunda eller avvikande tar 

människan på sig olika masker vid olika sociala tillfällen för att passa in. Det finns regler och 

normer i olika samhällen som människan vanligtvis vill passa in i. Därför kan ett slags skydd vara 

att sätta på sig en mask, den masken som passar in i rätt sammanhang. Erving Goffman studerar 

samspelet mellan grupper och individer och är känd för sitt dramaturgiska perspektiv. Där 

beskrivs hur Goffman använder sig av en del sceniska termer i studier om samspel mellan 

individer och grupper i samhället (Goffman, 2009, s.219). Att använda sig av metoden att ”sätta 

på sig en mask” upplevs kanske inte alltid vara möjligt och ”Omid” talar om svårigheterna han 

haft med att passa in efter sitt fängelsestraff. 

 

”Hade jag inte varit straffad hade jag varit som alla andra, kunnat skaffa jobb och boende utan 

problem. Alla vet ju om att jag suttit på kåken så då blir dem avskräckta direkt. Efter mitt straff 

är avtjänat borde jag få samma chans som alla andra att vara en vanlig människa, kunna skaffa 

jobb och leva ett normalt liv. Jag har ju avtjänat mitt straff redan.  Livet efteråt känns som ett 

hårdare straff, det känns som enda möjligheten jag har är att flytta någonstans där ingen känner 

mig eller ljuga så att jag kanske kan skaffa mig ett jobb”(Omid, 2015). 

 

”Omid” berättar om försörjningsmöjligheten efter ett fängelsestraff och menar att även om han 

sätter på sig en kostym och den rätta ”masken” så framkommer det ändå i hans 

belastningsregister att han varit dömd. Belastningsregister är något de flesta arbetsgivare idag ber 

om av sina anställda och de får man ansöka om själv hos polisen (Polisen, 2015-12-20) 

”Omid” känner samtidigt att han inte lyckas sätta på sig den av samhället förväntade masken och 

detta kan bero på att han inte lyckas övertyga sig själv om att han är som alla andra (Kennington, 

2013).  De känslor som uppkommer för ”Omid” är att han bär med sig sin stämpel som dömd och 

har svårt att dölja denna känsla då han själv inte tror på den. Med hjälp av att inta en mask som är 

accepterad av samhället och tro på den nya konstruerade självbilden kunde det eventuellt ändra 

förutsättningar för bemötandet ”Omid” får av samhället (Kennington, 2013). Även Goffman 
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påpekar vikten av tron på rollen man bär och menar att individen måste tro på sig själv för att 

undvika cynism (Goffman, 2009, s.27). En cynisk människa är likgiltig för medmänniskors 

olyckor och lidanden (SAOL, 2003). 

 

Vid möten med nya människor kan dessa inte känna till någon bakgrund och blir därför tvingade 

att förlita sig på att vad individen säger, agerar och visar upp är sant. Då får samtidigt individen 

en möjlighet att framställa sig adekvat i sammanhanget och uppvisa den sida han främst vill 

synliggöra. Däremot kunde medspelarna varit medvetna om individens förflutna och bakgrund 

och kunde då medagera med individen. Är de omedvetna kan de istället ses som publik 

(Goffman, 2009, s.98). Denna interaktion sker i syfte att hysa inflytande över varandra, 

uppfattningarna om respektives agerande skapas. Individen arbetar ständigt med att upprätthålla 

en fasad som motarbetar misstankar om hur denna individ egentligen är (ibid). Denna fasad talar 

”Samir” om kring upplevelserna efter fängelsetiden. Att försöka passa in trots att man känner sig 

annorlunda. Samir känner att han svikit samhället och att då försöka ta sig tillbaka till det så 

kallade normala är inte så enkelt.  

 

”Att försöka leva upp till det så kallade normala helt enkelt, att försöka passa in fastän man 

känner sig annorlunda eftersom man känner sig ju dömd så att säga. Som en kriminell. Det är 

svårt att gå från att ena dagen sitta fängslad med regler och lagar man måste följa till att sedan 

försöka vara som alla andra. Särskilt då man inte ens kan ordna själv med det man måste ha, 

som ett boende och jobb”(Samir, 2015). 
  

Goffman talar om att för att försöka framhäva sig själv i enligt den antagande rollen så försöker 

individen anpassa sig själv till att passa in (Goffman, 2009, s.105). Detta gör individen genom att 

agera sin roll väl styrd mot den roll han förväntas ha. Intrycksstyrning kallas detta och det kan 

handla om att i symbolik med gester eller ytliga accessoarer, undanhålla information och istället 

framhäva andra egenskaper, eller genom att ändra sitt kroppsspråk eller dialekt (ibid). Några 

exempel på intrycksstyrning kan vara att dölja vissa saker med sitt utseende. Exempelvis skyla 

tatueringar för att framstå mindre iögonfallande. Detta kan liknas vid Samirs uppfattning av 

svårigheten vid försök att skaffa en försörjningsmöjlighet, att vid arbetsintervjuer behöva ta på 

sig en mask”, dölja sina fängelsetatueringar för att framstå som en något mer förväntad kandidat. 
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Även om man visar upp sig som en presentabel person så fallerar den ansträngningen i och med 

utdraget från belastningsregistret som vanligtvis efterfrågas. 

Med intrycksstyrning ändrar man sitt beteende i syfte att framstå som den person man tror 

omgivningen förväntar sig. Man har en uppfattning att denna ansträngning, att ändra sitt 

beteende, ändå inte är tillräcklig då man känner krav att göra sig till något man inte är (Goffman, 

2009, s.106). 

”Samir” påtalar svårigheten att återgå till något annat än det kriminella då försörjning är ett måste 

för överlevnaden och ordnar man inte det på lagligt vis är det enkelt att återgå till det kriminella. 

Han återgick till att vara kriminell då han kände att påfrestningarna från samhället blev för stora 

och det en individ förväntas ordna själv som boende och försörjning var omöjligt utan 

möjligheten till ett laglydigt jobb. Därför återgick ”Samir” till kriminaliteten.  

 

”Jag släpptes med 180 kronor och en tandborste efter två och ett halvt år inlåst. Jobb sökte jag 

massvis av, jag la ner massor av energi inför intervjuerna för att göra mig presentabel, som att 

typ inte direkt visa alla mina tatueringar och använda rätt språk och så vidare. Jag gick ofta 

långt i intervjuprocessen men i slutändan bad dem om belastningsregistret och då var jag ju 

körd. Så efter att man blivit nekad sådär 15-20 jobb så tappar man ju suget. Det blir väldigt 

enkelt att återgå till kriminaliteten eftersom att det är ett område jag känner till och då vet tryggt 

att det kan ge mig en inkomst jag kan mer än väl överleva på”(Samir, 2015). 

 

När det kommer till forskning kring intrycksstyrning handlar det ofta om hur de frigivna 

använder sig av intrycksstyrning för att undanhålla och styra information. Kennington talar i sin 

avhandling om hur individer vid frigivning kan välja att återgå till det gamla kriminella beteendet 

för att återanpassa sig till det som för individen är normalt, vilket då kan vara en kriminell livsstil 

(Kennington, 2013).  

 

Intrycksstyrning är något som aktivt sker i fängelset. Fångar använder sig av detta för att inge 

respekt och status bland de andra intagna. Man väljer vilken personlig information som ska finnas 

offentligt och anpassar sig även här genom att inta en roll. Detta kan igen liknas med Goffmans 

tankar kring masker och rolltagande (Goffman, 2009, s.95). 
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Samtliga intervjupersoner i studien har haft som mål att vid frigivning bli hederliga och sköta sig 

som till exempel Ali, se citatet nedan. Även i Kenningtons studie hade intervjukandidaterna som 

mål att leva ett hederligt liv efter fängelsevistelsen och menade att stödet från familjen var den 

ultimata hjälpen.  

 

”Jag hade tur som har en bra familj så jag kunde bo hos dem och få hjälp av dem med att ordna 

eget boende. Utan dem vet jag inte alls vad jag skulle gjort. Jag känner många andra som i 

princip fått bo på gatan eller slagga på kompisar soffor då de inte fått hjälp med boende.  Söker 

man sig till socialen så är det en enorm process och väntan innan det ordnas med ett boende, och 

då blir det väl ett gruppboende bland andra idioter och det underlättar ju inte möjligheten att 

bättras själv om man omges av idioter. Man blir väl som man umgås eller vad man säger. Då 

borde man inte bo bland missbrukare och andra problem människor, om man själv vill ändra sitt 

liv och bygga upp något bra, vilket jag verkligen ville efter jag kom ut”(Ali, 2015 ). 

 

Viljan är att passa in i samhället. Däremot har samtliga haft stora motgångar som framkommer 

under intervjuerna. Orsakerna har varierat. Ingen har känt att de är som alla andra utan de bär 

med sig sin givna roll som dömd. En mask de bär under ytan (Goffman, 2009). En viktig del i 

varför de inte direkt har lyckats kan vara att man måste själv tro på den roll man valt att bära, den 

identitet man vill bära och vara, viljan måste vara genuin. Den frigivne måste självmant välja att 

avstå situationer som kan förknippa hen med den forna livsstilen för att ha framgång som en så 

kallad vanlig medborgare. 

 

Problematik	i	samband	med	stigmatisering	
Den frigivne måste alltså bära den identitet som samhället är villig att acceptera (Kennington, 

2013). Att man som dömd vill dölja sin fängelsevistelse tyder på att man är misskreditabel, vilket 

betyder att individen tror att sitt stigma är osynligt för resten av samhället (Winnick och Bodkin, 

2008). Goffman påtalar det dubbelperspektiv som finns inom stigmatisering men som dessvärre 

ofta glöms bort. Dessa perspektiv är misskreditabel som ovan nämnt och misskrediterad. Det 

senare begreppet innebär att en stigmatiserad individ automatiskt utgår från att samhället och 

omgivningen är medveten om att individen särskiljer sig från normen (Goffman, 2003, s.13). 
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För ”Måns” var inte problemet att inta rätt mask för att hitta tillbaka till samhället, utan det 

största hindret var missbruket.  

 

”Som missbrukare lever man med massa skit, men man vet däremot vilken slags skit det gäller 

och vad det går ut på. När det kommer till att göra något nytt är det väldigt skrämmande och 

enklare att följa sina ingångna banor. Även om man vet att det kanske inte är rätt” (Måns, 2015). 

 

De individer som väljer att berätta om sin fängelsevistelse för allmänheten gör det av ett 

egenvinnande syfte för att påverka mottagarens syn på honom då han vill förmedla en viss bild av 

sig själv som en ärlig individ oberoende av att han har avtjänat ett fängelsestraff (Winnick och 

Bodkin, 2008). Då den frigivnes bemötande med samhället är viktigt så vill individen visa sig 

som en normriktig krediterad individ. Detta medför att den frigivne väljer att hålla en låg profil i 

agerande med andra individer och undanhåller informationen om sin historik vilket återigen går 

att förstå i samband med intrycksstyrning. Skulle individens förflutna ändå framgå så styr 

individen samtalet i en annan riktning och väljer att undgå ämnen som kriminalitet och 

fängelsevistelse (Winnick och Bodkin, 2008).”Omid” Talar om sin känsla av stigma som väldigt 

påtaglig. Han känner att hans bakgrund oavsett kommer ikapp honom och han vet inte vilken roll 

han ska ha i samhället för att passa in. Att ständigt vara på sin vakt och styra undan samtalen om 

det kommer för nära sanningen är något ”Omid” bekräftar.  

 

”Vet dem sanningen så kollar dem direkt med andra ögon på mig så jag försöker att undvika att 

tala om för nytt folk om mitt förflutna. Det är enklare om de inte vet ju men vet dem så är det ju 

upp till dem att bestämma själva vad de tycker”(Omid, 2015). 
 

Han vill helst undvika att behöva samtala om hans fängelsestraff. Denna vilja att undanhålla 

sanningen har även det med intrycksstyrning att göra (Winnick och Bodkin, 2008). Då ”Omid” 

har förutfattade meningar om hur alla människor ska tänka och bemöta honom eftersom han är 

dömd. Att han dessutom är dömd för ett sexualbrott kan stärka känslan hos ”Omid” av stigma. 

Stigma är en term som till en början använts i syfte att vara kränkande (Goffman, 2003, s.12). 

Grekerna skapade termen stigma och det syftade till något/någon tydligt synligt avvikande och 

påvisade detta med att bokstavligt brännmärka sina kriminella (Goffman, 1972). Så på grund av 
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att ”Omid” intagit rollen av att vara stigmatiserad då han själv menar att han avviker från det så 

kallade normala så avviker ”Omid”. Indirekt av att ”Omid” utmärker sig som avvikande bekräftar 

han omedvetet andras normalitet. På grund av stigmatiseringen bemöts ”Omid” med negativt 

laddad uppmärksamhet, människor tar avstånd till honom eftersom att han har ålagts ett stigma 

(Goffman, 2003, s.13,14). Goffman delar in begreppet stigma i tre delar. Kroppsliga stigman som 

exempelvis kan vara en synlig funktionsnedsättning. Härkomstbetingade stigman som innebär att 

man stämplas på grund av vart man kommer ifrån. Under denna studie är det tredje stigmat mest 

relevant, vilket är karaktärsbefläckade stigmat. Där ett stigma tillskrivits en person. Ett sådant 

stigma kan bero på individens förflutna liv eller deras nuvarande karaktärsdrag. Det innebär att de 

”normala” individerna i samhället bygger upp en ideologi som innebär att de vill antyda sin egen 

överlägsenhet över de individer som avviker.  ”Omid” förklarar att han känner att samhället har 

en attityd och förutfattade meningar emot honom. Han menar på att samhället redan bestämt sig 

för att han betrakta honom som avvikande (Goffman, 2003, s.14).  

	
Problematik	i	samband	med	avvikande	beteende	
Känslan Måns beskriver i samband med att han försöker passa in i samhället stämmer överens 

med Beckers tankar om hur förutfattade meningar i samhället kategoriserar honom som avvikare. 

Då Måns under sin tid som kriminell dessutom var missbrukare gjorde detta att Måns avvek 

tydligt från normen. I Måns ögon var detta en av orsakerna till att han inte orkade förändra sin 

situation vilket resulterade i att han varken kunde ordna ett boende eller en försörjningsmöjlighet. 

 

”I början hade jag boende, sedan blev jag av med lägenheten och då var jag hemlös istället. 

Hjälp att få utifrån var inte aktuellt. Från anstaltens sida togs inte frågan upp om vart jag skulle 

bo, det erbjudanden jag hört man kan få är inackordering på gruppboenden, men där krävs det 

att man är drogfri och det fixar man inte ensam utan att få rätt verktyg först. Sen är det väldigt 

skrämmande att flytta in på ett inackorderat boende, man vet inte vad det är och fanns ju ingen 

möjlighet att göra ett besök och få någon slags koll om hur det skulle fungera att bo där.”  

(Måns, 2015). 

 

Samir förklarar däremot hur hans invandrarbakgrund är något som människor ser först vid nya 

möten. De ser att han är etniskt avvikande från det vanliga svenska utseendet och även 
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tatueringarna har en betydelse. Väljer han att ha sitt hår rakat så känner han att han applicerar ett 

kriminellt utseende och väljer därför helst en annan frisyr för att undvika att stämpla sig själv 

som kriminell. ”Samir” uttrycker en stark känsla av att vilja passa in och att återanpassa sig till 

samhället, men svårigheter som just stämpling försvårar det hela  

 

 

”För att passa in ska man ju inte direkt sticka ut och är man både blatte, tatuerad och rätt 

kraftigt byggd så ser man väl inte ut som den förväntade svenska medborgaren. Så jag kanske 

väljer hur jag har mitt utseende mer än andra, jag tänker på att om jag har rakat hår ser jag mer 

”kriminell ut” än andra” (Samir, 2015). 

 

Becker hävdar att en avvikande handling kan anses mer eller mindre acceptabel beroende av hur 

mycket uppmärksamhet samhället väljer att ge handlingen. Vid en avvikande handling uppstår en 

biverkning i form av andra människors reaktion. Det betyder att avvikelsen inte blir ett faktum 

förrän reaktionen har väckts av en grupp individer (Becker, 2006, s.15). ”Omid” talar om att han 

anser sig ha rätt att göra som han vill och att samhället inte har någon rätt att lägga sig i hans val. 

Samtidigt uttrycker han att han vill passa in i samhället. Man kan säga att han eftersträvar att 

tillhöra den ouppmärksammade gruppen som avviker men som inte upptäcks av andra och 

därmed är det avvikandet beteendet inte synligt och betraktas då heller inte som avvikande 

(Becker, 2006, s. 28-40).  

 

	Verkställighetsplan	
”Alla som avtjänar ett straff, i fängelse eller i frivård, har en personlig planering för strafftiden. 

Där står vilka insatser klienten behöver för att inte återfalla i brott eller missbruk” 

(kriminalvården, 2015-12-02)  

 

Varje individ ska ha en sådan verkställighetsplan. vid frigivning saknade 83 % av de som dömts 

till fängelsestraff en individuell verkställighetsplan (Riksrevisionen, 2015-12-20) 

 Av riksrevisionens utvärdering 2015 av kriminalvårdens verkställighetsplanering framgår att den 

inte genomförs på ett konstruktivt sätt. För att verkställighetsplaneringen ska ha en betydande 

effekt behöver den skapas redan under personutredningen, det vill säga före en eventuell dom 
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(ibid). Detta skulle även vara till fördel för domstolens bedömning, eftersom dröjsmål med 

domslut idag är en av bristerna. Tidsbrist och ineffektiv planering hos handläggarna är ytterligare 

exempel på att verkställighetsplaneringen inte fungerar så effektivt som den borde. 

 

I intervjun med ”Måns” lyfter han fram hur han upplevde behovet av engagerad personal som en 

avgörande faktor till att han till slut lyckades ta sig ur sin kriminalitet.   

 

”Den killen som jobbade på socialen då, som jag fick kontakt med, och en tjej från häktet som var 

väldigt drivande till att det hände något, var väl avgörande för mig för att få ordning på mitt liv 

igen. Så det är väl extremt viktigt att det är rätt personal på rätt plats, människor som faktiskt 

bryr sig om sina klienter, som tar dem på allvar och som fullföljer dem hela vägen tillbaka till 

samhället så att 

säga. Inte bara släpper dem ”fria” att klara sig bäst själva. Alla klarar ju dessvärre inte det och 

det är ju därför vi har myndigheter och organisationer som ska finnas till för att hjälpa dem.” 

(Måns, 2015). 
 

På frågan om hur Måns har uppfattat sin fängelsevistelse svarar han följande: 

 

”Både positivt och negativt. När man får rätt ganska täta fängelsestraff så får man en möjlighet 

att vila upp sig. Man blir ju tillfälligt övervakad så att säga, besluten och valen man har faller på 

någon annans axlar. Det negativa är väl att ju mer fängelsestraff man får ju mer stagnerad blir 

man i den världen. Det var väldigt svårt när jag väl ville göra en förändring eftersom jag hade 

gått som missbrukare så länge. Var väl ingen direkt som skrattade mig rakt upp i ansiktet men 

man fick känslan av att ” jahaja, du tror du ska kunna ändra dig nu” och lite hånflin. Så 

verksamheter som ska hjälpa vände en nästan ryggen istället. ”(Måns 2015). 

 

Det finns stor samstämmighet mellan de intervjuades åsikter och riksrevisionens rapport gällande 

bristerna i genomförandet av en verkställighetsplan. 
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Analys	och	slutsatser	
 

Här kommer nu att diskuteras hur fyra f.d. dömda upplevt återanpassningsprocessen till samhället 

kopplat till tidigare forskning, med fokus på stämplingsteorin samt begreppen intrycksstyrning 

och stigma.  

 

Goffman (2009) talar om olika masker som individer kan använda sig av för att bättre passa in i 

samhället. Detta är något som framgår i de flesta av intervjuerna. Männen menar att de känt sig 

tvingade att agera på ett visst vis för att passa in i de normer och regler som finns i samhället. 

Alla är inte medvetna om att de använder sig av olika metoder för att försöka passa in. Dock är 

det underförstått att alla individer vill passa in i samhället. Ingen vill vara annorlunda. Detta går 

att urskilja i intervjun med ”Samir” där han uttrycker en stark vilja av att passa in. ”Samir” 

utnyttjade sin tid i fängelset till att höja sina gymnasiebetyg och för att få en giltig examen. Efter 

frigivningen fortsatte han med sin anpassning till samhället för att försöka ”vara som alla andra”. 

Då han sökte arbete var han noga med att klä sig så att hans tatueringar inte syntes och att även 

spara ut sitt hår för att inte uppvisa en så kallad ”fängelsefrisyr” (rakat huvud). I hans snäva 

umgängeskrets var tatueringar och rakat huvud tydliga kännetecken på ett kriminellt förflutet. 

Eftersom han aldrig kom i kontakt med icke kriminella så behövde han aldrig reflektera över sin 

egen snäva världsuppfattning. Han var starkt fokuserad vid att inte avvika från den roll som han 

upplevde att samhället förväntade sig av honom. Han hade inte bara intrycksstyrningen att 

anpassa sig till. Trots hans stora ansträngningar att agera en passande roll så fick han ändå känna 

av sitt stigma som f.d. kriminell när han av arbetsgivare blev anmodad att visa upp sitt 

belastningsregister. Där kom hans kriminella bakgrund att överskugga hans ambitiösa försök att 

återanpassa sig till samhället.  

 

Att man som dömd vill dölja sin fängelsevistelse tyder på att man är misskreditabel, vilket 

betyder att individen tror att hens stigma är osynligt för resten av samhället (Winnick och 

Bodkin, 2008). Detta är ett problem då man behöver inse behovet av att förändra sina egna inre 

brister för att kunna utveckla sig vilket även Kennington (2013) belyser som viktigt för 

återanpassningen. Det är viktigt att acceptera sitt förflutna även det som man inte är stolt över då 

historiska handlingar inte går att förändra. För att utvecklas bör man acceptera det som varit. 
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Viljan är den viktigaste egenskapen hos individer och utan den kan man nästan alltid räkna med 

ett återfall.  

 

Intrycksstyrning är något som inte alltid görs medvetet utan ibland kan man omedvetet använda 

sig av detta för att framstå som bättre anpassad till samhället än vad man kanske i verkligheten 

inte är. Det ligger en fara i att generalisera, i alla sammanhang är det viktigt att urskilja 

individerna i en grupp. I motsats till ”Samir” menar ”Omid” att han inte ska behöva anpassa sig 

för att passa in utan det är alla andra som är problemet om de inte accepterar honom som han är. 

Samtidigt uttrycker han en önskan om att faktiskt passa in och att vara ”normal” vilket motsäger 

en del av vad han annars uttrycker. Viljan att inte andra ska veta om hens bakgrund handlar även 

det om intrycksstyrning vilket framkommer under ”Omids” intervju. Han uttrycker en stark vilja 

att samhället ska anpassa sig efter honom istället för att själv sträva efter att anpassa sig tillbaka 

till samhällets normer. Han blir en ifrågasättande och återkommande fängelsekund. Det belyser 

kriminalvårdens dilemma att både straffa och rehabilitera. Återfallsförbrytare blir en extra tuff 

utmaning för kriminalvården att hantera.  

 

När skillnaden mellan fattiga och rika i ett samhälle ökar förstärks den negativa sidan av 

intrycksstyrningen. Det kan leda till att kriminellas återanpassning till samhället försvåras. 

Eftersom man med intrycksstyrning vill uppnå normen för det normala vilket kan bli ett för stort 

steg att ta på egen hand. Individen behöver individuellt stöd hos myndigheterna för att underlätta 

återanpassningen vilket även Riksrevisionen (2015) lyfter fram. ”Måns” beskriver sin upplevelse 

att efter 29 fängelsestraff ofta bli misstrodd när han äntligen aktivt själv ville rehabiliteras och 

sökte stöd för detta. Han kände att när han till slut kom i kontakt med en engagerad vårdare och 

fick stöd av hen kunde han äntligen avsluta sitt kriminella liv med missbruk och lagöverträdelser 

och kunde därmed lyckas med sin återanpassning till samhället. En problematik som 

framkommer i denna studie om återanpassningen till samhället för kriminella är att miljön och 

rehabiliteringen inom anstalterna som kriminalvården bedriver inte är anpassade för livet efter 

samhället utan i stället skapar ett större avstånd mot samhället. Kriminalvården sprider därmed 

stigmatiseringen istället för att motverka den. Samtidigt är det en svår uppgift för kriminalvården 

då arbetet går ut på att både förvara och samtidigt rehabilitera. Motivationen hos kriminella som 
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sitter på anstalter är främst att få ett ökat antal permissioner eller att bli tidigare utsläppta, inte att 

förändra sig själva i den mån som behövs för att återanpassas till samhället i livet efter fängelset.  

De tänker kortsiktigt då deltagandet i behandling ofta kopplas ihop med de tidigare nämnda 

lockande belöningarna. Anstalterna och deras rutiner kan ge en slags falsk trygghet för 

individerna vilket kan vara ett hinder för återanpassningen till samhället efter fängelsevistelsen. 

Detta kan även vara en starkt bidragande orsak till att många återfaller i brott. Inom fängelsets 

väggar kan även intrycksstyrning användas som ett framgångsrikt sätt att skaffa sig en vinnande 

position i gruppen. Efter att i fängelsemiljön ha löst konflikter med våld kan rollen som 

slagskämpe bli svår att dölja vid återanpassningen till ett samhälle där våld inte accepteras.  

Återanpassningen för kriminella till samhället borde kunna förändras, effektiviseras och 

förbättras enligt både denna studie och Riksrevisionens rapport från 2015. Bristen på samarbete 

mellan aktörer samt engagerade uppföljningar under hela vägen tills att återanpassningen är helt 

genomförd är något som måste åtgärdas. Många hamnar mellan stolarna efter frigivningen mellan 

olika myndigheter som inte samarbetar eller arbetar med tydliga överlämningar.  

 

Riksrevisionen (2015/2016) nämner att inget förändrats på flera år när det gäller hur 

myndigheternas samarbete fungerar i återanpassningen till samhället. En fråga man ställer sig är 

varför detta inte skett särskilt då det skulle kunna ge möjlighet till besparingar. Resurser för 

rehabilitering skulle frigöras om antalet återfall minskades. Det skulle även vara lönsamt för 

samhället på lång sikt då återanpassningen till samhället skulle bli effektivare och de personliga 

misslyckanden som varje återfall i brott innebär skulle minska. Kostnadsmässigt skulle det bli 

lönsamt både för individen och för hela samhället. När man släpps fri förändras vardagen 

drastiskt, man blir då fri att bestämma småsaker som ”Ali” tar upp i sin intervju, man får plötsligt 

äta när man vill och gå på toaletten när man vill samt bestämma själv över andra detaljer i livet. 

Om man inte har fått ordning på sin problematik som man hade innan fängelset så blir det lätt en 

ond cirkel, att man återgår till samma negativa vanor och kriminella bekantskapskrets man haft 

innan fängelsevistelsen. I och med detta är man förmodligen snart frihetsberövad igen. Själva 

fängelsemiljön har man blivit så bekant och van vid att där behöver man inte riskera att 

misslyckas. Eftersom att själva häktes- och fängelsemiljön i det långa loppet har en destruktiv 

inverkan på individen borde alternativa straffmetoder övervägas. Här kan till exempel 

användandet av fotboja vara ett alternativ (IÖV, intensivövervakning). Det kan ge en positiv 
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utveckling, åtminstone för korttidsdömda. Med detta alternativ behöver individer inte brytas ner 

genom att låsas ut ifrån samhället innan de börjar sin rehabilitering. Därför tillsätts nu en 

utredning av regeringen om förbättrat användande av IÖV.  

 

Något som skiljer denna studie från Kenningtons (2013) är att han haft ett större urval och att 

hans forskning är utförd i det amerikanska samhället. Som tidigare nämns är jämförelsen relevant 

eftersom att denna studie fokuserar på återanpassning till samhället. Då saknar landet man 

avtjänar straffet i mindre betydelse. Det finns det många likheter i resultaten i jämförelse med 

Kenningtons analys. Familjen och det övriga sociala nätverket har haft stor betydelse för 

återanpassningen till samhället i båda studierna. Att det är svårt att få ett ordnat arbete som f.d. 

dömd är också en stor likhet och ett stort problem i sammanhanget då fast arbete är nyckeln till 

en bra återanpassning till samhället. Utan ett fast arbete blir svårigheten större att på lagligt vis få 

ihop pengar till en stabil bostad. Detta påvisar ”Omid” som menar att det blev svårt att bryta det 

kriminella mönstret vid frigivningen eftersom att det endast var i sin egen kriminella 

bekantskapskrets som han kunde få tak över huvudet. Den problematiken förstärktes för ”Måns” 

som dessutom hade problem med droger. Hade ”Måns” fått hjälp med att få ordning på sin 

missbruksproblematik innan frigivning hade det varit en viktig framgångsfaktor för hans 

återanpassning till samhället vilket styrks av Kenningtons studie (2013). Missbruk och 

kriminalitet hänger ofta ihop. Ibland leder ett missbruk till kriminalitet och ibland är det 

kriminaliteten som leder till ett missbruk. Missbruk är ofta är ett hinder för en återanpassning till 

samhället oavsett om det rör sig om det amerikanska samhället där Kennington (2013) gjort sin 

forskning eller i det svenska samhället där denna studie är utförd. 

 

I denna studie framkom inte några spirituella upplevelser eller religiösa motiv som nyckelfaktorer 

till återanpassning som Kennington (2013) lyfter fram. Detta kan dock bero på att urvalet bestod 

av fyra intervjupersoner till skillnad mot Kenningtons 19. Det skulle det sannolikt ha 

framkommit spirituella/religiösa motiv om urvalet varit större. I Sverige finns det flera exempel 

på att religionen har haft en positiv inverkan vid återanpassning till samhället. Något som går att 

tydliggöra från intervjuerna är att återanpassningen underlättas om viljan till förändring finns. Att 

vara fri från droger är dessutom en avgörande förutsättning. För att öka en f.d. intagens 

medvetenhet om sitt eget beteende behövs tydligare information om stigma, stämplingsteorin och 
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intrycksstyrning. Detta kunde förändra beteendet hos individen själv där man idag allt för ofta 

lägger sin energi på att fokusera på Kriminalvården och samhällets brister istället för att helhjärtat 

fokusera på behovet av sin egen utveckling för att återanpassas till samhället. Samstämmiga 

slutsatser från Kenningtons forskning (2013) och denna studie om att f.d. intagna ofta blir 

känslomässigt förhärdade individer som därför avskärmar sig från sin omgivning komplicerar 

förstås situationen. Personer med sådan problematik behöver därför dessutom övertygas om sitt 

behov av kognitiv beteende terapi. Efter fullgjord behandling skulle möjligheterna till 

återanpassning betydligt förbättras.  

 

Riksrevisionens slutsatser från 2015 och amerikanska studier inom detta område stämmer 

överens. Bristerna i insatser som nämns där kommer även fram i denna studie. 

Verkställighetsplanen som idag åtminstone finns i teorin behöver utvecklas så att den även börjar 

fungera bättre i praktiken. Det är av stor vikt att varje individ har ett samarbetande team från 

berörda myndigheter och aktörer som engagerat stöttar individen hela vägen under 

återanpassningen till samhället. En grundläggande förutsättning är att individen själv är inriktad 

på att förändras. För att samarbetet mellan myndigheter och berörda aktörer ska öka behöver 

framtida forskning fokusera på varför detta samarbete är eftersatt. Här kan man på sikt göra 

samhällsekonomiska besparingar. 
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