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Sammanfattning 
 
Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att genom intervjuer med tidigare kriminella vuxna 
undersöka deras upplevelser av vilken påverkan anstaltsvistelser och ett tidigare kriminellt 
leverne har gällande socialt umgänge och identitet.  
 
Vi utförde intervjuer med fyra individer med nu ordnad tillvaro. Frågorna ställdes utifrån en 
semistrukturerad intervjuguide som baserades på uppsatsens syfte, tidigare forskning, och 
teori.  
 
Även om anstaltsvistelserna upplevts påtvingade och konstlade har respondenterna i 
varierande grad kunnat påverka sin tillvaro och det sociala umgänget. Det har funnits ett stort 
avståndstagande mellan intagna och anstaltspersonal. Vid frigivning har respondenterna 
upplevt ångest och vissa har fått anpassningssvårigheter till ett liv i frihet. Självbilden har 
utvecklats genom social interaktion med nära anhöriga. Vårt resultat visar även att 
respondenterna har blivit ofördelaktigt bemötta av myndigheter, arbetsgivare och enskilda 
individer.   
 
Nyckelord: kriminalitet, anstalt, identitet, totala institutioner, symbolisk interaktionism, 
stämplingsteori.   
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Abstract 
 
This is a qualitative study. The aim of this study is to explore past criminal adults perceptions 
of what impact imprisonments and a previous criminal living have regarding social 
interaction and identity.  
 
We conducted interviews with four individuals with an orderly existence. The questions were 
based on a semi-structured interviewguide based on the essay’s aim, previous research and 
theory. 
 
Although the institutional residences are experienced as coercive and contrived, the 
respondents in varying degrees have been able to influence their existence and social 
relations. There has been a major dissociation between inmates and prison staff. At release, 
the respondents experienced anxiety and some of them had adjusting difficulties to a life of 
freedom. Self-image is developed through social interaction with close relatives. Our results 
also show that the respondents have been unfavorably treated by the authorities, employers 
and other individuals. 
 
 
Keywords: criminality, prison, identity, total institutions, symbolic interactionism, conspiracy 
theory. 
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Inledning 

I Roxells avhandling (2007, s. 142) påvisas det att tidigare kriminella individer uppfattades 
som annorlunda när de frigavs, av flera intagna som de lärde känna inne på anstalten. Det är 
en konstlad värld inne på anstalten och detta påverkar hur individerna interagerar beroende 
på om de är i frihet eller inom anstaltens murar (ibid). Det framkommer i studien av Aresti, 
Eatough och Brooks-Gordon (2010) att tidigare kriminellas avståndstagande från sitt 
kriminella leverne har inverkat i deras sociala identitet och skapat förändringar i deras 
subjektiva jag. De visar sig ha problem med sin stämpel som tidigare kriminell, vilket 
inverkar på deras självkänsla (s. 169). Männen i studien uppger en oro över att bli avvisade 
och uteslutna ur olika sociala sammanhang och på arbetsmarknaden. Dessa känslor av att bli 
bedömda av samhället har en negativ påverkan på dem. Det är främst till deras familj och 
vänner men även samhället i stort som de vill ansluta sig till (2010, s. 178f). Lindberg visar i 
sin rapport att det är vanligt förekommande att kvinnor upplever känslor av aggressivitet 
under anstaltsvistelserna (2005, s. 131). Det framgår i rapporten att man som intagen bör 
hålla ett avstånd till anstaltspersonalen och inte skapa närmare relationer. Inom anstalten 
finns det minst två övergripande kulturer, anstaltspersonalens kultur och de intagnas kultur. 
Dessa skiljer sig från varandra, men det tycks också finnas många likheter dem emellan så 
som hierarkier, språk, rollkonflikter, speciella rollförväntningar och att inte bli för nära ”den 
andre” (2005, s. 134). Hochstetler, DeLisi, och Pratt påvisar i sin forskning att en viss del av 
följderna från anstaltsvistelserna finns kvar för tidigare intagna då de kommer tillbaka till 
livet i frihet (2010, s. 601). Det framkommer att de bästa sätten för frigivna intagna att skapa 
en god övergång till ett liv i frihet bygger på ett bevarande av ett sunt socialt stödsystem 
(2010, s. 602). 
 
Vi vill skapa en större förståelse för hur ett tidigare kriminellt leverne har påverkat 
individerna gällande socialt umgänge och identitetsskapande. Vi ämnar skapa en djupare 
förståelse för vilken påverkan det kriminella levernet har haft på dem och hur den eventuella 
påverkan gestaltar sig för individerna i dagsläget.  

1.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med tidigare kriminella vuxna i en liten 
svensk kommun, undersöka deras upplevelser av vilken påverkan anstaltsvistelser och ett 
tidigare kriminellt leverne har haft gällande socialt umgänge och identitet. Detta besvaras 
med hjälp av respondenternas berättelser om deras interaktioner med andra människor i olika 
situationer. För att fånga deras upplevelser av interaktioner i olika situationer har vi utgått 
från olika tidsperioder i respondenternas liv: innan första straffet, under anstaltslivet och 
efter anstaltslivet.  

1.2. Avgränsningar 
De avgränsningar som vi har gjort är att vi valt att endast intervjua män som befinner sig i 
medelåldern, som har ett tidigare kriminellt förflutet. Vi har valt att begränsa vår 
undersökning till en liten svensk kommun. 
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2. Tidigare forskning 
Roxell (2007) har i sin avhandling Fångar i ett nätverk? Fängelser, interaktioner och 

medbrottslingsskap undersökt anstaltsstraffens effekter på medbrottslingsskap. Syftet med 
avhandlingen var att fördjupa sig i relationer som genereras på anstalter och dess innebörd 
för medbrottslingsskap (a.a. s. 16). Resultaten i avhandlingen gällande interaktioner mellan 
intagna visar bland annat vikten av att de intagna redan innan de kommer till anstalten, har 
någon som kan bedyra vilka brott de gjort samt dess kvalitet. Brotten ska vara godkända på 
anstalten och i den kriminella världen samt att personen inte uppgett namnet på någon 
eventuell medbrottsling (2007, s. 143). Ett viktigt karaktärsdrag när det gäller bildandet av 
nya bekantskaper på anstalter är hederlighet. Flertalet av intervjupersonerna i Roxells 
avhandling (2007, s. 142) hade upplevelser av att flera intagna som de lärde känna inne på 
anstalten uppfattades som annorlunda när de kom ut. Det är en konstlad värld inne på 
anstalten och detta påverkar hur individerna interagerar beroende på om de är i frihet eller 
inom anstaltens murar (ibid). Roxell (2007) menar att trakasserier och slagsmål på anstalter 
handlar om att intagna använder detta för att frambringa auktoritet. Det kan handla om gamla 
oförrätter eller för att bli godtagen. De intagna utvecklar olika tillvägagångssätt för att hålla 
sig borta från trakasserier. Detta kan bottna i en slags fruktan hos de intagna (s. 149f). 
 
I studien Doing time after time: an Interpretative Phenomenological Analysis of reformed 

ex-prisoners experiences of self-change, identity and career opportunities av Aresti, Eatough 
och Brooks-Gordon (2010) undersöktes tidigare intagnas upplevelser av möjligheter till 
arbeten och karriärer. De tidigare intagnas avståndstagande från det kriminella levernet hade 
påverkat deras sociala identitet och skapat förändringar i deras subjektiva jag. De visade sig 
ha problem med sin stämpel som tidigare kriminell vilket inverkade på deras självkänsla 
(2010, s. 169). I studien framkom även vikten av de tidigare kriminella männens känslor av 
att vara delaktiga och behövda på sina arbeten. Studiens resultat visar att männens 
upplevelser av att känna sig betydelsefulla i samhället var av stor vikt för skapandet av en 
positiv självkänsla. Samhället värderar dem och deras moraliska beteende bedöms. De 
tidigare kriminellas förflutna gav männen en oro över att bli avvisade och uteslutna ur olika 
sociala sammanhang och på arbetsmarknaden. Dessa känslor av att bli dömda av samhället 
har en negativ påverkan i männens subjektiva jag. Denna stigmatisering var en källa till oro 
hos männen över att bli socialt uteslutna ur samhället på grund av deras tidigare kriminella 
leverne (Aresti m.fl., 2010 s. 178). Samtliga deltagare i denna studie har en önskan om att 
vara med i en annan gemenskap än den som de hade under den kriminella tiden i deras liv. 
Deras rädslor och spänningar över att bli utesluten kvarstår hos männen över att bli utstötta 
av signifikanta andra. Det var främst till deras familj och vänner men även samhället i stort 
som de ville ansluta sig till. Enligt männen är det betydelsefullt att inte berätta om sitt 
tidigare kriminella leverne för omgivningen. Deras självkänsla och förmåga till att skapa 
kontakt med andra och känna tillhörighet till omgivningen förstärks då de inte talar om sitt 
förflutna (Aresti m.fl., 2010, s. 179f). De män som deltog i studien hade möjlighet att genom 
sina nuvarande arbeten med socialt utslagna människor, omskapa sina jag och rekonstruera 
sina liv för framtida ambitioner (Maruna, 2001, Vaughan, 2007, ref. av Aresti m.fl., 2010, s. 
186). 
 
I rapporten Kvinnorna på Hinseberg. En studie av kvinnors villkor i fängelse redogör 
Lindberg (2005) för villkoren, förutsättningarna och den vardagliga tillvaron för 
anstaltsdömda kvinnor. Syftet med denna studie var att beskriva kvinnornas erfarenheter av 
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att vara frihetsberövade, hur det är att leva på en anstalt. Det är kvinnornas egna erfarenheter 
och bedömningar som lyfts fram i rapporten. I denna rapport framgår det att de kvinnor som 
inte hade erfarenhet av ett anstaltsliv innan de kom till Hinseberg, upplevde det som 
skrämmande innan de blev intagna. De var rädda för att det skulle vara en hård miljö inne på 
anstalten och vilka andra intagna de skulle placeras med (Lindberg, 2005, s. 130). Det var 
vanligt förekommande att kvinnorna upplevde känslor av aggressivitet under 
anstaltsvistelserna. Lindberg menar att det går att förstå detta mot att aggression kan fungera 
som ett försvar för det egna självet och för att bemästra känslor av vanmakt. Med hjälp av 
aggressioner kan de intagna försätta anstaltspersonalen i rädsla och på detta sätt skulle 
kvinnorna kunna få en känsla av kontroll över den situation som de befinner sig i, samt 
känslan av att de kan utöva motmakt. Genom att lyckas med att smuggla in narkotika på 
anstalten, kan kvinnorna få känslan av att de kan utöva motmakt gentemot anstaltspersonalen 
eftersom de då kan överlista personalen och kontrollera situationen (2005, s. 131). Det 
framgår i rapporten att man som intagen bör hålla ett avstånd till anstaltspersonalen och inte 
skapa närmare relationer. Från omgivningens håll finns det vissa rollförväntningar bland 
personalen som innebär att det är svårt för kvinnorna att skapa en relation med 
anstaltspersonal. De kvinnor som har tagit ett klart avstånd från personalen utövar ett 
förtryck mot de kvinnor som önskar en bättre och närmare relation till anstaltspersonalen 
(2005, s. 134). Inom anstalten finns det minst två övergripande kulturer, anstaltspersonalens 
kultur och de intagnas kultur. Dessa skiljer sig från varandra, men det tycks också finnas 
många likheter dem emellan så som hierarkier, språk, rollkonflikter, speciella 
rollförväntningar och att inte bli för nära ”den andre” (2005, s. 135).  
 
Studien Social Support and Feelings of Hostility Among Released Inmates av Hochstetler, 
DeLisi, och Pratt (2010) handlar om intagna som vid frisläppandet från anstalter saknar stöd 
för sin psykiska hälsa för att kunna återanpassa sig till ett liv i frihet. Författarna har 
undersökt 208 manliga interners påverkan av socialt stöd kopplat till deras uppfattningar om 
förhållandena på anstalterna och andra bakgrundsvariabler, med dem som var villkorligt 
frigivna, och deras känslor av fientlighet. Dessa känslor visade sig vara en faktor som 
teoretiskt kunde kopplas till återfall i brott vid frisläppandet (Hochstetler, m.fl., 2010, s. 
589). Resultaten av denna studie visar att anstaltsvistelser upplevs som svåra för de intagna 
och hantering av problem samt obehag utanför anstalten inte är lätt. Flertalet av de frigivna 
intagna saknar resurser för att bearbeta olika trauman som anstaltsvistelserna medfört. 
Oavsett om anstaltsvistelserna ger långvarig och bestående verkan menar Hochstetler, m.fl. 
att det är en komplex fråga rent metodologiskt att undersöka. Deras forskning visar att en 
viss del av följderna från anstaltsvistelserna fanns kvar för tidigare interner då de kom 
tillbaka till livet i frihet (Hochstetler, m.fl., 2010, s. 601). Hochstetler, m.fl. använde sig av 
fientlighet som en psykologisk variabel i sin undersökning vilket visade att den rent 
teoretiskt kunde kopplas till återfall i brott och påverkan av fängslandet. Känslor av 
fientlighet är ett stort hinder för en återanpassning till ett liv i frihet. Det sociala stödet visade 
sig i denna studie ha en direkt effekt på internernas känslor av fientlighet vid frigivning från 
anstalterna. Det har även visat sig i flertalet studier vikten av förståelse kring hur det sociala 
stödet påverkar det kriminella beteendet (Pratt & Godsey, 2002, 2003, J. P. Wright m.fl., 
2001, ref. av Hochstetler, m.fl., 2010, s. 601). Forskarna menar att kvalitén på stödet från de 
intagnas familjer och vänner minskar känslorna av fientlighet vid frigivning (Cullen, 1994, 
ref. av Hochstetler m.fl., 2010, s. 602). De intagna som upplevde anstalter som en mycket 
obehaglig miljö och som saknade någon att tala med om sina problem, och som inte kunde 
låna pengar av någon, var mer benägna att se fientligt på samhället vid frigivning (ibid). I 
relationen mellan socialt stöd och självkontroll visade det sig att när självkontrollen var 
högre var även det sociala stödet högre vid frigivning. De intagna som hade låg självkontroll 
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hade misslyckats med att bilda stödjande sociala band och de med högre självkontroll hade 
bibehållit sitt sociala stöd trots sitt kriminella leverne. Forskarna menar att de bästa sätten för 
frigivna intagna att skapa en god övergång till ett liv i frihet bygger på bevarandet av ett sunt 
socialt stödsystem (Hochstetler m.fl., 2010, s. 602).   
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera teoretiska perspektiv som vi finner relevanta för att 
skapa en förståelse för det vi ämnar undersöka. Erving Goffman redogör för hur själva 
institutionslivet påverkar individen och dennes identitet i sin teori Totala institutioner. Vi 
kommer också att fokusera på George Herbert Meads resonemang om symbolisk 

interaktionism, som går ut på att människan skapas och förändras i sociala interaktioner.  

3.1. Totala institutioner och dess påverkan  
Erving Goffman har författat en bok där han redogör för en speciell institutionsform som 
han benämner Totala institutioner. Under åren 1955-56 utförde Goffman fältstudier för att 
skapa förståelse om den intagnes sociala värld så som den upplevdes subjektivt av honom 
själv. För att få denna kunskap underordnade han sig de dagliga händelser som de intagna 
är underkastade under normala omständigheter. Goffman medger i bokens inledning att det 
inte går att återge de intagnas situation utan att vara partisk. Detta märks tydligt i hans 
skildring av personalens och de intagnas situation. 
  
En kritik som kan riktas mot detta teoretiska val är vilken relevans detta material har då det 
är författat på 1950-talet. Vi anser dock att Goffmans empiriska material har hög relevans 
än idag även om det var en annan typ av institutioner som han grundade sin teori på, 
jämfört med hur dagens moderna institutioner ser ut.   
  
Enligt Goffman definieras en total institution som en plats att både arbeta och bo på. Där 
lever ett stort antal människor som befinner sig i likartad situation, tillsammans under en 
längre period, avskurna från samhället på utsidan (Goffman, 1961, s. 13). Han 
kännetecknar totala institutioner på så sätt att de avgränsar sig från omvärlden med murar, 
taggtrådar och låsta dörrar (ibid).  
  
Goffman menar att som normal samhällsmedborgare i det moderna samhället brukar 
individen arbeta, sova och roa sig inom olika arenor, tillsammans med olika människor, 
under skilda auktoriteter. Skiljelinjen mellan dessa tre livssfärer bryts ner på en total 
institution och detta är den gemensamma komponenten för alla institutioner av detta slag. 
För det första genomförs alla aspekter av livet på en och samma plats och under en och 
samma auktoritet. För det andra tvingas den intagne att utföra de dagliga aktiviteterna i 
omedelbart sällskap med en mängd andra människor som är tvungna att göra samma sak 
tillsammans och som alla behandlas på samma sätt av överordnade. För det tredje är alla 
faser i de dagliga göromålen väldigt noggrant planerade, när en aktivitet avslutas övergår 
den genast i en i förväg planerad aktivitet. Alla aktiviteter är påtvingade ovanifrån genom 
ett system som består av officiella skrivelser och klart formella regler (1961, s. 14).  
  
Ett annat kännetecken för dessa institutioner är att det finns en grundläggande klyfta 
mellan de intagna och dem som övervakar dem – personalen (Goffman, 1961, s. 15). Det 
som genererar i en ”klyfta” är att de intagna har en begränsad kontakt med världen utanför 
murarna, medan personalen bara vistas på institutionen under arbetstid, vanligen åtta 
timmar. Till skillnad från de intagna är personalen integrerad med världen utanför. 
Personalen uppfattar oftast de intagna som bittra och opålitliga. De intagna har vanligen en 
uppfattning av personalen som nedlåtande, elak och överlägsen. Personalen tenderar också 
att känna sig överlägsen medan de intagna ofta känner sig underlägsna och svaga 
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(Goffman, 1961, s. 16). Goffman (ibid.) menar att den sociala rörligheten mellan dessa två 
grupper är starkt begränsad och oftast är det sociala avståndet mellan personal och intagna 
stort eftersom det oftast är av formell art.  
  
Den kulturella miljö som den intagne tvingas anpassa sig till skiljer sig mycket från den 
miljö som kännetecknar ett normalt liv. Inne på institutionen tvingas den intagne att 
anpassa sig i ett massboende, att leva med en massa människor som denne inte skulle valt 
att leva med utanför murarna. Detta är helt oförenligt med en normal familjebild. Det här 
levnadssättet har en stor negativ inverkan på den intagnes privatliv (Goffman, 1961, s. 18). 
För att som intagen klara av situationen bättre och fokusera på något annat än den 
konstlade miljön för en stund är det vanligt förekommande med flyktaktiviteter (1961, s. 
55). Goffman benämner den totala institutionen som en social hybrid, som innebär att den 
är en blandning mellan en boendegemenskap och en formell organisation. Samtliga 
institutioner ämnar förändra den intagne, där det sker en förändring av den intagnes 
personlighet (1961, s. 19). Goffman (1961, s. 20) menar att som intagen på en total 
institution kommer individens jaguppfattning och personlighetsstruktur, som denne har 
byggt upp utanför murarna i den privata miljön, sannerligen påverkas och förändras under 
tiden på institutionen.  
  
Ute i det fria samhället kan individen bibehålla sin självkänsla intakt genom att hålla sin 
kropp, sina tankar, sina omedelbara handlingar och vissa personliga ägodelar undan från 
okända och förnedrande objekt. Men en sorts blottställdhet uppstår redan vid inskrivning 
för den intagne. Jagets privata områden blir inskränkta och vanärade på totala institutioner. 
Gränsen mellan individens egen varelse och omgivningen suddas ut och jagets viktigaste 
uttryck skändas (Goffman, 1961, s. 26).  
 
Enligt Goffman kan den intagne råka ut för en så kallad ”diskulturation” om denne 
tillbringar en längre tid på institutionen. Detta innebär att den intagne, när och om han 
kommer tillbaka till livet utanför murarna, blir temporärt oförmögen att utföra vissa 
vardagliga ting. Förklaringen till att detta kan inträffa är att den intagnes inlärda beteende 
sedan innan placeringen byts ut mot ett beteende som passar den nya kontexten på 
institutionen bättre. Därför kan det vara komplicerat att anpassa sig till ett normalt liv 
utanför murarna igen (1961, s. 20).   
 
Goffman (1961, s. 56) menar att det är vanligt förekommande med ångestkänslor i och med 
frigivning. Trots att många intagna planerar i detalj inför frigivning och håller reda på exakt 
hur lång tid som är kvar, så är det vanligt att man som intagen blir ångestfylld när det 
verkligen gäller. ”Kan jag klara mig utanför?” är en vanlig tanke som ångesten bottnar i. 
Den intagne brukar enligt Goffman (ibid) i regel bli uppmärksam på de friheter som andra 
tar för givna när denne kommer tillbaka till friheten. 
 
Goffman (1961, s. 42) menar att det finns tre grundläggande element i systemet av 
rättigheter vid totala institutioner. Det första är ordningsreglerna, en formaliserad och 
relativt explicit uppsättning av föreskrifter och förbud. Det andra elementet inom detta 
system innebär att den intagne erbjuder ett litet antal klart definierade förmåner och 
belöningar förutsatt att denne lyder personal i både handling och tanke. Det sista elementet i 
systemet av rättigheter som Goffman redogör för är bestraffningarna som blir påföljden av 
att den intagne bryter mot reglerna (ibid.). Belöningar och bestraffningar är kännetecknande 
för alla totala institutioner (1961, s. 44). Goffman tar också upp att det finns ett eget 
normsystem i de intagnas kultur (1961, s. 50). Det finns förväntningar om att 
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grupplojaliteten, även om den oftast är dålig, ska upprätthållas och den som bryter mot detta 
normsystem får känna på de övriga intagnas fientlighet (ibid.). Goffman (1961, s. 38) 
redogör för att det vid totala institutioner råder en hierarkisk auktoritet och regler som är 
oklara och dessa upprätthålls strikt. Nykomlingen vid en total institution kan tänkas leva i 
en ständig rädsla för att gå utanför ramen som skulle innebära att bryta mot dessa då det 
skulle leda till negativa påföljder (ibid.) 

3.2. Symbolisk interaktionism  
Grundaren till teorin om symbolisk interaktionism är George Herbert Mead och han ansåg att 
individer utvecklas i interaktion med andra genom sitt språk (Sarnecki, 2003, sid. 179). 
Symbolisk interaktionism är ett tankesystem och ett avståndsförhållande samt en startpunkt 
för en noggrann undersökning av den samhälleliga sanningen, vilket ger en insikt i olika 
händelseförlopp. Fundamenten för insikten gällande symbolisk interaktionism betydelse är 
begreppsbestämningen av förhållandet, att varje slags växelverkan är gemensam. Individerna 
påverkar varandra med stöd av symboler. Individerna är närvarande i stunden (Trost & 
Levin, 2010, sid. 12f). 

3.2.1. Samspelet mellan aktör och struktur          

Med följande citat menar Mead (1934, s. 121) att det finns en klar ömsesidighet mellan 
individerna och den sociala kontext som individerna verkar inom.   
  

Vad som utgör det organiserade jaget är organisationen av de attityder som är gemensamma 
för gruppen. En person är en personlighet för att han tillhör ett samhälle, eftersom han tar 
över institutionerna i detta samhälle i sitt eget handlande. Han tar dess språk som ett medium 
genom vilket han får sin personlighet, och sedan genom en process i vilken han tar de olika 
roller som alla de andra erbjuder kommer han att få samma attityd som medlemmarna i 
samhället… Den struktur som alltså jaget är uppbyggt på, är den respons som är gemensam 
för alla, ty man måste vara medlem av samhället för att vara ett jag (Mead, 1934, s. 125).   

  
Mead (1934, s. 125) klargör att samhället utövar kontroll över individernas beteenden och 
därmed individerna, då individerna intar den generaliserade andras attityd. Detta är enligt 
Mead (ibid.) en förutsättning för att individen överhuvudtaget ska kunna tänka (ibid). 
Genom att individens jag organiserar andras individuella attityder till organiserade 
gruppattityder och på så sätt blir en individuell återspegling av dessa, når jaget sin fulla 
utveckling (1934, s. 123). Vi har en till förmåga utöver den att vi kan ta över den 

generaliserade andras attityder på oss själva, vi kan också svara samhället, samt kräva att 
det ändras. Vi har möjlighet att reformera den rådande ordningen (1934, s. 129). Mead 
menar att vi ständigt förändrar vårt sociala system på ett eller annat sätt (ibid.).  
   
Johansson och Lalander (2010, s. 105ff) menar att för att en individ ska kunna bygga upp 
en identitet, krävs det att individen samtidigt som denne förtydligar sin individualitet, 
egenmakt och självständighet också markerar för andra att han/hon tillhör någon form av 
kollektiv. Författarna menar vidare att en människas identitet skapas kontinuerligt i ett 
socialt sammanhang. Resultatet vi skapar liknar ofta andra människors identiteter, men det 
innehåller ändå något unikt i den bemärkelsen att vi alla har olika livshistorier som ligger 
till grund för olika självberättelser samt ger möjligheter till självreflektion.    

3.2.2. Rollövertagande, signifikanta och generaliserade andra 

Mead menar att det är i den sociala processen som det medvetna jaget växer fram. Genom 
interaktion med omgivningen utvecklas barnets självmedvetenhet. Barnet blir medvetet om 



 
9 

sin egen vilja och sina åsikter i samspel med sin nära omgivning. Denna omgivning utgörs 
därmed av barnets signifikanta andra (Berg, 2003, ref. av Månson, 2003, s. 157). 
Människans omvandling till ett tänkande och reflekterande jag sker genom gester och verbal 
förmåga. Genom gesterna utvecklas symboler då de har en mening och ett orsakssamband till 
olika händelser och skapar en kontakt mellan individerna. Mead menar att det krävs att 
gesterna blir signifikanta för att individen ska få insikt i vad som ska ske i kontakten med 
andra. Även individens egen insikt i sitt agerande behövs för att kunna granska den andra 
individens uppförande. Med hjälp av signifikanta symboler överför individen den andre 
individens roll för att behärska sitt eget handlingssätt. Mead anser att individens språkliga 
förmåga, den vokala gesten är grunden till kännedom genom tydliga förklarande symboler. 
Kännedom och insikt är existensen av signifikanta symboler i uppförandet. Individens 
skapande av sin självuppfattning sker med hjälp av förmågan att integrera skeendet av den 
samhälleliga informationsöverföringen. Individens uppfattning är således alltid i gemenskap 
med andra och individen granskar sitt eget uppträdande genom rollövertagandet (Mead, 
1976, s. 17f). Författarna Johansson och Lalander menar att det sker en undermedveten 
analys i varje möte med en annan människa, gällande vad vi tror att den andre får för intryck 
av oss i mötet. Beroende på vad analysen visar, kommer vi exempelvis att uppleva oss 
antingen som uppskattade eller förorättade. Det krävs att vi gör en tolkning utifrån vad vi tror 
hur den andre uppfattar oss. Detta sker via en bedömning bland annat av den andres 
kroppsspråk, blick och tonfall som personen bemöter oss med (2010, s. 30). Den 

generaliserande andres förhållningssätt är enligt Mead en allmän hållning för ett helt 
samhälle. Detta kan liknas med en lagsport där själva laget är den generaliserande andre 
genom en slags planmässig och gemensam gärning i kunskapen hos samtliga enskilda 
lagspelare. Individen ska anpassa sig till exempel efter hela lagets förhållningssätt. Det är 
samhället som påverkar och kontrollerar individens tankevärld och detta sker genom den 
generaliserande andre. Mead skiljer på abstrakt och konkret tankeförmåga gällande den 
generaliserande andre. Förhållningssättet till den generaliserande andre erövras och påverkas 
genom den abstrakta tankeförmågan genom individen själv. I den konkreta tankeförmågan är 
det istället till exempel lagets gemensamma skeenden som bestämmer tankeförmågan hos 
den enskilde individen. Individens tankeförmåga är beroende av den generaliserande andres 
förhållningssätt gentemot denne, oavsett om den är abstrakt eller konkret (Mead, 1976, s. 
120f). Individer tolkar andras uppträdande då de själva eventuellt inte reflekterar över det. 
Detta uttrycks och åskådliggörs genom till exempel individens kroppsspråk. Mead menar att 
detta är exempel på hur individer på ett utmärkt sätt kan överföra budskap och förstå 
varandra (Mead, 1976, s. 34). Individen skapar sin självuppfattning utifrån andra individers 
bild och tyckanden om denne. Även på det sätt som andra individer talar om henne/honom 
påverkar i sin tur hur individen pratar om sig själv. På så sätt uppväcker individer något som 
i sin tur uppväcks hos dem själva. Detta sker undermedvetet och individen ärver således 
olika inställningar. Individen agerar utifrån andras handlande och detta sker på ett 
undermedvetet plan (Mead, 1976, s. 68).  

3.2.3. Stämplingsteori 

Howard Becker utvecklade stämplingsteorin som handlar om ett synsätt på individers 
socialisering. Han liksom Mead menade att ett osocialt uppförande sker både som ett 
skeende på det personliga planet men även i gemenskap med andra individer (Becker, 1973, 
ref. av Lindberg, 1998, s. 22).  
 
Becker menar att det är hur den kriminella gärningen uppfattas av omgivningen som 
påverkar individens självbild och således formar dennes identitet. ”Människor är inte 
avvikare utan blir avvikare” (Becker, 1973, ref. av Lindberg, 1998, s. 22). Berg menar att det 
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är de sociala grupperna som har makten att framkalla avvikelser. De sätter upp regler för vad 
som är avvikande beteende och de enstaka individer som bryter mot reglerna stämplas av 
dem som infört reglerna, som avvikare. Avvikelsen är inte primärt en kvalitet hos den 
normbrytande personens handling, den är mer en konsekvens av att andra i samhället har 
tillämpat regler och sanktioner på en syndare (Berg, 1975, s. 129). ”Den avvikande är en 
person, som man har lyckats fästa etiketten på; avvikande beteende är det beteende, som folk 
stämplar som sådant” (Berg, 1975, s. 129).  
 
Berg (1975, s. 133f) redogör för att när stämplingen når brottslingens innersta krets, de 
signifikanta andra, börjar de också acceptera honom som en brottsling. Individens sista 
identitetsfäste faller när hans närmaste har accepterat den bilden av honom. Konsekvenserna 
av stämplingen blir att individen både fysiskt och socialt avskärmas från ”de normala”. En 
barriär mellan stämplaren och den stämplade ger lugn och tillfredsställelse i ett samhälle. 
Inom gruppen är jämlikhet, rättvisa och kamratskap konstruerad och normsystemet är intakt.  
 
Berg menar att en individ som stämplas, även tilldelas symboler som tecken för dennes 
brottslighet. När man uppmärksammar dessa tecken vet man vilken person man har att göra 
med. Förutsättningarna för att en stämpling kan ske är att det finns tillgång på tecken och att 
dessa går att lära in (1975, s. 139). 
 
Berg menar att om den stämplade individen upplever sin nya roll som positiv så kommer 
denne att fastställa sitt avvikande beteende och totalt växa in i den tilldelade rollen (1975, s. 
140). När individen tillslut har accepterat sin situation som stämplad, kommer det att krävas 
stora inträdesprov innan denne blir accepterad och upptagen av de icke avvikande 
samhällsmedborgarna igen (1975, s. 145).  
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4. Metod 
I detta kapitel skildrar vi forskningsansats, undersökningsmetod, utförandet av intervjuer, 
urval, informationsanskaffning, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt en etik- och 
metoddiskussion.  

4.1. Forskningsansats 
Vi valde att utgå från ett hermeneutiskt tänkande i denna undersökning. Hermeneutik 
kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ”tolka”. Den hermeneutiska 
forskningstraditionen har använts mycket länge för tolkning och förståelse (Sohlberg, 2009, 
sid. 246). För att söka sanning och förståelse av meningssammanhang eller sanning som 
insikter och avslöjanden med mera kan hermeneutik tjäna som metod. Den hermeneutiska 
traditionen innebär ett cirkelförhållande som betyder att man ska förstå helheten ur det 
enskilda och det enskilda ur helheten (2009, s. 58). Denna vetenskapsteori innebär ofta ett 
induktivt perspektiv som betyder att tolkningen inte sker med detsamma utan kan växa fram 
under processens gång utifrån det material som ligger till grund för det (2009, s. 247f). Efter 
att vi hade sammanställt intervjuerna tolkade vi respondenternas utsagor utifrån teorier och 
forskning. Under arbetets gång har vi likaså gjort omtolkningar av empirin för att skapa en 
fördjupad förståelse av respondenternas berättelser.     

4.2. Undersökningsmetod 
Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i denna undersökning. Detta för att den 
metoden ger en mycket beskrivande och utmålande skildring om studerade situationer eller 
individer i ett helhetsperspektiv. Respondenterna blev intervjuade i sin hemmiljö, vilket vi 
kan tro kan ha bidragit till en känsla av trygghet för dem. För att få en så sann bild som 
möjligt är det enligt Holosko (2010) av vikt att det som undersöks är i sitt rätta element (ref. 
av Thyer, 2010, s. 341f). Individernas personliga upplevelser lyfts fram av forskaren genom 
ord, uttryck och meningsbeskrivande. Forskaren ikläder sig respondentens roll och försöker 
skapa sig en erfarenhet om vad denne är med om eller har varit med om (ibid). Genom detta 
tillvägagångssätt tror vi att vi lättare kunnat sätta oss i deras situation. Kvalitativ forskning 
inom socialt arbete har ett fenomenologiskt perspektiv. Med detta menas att forskaren söker 
förståelse för individens erfarenheter i dennes ”livsvärld” (Bogdan & Taylor, 1975, s. 2, ref. 
av Holosko, 2010, ref. av Thyer, 2010, s. 343). Då vår undersökning är kvalitativ och 
processinriktad har vi valt att studera enskilda individer. Det material som forskaren får 
fram genom intervjuer redovisas deskriptivt med ett fylligt berättande och ger en helhetssyn 
av det som undersökts (Padgett, 2008, ref. av Holosko, 2010, ref. av Thyer, 2010, s. 344). 
Forskarens nyttjande av teorier i sina undersökningar kommer vanligen fram under 
pågående forskning. De är således inte alltid fastställda innan forskningen startar. Problemet 
som finns inom det undersökta området i kvalitativ forskning är vanligen något som 
uppkommer i slutet av undersökningen och redovisas således inte i början (Strauss & 
Corbin, 1998, ref. av Holosko, 2010, ref. av Thyer, 2010, s. 344). Innan och under 
insamlandet av empirin, hade vi inte fullt ut bestämt vilka teorier och vilken forskning vi 
skulle tolka empirin emot. Vår tolkningsram har växt fram under undersökningens gång, 
vissa delar har tagits bort och ersatts med andra.  
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4.3. Urval 
Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval gällande valet av respondenter. Enligt 
Bryman (2002, s. 114) betyder ett bekvämlighetsurval att forskaren nyttjar de personer som 
finns nära tillhands. Genom en källa inom polisväsendet fick vi information om lämpliga 
personer att intervjua, som troligen var lätta att kontakta. Med ”lämpliga” menar vi att alla 
tillfrågade hade en ordnad tillvaro. Detta anser vi var av vikt då dessa har tagit avstånd från 
kriminella gärningar och kunde se på sitt liv ur ett annat, möjligen bearbetat, perspektiv. 
Samtliga respondenter var män som befann sig mellan 35-65 år. Undersökningen är 
begränsad till en liten svensk kommun.  

4.4. Utförandet av intervjuer 
Vi har samlat in data som kan besvara vårt syfte genom att intervjua fyra individer med ett 
kriminellt förflutet. Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuteknik med en 
intervjuguide. Beardsworth och Keil (1992) menar att denna teknik tillåter kompletterande 
frågor samt följdfrågor under själva intervjuprocessen (ref. av Bryman, 2008, s. 439). Under 
intervjuernas gång har vi varit flexibla till respondenternas utsagor och ställt följdfrågor. 
Detta anser vi har gett en stor frihet och är enligt oss en fördel inom kvalitativ forskning. 
Författarna Ames och Diepstra menar likaså att det är vanligt att forskare inom muntligt 
historieberättande omarbetar sin intervjuguide under tiden undersökningen fortskrider (ref. 
av Thyer, 2010, s. 406).  
 
Vi frågade respondenterna om de var villiga till att intervjuerna spelades in då vi ville 
försäkra oss om att få med allt som sades. Samtliga respondenter gav oss denna tillåtelse. 
Enligt författaren Heritage (1994) kan inspelning av intervjuer verka besvärande för 
respondenterna (ref. av Bryman, 2002, s. 310). Detta är dock inget vi kunde uppmärksamma 
men vi kan inte garantera att de var helt oberörda av att intervjun spelades in. Vi förde även 
anteckningar under intervjutillfällena. Dessa två tillvägagångssätt användes för att säkra 
datainsamlingen till undersökningen då det inspelade materialet kanske inte alla gånger var 
av bästa kvalitet och verkade som en försäkran då vårt minne eventuellt kunde svikta. Berg, 
2004, Burgess, 1991, menar att detta tillvägagångssätt är en försäkran av datainsamlandet 
(ref. av Thyer, 2010, s. 358). Genom att vi förde anteckningar kunde vi likaså få en 
uppfattning om vilken sinnesstämning respondenten var i när denne skildrade något.  
 
Efter att vi utfört intervjuerna, avlyssnades det inspelade materialet och därefter 
transkriberade vi ordagrant allt som sades förutom hummanden, skratt och dylikt. 
Intervjuerna varade i cirka två timmar per respondent och vi antecknade inte heller då 
pauser eller andra avbrott som inträffade. Då intervjusvaren var färdigställda tolkade vi det 
framkomna resultatet med hjälp av relevanta teorier och forskningsresultat. Av vårt 
insamlade material kunde vi urskilja sex teman: en konstgjord miljö, institutionen och 
individen – struktur och aktör, livet efter anstaltsvistelserna – en ny verklighet att förhålla 
sig till, identitetsskapande, diskulturation - ett annat jag samt stämplad – en gång kriminell 
alltid kriminell. Vi har sammanfattat respondenternas erfarenheter inför varje resultatdel, 
som en introduktion till respondenternas utsagor, detta för att underlätta för läsaren om vad 
denne kan förvänta sig. Kvale (1997, s. 174ff) benämner detta som meningskoncentrering.  

4.5. Informationsanskaffning 
I denna undersökning har litteraturen inhämtats från följande databaser; Psychinfo, Social 
Services Abstract och Sociological Abstract. De sökord vi använt oss av är; totala 
institutioner, symbolisk interaktionism, stämplingsteori, kriminalitet, anstalt, fängelse, 
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identitet, identitetsskapande, rollövertagande och självbild. Vi har sökt forskning med hjälp 
av dessa ord i olika kombinationer och likaså på engelska. För att komma ihåg vilka 
kombinationer av sökord som använts förde vi en lista över dessa ordkombinationer. Thyer 
(2011, s. 507) menar att forskaren kan använda sig av en sökordslista för att inte missa 
viktigt material.  Vetenskapliga artiklar sökte vi även i Google scholar samt böcker i Örebro 
universitets bibliotekskatalog. Vi har likaså funnit litteratur på Stockholms Stadsbibliotek, 
Täby bibliotek och Vallentuna bibliotek.  

4.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Begreppet validitet är en tillförsäkran om giltigheten i forskarens nyttjande av de mätningar 
som är ämnade för det utmärkande problemet som granskas. Detta klargörs genom att 
forskaren mäter det som är ämnat att mätas (Randall m.fl., 2010, ref. av Thyer, 2010, sid. 
51). De vetenskapliga artiklar som vi har använts oss av är från år 2005 och framåt. Detta 
anser vi har ökat validiteten i vår undersökning. Likaså har undersökningens validitet stärkts 
genom att vi har spelat in intervjuerna och inte endast använt oss av anteckningar. 
 
Pålitlighet kallas även reliabilitet eftersom valet av undersökningens design, metod och 
tolkningar ska dokumenteras i sin progress, en verifieringskedja. Detta kan vara avgörande 
för att se forskningsmetodens pålitlighet ur andra medarbetare eller oberoende forskares 
perspektiv (Franklin m.fl., 2010, ref. av Thyer, 2010, sid. 356). Vi har ämnat vara ärliga i 
vårt materialinsamlande samt tydliga i att beskriva utförandet av metod och intervjuer. Detta 
tydliggörande av vårt systematiska tillvägagångssätt menar vi bidrar till tillförlitlighet. 
 
Generaliserbarheten av forskningens resultat är nästintill obefintlig då kvalitativ forskning är 
inriktad i små bestämda syften (Holosko, 2010, ref. av Thyer, 2010, s. 345). Vi har haft 
intentionen att göra tillvägagångssätten och undersökningens utveckling så tydlig och 
konkret som möjligt vilket författaren Bryman åsyftar med begreppet transparency (2002, s. 
271). Vi kan inte uttala oss om att vår undersökning ger ett allmängiltigt och generellt 
resultat för samtliga tidigare kriminella individer. Då vi har utfört en liten kvalitativ 
undersökning med fyra individer i en liten svensk kommun kan vi inte dra några allmänna 
slutsatser. Vi avser dock inte att generalisera det som framkommit av vår undersökning. 
Bryman menar att forskare med kvalitativ metod enbart skildrar respondenternas åsikter, 
värderingar och beteenden vilket kan medföra en större insikt i den undersökta företeelsen 
och i dess sammanhang (2002, s. 273). Vi har haft denna intention med vår undersökning 
som Bryman (ibid) tydligt beskriver.  

4.7. Etik- och metoddiskussion 
I vårt arbete har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess fyra 
huvudkrav på hur forskning bör bedrivas (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Det första kravet handlar om att forskaren ska informera respondenterna om vilken uppgift 
de har i undersökningen, samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Därmed ska de 
upplysas om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de när som helst ska ha rätt 
att avbryta sin medverkan. All information som rimligtvis kan tänkas påverka deras 
deltagande ska ges till respondenterna (Vetenskapsrådet, 2011). Innan intervjuerna ägde rum 
förklarade vi syftet med undersökningen för respondenterna och hur resultatet skulle 
användas. Vi klargjorde för dem att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. Vi uppgav även att vissa av frågorna kunde vara av känslig karaktär 
och att respondenterna var fria till att inte besvara samtliga frågor. Det var dock ingen av 
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respondenterna som reagerade på detta och samtliga frågor besvarades villigt. Detta menar 
författarna Eisner & Peshkin (1990) handlar om undersökarens egen hederlighet gentemot 
respondenten och att denne är känslig för vad som är en fråga av etisk karaktär och att denne 
handlar därefter (ref. av Kvale, s. 111). 
 
Det andra kravet handlar om att forskaren ska inhämta respondenternas samtycke. Ibland bör 
forskaren inhämta samtycke från förälder/vårdnadshavare, till exempel om respondenterna är 
under 15 år och studien är av etisk känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2011). Våra 
respondenter gav sitt samtycke till deltagande i vår undersökning och till inspelning av 
intervjuerna vid vår förfrågan. 
 
Det tredje kravet är att de medverkande ska självständigt ha rätt att avgöra om, hur länge 
och på vilka villkor de ska delta. Deras medverkan ska kunna avbrytas utan att detta medför 
negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2011). Vi påminde respondenterna om deras 
valmöjlighet att avbryta sin medverkan i undersökningen när helst de önskade. 
 
Det fjärde kravet handlar om att respondenterna inte får utsättas för otillbörlig påverkan eller 
påtryckning från forskarens sida för att få dem att medverka eller om det är så att de vill 
avbryta sin medverkan. Det bör heller inte föreligga beroendeförhållanden mellan forskare 
och respondenter (Vetenskapsrådet, 2011). Det fanns inget beroendeförhållande mellan oss 
och respondenterna.  
 
Innan vi började intervjua våra respondenter frågade vi efter namn och födelseår. Vi 
förklarade att dessa uppgifter endast fyllde en funktion för oss själva och att dessa uppgifter 
skulle behandlas konfidentiellt.  
 
I vår undersökning har vi gjort ytterligare ett etiskt övervägande genom att avidentifiera 
intervjupersonerna. Vi avkodade deras kommentarer och använde oss av benämningarna IP, 
1, 2 och så vidare gällande deras identiteter. Innan intervjuerna spelades in blev 
respondenterna ännu en gång informerade om varför de ingick i undersökningen.  
 
I den vetenskapliga rapporten av Lindberg (2005) undersöks endast kvinnor i anstaltsmiljö. 
Detta kan anses vara icke relevant då vår undersökning endast handlar om män. Vi anser 
dock att rapporten ger en riklig bild, då den kan svara upp till vårt syfte med 
undersökningen.    
 
Vi har vetskap om de olika nackdelar som finns inom forskning som är kvalitativ. Det kan 
gälla sådant som att ingen individ är helt opartisk då denne möter andra individer. 
Författaren Bryman (2002) menar att forskarens påverkan genom sin närvaro, förförståelse 
och val av intervjufrågor är omöjlig att undvika (s. 269f). Detta var viktigt för oss att beakta 
vid skapandet av denna undersökning. Vi kan inte säga att vi varit opartiska när vi har gjort 
denna undersökning då våra respondenters livsöden påverkat oss i viss mån känslomässigt 
under intervjuerna. Vi kan omedvetet ha reagerat på vissa utsagor genom vårt kroppsspråk 
som eventuellt i sin tur påverkat respondenterna.  
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5. Resultat och analys 
Det här kapitlet är indelat i sex olika teman som ämnar besvara studiens syfte. Varje tema 
innehåller meningskoncentrerad sammanfattad empiri, citat från våra respondenter samt 
teoretiska begrepp och tidigare forskning. I citaten har vi valt att inte redogöra för 
upprepningar och hummanden, men bortsett från detta skildras citaten ordagrant. Vi kommer 
att benämna våra respondenter IP1, 2, 3, 4. Samtliga respondenter är män i nedre och övre 
medelålder. Nedan följer en kort bakgrundsbeskrivning av varje respondent. 
 
IP1: Under barndomsåren växte han upp med sin mor, styvfar och syster. Relationen med 
modern har alltid varit av god kvalitet. Han har alltid känt sig välkommen och upplever sig 
ha haft en bra och trygg uppväxt. Han fick specialundervisning under högstadietiden på 
grund av koncentrationssvårigheter och avslutade grundskolan i åttonde klass. Hans 
skolkande bottnade, enligt honom själv, i att han inte fann någon utmaning i undervisningen. 
Han flyttade hemifrån i yngre tonåren. I dagsläget bor han med sin sambo och har barn från 
tidigare förhållanden.    
 
IP2: Uppväxtvillkoren var enligt honom trygga, dock uppgav han att föräldrarna var mycket 
upptagna i sitt arbete och hade därför mindre tid för honom. Han växte upp med två äldre 
bröder, en äldre syster samt en halvsyster. Han var intresserad av skolundervisningen och 
hade medelbetyg i grundskolan, men i åttonde klass väcktes intresset för droger. I och med 
detta började han också att skolka. Han blev förälder tidigt. 
 
IP3: Familjen har han alltid upplevt som kärleksfull och trygg. Han delade uppväxten med 
sina två äldre bröder. Han fullföljde grundskolan, men bytte skola ofta då föräldrarna flyttade 
på grund av sina arbeten. Skoltröttheten medförde att han fick anpassad studiegång, där 
arbete kombinerades med studierna. I dagsläget lever han med sin fru och deras 
gemensamma barn. Ett barn har han också sedan ett tidigare förhållande.  
 
IP4: Han upplevde sin mor och far som enormt goda människor och ansåg sig ha haft en 
väldigt trygg uppväxt. Han var yngst i en syskonskara av elva barn. Han uppgav att han 
mycket sällan vistades i skolan. Han skolkade för att han blev misshandlad av 
skolpersonalen. Efter femte klass påbörjade han en yrkesskola. Han flyttade långt hemifrån 
som tonåring för att söka arbete. Han har två barn och är lycklig ålderspensionär.    
 
I detta avsnitt redogör vi för sex teman: en konstgjord miljö, institutionen och individen – 
struktur och aktör, livet efter anstaltsvistelserna – en ny verklighet att förhålla sig till, 
identitetsskapande, diskulturation – ett annat jag, stämplad – en gång kriminell alltid 
kriminell. 

5.1. En konstgjord miljö 
Det framgår tydligt i det empiriska materialet att det var av stor vikt för samtliga 
respondenter att ha någon form av social kontakt med andra intagna under anstaltsvistelserna 
och att det sociala umgänget gick att påverka. 

 
Det är den enda kontakt man har… man vill ju trivas och känna sig trygg där man är. Då 
anpassar man sig efter systemet ganska väl, sedan är det ju var man vill vara i systemet. Vill du 
ha en bra position och må bra eller vill du ha en jobbig situation. Anstaltspersonalen skapar 
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gängbildningar för de blandar inte upp folk… De avsätter celler endast för samma folkslag och 
vi släppte inte heller in någon annan (IP3).  

  
Kontakten var bra. Jag är en social människa. Man väljer dem man vill umgås med, med 
likasinnade som du kan leva med, som du inte får spelet på. Man får inte gå varandra på 
nerverna. Man ska kunna umgås. Man bygger en avdelning och skickar bort dom som inte 
passar. Man drar sig till sina likar (IP1).  

 
Citaten indikerar att de intagna tvingades att anpassa sig efter omständigheterna. Dock 
framgår det av våra respondenters svar att det fanns en relativt stor möjlighet till att påverka 
utgången av det sociala umgänget både från de intagnas och anstaltspersonalens sida. Det 
kan tolkas som att de intagna befann sig i en påtvingad situation, men att de trivdes 
någorlunda med den rådande situationen eftersom det fanns möjligheter att påverka 
utgången. Det går att se likheter i Goffmans teori (1961) där han redogör att den kulturella 
miljö som den intagne tvingas anpassa sig till skiljer sig mycket från den miljö som 
kännetecknar ett normalt liv för individen. Den miljö som präglas av en total institution, 
innebär att den intagne påtvingas leva med människor som den intagne inte själv skulle ha 
valt att leva tillsammans med (ibid. s. 18). IP1 menade att han sökte sig till likasinnade vilket 
kan tolkas som ett slags underlättande för honom att visa hederlighet. Enligt resultat från en 
avhandling av Roxell är kontakten mellan de intagna tillgjord på grund av att anstaltsmiljön 
är onaturlig och det visade sig att ärlighet var en viktig egenskap då de intagna skapade nya 
kontakter (2007, s. 142). 
 
Flertalet respondenter menade att det oftast fanns ett stort avstånd mellan intagna och 
anstaltspersonal och att man som intagen försökte ha så lite kontakt som möjligt med 
överordnade. Dock hade en respondent en skild syn på det hela. 
 

Jag har hållit mig på min kant och skött mitt och… så lite som möjligt med personalen och 
göra. Det är väl en grej som man har när man går in på kåken att man inte ska ha med 
personalen att göra. Sitter man i deras bås eller nåt och pratar för mycket så säger de andra 
fångarna till en. De säger ”sitt inte där och snacka för mycket då får du byta avdelning och 
knalla härifrån” (IP2). 
 
Det första jag fick lära mig på häktet var att inte prata med personal för då är du en golare. 
Personalen trivdes med att hålla distansen när man kom in och fick sin ansökan och de såg till 
att stämpla den och sedan gick man därifrån (IP3). 
 

               Man vill inte ha kontakt med personalen. Det är två läger. De jobbar och låser fortfarande in 
oss… Lämna fångarna ifred. Stoppa in mat och ingen kontakt i onödan. Vi är ändå inlåsta… 
man kan inte bli för kompis med dem som står med en nyckel och låser in dig varje kväll. Blir 
man det är man nog inte riktigt mänsklig. Då är man ju en riktigt psykopatisk människa. Du 
kan ju inte älska den som låser in dig, som står mellan dig och friheten, din familj och 
alltihopa. Det är en fiende som kan sätta dit mig för saker och ting som händer… Dom som har 
mer kontakt med personalen åker på spö och får byta avdelning. Man vill inte ha en sån på sin 
avdelning för det är ju ett hot mot dig själv. Man vet inte vad han snackar med plitarna om. Det 
blir ett hot mot mig, han kan skada mig och gå och tjalla på något (IP1). 
 
Jag upplevde personalen som positiv. Det är sällan personalen har… jag har alltid blivit 
respekterad och jag har alltid respekterat personalen. Så enkelt är det. Vill jag ha ett helvete så 
ställer jag till ett helvete, men det är ju bara ris för egen rygg. Jag har alltid haft käft, jag har 
alltid kunnat prata. Jag har haft det jävligt, jävligt, jävligt bra när jag suttit inne. Blivit belönad. 
Det är viktigt med goda relationer till personalen. Varför ska man vara osams, jag menar de 
jobbar och varför ska de ha något arbete som inte är omtyckt. Det kan väl inte vara omtyckt om 
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man går ut för att jävlas och hålla på… då får man bäst ut av det tillbaka… När de accepterar 
mig är väl positivt. Det är ju A och O vet du. Poliser eller plitar eller vad fan det än må vara, 
dom är ju människor dom också (IP4).  

 
Det gick dock att urskilja att de intagnas relation till personalen var av ambivalent art. 

 
Det är svårt att skapa en relation mellan personal och intagna… initiativet ska komma från 
personalen. På en anstalt var det flera av personalen som rökte, drack kaffe, spelade biljard och 
hängde av sig sina vaktjackor. De var vanliga människor och det blev en helt annan relation, 
det vart lugnare och det vart inte spänt… Ingen som reflekterade om det satt en och pratade 
med en plit på kontoret. Personalen fick repressalier för de fick inte röka och ta en cigg med 
oss. De ska stå i sina hörn, i sina bås och visa vem som bestämmer (IP3). 
 
Jag hade den minsta möjliga kontakt med personalen. För tyvärr när du inte är missbrukare så 
får du ingen hjälp från kriminalvården. Jag sökte ju behandlingshem och grejer och kommunen 
fick jag med mig där jag bodde då. De skulle gladligen betala allting men jag släpptes inte iväg 
på ett behandlingshem för det ansågs för flummigt att gå på behandlingshem för kriminellt 
beteende… Jag har ju ingen nytta av dem. Det är ju det, jag får ju ingen hjälp (IP1).  
 
Det är viktigt med goda relationer till fängelsepersonal. Då blir det lättare för oss intagna att 
sitta också när man har bra kontakt och kan snacka med personal om våra önskemål och sådär. 
Om de engagerar sig så tycker jag att det är schysst liksom. Då försöker man ju få ut det bästa 
av det, så att alla kan må bra. För jag menar får man bara skit från personalen så får ju de skit 
utav oss. På Brickeberg så har man ju kunnat stanna till i korridoren och snackat med dom, så 
det har ju vart bra. Det är schysst att de visar att man inte bara är en intagen, utan man är fan en 
människa (IP2).   

 
Av citaten att döma går det att konstatera att det fanns en ”klyfta” mellan anstaltspersonalen 
och de intagna och att man som intagen försökte ha så lite kontakt som möjligt med 
personalen. Resultatet indikerar dock att det fanns en strävan från de intagnas sida att försöka 
skapa en så god miljö som möjligt, där intagna och personal möttes på en mer jämlik nivå 
samt fick ut det bästa av sin situation. Detta uppnåddes lättare om det förelåg en god 
stämning mellan intagna och personal. Utifrån resultatet kan det tolkas som att det fanns tre 
faktorer som bidrog till att ”en klyfta” mellan intagna och personal skapades. Så verkar fallet 
vara om den intagne till exempel inte fick den hjälp av personalen som denne vill ha. En 
annan faktor som kan ha haft en negativ inverkan på relationen var när personal fick 
repressalier för ”sitt goda avvikande”. En sista aspekt som bidrog till detta avstånd var när 
intagna fick påtryckningar från övriga intagna att inte ha någon kontakt med 
anstaltspersonal. Det sistnämnda visade att det fanns förväntningar om att grupplojaliteten 
skulle upprätthållas och den som bröt mot normen fick känna på de övriga intagnas 
fientlighet. Detta är ett vanligt kännetecken hos totala institutioner (Goffman, 1961, s. 50). 
Att det föreligger en ”klyfta” mellan intagna och anstaltspersonal är ett vanligt inslag menar 
Goffman (1961, s. 16). Det som bidrar till detta avstånd är att personalen är, till skillnad mot 
de intagna, interagerade med världen utanför murarna, samt att personalen upplevs som elak, 
nedlåtande och överlägsen (ibid). Det går också att förstå denna ”klyfta” mellan intagna och 
personal utifrån Lindbergs resonemang om att de intagna som har tagit ett klart avstånd från 
anstaltspersonal utövar ett förtryck mot övriga intagna som vill ha en närmare relation. Det 
går även att förklara denna fördelning utifrån Lindbergs resultat att det förekommer 
rollförväntningar både bland intagna och personal som innebär att man i sin specifika roll 
håller sig på avstånd från varandra (2005, s. 134f).   
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Samtliga respondenter uttryckte att man påverkades negativt av den konstgjorda miljö som 
en anstalt innebar och flertalet uttryckte att man försökte göra sitt bästa för att påverka den.  
 

Man får avskärma sig från att miljön på fängelset inte är hemlik. Till exempel har jag ogärna 
fönster så jag kan se ut när jag sitter inne, för då ser jag bara murjäveln utanför. Då kan jag lika 
gärna spänna en svart sopsäck för fönstret. Då vet jag inte om det snöar, regnar eller är sol. Då 
drar man ner rullgardinen… Det är klart man försöker pynta i cellen. Jag har det minst lika fint 
som jag har i det här boendet med bilder och blommor (IP4). 
 
Jag vet inte… det är väl om man sitter på en ny kåk. Första gången jag kom till Borås då jag 
inte suttit där förut tyckte jag var riktigt jobbigt... Man visste inte om rutinerna. X kommun var 
lugnt för det kände jag var min hemmakåk… Det var väl också en grej att jag låg mycket i 
sängen och läste böcker och på nåt sätt en flykt… sen var det ju så bra böcker så jag kunde inte 
sluta… Jag brukade också få blommor så det blev lite hemtrevligt (IP2). 
 
Att ha kontakt med familj och vänner på utsidan när man sitter, det är en flykt varje dag... det 
är en liten flykt att kunna prata med vanligt folk och inte bara alla muppar. Det enda som pratas 
inne på en anstalt det är mycket brott, mycket kriminalitet, det är en annan jargong. Det är 
skönt att kunna prata med en vanlig människa… man är ändå intresserad av vad som händer 
lite på utsidan… (IP1). 

 
Citaten indikerar att den intagne påverkades av den ”konstgjorda miljön” på anstalten. Det 
skulle kunna tolkas som att man som intagen hade olika sätt att ”fly vardagen” och den 
situation man befann sig i. Vi tolkar det som att IP1 hade ett behov av att känslomässigt 
komma ifrån anstaltsmiljön genom anhörigas besök och telefonsamtal. Han uttryckte ett 
intresse av vad som hände i omvärlden, vilket kan tolkas som att han fortfarande ville vara 
en del av samhället, trots att han rent fysiskt var utestängd från det. IP2 menade att det 
kändes bättre att avtjäna straff på den anstalt som han vistats mest på. Han upplevde det 
mycket påfrestande att vistas på en ny anstalt. Enligt vår uppfattning så kan IP2 ha känt sig 
bekvämare med att komma dit för att han kände igen rutinerna och miljön där. Det kan tolkas 
som att igenkänning av miljön är en viktig beståndsdel för att känna trygghet i 
anstaltsmiljön. Detta kan tolkas mot bakgrund av Lindbergs studie som visar att rädsla och 
oro är vanligt förekommande hos individer som inte har tidigare erfarenhet av 
anstaltsvistelser (2005, s. 130). IP2 tolkar vi dock som att han har tidigare erfarenhet av 
anstaltsliv men att det okända är skrämmande. IP2 uttryckte att han hade en tillfällig flykt 
från anstaltsmiljön genom att läsa böcker. Detta kan tolkas som att han använde böcker som 
ett medel för att leva sig in och fly en stund från fängelsemiljön. IP4 uttryckte att han ville 
avskärma sig från omvärlden. Det sträckte sig så långt att han till och med ville utestänga 
intrycket av väderleken. Det kan tolkas som att han inte ville bli påmind om livet som pågick 
utanför då han möjligtvis upplevde det som jobbigt att inte kunna vara en del av det. Det som 
förenade flertalet respondenter var vikten av att skapa en hemtrevnad i cellen genom 
exempelvis blommor och fotografier. Genom respondenternas utsagor kan vi utröna att det 
var vanligt som intagen att skapa sig en tillflykt. Goffman (1961, s. 13) redogör för att totala 
institutioner avgränsar sig från omvärlden med murar, taggtrådar och låsta dörrar. Den miljö 
som den intagne tvingas att anpassa sig till är inte i närheten av vad som utgör en miljö som 
kännetecknar ett normalt liv och den familjebild som är förenligt med detta. (Goffman, 1961, 
s. 18). För att som intagen klara av situationen bättre och fokusera på något annat än den 
konstlade miljön för en stund, är det vanligt förekommande med flyktaktiviteter (Goffman, 
1961, s. 55). 
 
Några respondenter uttryckte att man som intagen förändrades i sin personlighet inne på 
anstalten. 
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Man blir ju tio gånger annorlunda. Man blir ju hårdare, du blir ju råare. Du måste. Alla som 
sitter i fängelse, vi är ju rätt mycket mer överlevare än vanligt folk, vi tar för oss. Om du då 
plockar ihop och sätter ihop alla då på ett ställe, för att inte bli uppäten så måste du ju äta. 
Därför blir det en hårdare situation… Man blir ju brutalare när du är där, men det är ju inget 
varaktigt (IP1). 
 
Ja det är klart man förändras. Det sätter sina spår. Låser de in mig så tror jag att jag drar igen 
draperiet och ändrar personlighet under tiden jag sitter inne. Har bara suttit på en låst avdelning 
och inte suttit på en öppen. Men på låsta anstalter är det ett hårt klimat. Man blir tuffare som 
person, annars blir man påsatt rakt upp och ner. De drar nytta av dig om du inte visar dig… och 
även personal för att trycka fram info om de övriga intagna (IP3).   

 
Citaten indikerar att man som intagen förändrades inne på anstalten. Det kan tolkas som att 
det kanske var nödvändigt att förändra sig och bli hårdare i sin person för att känslomässigt 
”överleva” inne på anstalten. Det går även att förstå denna omvandling, då det eventuellt 
fanns en rädsla för att vara en ”avvikare” och därför iklädde den intagne en tuffare roll. 
Ytterligare en förklaring till denna förändring kan eventuellt bero på att anstaltspersonalen 
utövade sin makt gentemot den intagne samt kränkte denne. På grund av detta var det viktigt 
att bygga ett skal för att skydda sin integritet och sitt själv. Oavsett hur och varför 
förändringen sker, så är det vanligt att individens jaguppfattning och personlighetsstruktur 
blir annorlunda på institutioner som Goffman benämner totala och som denne har skapat 
utanför murarna (1961, s. 20). Båda respondenterna menade att de blev hårdare i sitt 
beteende inne på anstalten men att det bara var temporärt och att detta orsakades av rådande 
omständigheter. Detta kan tolkas som ett skydd för de intagnas integritet genom att de 
byggde upp ett nödvändigt skal inne på anstalten. I en studie av Lindberg framkommer det 
att aggression kan verka som ett försvar för att skydda det egna självet och behärska känslor 
av maktlöshet (2005, s. 131). Vi kan likaså förstå att individerna förändrades i sin 
personlighet under fängelsevistelserna då Roxell i sin avhandling påvisar att kontakten 
mellan de intagna är tillgjord på grund av att anstaltsmiljön är onaturlig (2007, s. 142). 

5.2. Institutionen och individen – struktur och aktör 
Det framgår av flertalet respondenters svar att man som intagen i viss mån faktiskt kunde 
påverka den situation man befann sig i. Dock skilde sig en respondent i sin attityd gällande 
detta.  
 

Jag har haft det jävligt, jävligt, jävligt bra när jag suttit inne. Det gick så långt att jag började få 
gå med andra intagna ut på permission eller bli ledsagare på permissioner och grejer. Jag kom 
ju upp till en avdelning som hette G2 och där var man de fyra-sex sista månaderna… jag satt 
där med en strafftid på fem år. Blev belönad och gick kvar där… Det har setts lite mellan 
fingrarna på det jag gjort. Sen har jag ju haft en djävulsk tur… Jag har gjort saker som gjort att 
jag blivit jävligt omtyckt… Jag har ju haft ett jävla privilegium, jag har glidit runt på ett 
bananskal hela tiden… Jag har alltid lytt dem och därför är de kanske snabba då jag flaggar för 
att gå på toaletten till exempel (IP4). 
 
När jag satt inne första gången så var jag ju fortfarande av den personligheten att jag står för 
det jag gör, jag gör det jag vill och du kommer inte och sätter dig på mig… För att komma upp 
i hierarkin får du in de bästa drogerna och man klappar den andre på käften. Tar över 
marknaden… Men man kunde lika gärna ta en plats som ingen alls men då var du ingen. Du 
kunde inte påverka de övriga fångarna om du inte hade en ordförandepost. Jag vart satt till det 
direkt och oavsett det så har jag alltid lyssnat till vad folk säger, deras åsikter. Jag vart populär 
bland anstaltspersonalen så jag körde ett jävla fult dubbelspel. Jag såg till att det var lugnt på 
golvet att ingen bråkade… Sen kan du ju alltid jävlas tillbaka inom ramarna. Det var viktigt att 
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göra så tills de visade mig respekten. Sedan la jag in önskemål själv om att ”han och han får ta 
urinprov på mig” och då lämnade jag ett normalt urinprov. Men kom det någon med en dryg 
attityd då pissade jag den överfull (IP3). 

 
Jag upplevs som jävligt jobbig. Jag säger precis vad jag tycker och tänker, jag skiter 
fullständigt i vad folk tycker och tänker. Jag kan ta till knytnäven om det behövs för att få 
igenom min vilja. Så jag är en väldigt jobbig person för personalen för jag är en väldigt farlig 
person för jag skiter i konsekvenserna… På min sexårsvolta så hade jag tre pärmar med 
incidentrapporter med personal liksom för jag vägrade ta skit. På Kumla pallade de inte med 
mig och då skickade de mig till Tidaholm, dom orkade inte med mig och då skickade dom mig 
till Hall, de orkade inte med mig och så kom jag till Norrtälje. Jag skeppades hela tiden. Det 
var ju bara för att jävlas (IP1).  

 
Av respondenternas utsagor framgår det att den intagne på olika sätt kunde påverka den 
kontext denne befann sig i. Ett sätt är att man som intagen kan vara behaglig gentemot 
anstaltspersonalen, som IP4 uttryckte, och då var även de trevliga i sitt bemötande gentemot 
de intagna. Vidare som också IP3 uttryckte, gick det också att påverka omgivningen genom 
att vara lite manipulerande i sitt sätt att vara gentemot anstaltspersonalen. Detta för att få ut 
det bästa av situationen. Enligt IP3 gick det likaså att få igenom sin vilja genom att vara 
besvärlig. Det kan tolkas som att fängelsepersonalen kan ”tröttna på” att hålla på sina regler 
och principer då en intagen obstruerar sig mot personalen. IP1 upplevde dock inte att 
personalen gav sig bara för att han var ”jävlig” utan fick enligt honom själv bestraffning på 
grund av sitt stökiga beteende. Allt detta kan förstås utifrån Meads resonemang om att aktör 
och struktur är ömsesidigt beroende och påverkar varandra växelvis (1934, s. 121). Mead 
menar att det finns en ständig växelverkan mellan aktör och struktur, mellan individerna och 
den kontext som dessa verkar inom. Samhället utövar kontroll över individerna (1934, s. 
121). Denna växelverkan innebär att individerna likaså har makt på det sättet att de kan 
påverka och förändra den struktur de verkar inom (Mead, 1934, s. 129).    

5.3. Livet efter anstaltsvistelserna – en ny verklighet 
Flertalet respondenter har upplevt ångest i och med frigivning beroende på om det fanns en 
struktur i form av ett boende att återvända till. 
 

Det är svårt att beskriva känslan men den var liksom… inlåst och sen frigiven, det är nästan… 
speciellt när man suttit länge har det nästan vart jobbigt att bli frigiven. Man har sina rutiner 
inne på kåken och sen när man kommer ut så känns det jobbigt och pirrigt… Ibland så har det 
känts lite skrämmande så där... då kommer alla de här problemen fram igen, skulder och folk 
man har efter sig (IP2).    

 
De sista gångerna jag och X vart ihop, så har det ju vart glädje i den aspekten att där har jag ju 
haft ett hem att komma till. De andra gångerna innan vi träffades hade jag ju inget hem att 
komma till. Då var det ju mycket ångest… Sen är det ju så att rutiner tar väldigt lång tid att 
bygga upp, men det tar två minuter att rasera dem… När de väl släpper ut dig och det är ingen 
som bestämmer över dig… du vill liksom gå ut och festa, sova till kl. tolv, du vill vara uppe till 
kl. tre på morgonen. Man vill göra allt man inte fick därinne (IP3).  

 
Förr startade jag från noll. Det var tråkigt, men nu under de senaste gångerna som jag suttit har 
jag haft ett eget hem att komma till… Rutiner är inget jag saknar, nu kliver jag upp och kokar 
min egen gröt (IP4).  

 
Du tar dina påsar och sedan ”tack o hej”. Jag har alltid ordnat mitt och haft mitt på det torra så 
att säga. Jag har aldrig varit bostadslös i hela mitt liv och kommer nog aldrig att bli det heller… 



 
21 

Men det är riktigt skönt att slippa dårarna och alla tokiga frågor och alla idiotiska saker. Det är 
ju människor du aldrig umgås med som vanligt… Innan man åker hem till familjen så festar 
man väl ett par dagar först. (IP1).     

 
Av citaten framgår det att respondenterna har upplevt frigivningen som jobbig till följd av att 
det inte alltid fanns ett hem att komma till. Vi kan inte uttala oss med säkerhet om det var så, 
men ett hem kunde vara något som troligtvis symboliserar trygghet för flertalet av 
respondenterna. Av IP2:s svar att döma så skulle en avsaknad av rutiner i vardagen möjligen 
kunna upplevas problematiskt. Vidare tolkar vi det som att då den intagne som blivit van 
med rutiner sedan friges, kan det möjligen kännas tufft för denne att upprätthålla det system 
som byggdes upp innanför murarna. Detta skiljer sig ganska mycket från vad de övriga 
respondenterna ansåg om rutiner. Goffman (1961, s. 56) menar att ångest är en vanlig känsla 
i och med frigivning. Trots att många intagna planerar i detalj inför frigivning och håller 
exakt reda på hur lång tid som är kvar så är det vanligt att man som intagen blir ångestfylld 
när det verkligen gäller. ”Kan jag klara mig utanför?” är en vanlig tanke som ångesten 
bottnar i. Goffman (ibid) menar också att den intagne är som regel uppmärksam på de 
friheter som folk i frihet tar för givna, vilket kan förklara de övriga respondenternas svar. IP2 
uttryckte en hotfull känsla vid frigivning och en oro över att ha folk efter sig bland annat på 
grund av sina skulder till personer utanför anstalten. Vi har genom forskning funnit att 
känslor av fientlighet hos den intagne vid frigivning många gånger försvårar 
återanpassningen till samhället (Hochstetler, m.fl., 2010, s. 601). IP2 kan möjligen i samband 
vid frigivning ha byggt upp ett slags försvar gentemot dem han hade skulder till vilket 
forskarna Hochstetler, m.fl (ibid) förklarar som en slags fientlighet hos de intagna vid 
frigivning. Det kan tolkas som att IP3 upplevt en förändring av sina känslor vid frigivning då 
han träffade sin sambo eftersom att han vid tidigare frigivningar inte hade något hem att 
återvända till vilket skapade ångestkänslor. Det sociala stödets påverkan av det kriminella 
beteendet har visat sig vara stor vid frigivning (Pratt & Godsey, 2002, 2003, J. P. Wright 
m.fl., 2001, ref. av Hochstetler, m.fl., 2010, s. 601). 

5.4. Identitetsskapande 
Av de resultat som framkommit i vår undersökning kan vi utröna att flertalet av 
respondenternas upplevelser från uppväxten har varit av mycket god karaktär. 
 

Mamma har alltid varit kanon, det har aldrig vart några bekymmer med familjen alltså. Alltid 
välkommen hem. Bråkat en del med min styvfarsa, han var ju inte min far och morsan fick sy 
kontrakt. Nu har vi ju kontakt och efter man har fått egna barn och det så vill man ju försonas 
men under uppväxten var han jobbig. Jag har alltid varit den som ställer upp på allt och fixar 
allt. Vad som än behövdes. Morsan renoverade där hemma och skulle köpa nya vitvaror, då får 
man ju hjälpa familjen. Då var man ute och fixade det. De visste väl nog att det inte var riktigt 
ärligt men det var ju glatt, det var ju fina grejer. Sånt ingår, är man en familj så jobbar man 
ihop. Det är naturligt för mig i alla fall. När det väl gäller något så samarbetar man. Familj är 
familj, blod är tjockare än vatten. Morsan trodde ju allt som stod i Expressen var sant tills jag 
torskade för mitt bankrån. Hon kunde inte riktigt förstå sen...(IP1). 

 
Vi tolkar det som att respondenternas identitet utvecklades och stärktes i nära interaktion 
med sina föräldrar. Respondenternas egen grundhållning och egna värderingar skapades och 
utvecklades troligen i detta sammanhang. Flertalet respondenter hade liknande kärleksfulla 
erfarenheter av sina föräldrar, vilket vi tror har haft en stark inverkan på deras 
identitetsutveckling. Trots att de har haft liknande uppväxtvillkor, är de olika personer och 
deras jag uttrycktes på skilda sätt i fängelsemiljön. Detta kan förstås utifrån författarna 
Johansson och Lalanders tolkning av att alla individer skapar sin identitet i gemenskap med 
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andra (2010, s. 105). De menar att identiteten ständigt utvecklas livet igenom (ibid). 
Grundaren till symbolisk interaktionism, George Herbert Mead menar att identiteten skapas 
genom interaktion med omgivningen och detta sker genom individernas språk och symboler 
(Trost & Levin, 2010, s. 12f). Barnets närmsta omgivning benämns som signifikanta andra, 
vilka påverkar barnets jagutveckling (Berg, 2003, ref. av Månson, 2003, s. 157). Nedan 
redovisar vi hur skillnader i respondenternas jag visade sig. 

 
Alla säger att jag är rak, säger vad jag tycker och tänker. Jag hymlar inte med nåt, tycker jag 
nåt är fel, ja då är det fel. Då säger jag det. Men jag skiter i vilket om jag sårar en människa på 
vägen för det är fel i alla fall. Rakryggad liksom. Om du börjar lyda regler och pissar i den där 
muggen, ja då är du ju inte den du är längre, då är du ju en helt annan människa. Då är du ju 
nån du inte kan lita på ser jag det som (IP1).  
 
Det är viktigt med goda relationer till fängelsepersonal. Varför ska man vara osams, jag menar 
de jobbar och varför ska de ha något arbete som inte är omtyckt? Det kan väl inte vara omtyckt 
för dom om man går ut för att jävlas och hålla på, för det ska vara bra relationer. Då får man 
bäst ut av det tillbaka… Poliser eller plitar eller vad fan det än må vara, dom är människor dom 
också (IP4). 

 
Vi tror att signifikanta andra har haft en stor påverkan på hur individen skapat sin identitet. 
Hur individen har utvecklats beror på vilka erfarenheter denne har av dessa signifikanta 
andra. Det kan tolkas som att de värderingar som grundlagts i barndomen med hjälp av sina 
signifikanta andra, avspeglat sig i respondenternas bemötande och förväntningar då de 
befann sig på anstalt. Det går att tolka det som att vad de signifikanta andra har för åsikter, 
beroende på förhållandets kvalitet, alltid kommer att ha en viss inverkan på respondenterna.  
 
Flertalet respondenter beskrev hur de fick en självuppfattning genom andra. På grund av 
deras kriminella gärningar har de upplevt förändringar i de anhörigas beteende gentemot 
dem. Dessa beteenden kunde vara mycket subtila men flertalet respondenter har gett uttryck 
för iakttagelser gällande detta.  

 
Jag såg ju vad dom (familjen) tänkte. Dom ville ju inte ha mig där (anstalten). Det vart ju mer 
sällan besök. Till en början kom de en gång i veckan men under det senaste straffet kom de en 
gång varannan månad. Det var inte för att de inte älskade mig eller för att ta avstånd utan det 
var för att de inte orkade. De orkade inte åka på en anstalt, de orkade inte gå in och bli 
visiterade. De orkade inte stå med… jag vill absolut inte se mitt barn sitta inne och gå som en 
hund, för du är ju en hund där inne. Rätt vad det är så kommer dom och sliter upp en och säger 
att ”besöket är slut och du kan stanna här…” sen får man klä av sig naken inför en människa… 
det är ju inget värdigt. Och det är väl det som mina föräldrar tröttnade på. De visste liksom hur 
proceduren gick till… Okej, du kommer hem till morsan och farsan efter frigivning och är där i 
tre dagar. Sedan orkar du inte med det och säger det till morsan ”nu ska jag ut och ta en öl och 
fira att jag har muckat”, så kommer hon att tänka ”aha…” och så ser man ju det i deras blick att 
de tror att det är något på gång. Du väljer ju själv om du vill knarka men människor runt 
omkring dig föder ditt beteende med hur de möter dig. Du får ju tillbaka värdigheten när du 
märker att folk inte längre tittar på dig för att utvärdera dig… Jag kan idag nästan fingersätta 
dagen när min fru tittade på mig utan att titta för att hon misstänkte att jag knarkade. Hon 
tittade på mig och inte med rädsla. Den känslan är ju härlig, då vet man att man uppnått något 
(IP3). 
 
Morsan kom på häktet någon gång. Sedan har jag inte velat ha något besök… (anstalten) för då 
hade jag varit straffad. Det var jobbigt för min mamma när hon kom på besök och jag skämdes 
väl samtidigt som det var jobbigt… Jag kan gå ner till stationen där alla A-lagare sitter och 
hälsa och prata. Dom är människor dom med. Där får jag också bekräftelse för de säger att 
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”fan, du ser fräsch ut” och då växer man ju ännu mer. För de vet ju hur man var när man var 
aktiv om man säger så (IP2). 
 
Äldsta barnet såg ju att det inte stod rätt till (var drogpåverkad). Hon tog avstånd från mig. Jag 
har varit ganska hård men det märktes direkt. Jag kände mig iakttagen och hon sa att jag var 
konstig. Det kändes inte bra (IP4). 

 
Respondenternas svar antyder att den närmaste omgivningen har påverkats känslomässigt av 
deras kriminella leverne och getts i uttryck genom deras reaktioner. Detta påverkade i sin tur 
respondenterna. Det Mead (1976) menar genom begreppet rollövertagande kan appliceras på 
det som IP3 berättade om gällande att han kände sig som en hund då han satt på en anstalt. 
Han levde sig in i föräldrarnas upplevelser av att se honom som en hund. Han tänkte sig in i 
sina föräldrars reaktion och kopplade det till sina egna barn och menade att han aldrig själv 
skulle vilja se dem på en anstalt. Han uppgav att han förstod att föräldrarna inte ville se 
honom i det skick som han var i då han vistades på anstalten. Anledningen till detta kan vara 
att han upplevde scenariot som skamligt. Vi tolkar föräldrarnas negativa uppfattning till 
något som de på ett undermedvetet plan överförde till sin son då de möttes under 
besökstiden. Genom IP3:s signifikanta andra fick han således en förändrad självbild. IP2 
uppgav att han inte ville ha besök under anstaltsvistelsen eftersom att han då skulle ”bli 
straffad”. Vi kan tolka detta som att han valde att ta avstånd för att slippa se den verkliga 
bilden av sig själv. Vi kan tänka oss in i den situationen, att det skulle vara psykiskt 
påfrestande att behöva ta till sig en okänd och för honom missvisande självbild. Denna bild 
är ju den sanna, men för honom var det möjligen svårt att förlika sig med den. Detta kan 
illustreras av att han upplevde skamkänslor när hans mor kom och besökte honom på 
anstalten. Samma sak visas i IP4:s fall när han blev medveten om sig själv genom dotterns 
avståndstagande. Att en individ kan få en annan omtolkning av sig själv går att förstå mot 
bakgrund av Meads resonemang om att individens självbild skapas genom omgivningens 
reaktion på denne (1976, s. 68). Detta kallar Mead för rollövertagande då en individ ser på 
sig själv med den andres sätt att se på honom/henne (Johansson & Lalander, 2010, s. 30).  
 
När det gäller socialt umgänge har flertalet av respondenterna känt större samhörighet med 
sina likar, dock skiljer sig en respondent i detta avseende. Nedan redogör vi skillnaden i hur 
respondenternas umgängeskrets bildades. 
 

Jag började ju röka hasch och det blev så att jag började dra mig till… har alltid umgåtts med 
äldre folk, än jag själv då, som missbrukade och så. Jag vet inte varför jag sökte mig till dom… 
Mina äldre bröder höll på med droger, så jag vet inte om det kanske var det… Jag var väl lite 
såhär klassens buse. Alla var ju såhär kortklippta och jag hade långt hår, nitbälte och höll på 
och rökte hasch. Tyckte på nåt sätt att det var tufft kanske… men jag umgicks med… vi var ett 
gäng såhär som höll ihop ändå liksom fast jag höll på med droger och jag testade ju också, men 
de fortsatte aldrig så som jag gjorde… Det finns inga riktiga vänner i missbrukarkretsar. Det 
vet jag nu efteråt. Det är svårt det där med vänner för jag trodde att jag hade många vänner när 
jag höll på med droger. Men det har man inte (IP2).   
 
Det är väl kriminella som regel som jag har haft som kompisar… Det är väl dom enda som har 
släppt in mig i deras vänskap och grejer. Som accepterat mig. Det är väldigt svårt att hitta nån 
vänskap utanför det kriminella. Jag har försökt och det har hänt många gånger att jag sagt det 
att ”du, jag kan bli kompis med dig så..”. Dom har ju… ja men det märks vet du. Det märker 
man på svaret och attityden dom har mot en och grejer. Det är inte så jävla intressant att umgås 
med mig som är så kriminell och… men det är deras eget val (IP4). 
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Citaten indikerar att samtliga respondenter, före och under sin tid som kriminella, har haft 
mer kontakt eller känt en större samhörighet med personer som befunnit sig i liknande 
situation som dem själva. IP2:s utsago kan tolkas som att han sökte sig till personer som 
speglade honom själv, kunde bekräfta honom och ge honom en känsla av tillhörighet. Vi 
tolkar det som att han trivdes med det sociala umgänge han hade under den här tiden. IP4 
skilde sig lite i detta sammanhang då vi tolkar det som att han under denna period umgicks 
med ”sina likar” då den typen av vänkrets var den enda som accepterade honom för den han 
var. Det kan tolkas som att IP4 egentligen inte ville umgås med kriminella personer om han 
själv hade fått välja, men att han har tvingats till den typen av socialt umgänge då han blivit 
avvisad från personer som inte har haft ett kriminellt leverne. IP2 kommer in på begreppet 
”riktiga vänner” och vi tolkar det som att han i dagsläget vet vad som menas med det 
begreppet och att han nu värdesätter den vänskapen framför det sociala umgänge han hade 
tidigare. Det går att förstå varför det har sett ut på det här sättet för respondenterna utifrån 
Johansson och Lalanders resonemang om hur en individ bygger upp sin identitet. Författarna 
menar att för att en individ ska kunna utveckla en identitet krävs det att denne ingår i ett 
socialt sammanhang och att denne tillhör något slags kollektiv. Detta är nödvändigt eftersom 
det endast är i ett socialt sammanhang som en människas identitet skapas och detta sker 
kontinuerligt (2010, s. 105). 

5.5. Diskulturation – ett annat jag 
Några av respondenterna upplevde att anstaltsvistelserna hade en hämmande effekt gällande 
deras anpassning till det vardagliga livet efter frigivning. Anpassningssvårigheternas 
omfattning och varaktighet skiljde dock respondenterna åt.  
 

Det är svårt att anpassa sig till verkligheten. Det är svårt om du kommer tillbaka till den stad 
som du har hållit på i… I Skara vistas jag ju inte i till exempel. Det klart att de 
(anstaltsvistelserna) har påverkat mig. Det finns filmrelationer, scener i filmer som kan 
påminna om händelser i anstalter. Man kan passera ett ställe och bara ”åh där hände det!” fast 
när det gäller dom grejerna är det inte ”åh…” utan det är ”fy fan…”. Det är ju många ställen 
jag inte kan åka på som ger mig blickar tillbaka under missbrukstiden, jag kan inte vistas där 
bara. Det funkar inte, jag mår illa, jag vill spy (IP3). 

 
Det tar någon vecka (efter frigivning). Man kunde stå vid dörren och vänta innan tjejen kom 
hem fast jag hade egna nycklar som jag kunde öppna ytterdörren med. Man stod och väntade 
vid ytterdörren och… den är ju öppen och man behöver inte stå och vänta på någon. Det är 
några sådana här grejer. Jag tyckte det var jobbigt i tunnelbanan när folk kom för nära. Jag ville 
att de skulle hålla sig borta och då ställde man sig efter väggen tills det lugnade ner sig lite… 
När det var jättekö i affärer kunde jag lämna korgen för jag pallar inte att stå i kö. Om jag 
storhandlade så sket jag i det och lämnade vagnen, jag orkade inte det (IP1). 

 
Av respondenternas utsagor framgår att de efter frigivning drabbades av 
anpassningssvårigheter. Vi kan dock inte uttala oss om anledningen till varför vissa fick 
svårigheter att anpassa sig och andra inte. Det som dock förenade dessa två respondenter var 
att båda var mycket fientligt inställda till anstalten som institution och miljö. Det var även de 
som starkast uttryckte integritet under anstaltsvistelserna. Eventuellt kan detta vara en möjlig 
förklaring till varför just de drabbades av anpassningssvårigheter efter frigivning. Som 
tidigare nämnt kan vi inte uttala oss om orsaken till att detta sker, däremot är 
anpassningssvårigheter vanligt förekommande efter frigivning enligt Goffman (1961, s. 20). 
Han menar att en så kallad diskulturation kan inträffa om den intagne tillbringar en längre tid 
på institutionen. Detta innebär att individen temporärt blir oförmögen att utföra vissa 
vardagliga ting och den frigivne kan uppleva svårigheter att anpassa sig efter ett normalt liv 
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utanför murarna (ibid). Flertalet av intervjupersonerna i Roxells avhandling (2007, s. 142) 
hade upplevelser av att flera intagna som de lärde känna inne på anstalten, uppfattades som 
annorlunda när de frigavs. Likaså Hochstetler m.fl. (2010, s. 601) påvisar i sin forskning att 
en viss del av följderna från anstaltsvistelserna fanns kvar för tidigare interner då de kom 
tillbaka till livet i frihet. 

5.6. Stämplad – en gång kriminell alltid kriminell  
Samtliga respondenter har upplevt sig ofördelaktigt bemötta på grund av deras tidigare 
kriminella leverne. Detta har de erfarit i möten med olika individer med varierande 
befogenheter, vilket har yttrat sig i skilda situationer och miljöer.  

 
När man sökte jobb första gången på Electrolux så sa ju platschefen att ”det är inga problem 
fyll i den här lappen här” sen såg han mitt efternamn och då sa han ”ah.. X, du har två bröder 
som har jobbat här… ja då får vi se om du får anställning då”. Så det var ju inte så positivt då. 
Fast vi har hållit på med droger så har vi aldrig vart våldsamma av oss eller bråkat, vi har vart 
snälla… Stämpeln kommer jag aldrig att komma ifrån, att jag är gammal pundare. Men det är 
så det är. När vi (han och flickvännen) flyttade till X kommun tog det flera år innan folk 
accepterade oss. Det var lite sådär… alla känner alla och plötsligt flyttade vi dit. Två 
pundare… vi sket i det och vi skötte vårat och störde inte någon... det märker man nästan hur 
de tittar på en eller deras sätt emot en. Många hälsade inte ens i början… Klart jag har upplevt 
mig som kriminell för det är ju kriminellt att sälja droger… (IP2).  
 
I samhället blir man straffad och svenskarna generellt sett är ett sånt fegt folkslag så dom vill 
va bättre, alla till lags, vågar inte säga ifrån och vågar inte stå för sin åsikt… oftast. Dom 
hänger med i att systemet ska inte tycka om narkomaner, systemet ska inte tycka om de forna 
kriminella, systemet ska inte tycka om tattare. Det är inpräntat. Inte nog med att jag har vart 
fullblodsnarkoman och grovt kriminell utan jag har mitt ursprung också… Folk tittar och har 
de minsta position där de har befogenhet att kunna säga åt dig som en vakt på en krog till 
exempel, då gör dom det… I dagsläget så känner jag mig mer som en i mängden, men klart 
kommer du in som en gråsparv och tittar efter nånting och du vet inte om du ska handla eller 
stjäla ja är det klart att folk tittar på dig och ger dig en speciell blick… Jag kände mig kriminell 
när jag inte på något annat sätt kunde skaffa pengar till mitt missbruk. För mig har missbruk 
och kriminalitet gått hand i hand (IP3).  
 
De kompisar som jag haft är väl kriminella. Somliga har jag fattat mer tycke för än andra. Dom 
är väl de enda som har släppt in mig i deras vänskap och grejer. Som har accepterat mig. Det är 
väldigt svårt att hitta någon vänskap utanför det kriminella. Det har hänt många gånger att jag 
sagt det att ”du, jag kan bli kompis med dig så…” Jag har försökt men det märks ju på svaret 
och attityden dom har mot en och grejer. Det är inte så jävla intressant att umgås med mig som 
är så kriminell… men jag är väl lika mycket värd som andra. Det här känns ju då åt helvete. 
Titta på det här sista som hände. Det är ju fan att inte jag har samma värde som alla andra 
människor. Du kan ta vem som helst som går in till X så åker han in på år. Men helt plötsligt är 
det jag och då är det ingenting. Det är jag hundra på. Ta vilken jävla myndighet som helst och 
fråga om det är tillåtet att en människa springer in i ens hem (blev attackerad i sitt eget hem 
utan upprättelse). Det är för att jag inte är en vanlig människa. Jag är XX och jag är rätt garvad 
inom det här kriminella och sitta inne… en gång straffad alltid straffad. Det är bara så och det 
är inte första gången det händer att jag blir våldtagen av… (myndigheter)… Jag har upplevt 
mig själv som kriminell då jag höll på i den här svängen, jag var superkriminell (IP4). 
 
De grannar som hört att man suttit inne för rån och grejer, har distanserat sig lite. Grannarna 
har skvallrat… det har jag märkt för de har slutat att prata med oss. Men jag bara skrattar. Det 
gick jättebra att prata förut om hundarna och sedan hux flux har de bara slutat. Då kan man 
bara skratta åt det och är de inte bättre människor så kan de få leva i sin bubbla. Kan du inte ta 
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en människa för den det är nu, det spelar ju ingen roll vad man gjort, det är väl vad man är nu? 
Jag kände ju inte dem när jag gjorde brotten för 15 år sedan. De får väl bedöma mig för den jag 
är nu. Man kan ju inte straffas hela livet. Tyvärr så görs man så i samhället genom alla 
myndigheter, direkt när man har en rättegång så dras allting upp som man har gjort. Jag tycker 
bara att det är så komiskt… att grannarna är så högfärdiga… jag skiter väl i vilket och det stör 
inte mig. Det kommer alltid att finnas fördomar, för tio år sedan var du antingen sjöman eller 
kåkfarare om du var tatuerad för det var ju hysch hysch kring det… jag har en tatuering på 
ryggen som jag gjorde i fängelset. Vi gjorde den med tesked, bläckpenna, freestyle och en 
gitarrsträng… Döm aldrig, man ska inte döma folk. Det är samma om du söker socialbidrag 
och ringer på en lägenhet och säger att du går på socialbidrag, inte fan får du den lägenheten. 
Men om man har inkomst eller betalar i förskott ett par månadshyror så får du lägenheten. Det 
går aldrig att ändra på sånt där för fördomar finns och kommer alltid att finnas. Då skulle man 
behöva ändra hela tankesystemet. En kriminell människa är ju en liten procent för den stora 
skaran går ju till jobbet 7-16 och har sin semester. Jag kan förstå att de hatar kriminella som 
går och rånar deras banker och gör ingenting, får bra mat på kåken. Så klart det blir fördomar, 
skulle det inte bli det vore det ju fel. Myndigheter ska inte hålla på och döma men att svenska 
folket gör det är ju solklart. Det ska de göra med all rätt. Jag är inte kriminell nu längre men jag 
var råkriminell förr. Jag har säkert ett kriminellt tänkande i allt jag gör men jag håller inte på 
med rån, inbrott och tjuveri på det viset (IP1). 

 
Ovanstående citat indikerar att respondenterna upplevde sig och upplever sig fortfarande 
vara annorlunda i jämförelse med andra i samhället genom andras attityder, gester och 
blickar. Respondenterna uttryckte erfarenhet av att bli klassade som individer med ett 
avvikande beteende av enskilda individer, arbetsgivare och myndigheter. Alla respondenter 
upplevde ett obehag på grund av detta bemötande. En tänkbar orsak till varför stämpling 
förekommer, kan bero på fördomar och okunskap gällande individer som inte agerar efter 
samhällets regler och rådande normer. Vi tolkar det som att även om IP1, liksom de övriga 
respondenterna, uppvisade upprördhet gällande stämpling i samhället, gav han en insiktsfull 
redogörelse för hur fördomar uppkommer och bibehålls. Han visade förståelse för det 
svenska folkets tankar och uppträdande. Samtliga respondenter har upplevt sig själva som 
kriminella. Att uppleva sig själv som kriminell kan förstås utifrån Beckers stämplingsteori, 
vilken beskriver hur den kriminella handlingen uppfattas av omgivningen och hur detta 
påverkar individens självbild och således formar dennes identitet. Becker menar att individer 
inte är avvikare utan de blir avvikare i ett socialt sammanhang (Becker, 1973, ref. av 
Lindberg, 1998, s. 22). Berg menar att det är de sociala grupperna som har makten att 
framkalla avvikelser (1975, s. 129). IP1 nämnde att han gjorde en tatuering inne på anstalten, 
som han förknippade med kriminalitet. Det kan tolkas som att IP1 var medveten om att 
”tatuering” var en typ av symbol för detta, även om han inte uttryckligen benämnde ordet 
”symbol”. Detta tyder på att det är tydligt uttalat i samhället om vilka symboler som står för 
kriminalitet. Berg, (1975, s. 139) menar att en individ som stämplas, tilldelas symboler som 
står för dennes brottslighet. Han menar att det som krävs för att en stämpling ska kunna ske 
är att det finns symboler och att dessa symboler går att lära in (ibid.). IP4 har flera gånger 
försökt att utöka sitt umgänge med icke kriminella och han uttryckte det som att han är ”lika 
mycket värd som andra”. IP1 menade att han märkte att grannarna tog avstånd från honom 
på grund av tidigare kriminella gärningar. Trots detta uttryckte han att han inte tagit illa vid 
sig av detta bemötande. Det går att förstå IP4:s försök att ta kontakt med icke kriminella 
utifrån en studie av Aresti m.fl., (2010) och Hochstetler m.fl. (2010). I studien av Aresti m.fl. 
påvisas de tidigare kriminellas önskan om att tillhöra gruppen av icke kriminella och bli en 
av dem. Oron över att bli socialt utestängda i samhället, och av arbetsgivare samt av de 
signifikanta andra visade sig vara stor (2010, s. 178f). Denna studie (ibid) visade även att 
intervjupersonerna hade fått en stämpel som tidigare kriminell vilket hade medfört en negativ 
påverkan i deras självförtroende. Hochstetler m.fl. finner likaså i sin forskning att de bästa 
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sätten för frigivna intagna att skapa en god övergång till ett liv i frihet bygger på bevarandet 
av ett sunt socialt stödsystem (2010, s. 602). Berg (2003, ref. av Månsson, 2003, s. 157) 
menar att barnets närmsta omgivning benämns som signifikanta andra och att dessa påverkar 
barnets jagutveckling. En möjlig förklaring till IP4:s kontaktsökande skulle kunna förklaras 
med att han genom sina signifikanta andra byggt upp sitt självförtroende i att han är lika 
betydelsefull som alla andra individer. IP1:s reaktion på omgivningens bemötande skulle 
kunna förstås mot att han har haft en trygg uppväxt med sina signifikanta andra som stärkt 
hans självförtroende. Detta skulle kunna tänkas ha gett honom styrka i att inte låta 
omgivningens åsikter, gällande hans tidigare kriminella leverne, påverka honom på djupet. 
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6. Diskussion  
Vårt syfte med denna undersökning var att utforska mäns upplevelser av hur 
anstaltsvistelserna och ett tidigare kriminellt leverne har påverkat dem gällande socialt 
umgänge och identitet.  
 
Goffman (1961, s. 18) redogör för att den intagne på en total institution blir tvingad att leva 
med individer som denne inte själv skulle ha valt att leva utanför institutionen. Vi kan se en 
likhet i detta genom att våra respondenter påtvingades att leva med människor som de inte 
annars skulle ha valt att leva med, dock kunde vi urskilja att det fanns en individuell 
valmöjlighet till att konstruera sitt sociala umgänge.  
 
Vidare menar Goffman (1961, s. 16) att det är vanligt förekommande med en ”klyfta” mellan 
anstaltspersonal och intagna. Det som Goffman (ibid) menar orsakar detta avståndstagande 
är att anstaltspersonalen har en överlägsen attityd och att de har, till skillnad från de intagna, 
kontakt med omvärlden. Lindberg (2005, s. 134f) bidrar med ytterligare ett perspektiv 
gällande att de intagna som har tagit avstånd från anstaltspersonalen förtrycker de intagna 
som söker kontakt med personal. Våra resultat visade att det fanns en strävan hos de intagna 
att skapa en god trivsel med anstaltspersonalen under anstaltsvistelserna, dock fanns det flera 
aspekter som inverkade. Detta berodde dels på om den intagne fick påtryckningar från övriga 
intagna att inte skapa en god kontakt, eller om han fick gehör för det han önskade. Det 
framkom även av vår undersökning att anstaltspersonalen kunde få repressalier om de visade 
sin välvilja gentemot de intagna.  
 
Enligt Beckers stämplingsteori beskrivs hur omgivningen ser på och uppfattar kriminella 
gärningar. Han menar att individer inte är avvikare utan de blir avvikare i ett socialt 
sammanhang. Omgivningen är således med i skapandet av ett avvikande beteende (Becker, 
1973, ref. av Lindberg, 1998, s. 22). Aresti m.fl. visar i sin studie resultat gällande att 
tidigare kriminella har en önskan att tillhöra gruppen icke kriminella och bli en del av dem. 
Det finns en stor oro över att bli socialt utestängda i samhället, av arbetsgivare samt av de 
signifikanta andra (2010, s. 178f). Hochstetler m.fl. menar att de bästa sätten för frigivna 
intagna att skapa en god övergång till ett liv i frihet bygger på bevarandet av ett sunt socialt 
stödsystem (2010, s. 602). Våra resultat visar likheter gällande respondenternas upplevelser 
av att bli klassade som individer med ett avvikande beteende. Denna stämpling upplevdes 
komma från olika håll – enskilda individer, arbetsgivare och myndigheter. Detta uppfattade 
respondenterna som obehagligt. Av våra resultat har vi likaså funnit att det finns en önskan 
att som tidigare kriminell vilja interagera med icke kriminella. Dock upplevs detta som svårt. 
 
George Herbert Mead menar att identiteten skapas genom interaktion med omgivningen och 
detta sker genom individernas språk och symboler (Trost & Levin, 2010, s. 12f). Barnets 
närmsta omgivning benämns som signifikanta andra, vilka påverkar barnets jagutveckling 
(Berg, 2003, ref. av Månson, 2003, s. 157). Genom ett rollövertagande ser individen sig 
själv med den andres sätt att se på honom/henne (Johansson & Lalander, 2010, s. 30). Med 
bakgrund av detta går det att förstå hur respondenterna skapar sina identiteter. Vi fann att 
respondenternas föräldrar och barn har haft en inverkan på dem i skapandet av sig själva. 
Respondenterna har i mötet med sina nära och kära fått en utvecklad självbild och känslor 
som skam, skuld och stolthet har gjort sig till känna i sådana situationer.  
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Goffman (1961, s. 18) menar att den miljö som totala institutioner innebär, är oförenligt 
med det som kännetecknar ett normalt liv och den familjebild som är förenligt med detta. 
För att som intagen klara av situationen bättre och fokusera på något annat än den konstlade 
miljön för en stund, är det vanligt förekommande med flyktaktiviteter (1961, s. 55). Av våra 
resultat att döma påverkades våra respondenter negativt av den konstgjorda miljön som en 
anstalt utgörs av. Vi kunde likaså utläsa att man som intagen hade olika sätt att ”fly 
vardagen” och den situation man befann sig i. 
 
Enligt Goffman är det vanligt att individens jaguppfattning och personlighetsstruktur 
förändras på institutioner som han benämner totala och som denne har skapat utanför 
murarna (1961, s. 20). Roxell påvisar att kontakten mellan de intagna är tillgjord på grund av 
att anstaltsmiljön är onaturlig (2007, s. 142). Lindberg menar att aggression kan verka som 
ett försvar för att skydda det egna självet och behärska känslor av maktlöshet (2005, s. 131). 
Dessa resultat överensstämmer med våra då respondenter i vår undersökning uppgav att de 
blev hårdare i sitt beteende inne på anstalten, detta var dock tillfälligt och orsakades av 
rådande omständigheter.  
 
Goffman (1961, s. 56) menar att ångest är en vanlig känsla i samband med frigivning. Av 
vårt resultat att döma kan vi bekräfta att så var fallet för flertalet respondenter i vår 
undersökning, dock kunde vi utläsa att ångesten bottnade i om det fanns ett hem att komma 
till eller inte. 
 
Enligt Goffman kan en så kallad diskulturation inträffa om den intagne tillbringar en längre 
tid på institutionen, vilket innebär att individen temporärt blir oförmögen att utföra vissa 
vardagliga ting och den frigivne kan uppleva svårigheter att anpassa sig efter ett normalt liv 
utanför murarna (1961, s. 20). Hochstetler m.fl. (2010, s. 601) påvisar likaså att en viss del 
av följderna från anstaltsvistelserna fanns kvar för tidigare intagna då de kom tillbaka till 
livet i frihet. Våra resultat har likheter med dessa men skiljer sig också då vi funnit att man 
som frigiven, likaså kan bli bestående oförmögen att hantera situationer som har en koppling 
till det tidigare kriminella levernet.   
 
Inför valet av ämne inför denna uppsats kände vi även att vi ville göra en skillnad och bidra 
med något för de respondenter som skulle medverka i undersökningen. Vi ämnar ge en röst 
åt möjligen marginaliserade individer i ett samhälle som de troligen blir förtryckta i. Efter en 
tids diskussion föll valet på tidigare kriminella individer. Vi ville undersöka vilka 
individerna bakom de tidigare kriminella handlingarna är. I och med att vi har fått ta del av 
deras livsberättelser, hoppas vi att individerna likaså stärks i sin fortsatta utveckling genom 
att vi gett dem utrymme att göra sina röster hörda. Om denna undersökning på det här sättet 
har någon verkan för dessa individer kan vi bara spekulera om. En sak som i alla fall är säker 
är att vi definitivt har lärt oss otroligt mycket i mötet med varje enskild respondent. Alla har, 
på olika sätt, gjort ett bestående intryck på oss som vi kommer att bära med oss i kommande 
möten med utsatta individer inom vår profession som socionomer.     
 
Då respondenterna på ett generöst och inlevelsefullt sätt skildrade sina erfarenheter från sitt 
tidigare kriminella leverne översköljdes vi av deras utförligt beskrivna känslor kring detta. 
Vi tror att dessa känslor har bidragit till att vi vid vissa tillfällen under intervjuerna blivit 
något partiska, vilket i sin tur kan ha inverkat på de tolkningar som gjorts. Vi kan koppla 
samman vår partiska hållning gentemot respondenterna med vår empatiska förmåga. Empati 
är en egenskap som en socionom alltid ska bära med sig och uttrycka i mötet med klienter. 
Flertalet respondenter har dock negativa upplevelser av polis, anstaltspersonal och 
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socialsekreterare och det mesta handlade om den negativa attityd som upplevdes av 
respondenterna. Samtliga respondenter har upplevt att de blivit fördömda av professionella 
och att detta upplevts i och med de professionellas bemötande gentemot dem. En respondent 
uttryckte att de som har det som yrke att bistå med hjälp till tidigare kriminella i olika 
avseenden inte ska vara fördömande. De ska vara humana och se tidigare kriminella som 
vilka individer som helst. Han förstår att det alltid kommer att finnas fördomar i samhället 
och han uttryckte att det vore fel och konstigt om det svenska folket inte reagerade. Att ändå 
professionella har en sådan oprofessionell attityd anser han är oförsvarbart. Detta håller vi 
fullständigt med om. Vi kan förstå att det måste vara mycket tufft för dessa individer att ta 
steget att försöka bli laglydiga med allt vad det innebär. Vi kan liksom respondenten förstå, 
även om vi inte anser att det ska vara så, att skötsamma samhällsmedborgare straffar tidigare 
kriminella genom att betrakta dem som avvikare. Däremot har vi inte alls någon förståelse 
för att professionella, som är anställda av stat och kommun och som har till uppgift att stödja 
utsatta individer, beter sig på ett fördömande sätt gentemot individer med ett kriminellt 
förflutet. Vi kan konstatera att det inte är tillräckligt nog för dessa individer att avtjäna straff 
för begångna brott och att de har en vilja att ta sig ur det kriminella levernet. Ett 
avståndstagande på detta sätt har säkerligen medfört en förlust av likasinnade vänner. 
Förmågan att stå emot den dragningskraft som uppstår utanför anstalten som till exempel 
droger och ”adrenalinkickar” under kriminella gärningar, kan för många utan socialt stöd 
vara nästintill omöjligt. Vi kan ställa oss frågan hur länge dessa individer ska behöva straffas 
i vårt samhälle, exempelvis av arbetsgivare och hyresvärdar, efter att de redan har blivit 
dömda och avtjänat en påföljd. Vi anser att vi inom vår blivande profession som socionomer 
dels behöver förfina vår praxis gällande bemötandet av tidigare kriminella individer, men 
även verka för att ge ett ökat professionellt stöd i deras fortsatta liv utan kriminalitet och 
droger.  
  
Den absoluta grundinställningen ska vara att alla människor är lika mycket värda och detta 
gäller i allra högsta grad tidigare kriminella individer. Dessa individer tillhör den grupp i 
samhället som på skilda sätt är marginaliserade. Vi kan ifrågasätta om det överhuvudtaget 
finns någon hjälp till hands när flertalet respondenter uppgav att man som frigiven i princip 
”bär sitt liv i en plastkasse” då de lämnar anstaltens grindar. Vare sig sysselsättning eller 
boende har ordnats och i plastkassen finns i regel en färdbiljett och ”bara några 
hundralappar”. Vad ska personen göra? Oftast söks de gamla kriminella vännerna upp och 
sedan är cirkeln åter sluten.  
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7. Slutsatser 
Vi fann att samtliga respondenter menade att socialt umgänge var mycket betydelsefullt 
under tiden som de avtjänade straffen i den konstlade miljön. Likaså framgick det att även då 
miljön var påtvingad var det möjligt att skapa sin egen vänkrets. Flertalet av respondenterna 
redogjorde för att det fanns ett stort avståndstagande mellan dem och anstaltspersonalen. 
Dock kunde vi urskilja från de intagnas sida att de strävade efter att skapa en god relation 
med anstaltspersonalen, när så var fallet fick de ut det bästa av situationen. Respondenterna 
påverkades negativt av den konstgjorda miljön som anstalterna innebar och för att kunna 
hantera detta hade de olika tillvägagångssätt för att ”fly” sin påtvingade situation.  Några av 
respondenterna upplevde att deras personlighet förändrades på ett negativt sätt under 
anstaltsvistelserna. Ett annat resultat visade att i och med frigivning från anstalterna fick en 
övervägande del av respondenterna ångestkänslor. Vid frigivning menade de att avsaknad av 
ett hem skapade en olustkänsla hos dem. Även om respondenterna befann sig i en ofrivillig 
situation så fanns möjlighet för somliga av dem att påverka förhållandena på anstalterna. 
Genom respondenternas beteende gentemot anstaltspersonalen kunde de på varierande sätt 
styra trivselfaktorn. Under den kriminella perioden har en övervägande del av 
respondenterna skapat en bild av sig själva genom deras närmaste omgivnings bemötande 
mot dem. Genom detta har de vidareutvecklat sin självbild. För några av respondenterna var 
det betydelsefullt att känna gemenskap med andra som befann sig i liknande situation som 
dem själva, gällande avvikande beteende. Anstaltsvistelserna har för några av respondenterna 
inneburit ett försvårande liv i vardagen efter frigivning. De tidigare kriminella gärningarna 
har medfört att samtliga respondenter blivit ogynnsamt bemötta av enskilda individer, 
arbetsgivare och myndigheter. 
 
Vi har förhoppningar om att ett större forskningsintresse väcks för detta klientel. När vi 
under vårt arbete med denna undersökning har letat forskning, har vi upptäckt att detta 
område gällande hur kriminella individer skapar sin identitet i social interaktion ännu är 
relativt outforskat. Den forskning som redan finns är mycket betydelsefull för att 
professionella ska kunna utöka sin förståelse för skapandet av dessa identiteter och för att ge 
adekvat bemötande och stöd till dessa individer. Vi anser att en ökad prioritering av 
forskning gällande detta område bör ske. Eftersom vi endast har inkluderat män i vår 
undersökning skulle det även vara intressant att ta del av forskning gällande jämförelser 
mellan män och kvinnor avseende detta ämne.  
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9. Bilaga intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 

• Hur kan vi skicka det färdiga arbetet till dig? Via mail eller post? 
• Om vi missat något, får vi då höra av oss under arbetets gång och komplettera?  

 
Bakgrund 
 

• Namn och födelseår 
• Familj 

 
Livet innan första straffet 
 

• Hur såg skolsituationen ut?  
• Kan du beskriva det sociala umgänget du hade?    
• Skolk, anledning? 
• Kan du beskriva hur din relation till familjen såg ut under den här tiden?  
• Vilken syn hade du på dig själv som medlem i familjen? I stort?  
• Hur tror du att övriga uppfattade dig under den här tiden? 
• Arbete, trivsel 
• Viktiga händelser  

 
Livet på anstalten 
 

• Dina upplevelser av det första straffet? 
• Vad innebär en god relation för dig? 
• Hur upplevde du personalen på anstalten? Hur tror du att de upplevde er intagna? 
• Hade du kontakt med anstaltspersonalen? Hur såg den ut? 
• Är det viktigt med goda relationer till anstaltspersonalen?  
• I sådana fall, varför är det viktigt? 
• Hade du någon kontakt med övriga interner? Hur såg den ut? 
• Är det viktigt med goda relationer bland övriga interner? 
• I sådana fall, varför är det betydelsefullt?  
• Kände du att du var tvungen att ”underkasta” dig när du var intagen? På vilket sätt? 
• Vad hände om du bröt mot reglerna? 
• Hur påverkas man av miljön på anstalten? 
• Upplevde du att du som person förändrades medan du var intagen? 
• Om du hade kontakt med familj och vänner under anstaltsvistelserna, kan du beskriva 

hur du upplevde de kontakterna? 
• Tror du att de har ändrat sin bild av dig under tiden du har avtjänat dina straff?                                    

I så fall hur har du lagt märke till det? 
• Skulle du ha önskat ett annat bemötande från deras sida?  
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Livet efter frigivning 
 

• Hur har du upplevt frigivning? Hur har det varit att anpassa sig till det verkliga livet 
utanför ”murarna”? 

• Vad betyder kriminalitet för dig? 
• Upplever du dig själv som kriminell? 
• När i sådana fall uppstod dessa känslor? 
• Har du upplevt att din familj och vänner betraktat dig som kriminell? 
• I sådana fall, hur yttrade sig deras beteende och bemötande mot dig? 
• Hur har du upplevt relationen till myndigheter så som polis, rättsväsendet och 

socialtjänsten? Hur blev du behandlad? Var det på ett bra sätt, föraktfullt sätt? Gav 
myndigheternas sätt att behandla dig några positiva/negativa effekter? (pos./neg. 
påverkan). 

• Vilka reaktioner har du fått från samhället i övrigt efter avtjänat straff? 
• Finns det fördomar i samhället om kriminella individer? 
• I sådana fall, hur har det yttrat sig? 

 
Livet i dagsläget 
 

• Arbete, utbildning 
• Fritidssysselsättning 
• Relationer till familj, vänner  
• Har din syn på livet förändrats sedan frigivning? Hur i sådana fall? 
• Kan du känna att anstaltsvistelserna har haft någon inverkan på dig än idag? Hur?   
• Har anstaltsvistelserna påverkat dig som person? På vilket sätt? 
• Självbild? Har den ändrats sedan innan första straffet?  På vilket sätt? 
• Hur värderar du ditt liv idag gällande livskvalité? 
• Vad kan samhället förändra i sitt bemötande mot tidigare kriminella?  
• Framtidsplaner, önskemål om livet i framtiden? 

 
 
 
 
 
 


