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Förord 
 
Denna uppsats kunde inte tagit form utan våra intervjupersoner som har ställt upp med både 
tid och värdefulla berättelser. Vi vill också rikta ett tack till KRIS i Örebro för deras varma 
bemötande som gjorde att vi kände oss välkomna. Sist men inte minst vill vi tacka vår 
handledare Jenny Alsarve för hennes goda tålamod och stöttning.  

Mona Rigi och Faye Firouzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of this study is to look into how ex-offenders experience that stigmatization and 
labeling- processes might affect their possibilities to create an integrated and adapted life in 
society. It is also of interest to study how and if the interviewees experience their self-image 
to be affected by these processes. Our research-questions are: 

- How do ex-offender males experience stigmatization and labeling-processes to impact 
their possibilities when trying to re-integrate into society?  

- Do ex-offender males experience their self-image being affected by stigmatization 
and labeling-processes? If so, how are they affected? 

 

In order to achieve this we interviewed members of the organization KRIS in Örebro, where 
we selected males over 23 years of age with a prior prison sentence. The study is based on the 
labeling-theory of Howard Becker as well as the stigma-theory by Erving Goffman.  

In the conclusions derived from the results we found that the interviewees experience a more 
distinct and obvious stigmatization and labeling from authorities such as the police and the 
legal system, than that from other people in society. That type of stigmatization will also 
prove to be the most significant barrier to their potentials of prospering and adapting to a new 
life in society. The study also shows that labeling and stigmatization-processes have no direct 
impact on their self-image. Instead it is more so from the self-labeling which has derived 
from a sense of shame and guilt over their past life.  

 

 

Keywords: Labelling, stigma, deviance, self-image



SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur före detta kriminella män upplever att 
stämplingsprocesser och stigmatisering påverkar deras möjligheter till ett anpassat och 
integrerat liv i samhället. Det är också av intresse att förstå hur de upplever att självbilden 
påverkas i samband med dessa ovanstående processer. Frågeställningarna lyder: 

Hur upplever före detta kriminella män att stigmatisering och stämplingsprocesser påverkar 
möjligheterna till ett återanpassat liv i samhället? 

Upplever före detta kriminella män att självbilden påverkas av stigmatisering och 
stämplingsprocesser? I så fall hur? 

För att ta reda på detta har vi intervjuat medlemmar ur organisationen KRIS i Örebro, där 
urvalet baserades på män över 23 år med ett tidigare fängelsestraff. I studien utgår vi ifrån 
Howard Beckers stämplingsteori, samt Erving Goffmans tolkning och teorier om stigma.  

De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att intervjupersonerna upplever en 
tydligare stämpling och stigmatisering från myndigheter så som polis - och rättsväsende, än 
från andra människor i samhället. Den typen av stigmatisering kommer också visa sig vara 
det största hindret för deras möjligheter till anpassning och utveckling i samhället. Studien 
visar även att stämpling och stigmatiseringsprocesser inte har haft en direkt påverkan på 
deras självbild, utan snarare den självstämpling som har uppstått ifrån skam och skuldkänslor 
de har burit på.  
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1. Inledning 
 

Det är vanligt att grupperingar uppstår i olika former där människor söker sina likar. När 
grupperingar bildas är det också vanligt att ett ”vi och dem” tänkande uppstår där den 
etablerade gruppen stigmatiserar och rivaliserar den motsatta avvikande gruppen. Stämpling 
och stigmatisering är två fenomen som är starkt kopplade till reaktionerna på ett avvikande 
beteende och utgörs av en ojämn maktbalans samt inre spänningar mellan olika grupper.1 
Följderna av detta kan för många personer bli avgörande för deras livskvalitet eftersom de 
utsätts för ett negativt bemötande och i vissa fall även trakasserier. 

En kriminell person som vill ändra sin livsstil kan möta svårigheter i en sådan process då 
personens stigma har präglat dennes livsstil samt uteslutit och begränsat individen ifrån andra 
möjligheter i livet. Att bli stämplad som annorlunda eller avvikare kan innebära att den 
sociala interaktionen och personens självbild förändras till det sämre, vilket även gäller 
personens offentliga identitet.2 Det vi finner intressant är att undersöka hur personer som 
uppfattas som avvikare, som i detta fall utgörs av personer med ett kriminellt förflutet, 
upplever andra människors fördomar och hur de påverkas av dem. En avvikare ses ofta som 
en sämre individ med attribut som nedvärderas av omgivningen. Från det att en individ har 
tillskrivits ett sådant attribut, börjar det byggas barriärer mellan honom och de som anses som 
”normala”. Människor som har begått brott kommer att bära med sig ett stigma som kan vara 
svårt att göra sig av med. Stigmat kan bidra till att deras sociala och ekonomiska möjligheter 
blir begränsade i samhället.3 

 

1.1 Problembeskrivning 
Fördomar är vanligt förekommande i samhället eftersom människor har olika åsikter och 
moraliska värderingar. När en individ inte lever upp till de samhälleliga normerna riskerar 
denne att etiketteras som avvikare. Detta sker genom en interaktion mellan en persons 
handling och någons reaktion på handlingen. Med det menas att avvikelsen skapas av 
personer som reagerar på andra personers handlande, vilket också kan benämnas som en 
stämplingsprocess.4  En person som blivit stämplad som avvikare råkar ofta ut för oönskade 
reaktioner från allmänheten, såsom misstänksamhet och avståndstagande, samt en ihärdigare 
observation kring dennes förehavanden. 5 Ovan nämnda förlopp med dess innehållande delar 
kan även ses som stämplingseffekter, vilka alla kan vara med och bidra till minskade chanser 
för den stämplade individen att bli behandlad utifrån en ”normal” människosyn. En sådan 

                                                           
1
 N. Elias & J.L Scotson (1999): - Etablerade och Outsiders – en sociologisk studie och grannskapsproblem. Arkiv: 

Lund sid xxiv 
2
 Becker, Howard.S (2006) :Utanför – avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag. s. 39. 

3
 Falk, Gerhard (2001): Stigma – how we treat outsiders. Amherst, N.Y: Prometheus Books s. 312. 

4
  Becker, Howard.S (2006) :Utanför – avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag. s. 22. 

5
 Lundén, Ann & Näsman, Elisabeth (1973): Stämplingsprocessen. Stockholm: Prisma. s. 83. 
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stämplingsprocess bidrar ofta till att individens självbild påverkas på något sätt. 6 Människor 
som har begått brottsliga handlingar och dömts till fängelse riskerar att bli stämplade och 
stigmatiserade som avvikare av omgivningen. Efter att ha blivit frigiven ifrån ett 
fängelsestraff kan personen uppleva många problem i form av svårigheter med att anpassa sig 
till livet utanför murarna, personliga behov som inte tillgodoses, men även att familj och 
vänner kan ha tagit avstånd eller på annat sätt försvunnit ur deras liv. Dessa svårigheter kan 
bero på stigmatisering gentemot individen och kan innebära att denne inte förmår sig att 
överkomma möjliga hinder som en oförlåtande omvärld upprätthåller. Detta stigma kan stå i 
vägen för ett anpassat och normalt liv i samhället för den före detta kriminella personen.7  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur före detta kriminella män upplever att 
stämplingsprocesser och stigmatisering påverkar deras möjligheter till ett integrerat, anpassat 
och ”normalt” liv8 i samhället. Vi avser även att studera hur dessa processer upplevs påverka 
självbilden hos intervjupersonerna. Utgångspunkten är att stigmatisering och 
stämplingsprocesser kan ha en negativ påverkan på en persons möjligheter till ett anpassat liv 
i samhället. 

Det är av intresse att ta del av individernas upplevelser och erfarenheter kring bemötandet 
och interaktionen med samhället såsom från institutioner och myndigheter, andra 
medmänniskor, samt vänner och familj. Detta kan hjälpa oss att ta reda på och få en förståelse 
för hur individens anpassningsmöjligheter påverkats av och i samspel med dessa processer. 
En annan betydelsefull aspekt är också att detta ämne borde studeras och utvecklas på ett 
djupare plan. Ur ett sociologiskt perspektiv är det mycket relevant då det i dagens samhälle 
samexisterar människor med olika värderingar och förutsättningar, vilket kan påverka både 
en före detta kriminell persons känslor, förmåga och förutsättningar för att kunna skapa sig 
ett nytt liv fritt från kriminalitet.  

 

1.3 Frågeställningar   

• Hur upplever före detta kriminella män att stigmatisering och 
stämplingsprocesser påverkar möjligheterna till ett återanpassat liv i 
samhället?  

 
 

• Upplever före detta kriminella män att självbilden påverkas av stigmatisering 
och stämplingsprocesser? Iså fall hur?  

                                                           
6
Becker, Howard.S (2006) :Utanför – avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag. s. 39. 

7
 Falk, Gerhard (2001): Stigma: how we treat outsiders. Amherst, N.Y: Prometheus Books s. 328-329 

8
 Vi definierar ett integrerat, anpassat och ”normalt” liv i samhället som att kunna leva i ett socialt samspel 

med andra människor och känna samhörighet, acceptans och ha utvecklingsmöjligheter.  
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1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med de teoretiska utgångspunkterna där vi redogör för våra huvudsakliga 
teoretiska begrepp. Därefter presenterar vi tidigare forskning som vi har utgått ifrån. Vidare 
redogör vi för metodvalet samt en kortare presentation av KRIS. Där beskriver vi också hur 
vi har gått till väga med undersökningen och intervjuerna samt upptäckta metodproblem. 
Efter metoddelen redogör vi för vår epistemologiska utgångspunkt och efter det presenterar vi 
hur vi har utvecklat och gjort analysen. Därefter reflekterar vi över studiens etiska aspekter 
som följs av en genomgång av den största delen som består av resultat och analys, där även 
en kortare presentation av våra intervjupersoner ingår. Till sist presenterar vi våra slutsatser i 
ett diskussionskapitel samt ett avsnitt för egna reflektioner.  
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2. Tidigare forskning 
Sökandet efter tidigare forskning har varit en utmaning då vi inte funnit något som helt exakt 
behandlar området som berör syftet med vår studie. Det finns många rapporter, avhandlingar 
och sociologiska teorier kring många av de enskilda delar och komponenter som ingår i det vi 
vill undersöka, men en heltäckande tidigare forskning har vi inte funnit. De databaser vi har 
använt oss av är bland annat Sociological Abstract, Libris, EBSCO Host, samt LibHub. 

Eftersom vi är intresserade av att ta reda på hur stigmatisering och stämplingsprocesser kan 
påverka en individs möjligheter till ett anpassat liv i samhället efter ett fängelsestraff, 
kommer vi att börja med att redogöra för tidigare forskning som behandlar stigmatiseringens 
och stämplingens påverkan på avvikaren. Vi presenterar även Gunnar Bergströms teorier om 
hur kriminalitet kan förklaras och hanteras, vilket kan ha betydelse för helhetsbilden. Sist 
presenterar vi det mest relevanta för vår studie; tidigare forskning som gjorts på 
stigmatisering och som kommer att ligga till grund för den slutgiltiga diskussionen.  

 

2.1 Avvikare 
Vi kommer att dra kunskap ifrån Howard Beckers studie som handlar om 
marijuanaanvändare, presenterad i boken Utanför – avvikandets sociologi. Eftersom boken 
behandlar avvikarbegreppet är hans studie relevant för vår uppsats då vi använder oss av 
Beckers begrepp avvikelse genom hela studien. Becker framhäver att marijuanarökning är av 
betydelse för olika avvikelseteorier med tanke på att det visar hur användarens motiv stärks 
under tiden som erfarenheten växer sig allt större för den avvikande aktiviteten.9 En person 
som har utvecklat ett stabilt mönster av att använda droger tvingas hela tiden stå emot 
samhällets kontrollerande krafter som har stämplat handlingen som opassande vilket får 
beteendet att klassas som avvikande. Avvikande grupper har en annan kultur som går emot 
samhällets normer, vilket gör så att samhället måste kontrollera den avvikande handlingen 
genom maktutövning.10 Becker söker att förstå varför marijuanarökarna fortsätter med sin 
livsstil trots att samhället ofta straffar dem för ett sådant beteende. Han delar in 
marijuanabrukarens karriär i tre faser: Nybörjaren, den tillfälliga användaren och den 

regelbundna användaren. Allt eftersom karriären fortskrider minskar effekten av samhällets 
kontroller på det avvikande beteendet.11 Även om Beckers studie baseras på marijuanarökare 
som avvikare, är det av betydelse för vår undersökning eftersom det är avvikarbeteendet 
uppkomst snarare än personen bakom beteendet, som det fokuseras på.  

 

 

                                                           
9
 Becker, Howard.S (2006) :Utanför – avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag. s. 47. 

10
 ibid. s. 61. 

11
 ibid. s. 62. 
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2.2 Avvikande personers uppfattningar om stigmatisering. 
Sjuksköterskan Bertil Lundberg har författat en doktorsavhandling där han syftar till att 
belysa hur individer med psykiska åkommor uppfattar omgivningens inställning till dem. Vi 
är medvetna om att avhandlingen fokuserar på människor med pysiska funktionshinder och 
deras upplevelser kring stigmatisering och attityder från omgivningen. Trots detta tror vi oss 
kunna dra stor nytta av hans studie och resultat då han koncentrerar sig på den enskilda 
individens upplevelser av stigmatisering vilket även vi gör i vår studie. Till stora delar skulle 
vår population av ex-kriminella personer kunna ersättas med hans population av människor 
med psykisk sjukdom eftersom våra syften till stor del behandlar liknande ämne. 
Anledningen till valet av Lundbergs studie grundar sig i bristande tidigare forskning på vårt 
område som berör före detta kriminellas uppfattningar av stigmatisering och 
stämplingsprocesser. Detta är fortfarande ett mycket begränsat forskningsområde, vilket har 
resulterat i att vi sökt oss till närliggande fokusområden.  

Avhandlingen är uppdelad i fyra olika delstudier där den första studien avser att undersöka 
psykiskt sjuka personers erfarenheter av stigmatisering och om andra människors attityder till 
dem och deras sjukdom. I den andra delstudien tittar han på kopplingen mellan individernas 
upplevda livskvalité och deras stigmatiserade erfarenheter. Den tredje delstudien syftar till att 
undersöka hur sambandet ser ut mellan stigmatisering och deras upplevda självkänsla. Den 
fjärde och sista delstudien vill beskriva hur stigmatiserade personer upplever bemötande från 
omgivningen och samhället.12  

Lundbergs slutsatser visar att många personer i studien upplever en grupptillhörighet där de 
ses som mindre värda och diskriminerade i samhället. Individerna skildrar upplevelser om att 
de stött på åsikter om att de skall vara mindre trovärdiga, odugliga eller korkade. Han 
kommer även fram till att hans intervjupersoner ofta håller andra människor på avstånd då de 
har stora erfarenheter av att bli nedvärderade. De framkommer också att psykiskt sjuka 
personer upplever svårigheter med att skaffa sig arbete och att deras nära relationer kan 
försämras. Vidare upplever många att deras möjligheter till utveckling och delaktighet i 
samhället försvåras. Lundberg framhäver också att många av de intervjuade visar på 
framgång i förhållande till självstämpling då de numera kan skilja på sin sjukdom och sig 
själva som person. Detta innebär att de inte längre stämplar och stigmatiserar sig själva. Sist 
men inte minst menar han att kontakt med människor i samma situation kan hjälpa 
individerna att återfå en god självkänsla. 13 

 

 

 

 

                                                           
12

 Lundberg, Bertil (2010): Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk 

sjukdom. Lund: Lund University s. 30. 
13

 ibid. s. 52 
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2.3 Förväntad stigmatisering bland före detta kriminella män.  
Terri A. Winnick och Mark Bodkin har författat en studie som syftar till att undersöka om 
män som snart kommer att friges från fängelse och som kommer att få stämpeln som ex-
kriminell, förväntar sig att bli stigmatiserade och hur de kommer att hantera den 
stigmatiseringen. Intresset ligger i att ta reda på hur individerna tror sig att samhället kommer 
att bemöta dem, med tanke på den framtida stämpeln som ”före detta kriminell”. Vidare avser 
forskarna att undersöka om individerna kommer att undgå social interaktion eller om de 
tvärtom, avser att vara öppna med sin situation. Oavsett vilken strategi som de anammar för 
att hantera sitt stigma, är det av intresse att blottlägga vilka faktorer som spelar in i valet av 
dessa strategier. Att förstå hur fängelseklienter förväntar sig bli behandlade efter frigivning är 
viktigt eftersom det kan ge en antydan till hur deras beteende kommer att se ut. 14  

Slutsatserna visar att individerna i studien förväntar sig att bli stigmatiserade eller avvisade i 
vardagslivet efter frigivning. De är medvetna om att de inte kommer att bli behandlade som 
gemene man och att deras personliga egenskaper kommer att nedvärderas, samt att många 
kommer att betrakta dem som misslyckade individer. Dessa uppfattningar verkar främst ligga 
hos vita män och oron relaterar ofta till senare jobbmöjligheter och inför preferenser att få 
umgås med sina likar. Trots dessa farhågor verkar individerna i studien inte anta en 
stigmastrategi som innebär avskärmning eller hemlighetsmakeri för att undgå att andra ser 
deras stämpel, utan de avser snarare att hantera sitt stigma genom att vara öppna med sin 
status och att föregripa eventuella rykten genom att själva berätta om sin bakgrund. 15 

 

2.4 Organisatorisk stöttning som är avgörande för före detta kriminellas 
återfall i brott.  
En studie skriven av Katarzyna Celinska ämnar utforska huruvida åtgärder från 
frivilligorganisationen Exodus Group kan förbättra det materiella och känslomässiga livet hos 
före detta kriminella individer och deras familjer, men också om en sådan hjälp kan bidra till 
att minska det stigma som fängelsestraffet bidrar till. Exodus Group är stationerade i Salt 
Lake City och hjälper till med att underlätta återanpassningen i samhället för personer med en 
kriminell historia.16   

En av de viktigaste prioriteringarna för Exodus Group är att hjälpa de före detta kriminella 
personerna att få anställning. Möjligheterna för dessa individer att själva finna arbete är 
begränsade på grund av avsaknad av tidigare arbetslivserfarenhet och adekvat utbildning, 
men också på grund av deras kriminella bakgrund och det stigmat som följer. 17 

                                                           
14

 T. A Winnick & M. Bodkin (2008):  Anticipated stigma and stigma management among those to be labeled 

“ex-con” s. 298 
15

 Ibid. s. 321 
16

 K. Celinska. (2000): Volunteer Involvement in ExOffenders' Readjustment, Journal of Offender Rehabilitation 

s. 100 
17

 ibid. s. 108 
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Resultatet visar att frivilligas engagemang i före detta kriminellas återanpassning till 
samhället är mycket viktigt och medför att många av de negativa effekterna av 
fängelsevistelsen på så vis kan reduceras. 18 Vidare visar resultaten att återfallsantalet är lågt 
bland före detta kriminella individer som fått assistans från Exodus Group.19 

 

2.5 Kriminalitet, rolltagande och självbild 
Gunnar Bergström framställer den kriminelle som en central punkt i sin bok där han vill bidra 
med kunskap som gäller dennes tankar och handlingar. På så sätt försöker han föra ett samtal 
kring hur man kan föreslå ett kriminalpolitiskt program för att förhindra återfall i brott. 
Boken handlar främst om teorier kring kriminalitet, men han går även djupare in på hur små 
barn utvecklas och växer upp till vuxna tänkande och handlande individer. 20 I boken lyfts 
även fram hur en kriminell person bygger och utvecklar sin egen tro av verkligheten.21  

En av de viktigaste delarna i Bergströms bok handlar om självbild vilket kommer att bli 
väsentligt när vi ska analysera och dra slutsatser kring intervjupersonernas självbild i relation 
till stigmatisering och stämplingsprocesser. Bergström presenterar fyra olika 
självbildsfunktioner vilka är: den självövervakande funktionen, den självorganiserande 
funktionen, den självrefererande funktionen och den självbekräftande funktionen.22  Den 
självövervakande funktionen syftar till en individs förmåga att ta in ny information och 
anpassa sin självbild efter den. Den självorganiserande funktionen gör det möjligt för 
individen att fortfortfarande behålla en positiv självbild oavsett vilka problem som kan dyka 
upp i livet. Den självrefererande funktionen innebär att individen kan relatera till nya 
händelser och beröras på ett personligt plan genom att ta med sig intrycken genom livet. Den 
självbekräftande funktionen innebär att en person tenderar att söka bekräftelse på sin självbild 
oavsett om den är positiv eller negativ. 23 Det är framförallt den självbekräftande funktionen 
som kommer att ha betydelse i vår analys då den till stor del relaterar till intervjupersonernas 
självbilder.   

Enligt Bergström bekräftar studier att självbilden hos små barn börjar utvecklas i två 
årsåldern och fortsätter sedan att utformas under livets gång. Detta är viktigt att ha i åtanke 
när man studerar den självorganiserande funktionen som beskriver att en kriminell person 
sällan har fler roller att välja mellan och bland de få roller som finns är det dålig kontakt 
emellan. En person med en sämre grundläggande självbild ser motsättningar som ett bevis på 
att han är misslyckad, medans en person med en positiv grundläggande självbild har 
möjlighet att se bortom problemen och ändå bibehålla en positiv syn. 24 
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 K. Celinska. (2000): Volunteer Involvement in ExOffenders' Readjustment, Journal of Offender Rehabilitation 

s. 100 
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 Ibid. s. 113 
20

 Bergström, Gunnar (2004): Kriminalitet som livsstil. Stockholm: Mareld s. 12. 
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 ibid. s. 105. 
22

 ibid. s. 143 
23

 ibid. s. 144-145 
24

 Bergström, Gunnar (2004): Kriminalitet som livsstil. Stockholm: Mareld. s. 144. 
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2.6 Reflektion 

De tidigare forskningarna som presenterats har gemensamt att de fokuserar på ett avvikande 
beteende och på de sociala problem och konsekvenser som det ofta resulterar i. Vi har blivit 
inspirerade av de tidigare forskningars fokus på just stigmatisering och stämpling som följder 
av ett avvikande beteende och för vår studie har det självklart varit av intresse att ta del av i 
hur stor utsträckning dessa processer påverkar före detta kriminella män.   
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
Valet av teoretiska utgångspunkter baserar sig bland annat på att de är grundläggande och 
inflytelserika teorier om ämnen som syftet och problemformuleringen relaterar till. Både 
Howard Becker och Erving Goffman har skapat teorier som vi kommer att kunna dra nytta av 
i analysen då det viktiga är att studera den interaktion som sker mellan avvikarna och 
omgivningen.  
 
 

3.1 Stämplingsteorin 
I studien utgår vi bland annat ifrån Howard Beckers stämplingsteori, som innebär att en 
individ eller en grupp individer blir stämplade som avvikare från andra sociala grupper med 
ett regerande övertag.25 Becker menar att om man inte följer de utsatta regler och normer för 
en viss grupp, kan man bli etiketterad som ”utanförstående”, som är en benämning på den 
avvikande individen.26 Huvudpoängen i Beckers teori är att personen som stämplas till 
avvikare är en följd av att andra människor reagerar på individens handlingar. Avvikelse är 
alltså ingen egentlig egenskap hos individen, utan ett resultat av det samspel som sker mellan 
personen som utför en handling och de som reagerar på handlingen.27 Att bli stämplad som 
avvikare kan få betydelsefulla följder för en fortsatt socialt medverkan och för individens 
självbild. En allvarlig konsekvens kan innebära att individens offentliga identitet förändras, 
vilket innebär att utomstående ser på personen med nya ögon. Genom att begå olämpliga 
handlingar och kopplas ihop med handlingen får individerna en ny social ställning som 
innebär att personen ses ur ett nytt perspektiv. Detta kan kallas för etikettering och 
behandlingen sker så därefter.28 Det räcker med ett enda brott för att bli etiketterad som 
kriminell. Den uppmärksamhet som ett enda brott kan skapa innebär att personen som begår 
handlingen med stor sannolikhet kommer att bli betraktad som avvikare, generellt sätt snarare 
än i ett specifikt avseende.29  

Becker tar även upp något som han kallar för avvikarkarriärer där ett första steg är att genom 
en handling bryta mot en regel.30 I de flesta avvikarkarriärer innebär ett slutgiltigt steg att 
ansluta sig till en organiserad avvikargrupp vilket kan ha en betydande inverkan på dennes 
självbild. Det som förbinder avvikaren med sin avvikargrupp är just avvikelsen, vilket skapar 
samhörighet eftersom alla befinner sig i samma sits. Denna sorts medlemskap stärker 
gruppens identitet som avvikare.31 Becker menar att begreppet avvikelse är svårdefinierat 
eftersom man bör ta hänsyn till vilka regler man förhåller sig till när man bedömer en persons 
avvikelser. Det synsätt vi anammar går i linje med Beckers och syftar till avvikelse som 

                                                           
25

 Becker, Howard.S (2006) :Utanför – avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag. s 22. 
26

 ibid. s. 17. 
27

 ibid. s. 26. 
28

 ibid. s. 39. 
29

 ibid. s. 40. 
30

 ibid. s. 35. 
31

 ibid. s. 44. 
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misskötsel eller brytning av gruppregler. När en person som inte lever enligt en viss grupps 
förbestämda regler kan de enligt definitionen uppfattas som avvikare.32 

 

 

3.2 Stigmatisering 
 

Till studiens hjälp använder vi oss också av Erving Goffmans tolkning av stigmatisering. 
Stigma så som Goffman använder det, är en term som åsyftar en egenskap som är 
kränkande.33 Från början skapades termen stigma av grekerna som en benämning på 
”kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons 
moraliska status.”34 Eftersom stigmatiseringen utpekar någon som avvikande kan den indirekt 
också bekräfta en annan persons normalitet. Stigmatiseringen gör så att en person som 
vanligtvis skulle ha bemötts av omgivningen utan problem nu istället kommer att bemötas 
med negativt laddad uppmärksamhet genom att ta avstånd ifrån personen, eftersom han nu 
ålagts ett stigma.35 Den stigmatiserade individen har en egenskap som skiljer honom från 
majoriteten av befolkningen och Goffman menar att han då reduceras till en person som är 
utfryst och stämplad. Han blir till sitt stigma.36 
 
Goffman menar att det finns ett dubbelperspektiv inom stigmatisering som ofta glöms bort. 
Dessa perspektiv är misskrediterad och misskreditabel. Misskrediterad innebär att en 
stigmatiserad individ utgår ifrån att omgivningen ser och känner till att han skiljer sig från 
dem, medan misskreditabel syftar till att individen tror att sitt stigma är osynligt för 
omgivningen. Det senare är lättare att dölja än det förstnämnda. 37 Vidare urskiljer Goffman 
tre stycken olika stigman; kroppsligt stigma, karaktärsbefläckat stigma och 
härkomstbetingade stigman. Den typ av stigma som är mest relevant i förhållande till vår 
undersökning är det karaktärsbefläckade stigmat som innebär att en person har tillskrivits ett 
stigma som bl.a. kan syfta till deras förflutna liv eller deras nuvarande karaktärsdrag. Det kan 
gälla alltifrån psykiska funktionshinder, till sexuell läggning eller tidigare kriminalitet. De 
”normala” människorna bygger upp en ideologi som innebär att de vill framhålla sin egen 
överlägsenhet över de avvikande då de anses vara mindre mänskliga.38  
 

Även om vi här tar upp Goffmans stigmateori, vill vi också poängtera att det finns en viss 
kritik mot den. Kritiken visar att det läggs fokus åt fel håll då det oftast pratas om den 
stigmatiserade individens karaktärsdrag istället för att betona maktförhållandet som uppstår 

                                                           
32

 Becker, Howard.S (2006) :Utanför – avvikandets sociologi. Lund: Arkiv Förlag.  s. 22. 
33

 Goffman, Erving Stigma(2003): Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Prisma s. 12. 
34

 ibid. s. 11. 
35

 ibid. s. 13-14. 
36

 ibid. s. 12. 
37

 ibid. s. 13. 
38

 ibid. s. 14. 
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mellan den stigmatiserade och de som stigmatiserar. Maktperspektivet är väsentligt för den 
sociala produktionen av stigma.39 

 

3.3 Stämpling och självbild 
Ann Lundén och Elisabet Näsman har sammanställt och författat antologin 
Stämplingsprocessen. Boken innehåller olika kapitel med texter av skilda författare som på 
olika sätt bidrar till en beskrivning av de utstöttas livssituation och självbild. Även om boken 
i sig inte innehåller någon egen teoretisk ståndpunkt utformad av Lundén och Näsman, så 
lyfter de ändå fram andras teorier och bidrar själva med viktiga tolkningar av det berörda 
ämnet. Vi kommer främst att dra nytta av avsnitten där begreppet självbild behandlas, men 
även texterna där diskussioner om stämpling förekommer. Eftersom våra frågeställningar är 
starkt relaterade till dessa ämnen ser vi denna antologi som ett viktigt och relevant verktyg till 
vår studie.   

3.4 Begreppsprecisering 
Självbild 

När vi skriver om självbild åsyftar vi begreppet så som det används av Ann Lundén och 
Elisabeth Näsman i inledningen av boken stämplingsprocessen. Självbilden kan ses som den 
uppfattning man har om sig själv utifrån andras uppfattningar om din person. Omgivningens 
syn blir en avspegling vari man skapar sin egen självbild. Om man umgås med människor 
som har en positiv uppfattning om dig som person, bildar man också en självbild baserad på 
positiva grunder.40   

Skillnaden mellan stigmatisering och stämpling 

Stigmatisering och stämpling är två begrepp som på många sätt är inflätade i varandra där de 
i de flesta sammanhang finns representerade samtidigt. Den marginella skillnad som finns 
innebär att stämplingen följer av en avvikande handling, medan stigmatisering ofta blir ett 
resultat av detta genom att stämplingen övergår i att inte bara åsyfta handlingen utan även 
personen i sig. Som vi har nämnt i stigmatiseringsavsnittet så blir personen till sitt stigma, 
vilket innebär att det inte längre bara är handlingen som spelar roll utan även personens 
karaktär. 41 

 

3.5 Reflektion 

Eftersom de presenterade teorierna och begreppen är grundläggande för vår studie och 
praktiskt taget utgör utgångspunken för hela forskningen kommer de att användas i analys 

                                                           
39

 Link, Bruce G, Phelan, Jo C (2001): Conceptualizing Stigma. New York: Columbia University. Annu. Rev. 

Sociol. 27:363–85. s. 375. 
40

 Lundén, Ann & Näsman, Elisabeth (1973): Stämplingsprocessen. Stockholm: Prisma s. 13. 
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och resultat för att komma fram till en slutsats till vårt syfte. Vi ämnar tolka dessa begrepp 
och teorier utifrån intervjupersonens perspektiv för att kunna säga något om hur processerna 
påverkar deras liv och självbild.  
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4. Presentation av KRIS - Kriminellas Revansch i Samhället. 
KRIS är en ideell förening som är startad av före detta kriminella och drogmissbrukare som 
främst riktar sig mot att hjälpa och vägleda människor som friges från fängelser. KRIS har en 
policy i vilken de kräver bl.a. drogfrihet, hederlighet, och att medlemmarna inte bedriver 
kriminell verksamhet. Föreningens människosyn är positiv och menar att alla människor har 
en förmåga att förändra sitt liv till det positiva. De bryr sig inte om medlemmarnas förflutna, 
utan intresserar sig endast för vad de vill åstadkomma i framtiden. 42   

                                                           
42

 http://www.kris.a.se/pdf/KRIS_Policy.pdf 2011-12-07 kl 12.18 
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5. Metod 
 
Valet av metod för undersökningen blev den kvalitativa intervjun vars uppgift är att begripa 
världen utifrån intervjupersonens perspektiv. 43 Metoden är relevant för studien då den även 
på ett djupare sätt hjälper till att skildra de fenomen eller processer som intervjupersonen 
upplever påverkar hans möjligheter till ett anpassat liv i samhället. Eftersom vi ur ett 
individperspektiv även undersöker hur intervjupersonen upplever att hans självbild har 
påverkats i förhållande till stigmatisering och stämplingsprocesser, föll sig valet naturligt på 
en form av intervju som innebär djupgående samtal med respondenten eftersom den ger en 
mer ingående förståelse av personens upplevelser och tankar. Den typ av intervju vi använder 
oss av är halvstrukturerad vilket innebär att frågorna är formulerade utifrån ett öppet 
perspektiv där intervjupersonen har chans att reflektera över och utveckla sina svar.44 En 
sådan typ av struktur är till fördel i studien då vi kan generera djupare förståelse för 
individens förutsättningar och livssituation.  

 

5.1 Urval och Avgränsningar 
Vi har inte haft någon inverkan på val av intervjupersoner, men däremot har vi haft vissa 
kriterier. När vi ursprungligen kontaktade KRIS– kriminellas revansch i samhället i Örebro, 
meddelade vi våra tre olika kriterier. Dessa var; män, de skulle vara över 25 år och att 
samtliga skulle ha avtjänat straff inne på anstalt. Eftersom en del av medlemmarna inte var 
tillgängliga på grund av semestrar och andra åtaganden fick vi anpassa oss efter de 
medlemmar som var tillgängliga.  Det innebar att vi fick gå ner i ålder för att ha tillräckligt 
med intervjupersoner. I slutändan blev vår urvalsgrupp män i åldrarna 23 år och uppåt.  

Anledningen till valet av KRIS- medlemmar som mål för undersökningen baserar sig på att 
föreningen har medlemmar som motsvarar vår målgrupp och många av dem har avtjänat ett 
eller flera fängelsestraff. Det handlar även om en tillgänglighetsfaktor då KRIS finns på plats 
här i staden.  

Nästa avgränsning gäller valet av att endast intervjua män vilket bland annat baserar sig på 
det faktum att män är överrepresenterade i fängelser. Skillnader finns även gällande vilka 
typer av brott som begås av män och kvinnor där män oftare begår våldshandlingar. Kvinnors 
brott tenderar att vara mildare.45 Utifrån detta antar vi att män är de som representerar den 
grupp som kan råka ut för den största delen av stigmatisering. Den tanken kommer sig också 
av studier som har visat att kvinnor som bryter mot lagen blir behandlade ur ett annat 
perspektiv än vad männen blir. Detta benämns som ”könskontraktet” vilket är ett tyst 
kontrakt mellan de båda könen som innebär att se mellan fingrarna och utgå ifrån att kvinnor 
                                                           
43
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17. 
44

 Halvorsen, Knut (2009): Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. s. 85. 
45

 Giddens, Anthony (2007): Sociology. Lund: Studentlitteratur. s. 602 



15 

 

ibland beter sig tanklöst eller lättvindigt. Där inryms också tanken att kvinnor är försvarslösa 
och i behov av skydd.46   

 

5.2 Tillvägagångssätt 
Vi började med att göra ett besök hos KRIS där vi presenterade oss och berättade om vår 
kommande C-uppsats. De ställde sig positivt till vår förfrågan om vi kunde få tillgång till 
medlemmar för personliga intervjuer. Vi fick då en kontaktperson som skulle organisera 
kring frivilliga medlemmar som ville ställa upp på intervjuer. Nästa steg blev att bestämma 
tid och datum för dessa intervjuer vilket gjordes i samråd med kontaktpersonen och de 
frivilliga. I samband med detta delade vi även ut informationsblad där vi informerade om vårt 
projekt och delgav vissa etiska och praktiska aspekter. (Se bilaga 1) Vidare förhöll vi oss helt 
till deras rutiner vilket innebar att vi anpassade vår intervjuvecka i största möjliga mån till 
medlemmarnas schema.  

 

5.3 Intervjuerna 
Intervjuerna gjordes i KRIS lokaler här i Örebro. Till vår hjälp hade vi två stycken mp3-
spelare för att kunna spela in och dokumentera det som sades. Valet av två 
inspelningsapparater gjordes för att säkra materialet om någon av dem skulle sluta fungera. 
Direkt efter varje intervju överfördes inspelningen till en dator och ett USB- minne som en 
säkerhetsåtgärd. Innan vi formulerade intervjuguiden bestämde vi oss för att dela upp 
potentiella frågor i olika block, där vi döpte dem till: bakgrundsfakta, innan fängelse, 
fängelseperioden och efter fängelset. De tre första blocken innehöll halvstrukturerade frågor 
som gav individen utrymme att förklara och utveckla sina svar. I det sista blocket ställde vi 
frågor som till karaktären är mer ingående och direkta, vilket innebär att de har en direkt 
koppling till vårt syfte och vår problemformulering.  

Intervjuer var djupgående och tog cirka en, till en och en halv timme var. Efter 
genomförandet av de sex intervjuerna delade vi upp arbetsbördan på tre intervjuer var som vi 
sedan transkriberade. Först valde vi att i transkriberingarna återge exakta ordval och att även 
indikera när någon skrattar, suckar eller avbryter. Detta upptäckte vi blev en svårighet för 
sammanhanget av texten och den efterföljande analysen. Därför valde vi att i de senare 
transkriberingarna utesluta bekräftelsekommentarer så som ”Jaha, mmm, ehm, hum” osv. för 
att intervjupersonens redogörelse skulle bli så sammanhängande som möjligt, vilket 
underlättade väsentligt för analysen. Eftersom vi har valt att fokusera på intervjupersonens 
berättelse, har vi valt att inte delge kroppsspråk eller andra muntliga ljud som de deltagande 
uttrycker i form av skratt eller suckar.  

En annan aspekt som ligger till grund för vårt sätt att transkribera är av etiska skäl och syftar 
till att en direkt återspegling av intervjupersonens ord skulle kunna upplevas som pinsamt 
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eller obehagligt för honom då han kan ha sämre kunskaper i språket. Dock kan det uppstå 
vissa risker med att inte exakt återge det intervjupersonen berättat, vilket kan uppfattas som 
att man omkonstruerar individen i sig, men eftersom vi inte har modifierat intervjupersonens 
talspråk, utan endast muntliga ljud, har vi gjort vårt bästa för att detta inte ska ske. 47 De 
medverkande har inte fått ta del av de färdigställda transkriberingarna, men om förfrågan 
skulle uppstå skulle vi självklart ordna det. Ett problem som uppkom under 
transkriberingsprocessen var en sämre ljudkvalité på några av inspelningarna. Trots hörslinga 
och högsta volym har vi ibland haft svårigheter att höra vissa meningar eller ord som 
intervjupersonen säger. Det har inte påverkat analysen nämnvärt då vi utgår ifrån en 
helhetstolkning av det genererade materialet.  

 

5.3.1 Intervjufrågor 
I utformandet av intervjufrågorna utgick vi ifrån både Erving Goffmans stigmateori och 
Howard Beckers stämplingsteori eftersom stämplings- och stigmatiseringsprocesser utgör 
kärnan i våra frågeställningar. Även om vi under intervjuerna ställde alla frågor i 
intervjuguiden, har vi i analysen endast kommit att använda oss av ca två tredjedelar av 
frågorna. Det beror på att många av dessa i efterhand inte visade sig ge oss den informationen 
vi var ute efter, men också för att de ursprungliga frågeställningarna har utvecklats. En del av 
frågorna blev därför mer relevanta än andra. De delar av intervjuguiden som har fallit bort är 
framför allt ”innan fängelse” och några frågor ur delen ”fängelseperioden”. Resterande frågor 
har genererat givande empiri.   

 

5.4 Epistemologisk utgångspunkt 
Studien tar utgångspunkt i hermeneutiken där grundsynen innebär att tolka fenomen och 
finna mening i dessa. När vi tolkar gör vi det aldrig förutsättningslöst, utan har alltid med oss 
en viss förförståelse in i analysprocessen. Detta är ett av de grundläggande villkoren för att 
överhuvudtaget kunna skapa mening och förståelse.48 Då vi tagit del av tidigare forskning 
gjord på avvikare och stigmatisering är vår egen förförståelse grundad i tanken om att 
stämpling och stigmatisering kan påverka individers möjligheter till att komma in i en 
samhällelig gemenskap och accepteras som individer utan ett stigma. Under 
tolkningsprocessen av ett fenomen måste vi ha vissa idéer kring hur vi ska titta på fenomenet 
för att kunna skapa en punkt dit uppmärksamheten ska riktas. Utan detta skulle vi inte kunna 
avgöra vad som bör fokuseras på. 49 Eftersom vi har tagit del av andra individers tolkningar 
av sin verklighet innebär det att vi i vår tur måste tolka deras tolkningar, vilket kallas för den 
dubbla hermeneutiken. Vi måste alltså förhålla oss till individernas egen förståelse av både 
sig själva och andra aktörer i den sociala världen.50 Detta innebär att vi kan försöka tolka 
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deras upplevelser av hur stämpling och stigmatiseringsprocesser har påverkat dem i 
interaktion med andra individer.  

I analysen har vi att tagit den hermeneutiska cirkeln till hjälp vilket är ett av de viktigaste 
begreppen inom hermeneutiken och påvisar förbindelser mellan det som ska tolkas, 
förförståelsen och kontexten vari tolkningen ska göras. Generellt sett innebär den 
hermeneutiska cirkeln att fenomenet tolkas i både delar och helheter där dessa båda 
kompletterar varandra. För att kunna tolka delar måste man även tolka helheten och tvärtom, 
vilket resulterar i ett cirkelmönster där även kontexten och vår förförståelse utgör viktiga 
komponenter.51  

 

5.5 Analysförfarandet 
Inför analysen kände behov av att skapa en helhetsbild av materialet vilket resulterade i att vi 
valde att kategorisera våra transkriberingar. Vi tog därför del av Kvales helhetsanalys där han 
just förklarar att man vid genomgång av transkriberingarna kan bilda sig en 
helhetsuppfattning genom att systematiskt lyfta fram olika situationer och citat som ger en 
god skildring av de huvudsakliga dragen. Han nämner även att det finns vissa risker med att 
bara förhålla sig till helhetsanalysen då viktiga komplexa delar av texten och 
variationsrikedomen som kan påvisa sociala fenomen kan falla bort. Därför valde vi enligt 
Kvales rekommendation att kombinera helhetsanalys med delanalys för att se återkommande 
teman och skapa mönster.52 För att åstadkomma detta började vi med att läsa texten och 
löpande markera relevanta ord och teman som vi sedan kopplade till frågeställningarna och 
de teoretiska utgångspunkterna.  

 

5.6 Etiska reflektioner 
Vi har utgått från de forskningsetiska reglerna skapade av Humanistisk 
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet där det framför allt har varit viktigt för oss att 
intervjupersonerna var informerade om att medverkan i projektet är helt på frivillig basis. De 
kan välja att avbryta själva intervjun när som helst och de medverkande har också informerats 
om att deras svar och informationen de ger kommer att behandlas konfidentiellt och enbart i 
undersökningssyfte. Intervjupersonernas riktiga namn är i transkriberingarna fingerade och 
åldern har modifierats för att inte röja identiteten.53 

De etiska principerna informerade vi intervjupersonerna om dels via ett tidigare utsänt 
informationsblad (se bilaga 2), och dels genom att inför varje intervju återigen muntligen 
redogöra för de etiska aspekterna.  Det är också viktigt att reflektera över vilken påverkan vi 
som intervjupersoner kan ha på de medverkande. Eftersom vi behandlar ett känsligt ämne där 
vi ställer frågor som syftar till intervjupersonens förflutna och kriminella bakgrund, är det av 
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betydelse att vi skapar ett förtroende i intervjusituationen. En förtrolig relation mellan 
intervjuare och intervjuperson är alltid att föredra, men det bör hållas i åtanke att det i en 
sådan situation också kan uppstå andra dilemman. Det goda förtroendet kan i sig bidra till att 
intervjupersonen avslöjar mer privata saker än vad vi som intervjuare räknat med vilket kan 
problematisera de etiska aspekterna av studien.54 I vissa intervjuer anser vi oss ha fått ta del 
av sådan information, men vi kommer inte att använda oss av detta i studien.  

 

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet står för om det insamlade materialet och efterföljande slutsats är sanningsenligt och 
korrekt i förhållande till den rådande verkligheten.55 För att säkerhetsställa detta kan man på 
ett kritiskt sätt granska validiteten. Det finns två typer av validitet; intern och extern. Intern 
validitet åsyftar till om de genererade resultaten kan tolkas som korrekta och sanningsenliga. 
Extern validitet handlar om till vilken grad resultaten kan generaliseras till andra 
populationer.56 Eftersom vi endast har sex stycken intervjupersoner kommer det inte vara 
möjligt att generalisera resultatet till andra populationer som inte har medverkat i 
undersökningen. För att testa den interna validiteten kan man återkoppla med 
intervjupersonerna genom att t.ex. lämna över de färdiganalyserade transkriberingarna till 
respondenten för att säkerhetsställa att resultatet stämmer överens med deras egen 
uppfattning om sig själva. Detta har vi dock inte haft möjlighet att göra eftersom tiden har 
varit knapp vilket gör att vi inser att validiteten kan ifrågasättas. 

När det gäller reliabiliteten är det bland annat viktigt att tänka på vilka effekter intervjuarna 
har på sina intervjupersoner. I vårt fall bör vi reflektera över om vi har haft någon form av 
påverkan eller inverkan på de medverkandes svar, eller sätt att agera under intervjun. Vi 
upptäckte att de tre yngre deltagarna visade en aning mer nervositet än de äldre, samt att det 
blev en annan stämning som präglades av mer skratt och ungdomlig jargong under hela 
intervjun. Detta tror vi kan bero på att vi själva är i liknande ålder som dessa unga 
intervjupersoner, men även på grund av att vi som intervjuare kände ett visst ansvar att 
underlätta för dem och bekräfta dem i intervjun. Vidare finns det en kontexteffekt, vilket 
innebär att platsen har en viss betydelse för reliabiliteten.57 Eftersom vi genomförde 
intervjuerna i KRIS- lokaler som deltagarna känner sig bekväma med, kan våra resultat ha 
påverkats positivt genom att de har känt sig avslappnade och därför fick en känsla av trygghet 
och förtroende för oss som intervjuare. 
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6. Analys och Resultat 
Denna del kommer att inledas med presentation av intervjupersonerna för att kunna få en 
uppfattning om deras person. Allt eftersom vi presenterar resultaten kommer vi även att 
integrera en analys av vårt material. Detta för att stegvis kunna följa analysens utveckling och 
skapa en röd tråd. Till hjälp kommer vi att använda oss av den ovan presenterade tidigare 
forskningen samt våra teoretiska utgångspunkter för att kunna upptäcka nya fenomen och 
processer.  

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 
”Lars” är i 30-års åldern och är på utsluss.58 Enligt honom själv hade han en normal och trygg 
uppväxt. Som yngre beskriver han sig som framfusig och busig, men att kriminaliteten kom 
senare i livet. Hans första kontakt med polisen skedde som 13-åring. Han har även ett tidigare 
missbruk.  

”Robert” är i 40-års åldern och är i nuläget på vårdvistelse.59 Som barn växte han upp i ett 
problemfyllt hem, där missbruk var vanligt förekommande. Han beskriver sin skoltid som 
mycket svår och ungdomen kantades av ungdomsvård och LVU-placeringar.60 Han har 
missbrukat hela sitt liv, fram till för 10 månader sedan. Robert har en tidig ADHD- diagnos 
vilket har präglat hans liv, men idag beskriver han sig som en mycket lugn person.  

”Anders” är i 30-års åldern och kommer även han ifrån en missbrukarbakgrund. Han 
beskriver sin uppväxt som tuff, där hans enda känsla av familj var med personer på gatan. 
Anders var som yngre mycket kall och aggressiv, men har idag lärt sig att hantera sina 
känslor. Känner sig idag mycket glad och tillfreds med livet, då han numera är drogfri. 

” Karl” är i 60-års åldern som kommer från en familj där missbruk inte har förekommit, men 
det var en otrygg miljö som han upplevde var mycket stökig. Som barn och ungdom kantades 
hans liv av fosterhemsplaceringar, behandlingshem, och även en tid på ungdomsfängelse. 
Första gången Karl kom i kontakt med polisen var han sju år. Idag beskriver han sig som 
lugnare och fortsätter att jobba med sig själv.  

”Magnus” är i 25-års åldern och har ett tidigare missbruk. Han är uppväxt i ett 
missbrukarhem, och första kontakten med polis skedde i 13-års åldern. Magnus har tidvis 
varit fosterhemsplacerad. I dag jobbar han fortfarande med sig själv och ser ljust på 
framtiden.  
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”Peter” är i 60-årsåldern och har genom hela livet fram tills för tre år sedan varit missbrukare. 
Han beskriver sin uppväxt som ganska bra trots att det var stökigt. Problemen började i 
senare skolåren då han som 14-åring började missbruka. Det var även då han kom i kontakt 
med polisen för första gången. Idag är han nöjd med livet och ser fram emot att få hjälpa 
människor med likartade problem.  

 

6.2 Att bli igenkänd och stämplad  
Vi ställde frågan om hur våra intervjupersoner har blivit bemötta av bland annat myndigheter, 
rättsväsende och omgivning. Tre av våra intervjupersoner uttrycker att de saknar förtroende 
för det svenska rättsväsendet och att de blivit bemötta med en viss nonchalans i samband med 
rättsprocesser. Robert berättar att det är vanligt att bli igenkänd av bland annat åklagare och 
polis i en liten stad som Örebro och att rättssäkerheten fungerar bättre i en större stad vilket 
citatet nedan vittnar om. 

(…) I Stockholm (…) finns ju så mycket åklagare, så mycket advokater och grejer och 
advokater och åklagare inte lever i långhalm med varandra heller eller kliar varandras ryggar. I 
Örebro så kan dom ju hålla på och göra upp dealar sinsemellan och dom sitter ju på 
Slottskällaren och krökar och sitter sen och kacklar. Så där kommer sekretessen oftast i kläm 
också skulle jag tro. (Robert) 

I Roberts citat kan vi tolka ett uttryck av misstro inför domstolsväsendet i mindre städer och 
att i större städer som t.ex. Stockholm skulle det förmodligen gå till på ett annat sätt. Han 
bekräftar detta i ytterligare ett citat: 

Jag får ju väldigt märkliga domar dårå (…) när jag begått samma brott i stort sett och jag varit i 
Stockholm så har jag, har det blivit, straffet har blivit halverat (…) det är en lite mindre stad där 
ju mer känner dom igen en. Och så är det ju bara. Dom suckar nästan när man kommer in. 
(Robert)  

Utifrån Roberts citat kan vi utläsa att han upplever sig få konstiga domar i en mindre stad 
som Örebro och att åklagare och advokater har en närmare relation som skulle kunna ha till 
följd att sekretessen kommer i kläm och påverkar hans domar. Utifrån detta tolkar vi att han 
blir mer stigmatiserad på en mindre ort där han lättare blir igenkänd. Enligt Näsman och 
Lundén är stämplingen från myndigheter det som till största delen utgör en avgörande 
konsekvens för individers levnadsförhållanden.61 De förklarar att en tjänstemans 
huvudsakliga uppgift är att tillgodose sin status och upprätthålla den inom organisationen 
genom att skapa en balans till sina arbetskamrater. Detta kan vara svårt att göra genom att se 
till sin klients bästa då han strävar efter att arbetsresultaten ska vara så högproducerade som 
möjligt. I sin tur kan det få stora konsekvenser för resurssvaga personer som går igenom en 
rättsprocess.62 I Roberts fall skulle det kunna innebära att åklagaren möjligen enbart bryr sig 
om att ha så många fällande domar som möjligt och därför kanske helt avfärdar Robert som 
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individ och endast ser till hans förflutna och dömer därefter. Robert reduceras därmed till ett 
stigma som grundar sig i ett förflutet där han från början har blivit stämplad som kriminell 
och avvikare. Robert har nu, som vi nämnde i teoriavsnittet, ett karaktärsbefläckat stigma 
som har skapats ur hans tidigare beteende. Detta har i sin tur bidragit till att hans person 
likställs med eller utgörs av dessa handlingar.  
 
Även Anders uttrycker att han ibland talar med poliser som känner igen honom sedan 
tidigare. Även om han inte längre är kriminell så upplever han en känsla av att alltid vara 
utpekad som kriminell i deras ögon.  

(...) eftersom jag tror dom aldrig kommer tro på mig. Det är deras jobb. För dom är det alltid 
nån misstänkt och så. (Anders) 

Även Peter berättar att polisen fortfarande stoppar honom i tid och otid eftersom de tvivlar på 
att han idag försöker leva hederligt. Han beskriver en händelse där han blev stoppad av 
polisen utan anledning. 

Och då vart jag lite trött på dom så jag sa ”va fan, nu får ni väl ta och lägga av”, sa jag. ”Jag har 
börjat tröttna på det här, har ni inte fattat att jag har lagt av”? Ja då, säger den ena polisen, ”asså 
en kille som du som har hållit på hela livet, varför skulle vi tro på att du har lagt av, du kommer 
aldrig att lägga av”. (Peter) 

När det gäller Anders och Peters citat, tolkar vi det som att de är fast i ett maskineri där polis 
och myndigheter till varje pris försöker upprätthålla sin maktutövning. Detta bekräftas av den 
tidigare forskningen av Howard Becker som menar att en avvikande handling måste 
kontrolleras genom myndigheters maktutövning. Trots att intervjupersonerna i citaten inte har 
uppfört sig på ett avvikande sätt, så ser polisen dem fortfarande som avvikande personer. För 
att förebygga framtida händelser, avser de att kontrollera ett sådant beteende genom 
maktutövning. Detta skulle kunna tolkas som en stämpling av polisen och oavsett om de har 
lämnat den kriminella karriären så är de ändå utpekade som avvikare. En sådan stämpling kan 
innebära att intervjupersonerna får svårigheter att bevisa för omgivningen och speciellt för 
auktoriteter och myndigheter att de numera väljer en annan bana. Om ingen vågar tro på att 
de vill förändra sitt liv finns möjligheten att epitetet som avvikare tar längre tid att göra sig av 
med.  

Sammanfattningsvis tolkar vi ovanstående som att det förekommer en stigmatisering och 
stämpling från vissa myndigheter, vilket i detta fall gäller domstols- och polisväsendet. 
Eftersom vi tidigare nämnt att stämpling från myndigheter kan ha stor inverkan på en persons 
levnadsförhållanden är detta av betydelse för både Peters och Anders framtida möjligheter till 
ett normaliserat umgänge med icke-avvikande medmänniskor.  
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6.3 Rolltagande och självbild.  
I materialet upptäcker vi att flera av intervjupersonerna uttrycker svårigheter att växla mellan 
olika roller, och att de främst haft rollerna ”missbrukare” och ”kriminell” att välja på. 
Rolltagande kan definieras genom att t.ex. kunna växla mellan att samtidigt vara en god vän, 
en familjefar, en son, en bror, en arbetstagare, en kärlekspartner eller något annat.63  Vissa av 
intervjupersonerna uppger att de varit mycket ensamma under sin kriminella bana vilket 
skulle kunna tolkas som ett misslyckande av att upprätthålla flera roller samtidigt. Detta ser 
vi exempel på i Peters citat om att samtidigt hantera en kriminell karriär och en 
familjerelation.  

Mina flickvänner dom har inte kunnat hantera det så bra och det klandrar inte jag dom för. 
(Peter) 

(…) folk har ju oroat sig väldigt och tyckt att det här har varit jobbigt. Och jobbigt för barna, en 
pappa som sitter i fängelse så. (Peter) 

Här kan vi se att Peters roll som pappa och partner har fått stå tillbaka då rollen som kriminell 
har varit dominerande och tagit överhanden. Detta påvisar att Peter inte har många roller att 
välja mellan vilket vi också ser bevis på hos våra andra intervjupersoner då de uppger att det 
kriminella livet har tagit allt för stor plats, men även missbruket har gjort så att familj, vänner 
och andra viktiga saker i livet har fått stå tillbaka. 

Något som också kan appliceras till analysen är den självbekräftande självbildsfunktionen 
som syftar till vikten av att hellre ha en negativ självbild än att inte ha någon alls.64 En av 
våra intervjupersoner uttrycker sig såhär: 

Asså det är ju jobbigt, för jag faller gärna tillbaka till den där rollen också, för det är ju nånting 
som jag gillar med det där också liksom, fast ändå inte, förstår du? (Lars)  

Vi tolkar citatet som att Lars ibland har svårt för att stå emot att falla tillbaka i den roll som 
hans gamla umgängeskrets tidigare tillskrivit honom. Som vi nämnde tidigare menar 
Bergström att de flesta människor ser det som bättre att få negativa intryck och därigenom 
skapa sig en självbild än att inte ha någon självbild alls. Behovet av att få sin självbild 
bekräftad gör att vi kan gå så långt som att vilja ha negativa influenser för självbilden 
eftersom vi vill ha en bild av oss själva att kunna utgå ifrån och samtidigt förhålla oss till 
omvärlden. Detta innebär att man eftersträvar ett umgänge som uppfattar oss så som vi själva 
gör. Därför är det vanligt att avvikare söker sig till andra avvikare eftersom de bekräftar deras 
självbild.65  
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6.4 Rolltagande och anpassningsmöjligheter 
En av stämplingseffekterna kan innebära att dessa individer drivs tillbaka eller djupare in i 
den kriminella rollen eftersom de inte får lov att utveckla nya roller i gemenskap med andra 
icke-stämplade.66 Detta skulle kunna bidra till att individer som frigivs ifrån fängelse blir 
begränsade i sina möjligheter till att skapa sig ett anpassat och integrerat liv i samhället. I 
detta sammanhang upptäcker vi en motsättning där vi har sett att intervjupersonerna medvetet 
uttrycker ett avståndstagande från personer som inte har samma referensramar som de själva 
har. De beskriver att de endast intresserar sig för att umgås och inspireras av personer som 
befunnit sig i deras sits och som det gått bra för, alltså före detta kriminella, och poängterar 
att de har mycket lite gemensamt med ”vanliga” människor. Kaka söker maka är ett 
vedertaget uttryck bland de medverkande.  

(…) jag kan ju känna ett främlingskap, jag känner inte den samhörigheten med en snickare som 
jag gör med Olle och Kalle eller nån här på föreningen. Å det är ju inte så konstigt egentligen, 
han har en helt annan bakgrund, han har helt andra referensramar än vad jag har, så människor 
som har suttit och varit inne på missbruk länge, för dom är det en lång resa. (Karl) 

(…) kaka söker maka. Jag menar jag har ju väldigt lite gemensamt med landshövdingen till 
exempel, eller ja, det vet jag ju inte men jaa, alltså nej, men jag e, det är ju så man söker sig till 
likasinnade och det här är likasinnade som det går jävligt bra för som sköter sig och såhär va 
och som jag känner det att det är människor som jag kan ha utbyte utav. Resterande är ganska 
ointressanta liksom. (Robert) 

I dessa citat ser vi att båda männen uttrycker ett visst främlingskap med ”de andra” och hellre 
identifierar sig med personer som är likasinnade. Våra intervjupersoner ger uttryck för ett 
ointresse att interagera eller umgås med människor som inte har deras erfarenheter och 
bakgrund. Vi upptäcker att det förekommer förutfattade meningar åt båda hållen och att 
fördomarna mot den andra gruppen existerar ömsesidigt. Däremot sker ingen stigmatisering 
och stämpling från avvikarnas sida gentemot den icke-avvikande gruppen vilket är en 
väsentlig skillnad då de inte verkar lägga någon nedvärderande värdering vid dem som grupp. 
Intervjupersonernas ointresse för andra som inte varit i deras situation får oss att fundera 
kring varför icke-avvikarna, eller människor utan deras bakgrund, i deras ögon inte är 
personer de kan ha utbyte och inspireras av. Vi uppfattar att det på något vis uppstår motpoler 
som vi tolkar utifrån en ”vi och dem” känsla. När människor har en ”vi och dem” 
uppfattning, kan fördomar och avståndstagande stärkas från båda sidor och resultera i att 
ingen av dem gör försök till att förbättra den sociala situationen.  
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6.5 Det självvalda utanförskapet? 
Fyra av de medverkande uppgav att de ser samhället som något i grunden bra, medan två 
stycken framhävde att samhället är något väldigt komplext och orättvist. Det framkom även 
att några av intervjupersonerna uttryckte att de medvetet valt att leva ett liv utanför samhället. 
I det förra avsnittet presenterade vi de få roller som den ex-kriminella individen har till 
förfogande och att samspel med andra människor är väsentligt för att kunna utveckla nya 
roller. Vi har upptäckt två olika aspekter av denna rollproblematik. Å ena sidan är det som vi 
nämnde tidigare att stämplingen innebär uteslutning från omgivningen och dess negativa 
inverkan på en individs utveckling av roller, men å andra sidan kan vi i vår empiri urskilja att 
de uttrycker ett medvetet avståndstagande från att vara delaktiga i samhället och i det sociala 
samspelet. Detta ser vi exempel på i Peters och Lars citat nedan.  

Jag har ju valt ett liv utanför samhället och då, ja. ( Peter) 

Jag har ju valt att leva ett annorlunda liv å sådär (…) Å då så har jag valt liksom att vara utanför 
så (Lars) 

Här ser vi tydligt att Peter och Lars är medvetna om att de valt ett liv som inte går i enlighet 
med samhällets normer. Vi tolkar det som att Peter och Lars har gjort ett visst livsstilsval som 
skulle kunna innebära att de inte alltid kan se de långsiktiga konsekvenserna som det kan 
frambringa genom att de väljer att stå utanför samhället. Dessa konsekvenser kan möjligtvis 
bidra till att en individs möjligheter till ett sunt liv i relation till andra människor hotas och 
försvårar en anpassningsprocess. Även om Lars och Peter uttrycker ett medvetet utanförskap 
skulle intervjupersonernas skildringar också skulle kunna tolkas som en försvarsmekanism, 
för att undgå stämpling.  

Även om viljan och möjligheten till interaktion skulle finnas från intervjupersonernas sida så 
kan intryck av omgivningen riskera att baseras på negativitet eftersom medmänniskorna har 
en tendens att stämpla avvikare. Vi tolkar deras eventuella självvalda utanförskap som ett 
skydd mot den stigmatisering som de möjligtvis är medvetna om. Det verkar lättare för 
avvikarna att själva sätta gränser istället för att bli begränsade och nedvärderade av andra. Vi 
liknar det vid en självbevarelsedrift där intervjupersonerna kanske vill få det att verka som 
valet att avskärma sig från andra människor grundar sig i deras motvilja, istället för andras 
motvilja till att släppa in dem i gemenskapen. Detta bekräftas även av Bertil Lundberg som 
menar att avskärmning av det sociala livet kan vara ett medvet val för att undgå 
omgivningens kränkande reaktioner.67 
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6.6 Mellan två världar  
Under bearbetningen av vår empiri upptäcktes en viktig gemensam nämnare i de 
medverkandes berättelser. När en person väljer att gå vidare med ett liv fritt från kriminalitet 
kan det uppstå motsättningar i mötet med nya människor. Även om våra intervjupersoner 
uttrycker att de inte bryr sig om vad andra anser om dem, så framgår det ändå av vissa 
skildringar att problem i nära relationer kan uppstå och ändå ha en viss påverkan på personen. 
Detta kan ske i samband med möten med t.ex. svärföräldrar, arbetskamrater, släktingar och 
andra personer i ens omedelbara närhet. Dessa kan kallas för signifikanta andra vilket Lundén 
och Näsman tar upp när de beskriver personer som ska stå den avvikande individen närmast 
och inge den en positiv självbild. Dock kan de signifikanta andra i slutändan ansluta sig till 
omgivningens syn på avvikaren och även de stämpla denne. Oftast försöker närstående att stå 
emot trycket av stämplingen utifrån, men i de fall där de tar del i en sådan process kan det få 
allvarliga följder för individens självbild. 68 Peter beskriver hur hans svärföräldrar tills för två 
år sedan har haft svårigheter att acceptera honom och i det närmaste frusit ut honom från 
släkten. 

Jag ser när min sambo som jag träffade för två och ett halvt år sedan, jag har ju varit utfryst av 
hela hennes släkt tills för bara några månader sedan. Bara för den jag är. Eller har varit. (Peter) 

Vidare förklarar Peter att han har kunnat hantera och förstå detta, men att det har varit värre 
för hans sambo. Han upplever att han hela tiden har fått ha tålamod när det gäller hans 
sambos släkts uppfattningar om honom genom att visa dem att han ”är bättre än så” som han 
själv uttrycker det. Peter får liksom vissa andra av våra intervjupersoner kämpa för att 
övertyga omgivningen om att de faktiskt vill lägga kriminaliteten bakom sig. De uppger att 
vänner, familj och andra personer i närheten inte tror på att de har lämnat det förflutna. Peter 
säger såhär om sin nya riktning i livet: 

Mina gamla kompisar och sådär, tror fortfarande att det är en del av den stora planen, att ja, när 
ska du dra igång igen? När kommer du ner? (Peter) 

Även Magnus skildrar något liknande när han berättar om sina gamla vänners reaktioner på 
hans nya livsstil: 

(…) mina gamla vänner som jag hade innan, dom tycker att jag är skyldig dom att göra massa 
saker, sen när jag träffar dom, dom fråga ju om jag ville vara med och göra nånting, och när jag 
säger nej då är jag en riktig idiot och det är det ena och det andra liksom(…) (Magnus) 

Här ser vi något som tyder på att det inte bara är utfrysning och stämpling från nya 
bekantskaper utan också ifrån den gamla umgängeskretsen. Detta tolkar vi som en 
problematik då stämplingen sker från två olika håll vilket kan ge intryck av att den stämplade 
personen är fast mellan två världar. Även om alla medverkande intervjupersoner tydligt tar 
avstånd från sitt gamla liv och det umgänget, så skulle många av dem ändå inte vara 
välkomna om de så hade velat. Eftersom misstron är liten från båda hållen får 
intervjupersonerna ständigt kämpa för att övertyga dem om att de menar allvar med sitt nya 
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liv vilket kan skapa ett mellanrum där de är fast mellan två världar. Om de aldrig blir 
accepterade eller betrodda kan det bli svårt att utvecklas och ta sig ur den positionen.   

 Peter beskriver hur hans gamla vänner reagerar på hans nya livsstil: 

Så nu plötsligt har dom slutat ringa. Jag märker, jag träffade min bästa kompis fru ganska ofta 
på hennes jobb (…) Vi pratar alltid men hon hälsar aldrig från någon av dom andra så jag 
förstår att nu är jag ute i kylan (Peter) 

Även Anders beskriver att de gamla kompisarna har liknande problem med hans nyfunna 
livsstil: 

Dom är snea på mig (…) jaa, eller avundsjuka eftersom jag klarade mig bättre än vad dom gör. 
Dom springer efter, plockar resterna nu. (Anders) 

Som vi ser i Anders och Peters citat så framgår det att deras före detta umgänge nedvärderar 
och fryser ut dem eftersom de inte längre väljer att ha den livsstilen. Ett sådant förlopp 
bekräftas även av Goffman som menar att om man vänder sin grupp ryggen anses personen 
vara ”feg och dum”.69 

 

6.7 Självstämpling 
Tydligt genomgående bland några av intervjupersonernas redogörelser är att de ibland 
upplevt sig uttittade eller utpekade av omgivningen. Karl beskriver följande: 

(…) jag har ofta, och många med mig bär med oss, det är skam å skuldkänslor, så att liksom 
man straffar sig själv, man ser på sig själv å tror att andra ser på en själv som jag gör. Man har 
en förutfattad mening om att folk, bara för att jag är tatuerad å ärren runt ansiktet å, det är dina 
nojor, mina nojor. (Karl) 

Här kan vi utläsa att Karl bär på en viss form av skam och skuldkänslor som gör att han tror 
att andra uppfattar honom så som han själv upplever sig. Han syftar också till sina fysiska 
karaktärsdrag och tror att folk dömer honom därefter. Han inser dock att det bara är hans 
egen osäkerhet som spelar in, och att det inte nödvändigtvis reflekterar hur andra känner inför 
honom. En liknande redogörelse fick vi när Magnus fick frågan om han upplever att 
människor kan vara fördömande och se honom som en annorlunda människa. Han berättar 
följande: 

Ehh asså jag har ju varit lite paranoid så jag får ju för mig det ibland så är det ju alltså, men jag 
bara tror att det är mina tankar som spökar och sådär. Sen så det e ju väl att det återspeglar sig i 
andra människor asså, när man blir lite osäker och sådär, så e det ju, förutom det så vet jag inte 
asså. (Magnus) 

Även här uppfattar vi att Magnus kan uppleva någon form av osäkerhet som gör att han tror 
sig vara utpekad som annorlunda. Han tror också att den osäkerheten möjligtvis kan 
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återspeglas i människorna han möter och att det är den responsen han märker av. Till sist har 
vi Robert som berättar om följande situation: 

Ja det är klart, jag har haft min panikångest och grejer och det här att gå på en buss och att alla 
ska se rakt igenom mig. Rädd att bli sedd helt enkelt. Man går på bussen och man tycker alla 
tittar på en och svetten börjar rinna och hjärtat börjar ”prrrr”, sådär, det är liksom, det har ju 
nånting med skam för det man pysslar med och för det man har gjort. Det är ju det det hänger 
på. (Robert) 

Robert beskriver att han kunde uppleva en rädsla för att bli sedd i offentliga situationer då 
han upplevde att människor kunde se rätt igenom honom. Han lägger även till att rädslan är 
ett resultat av att han själv är medveten om och skäms över sina gärningar. Senare utvecklar 
Robert sin tidigare redogörelse och säger: 

(…) men det är ens egna skamkänslor som styrde där. Förmodligen så tittar dom på vem som 
går på bussen bara. Sen att jag kände mig uttittad och kände mig skitig det hade ju med vad jag 
pysslar med å göra. (Robert)  

Här bekräftar han att det är hans egna föreställningar som ligger till grund för hans reaktion 
och rädsla. Alla tre intervjupersoners upplevelser kopplar vi till begreppet självstämpling som 
Lundén och Näsman likställer med att avvikaren upplever sig själv som misslyckad i form av 
en negativ självbild, som t.ex. kan få depression till följd. Självstämplingen tar sin grund i att 
både Robert, Magnus och Lars vid tidigare tillfällen i samspel med andra människor och 
instanser i samhället har blivit stämplade och på så vis tagit åt sig den stämplingen.70  

Självstämplingen kan relateras till ett begrepp som vi nämnt tidigare som introducerats av 
Goffman – misskrediterad. När en individ är misskrediterad tror han sig precis som Robert, 
Magnus och Lars, vara medveten om att andra ser hans misskrediterande egenskap. 
Intervjupersonernas förhållningssätt till sitt stigma varierar beroende på hur synligt de 
uppfattar att det är för omgivningen. Som i intervjupersonernas fall kan stigmatiserade 
personer vid möten med andra icke-stigmatiserade känna sig osäkra i situationen.71 När en 
person stigmatiseras av omgivningen förflyttas han till en lägre social status som kan ha 
negativa effekter på individens värdering av sig själv. Enligt Goffman bedömer den 
stigmatiserade personen sig själv i olika faser vari individen applicerar andras uppfattningar 
om hur en stigmatiserad person skall vara.72 Detta är något vi ser tydligt i intervjupersonernas 
skildringar av tidigare möten med andra människor och i situationer där de känt sig osäkra, 
men både Robert, Magnus och Lars kan idag se tillbaka och vara medvetna om att deras 
upplevelser baserades på den egna uppfattningen om stigmat.  
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7. Diskussion och slutsatser 
För att lättare förstå kommande slutdiskussion vill vi först återkoppla till syftet vilket var att 
ta reda på hur före detta kriminella män upplever att stämplingsprocesser och stigmatisering 
påverkar deras möjligheter till ett anpassat liv i samhället. Det var även av intresse att ta reda 
på deras upplevelser av hur självbilden har påverkats i samband med sådana processer och i 
så fall hur. Här tänker vi först och främst försöka besvara våra frågeställningar genom att 
sammanställa de viktigaste slutsatserna som analysen har bidragit med.  

 

Frågeställning 1 

I relation till vår första frågeställning – ”Hur upplever före detta kriminella män att 
stigmatisering och stämplingsprocesser påverkar möjligheterna till ett återanpassat liv i 
samhället?” - har vi kommit fram till en slutsats som visar på att våra intervjupersoner 
upplever en starkare och tydligare stämpling och stigmatisering från myndigheter så som 
polis- och rättsväsende, och inte lika mycket från andra människor i samhället. Detta har visat 
sig genom att de lättare blir igenkända i mindre städer vilket kan påverka deras domar. Det 
har inneburit att vissa har mindre förtroende för det svenska rättsväsendet och reduceras till 
sitt stigma utan att ses som en individ i första hand. Till följd kan det bli svårt för dem att ta 
sig ur det rättsliga systemet eftersom de hela tiden blir dömda utan att få möjlighet till att 
göra sin röst hörd. Denna situation kan ha stor inverkan på våra intervjupersoners 
levnadsförhållanden eftersom framtida möjligheter till ett anpassat liv med andra människor i 
samhället begränsas. De stigmatiserade före detta kriminella personerna befinner sig i en 
situation där de är resurssvaga och sårbara då myndigheters maktutövning sker på bekostnad 
av deras möjligheter till att ta sig ur det systemet som vill hålla dem kvar i maskineriet.  

Som vi nämnde i analysen är det lätt att klienten glöms bort och att åklagare endast reducerar 
individen till att utgöras av sitt förflutna. De uppger sig även ha svårigheter med att få 
människor att tro på deras ändrade livsstil och menar att nya samt gamla vänner misstror 
deras nuvarande liv fritt från kriminalitet. Den stämpling och stigmatisering som deras 
misstro kan bidra till kan i sin tur innebära att det inte ges utrymme för den före detta 
kriminella individen att skapa sig själv möjligheter i samhället. Om de inte släpps in i 
gemenskapen kan de heller inte bli av med sitt stigma och skapa sig en ny ”identitet”. Trots 
att intervjupersonerna inte alltid är medvetna om att stigmatisering och stämpling kan 
påverka deras situation, så berättar de ändå om händelser och situationer som vi tolkar som 
möjliga hinder för en fortsatt utveckling i samhället.  

En annan viktig slutsats gäller intervjupersonernas rolltagande där de har haft eller 
fortfarande har begränsade tillgångar till att växla mellan olika roller. För att kunna utveckla 
nya roller är det väsentligt att ha ett normalt umgänge med andra människor genom att 
integrera och upprätthålla ett socialt samspel. Ett problem som kan uppstå i samband med 
detta är att de stigmatiserade individerna inte ges möjligheter till att släppas in i gemenskapen 
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och utveckla flera roller som kan vara av betydelse för deras personliga utveckling i 
samhället.  

Under analyseringen av rolltagandet upptäckte vi en motsättning till utanförskapet, där 
intervjupersonerna ofta uttryckte en självvald avskärmning från personer som inte har samma 
bakgrund och referensramar som de själva har. Eftersom före detta kriminella räknas som 
avvikarna i förhållande till majoritetsgruppen i samhället kan det bli svårt för dem att bevisa 
för omgivningen att det menar allvar med den nya livsstilen. Detta kan i sin tur bidra till 
upprätthållandet av stigmatiseringen och stämplingen av dem som avvikargrupp. Även om de 
medverkande skulle uppleva ett behov av utbyte med människor utan deras erfarenheter så 
finns risken att vissa människor ändå utesluter dem, vilket skulle kunna resultera i att de 
upplever negativa influenser. Även detta kan ses som en begränsning i möjligheterna för 
individen att anpassa sig i samhället.  

Som vi tidigare nämnt finns misstron för deras nya liv från två olika håll, men det är något de 
uppger sig inte bry sig om även om de berättar att det får kämpa med att övertyga människor 
om sitt nya jag. Detta återspeglas även i det avsnitt där vi beskrev rolltagandet, då de får 
kämpa för att bevisa sig själva inför andra vilket kan resultera i att det blir kvar i rollen som 
avvikare. Om de utesluts åt båda hållen kan det sluta med att de fastnar i ett mellanläge där de 
varken erkänns av de gamla eller de nya människorna i omgivningen.  

 

Frågeställning 2 

I relation till den andra frågeställningen som löd ”Upplever före detta kriminella män att 
självbilden påverkas av stigmatisering och stämplingsprocesser, och iså fall hur?” har vi 
dragit följande slutsats. 

Självbildens roll i samspelet med stigmatisering och stämplingsprocesser har mer eller 
mindre varit framträdande genom de flesta delar av analysförfarandet. När man talar om 
stämpling och stigmatisering är det svårt att inte fundera över hur självbilden påverkas av 
sådana processer. Som vi tidigare nämnt kan uteslutning av avvikargrupper ha stor inverkan 
på en persons sociala och själsliga liv. Intervjupersonerna liksom alla människor strävar efter 
att skapa sig en självbild och att få den bekräftad, vilket gör att de söker sig till likasinnade 
personer då de delar samma uppfattning om sig själva och om varandra. Som vi nämnde i 
analysen av det självvalda utanförskapet riskerar intervjupersonerna att få en negativ respons 
av icke-avvikarna om de skulle välja att socialisera sig med dem. Om intervjupersonerna inte 
får eller själva tar möjligheten till att samspela med andra människor riskerar deras självbild 
att bli negativ.  

Eftersom självbilden är något som utvecklas och formas över tid är det självklart att 
intervjupersonernas självbild på något vis har påverkats under deras vuxna liv. När de stöter 
på fördomar och stigmatisering från personer i deras närhet har det följaktligen en viss effekt 
i deras liv, men därmed är det inte sagt att självbilden förändras till det sämre. Vissa av de 
medverkande har ibland känt sig utpekade och uttittade av omgivningen. De har ofta burit på 
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skam- och skuldkänslor vilket har bidragit med en uppfattning om att andra människor ser 
rakt igenom dem. De visar dock medvetenhet om att det är deras egna tankar som styr och att 
det inte nödvändigtvis är omgivningen som betraktar dem som avvikare. Därför har vi dragit 
slutsatsen att intervjupersonernas självbild inte har påverkats i någon större utsträckning i 
samspel med andras stigmatisering och stämpling av dem. Däremot har den egna skammen 
och skuldkänslorna bidragit till att de stämplar sig själva, vilket är den största bidragande 
orsaken till en sämre självbild.   

 

Sammanfattning av slutsatser 

För att kort sammanfatta slutdiskussionen vill vi lyfta fram myndigheternas och samhällets 
roll i stigmatiseringen av våra intervjupersoner. Vi kommer i studien fram till att denna 
sortens stigmatisering och stämpling har påverkat deras möjligheter till ett anpassat liv i 
samhället mer än vad omgivningens fördomar och attityder har gjort. Det visar sig alltså att 
myndigheter och auktoriteter i samhället bidrar med det största hindret för våra 
intervjupersoner att gå vidare från en avvikelsestämpel och kunna återanpassa sig i samhället.  

Vidare har den stigmatisering och stämpling som framkommit i samband med frågeställning 
nummer ett inte bidragit till någon större förändring för deras självbild. Intervjupersonerna 
uppger istället att de snarare har utfört en egen självstämpling som har haft en betydande roll 
i deras liv.  

 

7.1 Metodproblem  
Samtliga intervjupersoner uppgav att de inte bryr sig om vad andra tycker och tänker om 
dem. Vi fann detta en aning komplext då det ibland kanske är svårt att bortse från och 
ignorera andras åsikter om deras karaktär. Det vi såg som anmärkningsvärt var att samtliga 
mer eller mindre uttryckte sig på liknande sätt när de förklarade sina känslor kring att inte ta 
åt sig av andras fördomar. Därför funderade vi på om det fanns någon bidragande faktor till 
detta, vilket bekräftades då samtliga intervjupersoner beskrev att de deltar i någon form av 
rehabiliteringsprogram där de får arbeta mycket med sig själva och sitt självförtroende. Det 
kan vara så att deras hjälpprogram på något vis uppmanar dem till att tänka på sig själva i 
första hand vilket möjligtvis kan resultera i de unisona svaren vi fick. Detta skulle kunna 
innebära att vi har fått ta del av omedvetna felsvar.   

 

7.2 Egna synpunkter 
Något som vi tycker är av betydelse att ta upp är vilken effekt KRIS som organisation har på 
sina medlemmar. Under intervjuerna framkom det att samtliga medverkande inte brydde sig 
om vad andra människor eller samhället anser om dem. Vi reagerade på att de gav liknande 
uttalanden om detta och det lät som att svaret grundade sig i något de gemensamt bearbetar 
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under sina rehabiliteringsprogram. Själva medlemskapet i KRIS tror vi kan vara en annan 
orsak då de känner stöttning och en trygghet i organisationen och i dess medlemmar. Vi tror 
att de bryr sig mer om andras åsikter än vad de uppgav i intervjuerna då de mer än gärna ville 
dela med sig av berättelser ur livet, men också just för att självbilden är något de jobbar med 
dagligen då den också påverkas av andra människors uppfattningar om dem. Självbilden är 
föränderlig och tar intryck av processer som sker i mellanmänskliga möten.  

En fråga som vi ställer oss själva är hur det skulle gå för intervjupersonerna om de inte hade 
haft KRIS som stöd. En av intervjupersonerna uppgav att han inte märker av någon form av 
stämpling från allmänheten när han rör sig ute med de som jobbar på KRIS. Vi tror att det 
beror på att människor känner till KRIS som organisation, men också eldsjälarna som jobbar 
där och hjälper människor till ett bättre liv. De ses som hjältar och således märkte inte 
intervjupersonen av någon stämpling eller stigmatisering. Hade han fått samma bemötande 
om han hade rört sig ute på egen hand i en liknande situation? Vi får känslan av att de 
identifierar KRIS som sin nya grupptillhörighet och att de sätter stor tilltro till dem som 
vägledare.  

 

7.3 Metodologisk diskussion 
Självklart är inte denna studie utan en del brister och i efterhand kan vi se att genomförandet 
skulle kunna ha skett på andra mer fördelaktiga vis. Först och främst hade vi gärna intervjuat 
fler än de sex personer som ställde upp, vilket hade gett mer empiri att arbeta med. Vi hade 
också kunnat ställa annorlunda frågor som mer direkt syftar till våra frågeställningar. Det 
hade förmodligen underlättat mycket i analysförfarandet.  

Vidare funderar vi på om studien hade fått liknande resultat om vi hade intervjuat personer 
som inte är medlemmar i KRIS eller i någon liknande organisation. Det hade förmodligen 
kunnat ge ett annat resultat om intervjupersonerna inte hade haft ett organisatoriskt stöd 
bakom sig.  

 

7.4 Vidare forskning 
I framtiden hade det varit av intresse att ta del av forskning där instanser i samhället, framför 
allt polis och rättsväsende, granskas kritiskt i förhållande till hur deras bemötande och rutiner 
påverkar en före detta fängelseklients upplevelser när de försöker att återanpassa sig i 
samhället. Fungerar de riktlinjer som upprättats och är polis och annan tjänstepersonal som 
jobbar i tät anslutning till dessa individer fullt utrustade genom sin utbildning och annan 
kompetensutveckling att ta sig an dessa problem? 
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 Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

 

Uppmjukningsfas/bakgrundsfakta: 

 
- Hur gammal är du? 
- Hur ser ditt civilstånd ut? 
- Vad gör du på dagarna? Jobbar du? 
- Har du alltid bott här i Örebro?  
- Berätta lite om dig själv, har du några intressen? 

 

Innan fängelse: 

 

- Hur såg din familjesituation ut när du växte upp?  
- (- Växte du upp i en trygg miljö)  
- Hur såg din tonårsperiod ut? 
- (- Hur var du som tonåring?) 
- Hur gammal var du när du första gången kom i konakt med polis eller 

rättsväsende? 
- Hur upplevde du situationen? 

 

Fängelseperioden: 

 

- Har du suttit häktad i samband med något brott? 
- (- Hur länge?) 
- Hur kände du dig när du fick domen? 
- (- Var den rättvis?) 
- (- Svårt att acceptera domen?) 
- Under hur lång tid har du suttit på anstalt? 
- (- Har du suttit inne mer än en gång?) 
- Hur upplevde du rättsprocessen som ledde fram till din fängelsedom? 
- Vilka reaktioner fick du av din omgivning när du dömdes? 
- Hur upplevde du reaktionerna från din omgivning, så som familj och vänner när det 

gäller domen? 
- (- Stöttande eller avvikande?) 
- (- Finns det någon specifik person/personer som reagerade starkt?) 
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- (- Varför tror du att den personen reagerade så?) 
- Hur blev du bemött av de andra internerna? 
- Kände du gemenskap med någon särskild grupp eller person på anstalten? 
- (- Varför, varför inte) 
- Hade du svårt att anpassa dig till miljön på anstalten? 
- (- Upplevde du något som speciellt svårt eller jobbigt?) 
- Vilken form av hjälp och rehabilitering fick du på anstalten? 
- (- Är du nöjd)  
- Finns det någon specifik upplevelse/händelse från anstalten som du känner har 

påverkat dig på något sät?  
- Kunde du identifiera dig själv med andra kriminella? 

 

Efter fängelset: 

 

- Hur lång tid har gått sedan din frigivning? 
- Hur tycker du att det har fungerat? 
- Upplever du någon skillnad i hur din omgivning behandlar dig efter fängelsetiden? 
- Vilka reaktioner möter du när folk i din omgivning får reda på att du avtjänat ett 

fängelsestraff? 
- (- Hur upplever du reaktionerna?) 
- Anser du att tiden i fängelse och dina kontakter med myndigheter och rättsväsende 

har förändrat dig som människa?  
- (- Vad tycker du själv om din förändring?) 
- Känner du att du är en del utav samhället? 
- Hur ser du på samhället i stort? 
- Hur tror du att samhället ser på dig som person? 
- Känner du att du är utpekad som kriminell från omgivningen på något sätt och iså 

fall hur? 
- (- Om du känner dig utpekad, tror du att det kommer att förändras i framtiden?) 
- (- Varför tror du att du har blivit utpekad som kriminell?) 
- (- Hur har du påverkats av att bli utpekad som kriminell) 
- Har ditt kriminella förflutna påverkat dina nya relationer till andra människor?  
- Hur ser du på dina begångna brott? 
- (- Finns det någonting du ångrar?) 
- Hur ser du på ditt kriminella förflutna? 
- (- Undviker du helst att prata om det) 
- Hur ser ditt liv ut idag?  
- Hur ser du på dig själv idag jämfört med under tiden som du satt inne? 
- Vilka är dina förhoppningar inför framtiden? 
- Är det något du vill tillägga som du upplever viktigt? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev  

 

Hej! Vi är två tjejer som läser det samhälls - och beteendevetenskapliga programmet på 
Örebro universitet. Just nu skriver vi vår C-uppsats vars syfte är att ta reda på hur personer 
som avtjänat ett fängelsestraff tänker kring tiden från rättprocess till utslussning och 
anpassning till ett liv i samhället. Vi vill ta reda på dina egna tankar och erfarenheter kring 
bemötandet och samspelet med samhället såsom institutioner och myndigheter, andra 
medmänniskor, samt vänner och familj.  

För att ta reda på detta har vi valt att genomföra personliga intervjuer där vi kan få en större 
inblick utifrån ett individperspektiv. Intervjuerna kommer att ske i KRIS lokaler. Ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta intervjun när som helst. Alla uppgifter som du 
delger oss är konfidentiella och kommer endast att behandlas i undersökningssyfte. Du är 
alltid anonym och allt material vi samlar in kommer att förstöras när studien är färdigställd.  

Studien kommer att redovisas i januari 2012 vid Örebro universitet i form av ett seminarium. 
Önskar ni ta del av den färdigställda rapporten kan vi självklart ordna det  

Har ni frågor eller funderingar kring detta, tveka inte att kontakta vår kontaktperson på KRIS 
– Jim Wremerth eller oss på mail, fayfih091@student.oru.se 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Faye Firouzi & Mona Rigi 

  

 

 


