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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie var att få insikt i före detta intagnas upplevelse av sitt fängelsestraff 
samt sin återgång till det fria samhället. För att besvara studiens frågeställningar som lydde; 
hur påverkas individen av sitt fängelsestraff och hur har individen återanpassats i samhället 
efter fängelsevistelsen, delades resultatet upp i två avsnitt som rör tiden i fängelset och tiden 
efter fängelset. Urvalet bestod av sex män som har avtjänat ett fängelsestraff i Sverige, de var 
mellan 25-60 år. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 
fängelsestraff påverkar individerna både psykiskt och fysiskt på ett negativt vis. Resultatet 
visar även att individens inre motivation är av stor vikt när det gäller återanpassning till 
samhället. För att återanpassning ska ske på ett tillfredsställande vis är det av vikt att 
samhällsstödet erbjuds i rätt tid.  
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Abstract 

This study aimed to get insight in former inmates’ experiences, about their imprisonment 
and their re-entry into the free society. To answer the aim, the following questions were 
formulated; how does imprisonment affect the individual and how has the individual re-
entered the society after imprisonment. The studies result was divided in two larger themes 
that concerned the time in prison and the time after. The selection for the study was six men 
that have been imprisoned in Sweden; they were between 25-60 years. Data was collected 
through semistructured interviews. The results show that imprisonment affect the individual 
in a negative way, both physical and psychological. The results also show that individuals 
inner motivation is very important when they re-entry the society and social support needs to 
be available to the former inmates in the right time. 
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1   INTRODUKTION  

Det finns olika diskurser som rör kriminalitet och bestraffning, som är aktuella i samhället, 
medan den ena diskursen menar att för att minska kriminaliteten behövs hårdare straff, 
såsom Gür (2018) påvisar, menar den andra diskursen att befintlig forskning pekar på att 
hårdare straff inte är rätt lösning, vilket Estrada m.fl. (2018) belyser. För att minska 
brottsligheten anser Welin och Olsson (2018) att individen istället behöver rehabiliteras, 
lagstiftningen behöver preciseras och polisens arbete behöver bli lättare att genomföra. Den 
rådande debatten pendlar mellan hårdare straff eller inte, men det finns få diskurser som 
belyser hur de ska lyckas återanpassa individen till samhället efter avtjänat straff. Enligt 
Kriminalvården (2016) blir de aktuella så fort en individ är misstänkt för brott. 
Kriminalvårdens uppgifter är bland annat att minska risken för återfall, behandla sina 
klienter med respekt och tro på individens förändringsmöjligheter. Under 2016 var ungefär 
12 000 människor fängslade, av dem frigavs ungefär 8 000. Den största delen av de intagna 
var män och hade en strafftid på mellan 2–4 år.  
 
Enligt Sydsvenskan (2016) kan det vara så att i fängelset isoleras intagna i smutsiga celler och 
att vissa händelser tystas ner. Vidare beskrivs det att om en intagen hjälper en annan intagen, 
kan individen bli förflyttad, trots att handlingen var av välmening. En intagen som gjort en 
anmälan och fått rätt kan bli bestraffad genom ökade visitationer och att ansökningar 
kommer bort. Dock lyfts det att vissa i personalen kan vara bra men att det i stor utsträckning 
finns ett tankesätt om att hellre bestraffa än att vårda. Vidare står det att Kriminalvården har 
som åtagande att både straffa och vårda, men Sydsvenskan menar att det kanske inte ska 
vara så att en myndighet står för båda delarna. 
 
Sarnecki och Sivertsson (2009) menar att stigma uppkommer av en kriminell livsstil. De 
beskriver hur det påverkar de före detta intagna, även efter att individen avtjänat sitt straff. 
Straffet i sin tur påverkar individens möjligheter till arbete, bostad och livet generellt. Straffet 
och levernet i sig påverkar individen, i form av självmärkning, som en oliktänkande och 
missanpassad individ. Individens känsla av marginalisering kan öka på grund av ett 
fängelsestraff, vilket försvårar individens situation. Slutsatser som Sarnecki och Sivertsson 
för fram är att en kriminell individ inte förändras av en specifik anledning. Om individen ska 
lyckas att hålla sig ifrån kriminalitet och börja bygga upp ett liv i det fria samhället, är det 
individens motivation som är avgörande.  
 
Ett bra stöd som finns i samhället är Krami (u.å). Idén för verksamheten utgår primärt från 
att ett bättre bemötande från myndighetspersoner behövs, gentemot individer som har eller 
haft ett kriminellt beteende. Krami arbetar utifrån samverkan mellan Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen och den existerande kommunen. Målet med verksamheten är att få 
individer ut på arbetsmarknaden genom praktikplatser, som sedan förhoppningsvis kan leda 
till en permanent anställning. När individen är delaktig i verksamheten bedöms dennes 
sociala kunskap och eventuella hinder för att komma ut på arbetsmarknaden, Kramis mål är 
att individen ska lyckas bli självförsörjande.  
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I samhället finns det ett visst stöd för individer som har varit fängslade men det stödet kan i 
vissa fall ses som bristfälligt. Dessa individer är en relativt stor grupp och därav berörs 
många människor av denna diskurs. Den rådande samhällsdiskursen har ett stort fokus på 
att kriminalitet ska eller inte ska lösas genom hårdare straff, dock vore det viktigt att lyssna 
på de berörda individernas egna tankar och känslor samt deras upplevda behov av hjälp. Den 
här studien utgår därmed från ett individuellt perspektiv, för att studiens författare anser att 
individens perspektiv är av vikt i det sociala arbetet. För att framhäva de före detta intagnas 
perspektiv på den aktuella diskursen ligger studiens fokus på före detta intagnas berättelser 
från deras fångenskap och tiden efter. Denna studies resultat kan användas till att förstå de 
före detta intagnas situation i ett vidare perspektiv. Vilket skulle kunna bidra med att det 
sociala arbetet blir enklare att genomföra, då en fördjupad förståelse för dessa individer kan 
erhållas. 

1.1   Syfte  och  frågeställningar  
Syftet med den här studien är att undersöka hur före detta intagna upplevde sin 
fängelsevistelse samt sin återgång till det fria samhället efter sitt fängelsestraff. 
 
Hur påverkas individen av sitt fängelsestraff? 
Hur har individen återanpassats i samhället efter fängelsevistelsen?  

1.2   Centrala  begrepp  
Nedanstående begrepp är centrala i denna studie, därav anses det utav studiens författare att 
en förklaring av dessa behövs, då utifrån denna studies användning och tolkning av dem. 
Genom bland annat studiens respondenter berör studiens författare en total institution i 
form av fängelse samt deras återgång till samhället. Därför föll sig begreppen naturligt då 
studien utgår från före detta intagna och deras erfarenheter av fängelsevistelsen. 

1.2.1   Fängelse  

Fängelse är ett utrymme med bestämmande personal som har mandat att låsa in en individ, 
för att straffa och vårda denna (Kriminalvården, u.åa). Beroende på vilken säkerhetsklass 
individen befinner sig på, finns olika strukturer för fritid, arbete samt visitationer av de 
intagna (Kriminalvården, u.åb). De olika säkerhetsklasserna som finns är klass ett, klass två 
och klass tre. Fängelset är uppdelat i tre olika klasser för att en individ inte ska behöva 
bevakas mer än nödvändigt, där klass ett är hårdast och mest kontrollerad (Kriminalvården, 
u.åc).  

1.2.2   Intagen  

Intagen är en individ som avtjänar ett straff på ett fängelse. Den intagne kontrolleras på olika 
nivåer, beroende på vilket säkerhetsklass denne befinner sig på. Den intagnes dag är 
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uppstyrd från det att cellen låses upp på morgonen till att inlåsning på kvällen sker 
(Kriminalvården, u.åd). 

1.2.3   Samhällsstöd  

Det finns olika slags samhällsstöd för frigivna individer, så som Frivården, 
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Kriminalvården (u.åe) beskriver Frivården som en 
kontrollapparat och stöd för individen när denne är ute i friheten igen. Socialstyrelsen (u.å) 
kan hjälpa individen i form av ekonomiskt bistånd och deras mål är att få individen till att bli 
en självförsörjande människa. Arbetsförmedlingen (u.å) ska verka som ett stöd för att få 
individen ut på arbetsmarknaden igen. 

1.2.4   Återanpassning  

Med återanpassning refererar denna studie till det som Wikoff, Linhorst och Morani (2012) 
skriver, att individen ska återanpassas i samhället igen, då som en accepterad 
samhällsmedlem. Det innebär även att individen inte återfaller i kriminalitet efter avtjänat 
straff. 

1.2.5   Individens  inre  motivation  

Inre motivation är någonting som driver en individ framåt och behövs för att individen ska 
ha möjlighet att genomföra förändringar. Motivation grundar sig i tilltron individen har på 
sig själv, antingen vill och kan individen förändra sig eller så vill eller kan hen inte det 
(Folkhälsomyndigheten, u.å). 

1.3   Disposition  
Uppsatsen börjar med en inledande del, som mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. 
Därefter förklaras de för studien centrala begreppen. Efterföljande del innehåller tidigare 
forskning, detta avsnitt är uppdelat i olika teman vilka är fängelsets påverkan, individens inre 
motivation, samhällsstöd och återanpassning. Denna del avslutas med en sammanfattning. I 
nästkommande del beskrivs den teoretiska ramen, som består utav två av Goffmans teorier. 
Efter det förklaras metoden som har använts för att samla och bearbeta forskning samt de 
etiska förhållningsregler som har tillämpats under studiens gång. Metoddelen efterföljs av 
studiens resultat och analys, där beskrivs även studiens medverkande respondenter. Resultat 
är uppdelad i två större teman, tiden i fängelset och tiden efter fängelsevistelsen, under varje 
tema finns det en analysdel. I den avslutande delen, diskussionen, diskuteras studiens syfte 
och frågeställningar utifrån det resultat som framkommit i denna studie med hjälp av 
tidigare forskning och den teoretiska ramen. Sedan förs en diskussion gällande studiens 
metod och etiska förhållningssätt. Studien avslutas med slutsatser och relevansen av studien 
för det sociala arbetets fält.  
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2   TIDIGARE  FORSKNING  

Den tidigare forskningen som har samlats för denna studie är utförd i USA, Sverige och vissa 
delar av Europa. Den är av vikt då den berör olika aspekter som är relevanta för före detta 
intagnas livssituationer, under tiden i fängelset samt tiden efter frigivning. Forskningen är 
samlad utifrån teman som berör hur fängelset påverkar individen, individens egen 
motivation, vad samhället erbjuder för stöd samt hur individen återanpassas i samhället. 
Artiklarna kommer även att presenteras utifrån dessa olika teman. På grund av denna 
tematisering finns vissa artiklar under flera teman.  

2.1   Fängelsets  påverkan  
Fängelsets påverkan på intagna kan i vissa fall vara stor, för att förstå hur denna studies 
respondenter kan ha berörts av sin fängelsevistelse samt för att kunna ha belägg för denna 
studies resultat har dessa artiklar valts ut under detta tema. De beskriver vad som händer 
med fängslade individer och vad följden av straffet kan bli.   
 
Cnaan, Draine, Frazier och Sinha (2008) påvisar att fängslade personer tvingas utveckla 
känslomässiga överlevnadsstrategier. De nämner även att det finns en viss social hierarki i 
fängelset som den fängslade måste lära sig att förhålla sig till. Det fängslade livet skiljer sig 
avsevärt från livet ute i samhället. I fängelset så är livet väldigt styrt för den intagne, personal 
bestämmer när denne exempelvis ska vakna, äta och duscha. Intagna avhumaniseras även då 
de refereras till som sin avdelning eller sitt fängelsenummer. Fängelsekulturen gör att den 
intagne måste agera tuff, vara känslomässigt avstängd och kapabel till att försvara sig mot 
övergrepp, då både från andra intagna samt personal.  
 
Bäckman, Estrada och Nilsson (2017) påvisar att de individer som blev dömda till fängelse 
har större svårigheter på arbetsmarknaden jämfört med de människor som aldrig varit 
fängslade. Bäckman m.fl. diskuterar hur ett fängelsestraff skapar en stämpling, som kan 
påverka den före detta intagnas möjligheter till arbete efter frigivning. Detta stigma kan även 
resultera i att individen börjar se sig själv som en andra klassens medborgare, en kriminell 
som inte passar in. Stigmatiseringsprocessen kan vara en följd av marginaliseringsprocessen, 
som redan var påbörjad innan individen blev dömd till brott. Kriminaliteten kan vara en 
reaktion på vad de anser samhället förväntar sig av dem. Svenska Kriminalvården syftar till 
att intagna ska vårdas och bli accepterade samhällsmedlemmar. En av slutsatserna som lyfts 
fram är att arbetsmöjligheterna upplevs bli svårare för de som redan hade något slags arbete 
innan straffet. 

Dudeck m.fl. (2011) beskriver att individer med långa fängelsestraff i större grad lider av 
psykisk ohälsa. Av svenska intagna lider 62% av psykisk ohälsa till följd av det trauma som 
fängelsevistelsen ger. Det är vanligt att intagna blir paranoida eller hamnar i psykos. Var 
tredje respondent hade försökt ta livet av sig till följd av traumat. Dudeck m.fl. skriver att 
Europarådets rekommendationer kring psykisk ohälsa i fängelset inte följs på ett 
tillfredsställande vis. De rekommenderar att det bör implementeras terapeutiska 
behandlingsformer i fängelset. 
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Sammanfattningsvis berör artiklarna hur intagna gör för att överleva i fängelset samt att de 
fängslade avhumaniseras i och med hur de tilltalas och hanteras av personalen. Den sociala 
hierarkin i fängelset skiljer sig avsevärt från det fria samhällets, på grund av att det finns 
strukturer som skiljer på intagna och personal. De fängslade blir påverkade av inlåsningen 
som kan skapa eller förstärka en dålig självbild, inlåsningen kan även leda till psykisk ohälsa. 
De intagna får senare även problem på arbetsmarknaden till följd av stigmatisering utav 
fångenskapen. 

2.2   Individens  inre  motivation  
Individens inre motivation är av betydelse för hur återgången till samhället kommer att te 
sig. Artiklarna berör basala behov som individerna bör ha tillgodosedda vid frisläppning. 
Vissa utav artiklar belyser att det primära ansvaret för återanpassning ligger hos individen 
själv. Samhällsstödet behöver finnas när individens egen motivation infinner sig.  
 
Morenoff och Harding (2014) framhäver konsekvenser som skapas när en individ blir 
fängslad. Ur ett makroperspektiv påverkas samhället ekonomiskt, utifrån ett mikroperspektiv 
påverkas den fängslades familj och omgivning. Aspekter som påverkar den före detta intagne 
är att bland annat hemkomsten kan bli problematisk. En ytterligare aspekt är att om de 
börjar umgås med sina gamla kriminella vänner, ökar risken för att återgå till kriminalitet. Ur 
en individuell synvinkel är före detta intagna ansvariga över sitt beteende ute i samhället, det 
yttersta ansvaret för att inte återgå till kriminalitet ligger hos dem själva. Medan auktoritära 
instanser i form av myndighetspersonal i sin tur påverkar före detta intagnas beteende på ett 
institutionellt plan. 
 
Bahr, Harris, Fisher och Armstrong (2010) undersökte vad som skiljde fungerande villkorliga 
frigivningar mot de som misslyckades. Författarna följde villkorligt frigivna individer under 
tre år. Resultatet visar att i slutet av denna tre års period var 55% av individerna helt 
frisläppta, 25% var fortfarande villkorligt frigivna och 20% var tillbaka i fängelset. De hittade 
ett samband mellan fyra variabler och en lyckad villkorlig frigivning. De fyra variablerna var, 
de som deltagit i en missbruksbehandling i fängelset, de som deltog i fritidsaktiviteter med 
vänner åtminstone två gånger i veckan, de som arbetade 40 timmar i veckan och de som var 
äldre. Dessa fyra variabler minskade risken för att återfalla i kriminalitet.   

Eriksson, Masche-No och Dåderman (2017) undersökte hur plikttrogenheten uppenbarade 
sig mellan olika grupper som bestod av fängelsepersonal, studenter och intagna. Resultatet 
visar att fängslade individerna har en större plikttrogenhet gentemot sina medintagna 
jämfört med de övriga grupperna. Artikelförfattarna belyser att själva fängelsemiljön kan ha 
en påverkan på varför just de intagna har en sådan stor plikttrogenhet, vilket kan bero på att 
de är mer begränsade i sin tillvaro. Författarna diskuterar om plikttrogenheten är temporär 
på grund av att levnadsvillkoren i fängelset påverkar individerna och om det förändras när de 
väl har frisläppts.  

Sammanfattningsvis berör artiklarna vikten av samhällets stöd när före detta intagna blir 
frisläppta men individerna är ansvariga för sig själva och sitt beteende ute i samhället efter 
frisläppning. Dock påverkar bemötandet från det omgivande samhället återgången till det. 
Individer som lyckas avhålla sig från kriminalitet har enligt artiklarna vissa aspekter 
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uppfyllda, vilka kan nås om individen har en inre motivation till förändring. När individerna 
befinner sig i vissa situationer skapas en form av lojalitetskänsla dem emellan, lojaliteten kan 
förstärkas av att vistas i en total institution. 

2.3   Samhällsstöd  
Samhällsstödet behöver finnas för före detta intagna, eftersom det avtjänade fängelsestraffet 
bland annat kan påverka individens möjligheter på bostads- och arbetsmarknaden. Stödet 
behöver finnas för individen vid den första tiden efter frisläppning, för att öka individens 
möjligheter att återanpassas till det fria samhället. 
 
Morenoff och Harding (2014) beskriver att det kan finnas svårigheter med att hitta arbete 
och bostad till följd av fängelsevistelsen. De poängterade att före detta intagna bör ha 
stöttning ut i samhällslivet, då genom att finna arbete, boende samt hjälp med eventuell 
missbruksproblematik. Avslutningsvis diskuterade Morenoff och Harding hur intagna och 
samhället är kopplade till varandra i en dynamisk process. De intagna eller de frigivna 
påverkar samhället, medan samhället i sin tur påverkar dem. 
 
Cnaan m.fl. (2008) menar att fängelsekulturen gör det svårt för de intagna när de frisläpps, 
bland annat med att hitta bostad, jobb samt med att återknyta kontakten till vänner och 
familj. Dessutom lider många av psykisk ohälsa till följd av fängelsevistelsen. På grund av 
intagnas upplevelser så som avhumanisering, avskärmning från det sociala samhället och 
eventuella traumatiska upplevelser, skapas svårigheter för samhället med att vara till stöd för 
den frisläppta. Från att gå från mat och husrum försett av fängelset lämnas den intagna utan 
detta vid frisläppning. Samhället med dess regler och lagar gör det näst intill omöjligt för den 
före detta intagne att återanpassa sig till det. Den före detta intagna är ofta fattig, lågutbildad 
och på grund av fängelsevistelsen oattraktiv på arbets- samt bostadsmarknaden. Cnaan m.fl. 
har ett förslag på lösning av detta samhällsproblem, de menar att Socialtjänsten ska återta 
ansvaret för före detta fångar från Kriminalvården. De anser att Socialtjänsten bör ha 
utbildad personal inom detta, någon som hjälper till och agerar som stöd i varje fall de sex 
första månaderna efter frisläppning, då risken för återfall är störst. De anser även att detta 
skulle bli betydligt mer gynnsamt både etiskt och ekonomiskt för samhället. 
 
Nilsson (2011) beskriver att de individer som var förstagångsförbrytare hade ökad risk att 
återfalla i kriminalitet om levnadsvillkor som arbete, hälsa, utbildning, ekonomi, boende och 
sociala relationer saknades. Fanns ett pågående missbruk försvårade även detta situationen. 
Återfallsrisken är som störst ett till två år efter frisläppandet, ju längre tid som har gått från 
det senaste straffet, desto större blir chansen att klara sig från ytterligare straff. Ett 
fängelsestraff påverkar individen i den mån att det kan leda till social exklusion och 
marginalisering. Slutsatsen visar att ju längre tid individen har varit kriminell och dömd för 
flertal brott, skapas en större risk för återfall i kriminalitet eller svårigheter med att ta sig ur 
det. Nilsson menar att fängelserna i Sverige är utformade för att ge individen ett straff och 
inte hjälp med sin kriminella livsstil, utan detta ska andra myndigheter hjälpa till med. 
Fängelset bör fokusera på att ge individen bättre förutsättningar med boende, arbete och 
utbildning. Han menar att fängelset inte är en lösning för att få individer att sluta vara 
kriminella, utan fokus bör vara på de faktorer som har lett till kriminalitet. Nilsson menar att 
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det bör finnas mer strukturella lösningar för individen, dock förnekar han inte de 
individuella lösningar som även bör finnas.  
 
Sammanfattningsvis berör artiklarna vikten av samhällsstöd framförallt gällande möjligheter 
till arbete och boende för individen efter fängelsestraffet. Vilket även är något som borde 
påbörjas under fängelsevistelsen. Det kan skapa problem för den intagne när denne frisläpps 
utan stöd, då grundläggande behov är uppfyllda av den totala institutionen. Det är av vikt att 
stödet från samhället finns den första tiden efter frisläppning för att förhindra återfall i 
kriminalitet, då för att individen är marginaliserad och stigmatiserad till följd av straffet.  

2.4   Återanpassning  
Om individen ska kunna återanpassas till det fria samhället efter fängelsevistelsen, bör vissa 
villkor vara uppfyllda. När individerna har avtjänat sitt fängelsestraff, ska det ses som att 
individen har betalat sin skuld till samhället. Trots det följer oftast straffet dessa individer 
många år framåt, då i form av belastningsregister och frågor kring frånvaron från samhället. 
Individens välfärdsrättigheter kan även vara påverkade, då vissa former av samhällsstöd 
fråntas eller inte erkänns som berättigande.  

Hoskins (2014) beskriver att individer som avtjänar ett fängelsestraff blir marginaliserade 
under fängelsevistelsen i exempelvis val av arbete, rösträtt och boendesituationen, vilket han 
anser fortsätter även efter straffet. Det visar att före detta intagna får svårigheter med att ta 
del av välfärdssystemet. Hoskins anser att när individen avtjänat sitt straff är det inte rätt att 
denne fortsätter att bli straffad. Vidare menar han att det inte är moraliskt rätt att behandla 
före detta intagna på detta vis. Han menar att samhället rättfärdigar fortsatt bestraffning 
genom att tänka att den före detta intagne har förbrukat sin rätt till att vara en fullvärdig 
samhällsmedlem. Tankesättet i samhället är att om individen har brutit mot en lag så kan 
denne likväl bryta mot alla lagar. Välfärdssystemet prioriterar inte sådana som bryter mot 
lagen, utan dessa hamnar sist i kön, då för att individer som inte bryter mot lagen anses 
förtjäna samhällsstödet mer. Hoskins menar att istället för att frånta individerna deras 
rättigheter, så ska dessa användas till att få individerna att hålla sig på rätt sida av lagen. 
Efterkontrollerna som individerna utsätts för gör att de blir nervärderade även efter avtjänat 
straff. Även om individerna accepterar sitt straff så anser han att de inte bör acceptera den 
fortsätta bestraffningen. Han tycker att systemet borde bedöma individerna efter när, var och 
hur brottet skedde, de eventuella restriktioner som kan finnas kvar efter ett straff bör vara 
individanpassade. 
 
Wikoff, Linhorst och Morani (2012) beskriver att de individer som inte deltog i program som 
hjälpte till i återgången till samhället löpte en ökad risk att återgå till kriminalitet. Wikoff 
m.fl. diskuterade hur mycket individens egen motivation påverkade återfallsrisken, studien i 
sig visade att uppmuntran och motiverande arbete med före detta intagna skapar bättre 
förutsättningar för att hålla sig på rätt sida av lagen. Faktorer som ökade risken för ytterligare 
fängelsedomar var bristen på utbildning, eventuellt missbruk och riskbeteende. De individer 
som anpassade sig till samhällets institutionella regler och förfaranden, hade lägre risk att 
hamna i fängelse igen. Slutsatsen som Wikoff m.fl. kom fram till var att socialarbetare bör 
erbjuda ekonomisk och individanpassad hjälp till före detta intagna, då sådant stöd har visat 
på en minskad risk för återfall och för att en successiv återanpassning då sker. 
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Sammanfattningsvis berör artiklarna att fängslade individer fortsätter att straffas efter 
frisläppning, de före detta intagna har inte alltid rätt att ta del av välfärden efter straffet. När 
individen kontrolleras efter straffet skapas ytterligare villkor för sämre självkänsla hos 
individen och ökat utanförskap i samhället. För att återanpassning ska lyckas behöver berörd 
personal arbeta mer motiverande och inkluderande med de före detta intagna. 

2.5   Reflektion  kring  tidigare  forskning  
Artiklarna belyser vad individen behöver för att lyckas med en återanpassning till samhället 
samt hur individen kan påverkas av ett fängelsestraff. Via artiklarna har en förståelse för hur 
individerna blir påverkade av straffet erhållits. Vissa intagna eller före detta intagna får 
individuella svårigheter, då i form av psykiska besvär till följd av miljön de har vistats i. Dessa 
människor kan även få ett hårt bemötande av samhället efter straffet, vilket inte underlättar 
för återanpassning. Flertalet av artiklarna har även tagit upp bristen på strukturella 
lösningar, då i form av hjälp från myndigheter, vilket ytterligare försvårar före detta intagnas 
möjligheter till återanpassning. Svårigheterna består i att försöka ta sig in på både bostads- 
och arbetsmarknaden, vilket begränsas av att individen fortfarande straffas trots avtjänat 
straff. Flera artikelförfattare belyser vikten av att myndigheterna ska vara behjälpliga för 
individen med denna inslussning till samhället igen. Dessutom, om individen ska bli en del 
av det fria samhället, behöver denne skaffa sig ett helt nytt socialt nätverk, vilket ytterligare 
försvårar individens position, då på ett socialt plan. Dessutom anses det att om individen ska 
lyckas återanpassa sig i samhället igen, behöver denne ha en egen inre motivation till detta. 
Denna motivation kan förstärkas om samhällsstödet kommer vid rätt tidpunkt. Tidigt 
motivationsarbete är något myndigheterna bör arbeta med i sin kontakt med de före detta 
intagna. För att skapa bättre förutsättningar för återanpassning och delaktighet i det fria 
samhället. 

3   TEORETISKA  UTGÅNGSPUNKTER  

Denna studie utgår från individer som i samhällets ögon kan ses som avvikare. Dessa 
individer har blivit dömda för brott och avtjänat ett fängelsestraff. För att få en förståelse för 
denna avvikande grupp, valdes teorierna stigma och totala institutioner. Stigma valdes för att 
få en djupare förståelse för hur denna stämpling kan uppkomma och upprätthålls i samhället 
och hos individen själv. Totala institutioner valdes för att få förståelse för hur 
fängelsevistelsen kan påverka individen och hur denne på grund av det kan bli förändrad i sin 
person. Båda teorierna tar upp marginalisering till följd av individernas avvikande beteende, 
som då påverkar individernas möjligheter till att bli delaktiga och accepterade i det fria 
samhället.  
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3.1   Stigma  och  totala  institutioner  
Goffman (2014a) beskriver att det fria samhället har sina regler och anpassningsmönster, de 
individer som förhåller sig till dessa passar in. Samhället är uppdelat i olika kategorier och 
inom kategorierna blir individer uppdelade utifrån deras bedrifter och laster. Individernas 
sociala bedrifter och laster har en betydelse för stigmat, bristen på arbete, utbildning och ett 
befintligt belastningsregister är aspekter som skapar hinder. Dessa aspekter är sådana som 
blir synliggjort i det fria samhället. Det fria samhället kan märka dessa individer, i och med 
deras avvikande beteende, detta benämner Goffman som stigmatisering. 
Samhällsmedlemmar har förutfattade meningar om andra människor och när dessa individer 
avviker från det förväntade beteendemönstret, ses den individen som en avvikare och blir 
stigmatiserad. Beteendena kan vara socialt, psykiskt eller fysiskt betingade. Individerna kan 
avvika från det fria samhällets normer och värderingar på något vis och passar därmed inte 
in och hamnar utanför. Individerna kan även bli dömda på grund av sitt förflutna och 
tidigare misstag, som bland annat före detta intagna, arbetslösa och individer med psykiska 
svårigheter. Detta gör att de kan känna sig nedvärderade och missanpassade, vilket kan leda 
till att de även börjar se sig själva som avvikande. När en individ hamnar utanför det fria 
samhället och känner att denne inte får gehör, kan det medföra att individen börjar se sig 
själv som samhället gör, som en andra klassens medborgare. 
 
Det sociala livet är enligt Goffman (2014b) uppdelat i tre grundläggande sfärer, fritid, arbete 
och umgänge. De olika sfärerna har sina egna specifika ramar som de är styrda och 
organiserade efter. En total institution är en plats där alla dessa tre sfärer är under ett och 
samma tak. Människor som lever i en total institution behandlas utifrån dess makt, där 
individerna oftast är övervakade och har begränsade ramar att hålla sig inom. Människorna 
blir kontrollerade och övervakade till skillnad från hur det är i det fria samhället, där 
individerna har mer utav ett dynamiskt förhållande med sina överordnade. Samhället är 
uppbyggt av olika institutioner där individer mer eller mindre ingår i relation utifrån frivillig 
basis, ett exempel är arbete. På en total institution finns det personal som bestämmer hur och 
vad som får göras om dagarna, personalen finns på institutionen för att se till att 
inrättningens referensramar efterföljs. När personalen på en total institution utfört sin 
arbetsdag går denne hem medan den intagne redan befinner sig på den plats där natten ska 
spenderas. Detta beskriver Goffman som en maktobalans mellan personal och den intagne, 
där den intagne kan se personalen som överlägsen och personalen ser den intagne som 
otillförlitlig. En annan väsentlig skillnad mellan den intagna och personalen, är att 
personalen har makt att styra och den intagne ska lyda. Dock är den primära skillnaden 
mellan personal och intagna, att den intagne har begränsad kontakt med den fria och yttre 
världen. Goffman nämner olika totala institutioner så som psykiatriska vårdavdelningar, 
armén, kloster och fängelser.  
 
Goffman (2014b) beskriver fängelset som en låst inrättning där det finns intagna med 
övervakande personal. Där utförs alla aktiviteter på samma plats och ihop med de övriga 
intagna, vilka de även blir tvingade att interagera och ha en fungerande relation med. Tanken 
med fängelset är att det ska vara en institution som straffar och omformar individen till en 
människa som ska passa in i det fria samhället. Individen ska sedan kunna bidra till 
samhället när de väl är ute i det fria igen. Dock skriver han att någon återuppbyggnad inte 
sker, vilket resulterar i att individen inte får hjälp med att bli en accepterad samhällsmedlem. 
Individen skapar en förståelse och anpassar sig till världen innanför murarna men samtidigt 
förväntas en fungerande övergång till det fria samhället efter frigivningen ske. Det kan vara 
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så att individen inte har kunnat eller varit fullständigt delaktig i samhället innan straffet och 
därmed kan det även vara problematiskt efter frigivning. Individen förväntas med andra ord 
övergå från att vara ett objekt i fängelset till att bli ett självförsörjande och 
samhällsbidragande subjekt ute i det fria. Goffman (2014a) beskriver att i ett fängelse får 
exempelvis individen lära sig vilken stigmatiserad grupp hen tillhör, dock kan det till en 
början finnas tvivel från individens sida om denne verkligen tillhör gruppen. På grund av att 
människan vill känna en tillhörighet med en grupp, kan ändock anpassning ske. Trots att 
individen kan känna en viss tillhörighet med gruppen kan denne motsätta sig gemenskapen 
och förlikar sig därmed inte med tanken om att tillhöra gruppen fullt ut. Goffman beskriver 
hur det i fängelset finns flertal strukturer som individen måste lära sig att förhålla sig till. De 
intagna ska lära sig den sociala hierarkin som förekommer i fängelset, då bland de övriga 
intagna och hos personalen. De behöver också lära sig vad olika regelbrott kan medföra för 
bestraffningar och vad de behöver göra för att få belöningar. Eftersom den intagne inte kan 
motsätta sig dessa strukturer, sker en ganska hård övergång från att vara ett subjekt till att bli 
ett objekt. 
 
Goffman (2014b) beskriver olika strategier som intagna använder för att handskas med 
fängelselivet, det kan vara att denne ägnar sig åt tidsfördrivande aktiviteter som exempelvis 
kortspel, tv-tittande eller användning av olika berusningsmedel. Goffman beskriver även fyra 
förhållningssätt som den intagne kan använda sig av för att förhålla sig till de strukturer som 
råder i fängelset. Det första är att avskärma sig från allt som inte direkt sker i ens närhet, 
genom att individen inte visar något intresse för sin omgivning. Det andra är att individen 
arbetar emot allt som personalen förväntar sig av en, och i och med det motsätta sig den 
totala institutionen. Det tredje är att intagna accepterar sin rådande situation, vilket till slut 
kan leda till att den intagne trivs bättre i fängelset än i det fria samhället. Det fjärde är att 
vara till lags för personalen, individen tar på sig en roll att vara personalen till hjälp, genom 
att exempelvis ange någon annan, att gola, om någon gör sådant som denne inte får. Ett sätt 
för intagna att återfå sin värdighet och behålla en del av sitt subjekt kan vara att de visar en 
enad front mot personalen och trotsar dem med sådant de kan, via exempelvis glåpord eller 
enad matstrejk. Detta gör då att de intagna inte helt och fullt underkastar sig den rådande 
makten. I och med det tar de även tillbaka en del av den sociala tillhörighet de förlorade vid 
fängslingen, de kan finna en tillfällig gemenskap igen. Intagna har även egna regler som 
gäller bland de själva, exempelvis att ingen får ange någon annan, att bli en så kallad golare. 
Vidare skriver han att även om intagna räknar ner tiden till sin frisläppning, kan den 
annalkande friheten skapa stor ångest och tvivel hos denne. Det beskrivs som om intagna 
direkt efter frisläppning uppskattar allt vad friheten innebär, men att tiden på anstalten 
ganska snart glöms bort. Enligt Goffman (2014a) kan en individ som blir stigmatiserad och 
utanför i samhället, ändå tillhöra en egen avvikande grupp, som denne blir kopplad till och 
får respekt från.  
 
Goffman (2014b) beskriver att den intagne i och med fängslingen helt avskärmas från den 
fria världen samt förlorar den roll som denne har i den och blir ett objekt. Förtrycket och den 
förödmjukelse det innebär att vara fängslad, och tvingas lyda, leder till att den intagne 
förlorar delar av sig själv. Nedbrytningen kan leda till permanenta förluster i individens 
personlighet, vilket kan innebära att den intagne inte heller får tillbaka dessa 
personlighetsdrag när denne frisläpps. Goffman beskriver att allting i den intagnes liv 
kontrolleras av den totala institutionen. Den intagne ska bland annat äta, sova och röka på 
speciella tider som personalen styr över, allt för att bibehålla den totala institutionen och 
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dess auktoritet. Den intagne blir fråntagen sina personliga ägodelar, kläder och i vissa fall 
även sitt namn. Den intagne får samma kläder som övriga intagna, för att det inte ska vara 
någon skillnad mellan individerna och för att det ska synas skillnad mellan personal och 
intagen. Vid fängslandet får den intagne klä av sig och blir genomsökt. Individen blir även 
tilldelad ett fängelsenummer som identitet istället för sitt namn, allt för att ta bort det 
personliga och fundamentala i en människas identitet. Kroppsliga visiteringar kan även ske 
när den intagne haft besök. De brev som intagna skriver eller mottager, riskerar att bli lästa 
av personalen innan de når denne, således minimeras den intagnes privatliv ännu mer. 
Utifrån dessa processer som individen genomgår under fängelsevistelsen, skapas det som 
Goffman (2014a) beskriver som stigmatisering. Individen ser sig själv som mindervärdig i 
jämförelse med personalen.  
 
Fängelset skapar en ofrivillig förändring i den intagnas beteendestruktur enligt Goffman 
(2014b), men även en förändring i individens jaguppfattning och moral. Individen har oftast 
en förutfattad förståelse om vem denne var innan fängelset. Detta bryts sedan ofrivilligt ner 
under avskärmandet från den yttre världen. I och med avskärmandet från den fria världen 
förlorar hen den roll som denne hade i den. Förtrycket och förödmjukelsen leder till att den 
intagne blir frigiven som en annan individ. Den intagne blir fråntagen det som för en fri 
människa, anses som en självklarhet. Den intagne kan se sitt fängelsestraff som något som 
pausar livet, att denne inte riktigt lever under fängelsevistelsen utan det blir något som måste 
utföras, men som inte riktigt räknas som en del av livet. Detta menar Goffman gör att intagna 
känner sig ännu mer avskilda från livet utanför murarna. Får då den intagne ett långt eller ett 
obestämt straff så kan det göra att individens moral blir ännu mer nedsatt. Enligt Goffman 
(2014a) kan en stigmatisering enbart förändras om individen väljer att förändra sitt 
beteendemönster och sin moral, då utifrån det fria samhällets. Dock är det vanligt att 
stämplingen följer med som en skugga, då för att individen vet att denne har gjort någonting 
åt sin avvikelse. 

4   METOD  

I följande avsnitt kommer uppsatsens metodval, urval och tillvägagångssätt samt en 
diskussion om de etiska principerna att presenteras. För att studiens olika delar ska bli så 
tydliga som möjligt att följa delas detta avsnitt in under följande rubriker; metodval, 
hermeneutiskt förhållningssätt, urval och tillvägagångssätt, analysförfarande, studiens 
tillförlitlighet samt avslutas med de forskningsetiska principerna.  

4.1   Metodval  
Bryman (2011) beskriver kvalitativ undersökningsmetod som en metod som utgår från de 
valda individernas sociala verklighet och hur de uppfattar den. Kvalitativ forskning utgår från 
flera olika traditioner, emotionalism är en utav dem. Emotionalism bygger på att 
undersökaren försöker att förstå respondenternas upplevelser och erfarenheter. Enligt 
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Larsson (2005) används kvalitativ metod när undersökaren samlar information, tolkar och 
analyserar den utifrån individens realitet. Undersökaren blir även då en del av den realiteten. 
Larsson beskriver också att den kvalitativa forskningen kräver en noggrann planering, för hur 
datainsamling sker och hur materialet ska bearbetas och tolkas. Bryman beskriver att 
undersökaren till en början har generella kunskaper kring det valda ämnet och därefter 
skapas forskningens syfte. När undersökaren använder en kvalitativ metod anser Bryman att 
denne har ett induktivt förhållningssätt. Detta innebär att undersökaren utgår från den teori 
som låg till grund för studien, därefter används teorin i tolkningen av resultaten. Eftersom att 
denna studies fokusområde har varit inom den kriminella världen och framför allt i hur ett 
fängelsestraff kan påverka individen och dennes återgång till samhället. Har studiens 
författare försökt förstå respondenternas upplevelser och erfarenheter, därmed har den 
kvalitativa ansatsen med det induktiva förhållningssättet varit rätt väg att gå. Vilket ledde till 
studiens syfte och frågeställningar. Syftet med den här studien var att undersöka hur före 
detta intagna upplevde sin fängelsevistelse samt sin återgång till det fria samhället efter sitt 
fängelsestraff. Hur påverkas individen av sitt fängelsestraff? Hur har individen återanpassats 
i samhället efter fängelsevistelsen?  

4.2   Hermeneutiskt  förhållningssätt  
Gilje och Grimen (1995) beskriver att forskning utgår från en viss förförståelse för det valda 
undersökningsområdet. Området tolkas i första steget utifrån befintlig förståelse, som sedan 
byggs upp under undersökningens gång. För att få större förståelse för det valda området 
kommer undersökaren att läsa mer och mer om det, därefter blir dennes förförståelse större 
och djupare. All denna förförståelse kommer sedan att användas när tolkning inom området 
görs, vilket sker under hela studiens gång. Förståelsen för forskningsområdet är oändligt, 
därmed kallas detta för den hermeneutiska cirkeln. Denna studies författare har haft en 
förförståelse om före detta intagnas upplevelser om fängelsevistelse och hur det kan vara 
efter frisläppning, denna förförståelse har fördjupats under studiens gång genom de valda 
teorierna, tidigare forskning och respondenternas upplevelser. Studiens författare har fått en 
ökad förståelse, som har djupnat efter pendlandet mellan empiri och teori, vilket har lett till 
att studiens författare har fått en inblick i de före detta intagnas livsvärld. Dock finns det en 
medvetenhet om att förståelsen kan fördjupas ytterligare. 

4.3   Urval  och  tillvägagångssätt  
Bryman (2011) menar att det är undersökarens valda område som styr vilken urvalsmetod 
som behöver användas för att få fram resultat. Det finns flera olika sätt att göra sitt urval på 
som exempelvis ett målinriktat urval. Respondenterna väljs ut utifrån vissa kriterier, för att 
passa det valda ämnet. Denna studies författare använde sig därmed av ett målinriktat urval. 
Vilket innebar att respondenterna valdes utifrån kriteriet att de ska ha avtjänat ett 
fängelsestraff. Detta resulterade i sex män som har avtjänat minst ett fängelsestraff i Sverige. 
Respondenterna var mellan 25-60 år och avtjänade sina straff i olika säkerhetsklasser. Vissa 
av respondenterna har en pågående brottskarriär medan andra har avslutat sin. Det övriga 
materialet som studiens författare använde sig av, består av nio stycken vetenskapliga 
artiklar. De nio artiklarna söktes via nyckelord, som bland annat var, prison, prisoner, 
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inmates, re-entry, re-entry programs. Motiveringen bakom artiklarna var att de skulle passa 
ihop med studiens syfte och frågeställningar. Artiklarna hittades via Mälardalens högskolas 
databas, sökningarna har primärt skett via EBSCO HOST. Dessa artiklar valdes ut, då för att 
de var lämpligast till studiens syfte. Forskningen i artiklarna utgår ifrån USA, Sverige och 
vissa delar av Europa, tanken med artiklar från dessa länder var att få en variation i 
artiklarna samt för att dessa länders välfärdssystem till viss del liknar Sveriges. Genom 
artiklar och teori preciserades syfte och frågeställningar, tillslut växte även studiens 
intervjuguide (Bilaga A) fram.   
 
Utifrån det valda området väljs enligt Bryman (2011) undersökningsmetod ut, som till 
exempelvis kan vara observationer eller intervjuer. En av de metoderna kan vara 
semistrukturerade intervjuer. Vilket innebär att undersökaren är mer dynamisk i sitt 
förhållande gällande intervjuguiden och respondenten, detta gör att undersökaren inte är lika 
bunden till sina frågor och att det fokuseras mer på vad respondenten berättar.  
Därav valde denna studies författare semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt, 
fokus för studien har varit att försöka förstå respondenternas upplevelser samt att 
intervjuerna kunde genomföras mer likt ett samtal. Respondenterna kontaktades via telefon 
och tillfrågades om sin medverkan. Intervjuerna skedde i Mälardalens högskolas lokaler eller 
hemma hos respondenten, en av respondenterna intervjuades dock via telefon då avståndet 
var för stort. Två utav respondenterna frågade om de fick ta med sig någon när intervjuerna 
skulle genomföras. Intervjuerna genomfördes i en mellanstor stad i mellan-Sverige. Under 
den första kontakten samt innan intervjun startade, tillfrågades respondenterna om intervjun 
fick spelas in. De upplystes även om att intervjun förväntades ta ca 45 minuter. All väsentlig 
information stod i studiens missivbrev (Bilaga B), vilka delades ut innan intervjun började. 
Denna studies författare turades om att leda intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes 
gjorde studiens författare en test-intervju, för att beräkna hur lång tid en intervju skulle ta. 
Det svåra med detta tillvägagångssätt var att svaren blev påhittade och tidsramen inte 
stämde. En fördel var att författarna blev mer bekväma med frågorna. Respondenterna har 
fått fiktiva namn som de i resultat och analysdelen refererades till, dessa är, Albert, Bruno, 
Casper, David, Edvin och Felix.  

4.4   Analysförfarande  
Bryman (2011) beskriver tematisk analys som ett tillvägagångssätt som fokuserar på att finna 
olika teman i respondenternas svar. Materialet utgår oftast ifrån huvudteman med 
underteman, som då har uppenbarat sig under analysens gång. Oftast används en matris för 
att synliggöra och sammanföra dessa teman. En tematisk analys utgår ifrån respondentens 
svar och inte utifrån hur respondenten beskriver dessa. Bryman beskriver narrativ analys 
genom att undersökaren fokuserar på vissa av respondentens livshändelser. Det kan handla 
om en specifik period i deras liv, där frågorna utgår ifrån dennes roll under den tidsperioden 
samt hur den tidsperioden kan ha påverkat den efterkommande tiden. Denna studiens 
författare har använt sig av en tematisk analys med narrativa inslag. Studiens författare har 
fokuserat på respondenternas livsberättelser om vissa perioder av deras liv, som i detta fall 
handlade om tiden i fängelset och tiden efteråt. Vad de har svarat och inte hur de har svarat 
på studiens frågor har legat till grund för resultatet. Materialet färgkodades utifrån olika 
huvudteman, som då var tiden i fängelset och tiden efter fängelsevistelsen. Därefter 
synliggjordes dessa underteman, strukturen och kontrollen i fängelset, inre hierarki och 
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anpassning för intagna under fängelsevistelsen, det befintliga samhällsstödet och det stöd 
som de intagna anser behövs samt individens inre motivation och återanpassning till det fria 
samhället. Transkriberingarna lästes åtskilliga gånger, när teman uppstod förbereddes dessa 
genom färgkodning till avsnittet resultat och analys.  

4.5   Studiens  tillförlitlighet  
Enligt Bryman (2011) är tillförlitligheten i en kvalitativ studie av stor vikt då det inte finns 
mätbara resultat i den. Därför behöver en utförd kvalitativ studie kunna påvisa sin 
tillförlitlighet med att utförligt beskriva trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
objektiviteten i den, vilka är komponenter som visar på tillförlitligheten. 
    
Enligt Bryman (2011) är trovärdighet något som visar på hur trovärdiga resultaten i en 
forskning är, vilka ska beskrivas på ett sanningsenligt vis. Denna studies trovärdighet kan 
anses vara hög, då studiens författare har vänt sig till respondenter som har upplevt ett 
fängelsestraff och sin egen återgång till samhället. Utgångspunkten har hela tiden varit 
respondenternas egna upplevelser av sin fängelsevistelse samt hur de anpassat sig till det fria 
samhället efter straffet.  
 
Enligt Bryman (2011) är överförbarhet något som visar på om ett forskningsresultat kan gälla 
även för andra som inte deltagit i berörd forskning, därav är forskningens urval av stor vikt. 
Överförbarheten i denna studie kan ses som relevant för människor med liknande 
upplevelser, dock har studien relativt få respondenter, vilket innebär att resultatet ej 
statistiskt kan generaliseras. Respondenternas svar tillsammans med den tidigare 
forskningen och valet av teori gör att studien ändock har en relevans för det sociala arbetet, 
studien hjälper till att förklara, beskriva och få en insikt i en del av den kriminella världen.  
  
Enligt Bryman (2011) innebär pålitlighet att forskningens resultat ska kunna reproduceras, 
de som utför forskningen ska ha ett granskande synsätt på alla delar av den. Pålitligheten i 
denna studie kan ses som säker då studiens författare kontinuerligt har diskuterat och 
argumenterat för alla delar av den. Denna studies författare har gemensamt kontrollerat och 
kommit fram till syftet med studien samt respondenter, forskningsmetod, intervjuguide och 
hur analys och resultat ska presenteras. Studiens författare har försökt göra 
metodbeskrivningen så transparant som möjligt, allt för att de olika stegen i studien ska bli 
tydliga och lätta att följa, det för att studien bland annat ska kunna reproduceras. Dock är det 
svårt att få exakt samma information från de respondenter som medverkat i denna studie då 
upplevelser, tankar och känslor kan förändras över tid.      
 
Enligt Bryman (2011) betyder objektivitet att de som utför forskningen ska hålla sig 
objektiva, de ska inte påverka resultatet på något vis. Denna studies författare har försökt 
hålla sig objektiva i undersökningen, genom att vara självgranskande och genom att inte ha 
lagt någon värdering i resultatet. Dock finns en tvekan till om objektivitet är möjligt fullt ut i 
och med Gilje och Grimens (1995) förklaring av den hermeneutiska cirkeln, som då menar på 
att forskaren fördjupar sig i respondenternas livsvärld. Denna studies författares 
förförståelse om de före detta intagnas värld har djupnat efter varje tillförd del av studien 
samt efter varje utförd intervju. 
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4.6   Forskningsetiska  principer  
Enligt Bryman (2011) består de forskningsetiska principerna av fyra olika krav, 
informationskravet som innebär att studiens respondenter blivit fullkomligt informerade om 
alla delar i undersökningen, de ska även upplysas om att deras medverkan är frivillig samt att 
de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att respondenterna 
medverkar i undersökningen i den grad de vill, om minderårig används i studien behövs ett 
samtycke från vårdnadshavarna. Konfidentialitetskravet innebär att respondentens 
information som den delger inte får behandlas så att någon obehörig kan finna den. 
Nyttjandekravet innebär att materialet enbart får användas inom forskning. Denna studiens 
författare har förhållit sig till dessa principer genom att respondenterna blev informerade 
kring dessa via ett missivbrev (Bilaga B). Informationskravet berördes genom att 
respondenterna upplystes om studiens syfte, hur den skulle användas, hur lång tid 
intervjuerna skulle ta samt att respondentens medverkan var frivillig och kunde avbrytas om 
de så önskade. Samtyckeskravet gällde genom att alla respondenter ville delta i studien. 
Dessutom tillfrågades respondenterna om sin medverkan redan en till två månader innan 
kursen började, därmed fanns det gott om betänketid för respondenterna. Studien berörde 
endast individer över 18 år. Konfidentialitetskravet bekom genom att ingen känslig 
information togs med i studien och respondentens personuppgifter hålls skyddade. De 
respondenter som valde att ta med sig någon gjorde det på eget initiativ, således tillmötesgick 
studiens författare dessa två respondenter, då det ansågs att när respondenten valde detta 
själv bröts inte konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet berördes på så vis att respondenterna 
upplystes om att informationen de lämnade endast skulle användas i forskning och även att 
intervjuerna ska raderas när uppsatsen är färdigbearbetad och godkänd. Innan syfte och 
frågeställningar fastställdes och innan det fortsatta arbetet med uppsatsen, gick studiens 
författare igenom det befintliga självskattande etikgranskningsformuläret (Bilaga C). 
Studiens författare svarade på formuläret och ansåg att studien i sin helhet inte skulle bryta 
mot de etiska aspekterna. Trots det skulle det kunna vara så att respondenterna blev 
emotionellt påverkade av intervjuerna, då för att intervjuerna fick respondenterna att tänka 
tillbaka på en tid som möjligen innehöll känsliga minnen.  

5   RESULTAT  OCH  ANALYS  

Albert, Bruno, Casper, David, Edvin och Felix var mellan 25-60 år, de har avtjänat minst ett 
fängelsestraff. Två utav de intervjuade personerna har avtjänat ett fängelsestraff medan de 
övriga fyra har avtjänat flertal straff. De intervjuade avtjänade straffen på olika 
säkerhetsklasser, vilka är klass ett, klass två och klass tre. På en klass etta är klimatet hårdast 
och mest kontrollerat. En klass tvåa är också kontrollerad, dock inte i lika stor utsträckning, 
medan klass tre är en öppnare anstalt. Individerna har varit kriminella största delen av sina 
liv, vissa har även en pågående brottskarriär. Dessa individer har totalt varit fängslade mellan 
ett år och 14 år av sina liv. Flera av individerna beskrev att under de yngre åren så brydde de 
sig inte om ifall de blev fängslade, men i takt med att familj bildades fick de en större insikt i 
allt de faktiskt kan missa. Däremot så beskrev de två äldsta att de har blivit så pass skadade 
av sina flertal fängelsevistelser att det inte läggs någon större eftertanke på hur det känns att 
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förlora friheten. Av det Casper berättade, kan det förstås att ju längre tid det gått från straffet 
desto lättare blev det att avhålla sig från kriminalitet. Resultatet och analysen är uppdelade i 
två huvudteman, tiden i fängelset och tiden efter fängelsevistelsen, då för att det tydligt ska 
visa att studiens frågeställningar blir besvarade på ett tillfredsställande vis. 

5.1   Tiden  i  fängelset  
I följande avsnitt presenteras resultatet som rör de intervjuades tid i fängelset. För att det ska 
bli enkelt att följa resultatet har underteman som: strukturen och kontrollen i fängelset samt 
inre hierarki och anpassning för intagna under fängelsevistelsen, skapats. Detta tema 
avslutas med en analys. 

5.1.1   Strukturen  och  kontrollen  i  fängelset  

Albert, Bruno, Casper, David, Edvin och Felix beskrev att strukturen i fängelset var enformig, 
med bestämda tider för att äta, sova, arbeta och ha uteraster på innergården. Deras celler har 
varit i varierande storlekar, mellan sju till 12 kvadratmeter, de gemensamma utrymmena var 
allrum, kök, gym och i vissa fall badrum. De intervjuade beskrev fängelsets vardag som en 
återupprepning, där inget nytt skedde. Vidare beskrev vissa att lokalerna var slitna och 
nedgångna, medan andra tyckte utrymmena var funktionsdugliga. Cellerna kunde se olika ut, 
vissa hade egen toalett och andra inte, i vissa fanns det även telefon. De beskrev att det var 
väldigt annorlunda än vad de var vana vid ute i det fria samhället, det var inte någon form av 
lyxinrättning. Brunos beskrivning var den som skiljde sig från de övrigas. Han var den 
intagne som avtjänade sitt straff på en klass tre anstalt, där det var lite friare struktur. De 
intagna hade egen nyckel till cellen så de låste sin egen dörr. Han beskrev också att de kunde 
röra sig ganska fritt i utrymmena, den enda större restriktionen var att de inte kunde gå 
utanför grindarna. Han tog även upp att det fanns olika slags aktiviteter att sysselsätta sig 
med, som exempelvis minigolf. De övriga beskrev en hårdare vardag under strafftiden. 
Casper beskrev den mer strukturerade vardagen så här:    

Ja, man gick väl upp 7, eeeh, dom kom och låste upp strax efter 7, kanske kvart över 7 eller 
någonting, dörren då, till cellen. Och sen käkade man frukost, gick upp och jobbade till lunch. 
Gick och käkade lunch, tillbaka till jobbet. Ner på paviljongen. Spelade kort och backgammon. 
Käkade mat. Tittade på tv och umgicks med kompisarna och sådär, med dom andra som satt 
intagna. Sen var det dags för inlåsning kvart i 20. Sen var det tv-tittande och ja, dags att sova.  

De personer som blev intervjuade beskrev att på de berörda fängelserna fanns det alltid 
några i personalen som utövade kontroll och makt mer än andra. Alla berörde att det även 
fanns bra personal, men det var de som var mindre bra, de valde att prata om. Albert nämnde 
att de som upplevdes som bra i personalen inte brukade arbeta kvar så länge. När han 
pratade om detta vände han även i sin tanke, han menade att om personen bara tittade på 
och inte invände, så var denne egentligen lika omoralisk som de mindre bra. Nästan alla 
beskrev att personalen använde sin maktposition som kontroll. Bruno beskrev att på hans 
klass tre anstalt fanns det ett överhängande hot, att om en intagen inte skötte sig så blev den 
intagne flyttad till en anstalt med hårdare säkerhetsklass. De övriga beskrev olika straff som 
kunde utfärdas om den intagne inte lydde personalen, så som isolering, utökad strafftid och 
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indragna tillstånd. De intervjuade nämnde att det förekom både fysisk och psykisk 
bestraffning, såsom Albert och Felix beskrev det: 

nä men så här.. säkerhetsstyrkan det fanns några stycken där som.. som ja, verkligen, alltså 
dom.. dom jobbade för att jävlas med människor för att dom kunde göra det, dom slår folk o 
sen får man sitta i isoleringen o sen får man sitt besök eller träffa.. alltså när blåmärken o sånt 
har försvunnit //...// nää men typ jag tänkte ansöka om permission, och då sa dom det är 
ingen ide att du ansöker om permission du kommer att få avslag i vilket fall, o så här, besök o 
telefontillstånd när man kommer till nått nytt ställe så det kan ta flera månader innan man får 
ringa (Albert). 

 
Ja, om man inte.. om dom hatade den personen så gör dom bokstavligen, ser till att 
deras ord väger mer än mitt ord gör. Så kan dom se till att du blir placerad på en annan 
anstalt ja..tycker dom att jag trivs, och har det bra och om jag har andra vänner och de 
inte tycker om mina vänner så kan dom placera mig eller oss. Dom bestämmer ju 
(Felix). 

 
Tre av de intervjuade beskrev kränkande behandlingar vid urinprovslämning, bland annat 
beskrevs det att de var tvungna att lämna urin nakna medan flera av personalen tittade på. 
Edvin beskrev även att han bad personalen om att få lämna blod i stället för urin, men det 
fick han inte. Albert tog även upp andra situationer där han kände sig kränkt, han berättade 
att personalen ibland gjorde visitationer av cellen med hjälp av hundar och lät dessa springa i 
hans säng, när han sedan bad om att få rena sängkläder så nekades han detta. Vilket han 
beskrev gjordes för att personalen ville trakassera och irritera, då för att de ville skapa 
konflikter, som då kunde leda till att det blev konsekvenser för de intagna och att de skulle 
känna sig mindervärdiga. Detta beskrev Albert och Casper på följande vis: 

nä men typ om man ska ner på pisseprov så kommer dom åtta stycken o så ska dom slita av en 
kläderna sen ska man stå där framför allihopa o så... så ska dom alltså hålla på o hota en o 
provocera en för att alltså starta bråk //...// dom kan komma o ta en på pisseprov tre gånger 
om dan, visitera... en gång blev jag visiterad 11 gånger på samma dag (Albert). 

Ja jo, och sen när dom kom och gjorde visitation mitt i natten. Men det är ju alltså, när dom 
slänger upp alla celler och letar efter mobiltelefoner och då får man ställa sig mot väggen och 
vara helt naken och ja, då är ju liksom alla i korridoren där.. så ja det är lite pinsamt, ja.. 
(Casper). 

5.1.2   Inre  hierarki  och  anpassning  för  intagna  under  fängelsevistelsen  

De intervjuade personerna berättade att det fanns grupperingar och hierarkier bland de 
intagna i fängelset. Där det fanns egna regler och förhållningssätt emellan dem. Hierarkin 
mellan de intagna bestämdes utifrån de intagnas kriminella bedrifter. Vissa av personerna 
som intervjuades menade att det bara var att anpassa sig för annars skulle tiden vara svårare. 
För att inte må psykiskt dåligt, så behövdes tankarna som rörde det fria samhället stängas av. 
För att underlätta tillvaron behövde de intagna acceptera och lära sig de rådande rutinerna. 
Casper berättade att de individer som hade en ledarroll innan straffet, hade oftast det även 
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när de befann sig i fängelset. Bruno beskrev att det alltid finns en hierarki oberoende vart 
individen är, oavsett om det är i fängelset eller i samhället utanför. Vidare beskrevs det att 
fångenskapen skapade både frivilliga och ofrivilliga sociala band, dock var inte denna 
hierarki lika tydlig som i de hårdare säkerhetsklasserna. Om de sociala reglerna uttryckte 
David sig såhär: 
 

utan det är det är ju som det är man lever ju efter.. man lever ju på den sidan av 
samhället så liksom så vad ska man säga.. ja man får ju följa spelets regler så att säga. 
Likaväl som det finns regler på utsidan finns det regler som vi själva har som inte finns, 
som inte är skrivna i lagen, så att säga.  

 
De flesta av personerna som intervjuades ansåg sig anpassade till fängelselivet, dock i olika 
utsträckning. Vissa kände att de blev tvungna att anpassa sig medan andra gav sig in med en 
förlikad tanke om att fängelset endast skulle vara en period i deras liv. Albert uttryckte dock 
att anpassning var omöjlig att göra, då miljön var stressig samt att det fanns en ständig oro av 
att behöva vara på sin vakt mot personal och övriga intagna. 
 

nä men de gör ju lite som dom vill, man får aldrig va ifred, o hur du alltså, det går inte 
att anpassa sig, närsomhelst kan dom rycka upp dörren, göra visitation, även på natten 
kan dom komma o hämta en, o dom gör lite som dom vill, så det är svårt att anpassa sig 
(Albert).  

 
Både Felix och Albert beskrev att de befann sig på toppen av hierarkin under 
fängelsevistelsen. De beskrev att det föll sig naturligt att inta denna roll, dessutom 
accepterades det av deras medintagna, då ryktet om deras kriminella gärningar förekom 
dem. “Jaa… vissa vill ju synas alltid ja, styra och ställa hela avdelningen”//...// “... Jag tillhör 
en av dom som ville styra, hehe...” (Felix).  

5.1.3   Analys  

De fängslade individerna var hårt kontrollerade, deras liv var styrda utifrån den låsta 
institutionens ramar. Livet de intagna levde saknade den naturliga uppdelning av sfärer, som 
Goffman (2014b) beskriver, att de fria människorna har. Detta skulle kunna bero på att 
fängelset har som uppgift att utdela det tilldömda straffet samt att omforma individen till en 
ansvarsfull samhällsmedlem. Individen ska lära sig hur denne ska bete sig och leva i det fria 
samhället, av att vistas i fängelset som är totalt olikt det. Fängelsets murar och den inlåsning 
som sker, skapar då ett samhälle i samhället, vilket även Cnaan m.fl. (2008) benämner som 
ett problem då samhället och fängelselivet skiljer sig väldigt åt. Dudeck m.fl. (2011) menar att 
denna onaturliga inlåsning kan skapa psykisk ohälsa hos individerna. Vilket då innebär att 
det blir ytterligare en aspekt som skapar hinder för en naturlig övergång till det förväntade 
självstyret individen sedan ska ha. Fängelset är inte något en ansvarsfull samhällsmedlem 
behöver uppleva. Finns det då inte en naturlig övergång till samhället i det fria, kan det 
möjligt göra att det som Goffman (2014a) beskriver som stigmatisering och utanförskap, blir 
ännu tydligare, de före detta intagna blir då avvikare i samhällets ögon. Bäckman m.fl. (2017) 
belyser vilka problem det kan bli av att individen stämplar sig själv som en andra klassens 
medborgare och att individen då kan fortsätta uppfylla denna stämpel, då de speglar det som 
de tror samhället förväntar sig av dem.   
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De fängslade individerna blev inte bara straffade i och med den förlorade friheten. Det fanns 
en tydlig maktstege i förhållande till personal och intagen, denna maktstege verkade även 
finnas mellan personalen. Det skulle kunna vara så att den personal som beskrevs som bra, 
inte förmådde att stoppa eller ändra på rådande maktordning. Det verkade finnas en 
uppgivenhet i att tro att den bra personalen skulle vara den intagne till hjälp, att den inte var 
det skulle kunna göra att den intagne kände sig ännu mer ensam och isolerad. Detta visar på 
den totala underordning den intagne befann sig i. I detta finns tydliga tecken på att individen 
skulle brytas ner som en del av straffet, men vad händer om den återuppbyggnad av 
individen inte görs, så som Goffman (2014b) beskriver, är en brist i totala institutioner. 
Cnaan m.fl. (2008) och Dudeck m.fl. (2011) påpekar även att strukturerna i fängelset kan 
leda till psykisk ohälsa hos de intagna. De menar att den ständiga beredskapen individen 
måste befinna sig i bland annat gentemot personalen, kan göra så att individen får 
permanenta men, som skapar hinder när de kommer ut i samhället igen. Det vore dock naivt 
att tro att personalen alltid utnyttjade sin maktposition utan anledning, dock tyder en viss del 
av resultatet på att våldet kanske inte alltid var helt befogat. Hoskins (2014) menar att det 
inte är rätt att individen blir mer straffad under tiden denne avtjänar sitt straff, men att det 
sker för att den intagne inte ses som en fullvärdig människa. Denna hantering av intagna kan 
leda till att de själva ser sig, som Goffman (2014a) beskriver som avvikare, vilket möjligen 
gjorde att de intagna kände en större tillhörighet med de medintagna. Detta skulle kunna 
leda till att de inte ser sig som lika mycket värda som andra samhällsmedlemmar, vilket 
skulle kunna resultera i att steget till att förändra sitt liv, blir ännu större att ta. Detta skulle 
även kunna lett till ytterligare kriminalitet när de blev frigivna igen. Morenoff och Harding 
(2014) menar att om ingen omformning sker i fängelset, kan det öka risken för att den 
intagne fortsätter med sin kriminella karriär.  
 
Det verkar vara så att ju mer personalen försökte tvinga de intagna att lyda genom 
bestraffningar, fick det istället motsatt effekt. Den intagne kanske gjorde ett större motstånd 
mot personalen, för att känna att denne inte gav upp sig själv. Den intagne tvingades lära sig 
att denne var precis som de övriga intagna. Detta skulle kunna göra att de intagna, som 
Eriksson m.fl. (2017) beskriver, känner en plikttrogenhet gentemot varandra. På grund av 
maktanvändningen som skedde av fängelsepersonalen gentemot de intagna, kunde 
nedbrytning hos dem ske. Enligt Goffmans (2014a) beskrivning av stämpling, kan det 
innebära att de intagna tillslut accepterar att de är andraklassens människor. Bäckman m.fl. 
(2017) belyser att ju mer individen känner sig som en avvikare, desto mer lever de upp till 
stämplingen. Morenoff och Harding (2014) menar att ett dynamiskt utbyte mellan intagna 
och personalen sker. Vilket kan göra att om det är en obalans mellan dem, vill inte den 
intagne förändras på grund av agg mot personalen och samhället. Detta kan resultera i att 
samhället blir lidande i slutändan. Med Goffmans (2014b) teoretiska ram i åtanke skulle 
denna förnedring och kränkning kunna göra att individerna som utsätts för detta, blir 
förändrade i sin personlighet. Om personalen såg de intagna som subjekt istället för objekt 
kanske inte denna kränkning skulle kunna ha skett. Det kan vara så att den intagne tillslut 
bistod personalen i vissa fall, för att de hoppades på att personalen inte skulle se dem, så som 
Goffman (2014a) beskriver en avvikare. Cnaan m.fl. (2008) beskriver att de intagna utvecklar 
strategier för att klara av fängelsevistelsen, för att tiden ska vara hanterbar även om 
kränkning sker. Vidare beskriver Cnaan m.fl. att en sådan hantering av individen används för 
att avhumanisera denne.  
 
De intagna hade minst två olika sociala aspekter att förhålla sig till i fängelset, de intagnas 
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regler och normer samt den totala institutionens. Det fanns dock ytterligare aspekter att 
förhålla sig till under fängslingen. Dessa var regler utifrån det yttre samhället, personalens, 
institutionens, de styrande intagnas samt individens egen grupptillhörighet. 
Förhållningssättet till dessa olika regler kan vara svår, i och med att all denna interaktion 
sker på samma plats. Individen kan ha olika roller beroende på den sociala situationen, i 
fängelset behöver individen hantera alla dessa olika roller i princip samtidigt. Cnaan m.fl. 
(2008) påvisar att det finns en social hierarki i fängelset, som de intagna måste lära sig att 
förhålla sig till. Eftersom samhället i fängelset är så pass litet, så behövde individerna 
konstant vara i sina roller, för att inte bli känslomässigt berörda. De individer som styrde de 
olika avdelningarna kanske gjorde det på grund av att behållningen av makten innebar att de 
här individerna inte lät sig brytas ned fullt ut, vilket enligt Goffman (2014b) nästan alltid 
annars sker. Det skulle kunna vara ett sätt för dem att känna att de kunde styra över sina liv, 
trots inlåsningen, på så vis kunde de möjligen bibehålla delar av sitt subjekt och inte 
acceptera sig själva som ett objekt. Med tanke på Goffman (2014a) kan detta tyda på att de 
styrande individerna inte såg sig själva som lika stämplade som de övriga intagna. Vilket 
möjligen innebär att stämpling också skede mellan de intagna, de styrande såg de övriga som 
underlägsna och därför mer som avvikare än de själva. Personalen som verkade se de intagna 
som objekt, straffade möjligen de starkare individerna mer för att bryta deras makt. Om 
individerna kände sig anpassade, kan de tänkas ha accepterat sin rådande situation. Det kan 
vara så att personalen var hård i och med att de inte ville att de intagna skulle känna att det 
var en plats som de kan tänkas återkomma till.  

5.2   Tiden  efter  fängelsevistelsen  
I följande avsnitt presenteras resultatet från de intervjuades tid efter fängelsevistelsen. 
Avsnittet är uppdelat i två underteman: det befintliga samhällsstödet och det stöd som de 
intagna anser behövs samt individens inre motivation och återanpassning till det fria 
samhället. Detta tema avslutas med en analys. 

5.2.1   Det  befintliga  samhällsstödet  och  det  stöd  som  de  intagna  anser  behövs  

Albert, Bruno, Casper, David, Edvin och Felix beskrev att det fanns en brist i den hjälp som 
samhället erbjöd, dessutom antyds det att det finns en misstro till samhället och 
myndigheter. Albert beskrev att: “jag har inget förtroende för myndigheter eller samhället 
överhuvudtaget”. Flertalet av de personer som blev intervjuade fick hjälp i form av 
ekonomiskt bistånd någon gång under sitt liv, men när det gällde övrig hjälp efter straffet, 
upplevdes den ha varit väldigt bristfällig. Flera av de intervjuade nämnde att de upplevde 
ångest inför frisläppningen, oron bestod bland annat i att komma ut i samhället utan bostad, 
ekonomi och stöttning. Både Albert och Felix beskrev att bristen på stöd gjorde att det fanns 
en oro för att tvingas återfalla i sin kriminalitet för att kunna försörja sig.  

nää alltså joo, det är att alla tror att man ska få hjälp utav Kriminalvården o myndigheter fast 
man får ingen hjälp utav dom, man kommer ut, kanske blir ställd på gatan utan pengar o utan 
nån som kan hjälpa till, då alltså då har man inte så mycket mer att välja på än o än o att göra 
brott för att få pengar (Albert).  
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Edvin beskrev att när han var yngre erbjöds han olika former av hjälp från samhället, dock 
ville han inte ha hjälpen då utan han ansåg att den skulle han spara tills han blev äldre. När 
han väl blev äldre möttes han av ett motstånd från myndigheterna, då för att han hade 
erbjudits hjälp tidigare som han nekat till. Till slut fick han dock hjälp med ett ordnat 
boende, då efter att varit hemlös under många år, dessutom har han sviktande hälsa i 
dagsläget. David benämnde sin nuvarande situation med indragna välfärdsrättigheter, såhär: 

jag är sjukskriven, men jag har ingen sjukpenning tack vare att jag setat inne för då blir man 
nollad på försäkringskassan, det är ju en form av dubbel bestraffning, först har du ett 
fängelsestraff o sen när du kommer ut o är sjukskriven får du ingen sjukpenning.  

 
De flesta intervjuade ansåg att den primära hjälpen som behövs efter frisläppning är en 
ordnad ekonomi och en bostad, en plats att kunna landa på efter ett avtjänat straff, annars 
ansåg de att det fanns en risk med en återgång till sina gamla kriminella vänner och leverne. 
David beskrev att det är en svår omställning från att vara kriminell till att bli en accepterad 
samhällsmedlem, näst intill omöjligt. Dock menade han att det kan gå om individen får stöd 
och hjälp med återanpassning från myndigheter. Han ansåg att det största hindret för att 
hålla sig på rätt sida av lagen är den upplevda ensamheten, vilket gör att risken för att återta 
kontakten med de gamla vännerna ökar. Felix nämnde att det viktigaste är att känna sig 
trygg:  

Ehm, alltså, jag tycker att folk ska få hjälp med bostad. För att, om man har inte har en 
bostad.. trygg.. trygg ställe att va så är det lätt att man hamnar.. bor hos sina kompisar, som är 
missbrukare och då är man igång, i samma ruljans igen då.  

Både Albert och Bruno beskrev att stödet de erbjöds och tvingades till från Kriminalvården 
upplevdes som nedvärderande. “Ja, en person som sitter där och har ingen aning om 
någonting, du vet. Som knappt kan läsa, sen ska han sitta där och lära mig någonting…” 
(Bruno). De beskrev att personalen använde sig av färdiga manualer som inte var 
individanpassade. Bruno ansåg att det inte ska vara en allmän plan för alla individer som är 
aktuella hos Kriminalvården, utan att de ska utgå från individens egna behov.  

5.2.2   Individens  inre  motivation  och  återanpassning  till  det  fria  samhället  

De flesta av de intervjuade personerna beskrev att det är ens egna motivation som avgör om 
denne kommer avsluta sin kriminella karriär eller inte. De ansåg att om denna motivation 
inte finns, kommer det inte heller spela någon roll vad samhället erbjuder för stöd och hjälp. 
Några av de intervjuade beskrev hobbys och fritidsintressen i olika former, bland annat 
träning, meckande med bilar och husdjur. Vissa av de intervjuade har familj, som de beskrev 
har varit en slags motivation för att ändra sina liv. Det har gjort att de tänker efter och 
avväger vad som är värt att mista. David nämnde att en svårighet till återanpassning är att 
han anser sig vara olik människorna i det fria samhället, det finns inget gemensamt. Edvin 
menar att han inte blivit klokare med åldern, utan istället fegare. De äldsta som intervjuades 
beskrev en avsaknad av familj och ett sviktande hälsotillstånd. De anser att de ska ta dagen 
som den kommer och de ser det som positivt om det kommer en morgondag. Bruno beskrev 
att han hade ändrat sitt tankesätt om livet, redan innan han visste att han skulle bli dömd för 
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brott. Han hade redan börjat planera sin framtid, bland annat hade han bestämt sig för att 
studera vidare. Denna tanke växte allt mer under tiden han var fängslad och har inte 
förändrats. Efter fängslingen berättade han att han har gått på Krami. Bruno var en utav de 
yngsta medverkande i studien. Bruno beskrev vidare att: 

 
Ja, du ska inte, om du ska sluta vara kriminell så ska du inte göra det på grund av att du ska 
bränna dig på elden och åker dit, det ska komma inifrån, det ska komma ifrån att du vill det, 
innan…//…// Jag tror att det blir svårt att få hjälp om, när man kommer ut och inte vill själv 
heller. Det här som finns, med Krami, det är ju bra. Men sen, så krävs det ju att man ska hålla 
sig också du vet, för min del vet jag ju vad jag vill, men för andra människor. Det är upp till var 
och en, det gäller att ändra sig eller inte ändra sig. Men det går inte att ändra sig om man inte 
vill. Då spelar det ingen roll...  

Casper beskrev att även han fick hjälp via Krami, som senare ledde till en fast tjänst. Dock hade han 
fått möjligheten flertal gånger innan, men han var då inte motiverad till att börja. Nu i efterhand 
nämnde han att skillnaden var att han själv var motiverad till det, de tidigare gångerna var det ett krav 
från Socialtjänsten. Både Albert och Felix anser att när en individ ber om hjälp så ska myndigheter 
finnas där, för det är då individen är motiverad till det. Vidare nämnde de hur deras livssituation 
förändrades i och med att de fick arbete, dock beskrev de att detta var något de ordnade själva och inte 
via myndigheter.  

Njae, det gäller att själv, att bestämma att man vill förändra sig. Det är inte dom som ska 
kunna.. Det är jag som ska kunna säga vad jag vill och.. allting är på mig om jag vill sluta. Så de 
erbjuder en hel del, frågan är bara om man vill ta emot det //...// Ja, det var första gången då, 
när jag fick tag på det. Jag har försökt mycket här i stan men, man blir stämplad.. det blir svårt 
att få här där folk känner, så jag fick jobba i … istället då //…// Ja det var efter att jag fick jobb 
som jag började tänka mer.. positivt om livet. Om att vara självförsörjande, första gången då 
(Felix).  

De flesta beskrev att de längtade efter friheten, men på olika vis. Även om detta gjordes så 
pratades det om den ångest som kunde uppstå i och med den annalkande friheten. Flera 
beskrev även att det fanns en besvikelse och avsaknad av tilltro mot samhället och 
myndigheter. Vissa av de intervjuade förklarade att beroende på hur länge individen varit i 
institutionen, försvårades återanpassningen till samhället. Fängelset kan kännas som en 
trygg plats för individen. Edvin beskrev just det, han anser att fängelset ger en trygghet, då i 
form av att han får husrum, mat och rutiner. Edvin anser att han på grund av 
fängelsevistelsen blivit skadad och indoktrinerad, han har känt sig väldigt hatisk mot 
samhället och har gett upp om att en förändring är möjlig. David berättade om hur en 
återanpassning till det fria samhället blir påverkad av fängelsevistelsen. 

Det brukar ge med sig med tiden men det är ganska beroende på hur länge du setat, hur lång 
tid det tar att anpassa sig till utsidan igen, vissa människor dom klarar inte av att anpassa sig, 
utan dom ser ju till att åka dit igen och åka in igen, då har det blivit att dom är anstaltsskadade 
så att du trivs bättre på insidan än utsidan (David). 
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Bristen på stöd i det fria samhället skapar också hinder för återanpassning. Albert beskrev att 
Socialtjänsten och Kriminalvården hade bokat besök med honom när han var fängslad, men 
de kom inte, han nämnde att han aldrig fick någon förklaring till varför de uteblev. Han 
beskrev även att de intagnas möjligheter att kontakta myndigheter var försvårad, i och med 
att tiden till det var förlagd vid lunch. Medan myndigheter oftast har telefontid enbart på 
förmiddagen och har lunchstängt. Felix berättade om andra som också har haft problem med 
att få hjälp och stöttning: “Ja, och gör dom inte det, för jag har sett många som har kommit 
därifrån och vill ha tag i socialen och få tag i en bostad, och då hjälper dom inte...”. Albert 
beskrev också att bristen på hjälp när individen kommer ut från fängelset, skapar hinder för 
återanpassning. Vidare beskrev han att det är svårt att släppa tankarna på kriminalitet, men 
det som får honom att stanna upp och tänka efter, är tanken på hur de intagna blir 
behandlade under fängslingen. Detta beskrev Albert på följande vis:  

nää jag har inte släppt mina tankar helt på kriminalitet men, ä alltså fängelse alltså det enda 
som gör att jag inte vill tillbaka till fängelse, det är inte att jag lärt mig utav mina misstag utan 
det ä att alltså hur man blir behandlad där inne alltså.  

5.2.3   Analys  

Fängelsets efterföljande konsekvenser kan leda till att individen känner sig fortsatt 
bestraffad, även om individen har avtjänat sitt straff, leder det ofta till ytterligare svårigheter, 
detta i form av indragna former av samhällsstöd. Goffman (2014a) påvisar att individen blir 
stämplad av samhället som en andra klassens medborgare. Då denne inte får ta del av 
välfärden när denne avtjänat sitt straff, kan det bli så att individen känner sig utanför den fria 
världen. De känner möjligen att deras tidigare kriminella företeelser står i vägen för att få nya 
chanser i samhället. Detta är även något Hoskins (2014) belyser att före detta intagna har 
svårigheter med, att få ta del av välfärden, att det fria samhället prioriterar de individer som 
inte har dömts för brott. Den upplevda bristen på stöd skulle kunna göra att de som ska vara 
till hjälp, inte litas på och därmed sker ingen förändring. Individen behöver ha hjälp med 
ordnade levnadsvillkor och då i form av hjälp och stöd från myndigheter. Morenoff och 
Harding (2014) belyser även de att stöd och hjälp behövs. Då för att individen ska kunna bli 
återuppbyggd och självförsörjande. Kan tänkas var dessa individer redan innan straffet 
utanför samhället, om då bristen på återuppbyggnad fanns i fängelset, som Goffman (2014b) 
beskriver, så kan det leda till att det står trasiga människor utanför grindarna som förväntas 
bli ansvarsfulla samhällsinvånare. Detta är något Bäckman m.fl. (2017) anser är en följd av 
den marginalisering som individen upplevt under fängslingen. Om det överhuvudtaget ska 
vara möjligt att bli delaktig i det fria samhället igen, behöver individens basbehov vara 
uppfyllda, såsom bostad och ekonomi. Vilket även Nilsson (2011) och Wikoff m.fl. (2012) 
anser är de primära behoven som måste uppfyllas för före detta intagna. Det fria samhället 
kan se på dessa individer som avvikare, vilket leder till det som Goffman (2014a) menar, 
samhället ser på de före detta intagna som mindervärdiga samhällsmedlemmar. Detta skulle 
kunna leda till att individen börjar se ner på sig själv. Då för att kunna bryta kontakten med 
sitt avvikande jag, borde myndigheter ge stöd och hjälp den första tiden, så att individen kan 
känna sig trygg och ha möjlighet till att förändras. Hoskins (2014) menar att detta kan vara 
en brist då individen på grund av sitt brott fortsätter att dömas för detta även efter avtjänat 
straff.  
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Då den fängslade individen blir, som Goffman (2014b) beskriver, förändrad i sin person på 
grund av nedbrytningen, kan det tänkas att individen försöker hitta sig själv igen genom att 
söka sig till gemenskapen som fanns innan fängslingen. Vilket då kan skapa en större risk för 
fortsatt kriminalitet. Den intagne kan känna sig tvungen att bryta med sina gamla vänner för 
att kunna leva så som en ansvarsfull individ ska göra, vilket då leder till att de står i valet och 
kvalet om det är värt att ge upp sitt tidigare leverne. Morenoff och Harding (2014) menar att 
återfallsrisken till kriminalitet är större om individen återgår till sina gamla vänner. Det 
borde då innebära att samhällsstödet behöver vara rätt och i vissa fall stort. En del av 
resultatet visar att om bemötandet från myndighetspersonal inte blir rätt, har det lett till att 
individen kände sig dumförklarad och mindervärdig. Det i sin tur tyder på att personalens 
syn på individerna är det som styr bemötandet dessa får efter straffet. Vilket innebär att, det 
som Goffman (2014a) beskriver, som stigmatiseringen upprätthålls. Den frisläppta individen 
kan uppleva att dess tidigare kriminalitet står som hinder för stödet de får av det fria 
samhället. Hoskins (2014) samt Morenoff och Harding (2014) visar även de att bemötandet 
före detta intagna får av personalen, kan påverka individens egna självbild. Wikoff m.fl. 
(2012) menar att personalen ska arbeta mer uppmuntrande för att ge individen en större 
möjlighet att förändra sitt liv.  
 
I Goffmans (2014b) beskrivning av den nedbrytning som en individ kan bli utsatt för på en 
total institution, kan det tänkas att följderna av nedbrytningen kan stå i vägen för individen 
när denne ska återgå till samhället. Vilket borde leda till att det ska finnas ett anpassat 
samhällsstöd för detta, dock visar denna studie att det är individens inre motivation som i 
slutändan blir avgörande för återgången. Även om de intervjuade för denna studie har 
upplevt ett förtryck i fängelset verkar det inte, för de flesta, ha påverkat dem på ett sådant vis 
att de har tappat hoppet. De som har en framtidsplan verkar ha en inre insikt, ett driv till att 
förändra livet och se vad som är viktigt. Bahr m.fl. (2010) tar upp olika aspekter som gör att 
risken för återfall blir mindre, varav en är att äldre individer klarar sig bättre. Trots det visar 
denna studies resultat på att de intervjuade som var äldre, kan ha påverkats negativt av den 
totala institutionen, då de saknade hopp om förändring i sitt liv. Dessa äldre verkade inte 
heller ha en lika stor inre motivation som de yngre. Denna studie visar på att de yngre klarar 
sig bättre än de äldre. Individerna accepterar antingen att de är avvikare och fortsätter sin 
kriminella karriär, eller så vänder individen på det med hjälp av sin inre motivation. Wikoff 
m.fl. (2012) menar att strukturella lösningar kan vara att arbeta med individen, så att dennes 
motivation höjs. Bahr m.fl. belyser att det på det individuella planet, bör vara så att individen 
har meningsfulla aspekter i livet. Vissa av individerna väljer att motsätta sig det, som 
Goffman (2014a) beskriver, som stigmatisering och kanske gör det som samhället minst av 
allt förväntar sig av dem. Både Albert och Felix började återanpassa och motivera sig själva, 
genom att de försöker tänka positivt om livet och fortsätter att kämpa för att bli 
självförsörjande. Bahr m.fl. visar att återfallsrisken blir mindre om individen har ett arbete. 
Den omformningen som är bristfällig på totala institutioner kan tolkas ha lett till att både 
Albert och Felix kände att de var tvungna att förändra sin situation själva. Morenoff och 
Harding (2014) belyser att före detta intagna har ett eget ansvar för sin egen livsförändring. 
Albert och Felix verkar motsätta sig sin stigmatisering och vill bli accepterade av 
majoritetssamhället genom att arbeta och vara självförsörjande. Dock kan det vara så att 
detta inte är möjligt fullt ut, då de kommer som Goffman menar, bära med sig minnet av 
stämplingen. Felix verkar ha haft medvetenhet kring sin stämpling, i och med att han sökte 
arbete i en annan stad, därmed frigjorde han sig delvis från sitt stigma. Wikoff m.fl. belyser 



 

 

 

25 

också att när individen anpassar sig till det fria samhället så minskar risken för ytterligare 
kriminalitet. 
 
De fängslade individerna förändrades när de var under den totala institutionens kontroll. 
Istället för att individen var glad och förväntansfull över sin kommande frihet, så blev det 
bara påfrestande. Den nedbrytning, som Goffman (2014b) beskriver, gör att misstron och 
hatet mot samhället då kan frodas. Individen känner ingen ork att ta den förväntade 
diskussionen med myndigheter, utan går istället med inställningen att det är hjälp som denne 
ändå inte får. Därmed är självstämplingen som avvikare accepterad och individens 
självkänsla har blivit påverkad, då utifrån Goffman (2014a) kan det betyda att individen har 
accepterat sin självstämpling och att denne anpassat sig till den totala institutionen. På grund 
av det blir fängelset individens primära trygghetspunkt, det blir individens hem. Cnaan m.fl. 
(2008) påvisar att den trygghet som fängelset ger i form av mat och husrum, kan vara till 
nackdel vid återanpassning till det fria samhället. Utifrån Goffman, kan det innebära att 
individen skapar en relation till den avvikande gruppen intagna, som denne sedan känner sig 
moraliskt bunden till. Detta skapar svårigheter med återanpassning till det fria samhället, 
individen har istället anpassat sig till sitt sub-samhälle, som denne känner lojalitet gentemot. 
Eriksson m.fl. (2017) menar att detta är något som kan inträffa under fängelsevistelsen. Med 
Goffman i åtanke, kan det vara så att de före detta intagna inte har möjlighet att återanpassas 
till samhället, för att det felar med den totala institutionens ramar. Återuppbyggnad kan bli 
svår, då för att individerna blir nedvärderade i fängelset, vilket kan leda till att tilltron till sig 
själv försvinner. Efter ett fängelsestraff kan det tolkas som att individens självstigmatisering 
blir starkare utifrån att individen inte får det stöd och hjälp denne vill ha, och kanske till och 
med har rätt till. Individen kan känna sig mindervärdig, jämfört med ostraffade individer, 
vilket kan leda till att dennes kriminella identitet förankrar sig djupare. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det viktigaste skälet till att individen kommer att 
förändras är dennes egen motivation, den hjälp samhället erbjuder är då inte avgörande om 
motivationen saknas. Den hjälp som finns efter fängelset kan tolkas behöva erbjudas när 
individen själv ber om den. Den misstro till samhället som verkade finns hos de intervjuade, 
kan vara ett resultat av nedbrytningen som skett i fängelset. De intagna blir stämplade som 
avvikare i och med sitt straff, resultatet tyder även på att straffandet i straffet leder till ett hat 
mot samhället, vilket gör att lojaliteten inte ligger hos det fria samhället, utan hos den 
avvikande gruppen. Detta gör då att självstämplingen förankrar sig ytterligare och att viljan 
att delta i det fria samhället försvinner.  

6   DISKUSSION  

I denna del kommer studiens författare diskutera och reflektera kring studiens resultat, 
genom att besvara studiens frågeställningar. Vilket följs av metod- och etikdiskussion. I 
metoddiskussionen beskrivs studiens styrkor och svagheter. I etikdiskussionen förs en 
diskussion kring hur studien förhållit sig till de rådande etiska förhållningsreglerna.  
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6.1   Resultatdiskussion  
Syftet med den här studien var att undersöka hur före detta intagna upplevde sin 
fängelsevistelse samt sin återgång till det fria samhället efter sitt fängelsestraff. För att få svar 
på detta fokuserades det på tiden i fängelset med underteman som lydde, strukturen och 
kontrollen i fängelset samt inre hierarki och anpassning för intagna under fängelsevistelsen. 
Det andra stora temat var, tiden efter fängelsevistelsen, med underteman som lydde, det 
befintliga samhällsstödet och det stöd som de intagna anser behövs samt individens inre 
motivation och återanpassning till det fria samhället. De frågeställningar som besvarades var: 
hur påverkas individen av sitt fängelsestraff och hur har individen återanpassats i samhället 
efter fängelsevistelsen. 

6.1.1   Hur  påverkas  individen  av  sitt  fängelsestraff?  

Första frågeställningen besvarades genom att det framkom att individerna påverkades 
negativt av fängslingen, då både psykiskt och i vissa fall fysiskt. Att fängsla en individ och 
behandla denne kränkande förstärkte skillnaderna som fanns mellan intagen och personal. 
Vilket i längden kan göra att den intagnes självbild blir rubbad. Livet i fängelset beskrevs som 
svårt, då det blev psykiskt krävande att alltid vara beredd på angrepp i form av maktmissbruk 
från personalens sida samt att leva under de intagnas egna förhållningsregler. En individ som 
döms till fängelse borde rimligen vara utanför samhället redan innan domen, då via det 
kriminella levernet. Efter domen så blir det väldigt tydligt för hela samhället att denna 
individ inte lever som en accepterad samhällsmedlem. Klart är det visserligen att om en 
individ gör fel i samhällets ögon måste denne ta sin konsekvens av handlingen. Tveksamhet 
råder ändock om inlåsning och straff kan göra någon skillnad för intagna, mer än att ännu 
mer peka ut dessa som avvikare. Kanske borde samhället arbeta mer förebyggande med 
kriminella personer, för att förebygga fängsling. I samhället finns visserligen individer som 
kan ses som farliga, om då inlåsning är enda lösningen så borde fokus i fängelset ligga på att 
rehabilitera dessa snarare än att bara straffa dem. I resultatet framkom handlingar som kan 
tolkas vara inhumant beteende från personalens sida, i vissa fall kan det ses som att 
individen blev utsatt för övergrepp. Vilket rimligen borde kunna leda till att även om 
personalen vårdar individerna, borde misstroendet mot dessa vara stort. Att försöka förändra 
människor genom en total auktoritet är inte en helt genomtänkt lösning, att individen kuvas 
gör inte att denne per automatik förändras positivt. I vissa totala institutioner så byggs 
individen upp och får en social status, men så är inte fallet med fängelset. Den aktuella 
forskningen inom området tyder på att inlåsning och avskärmandet från det fria samhället 
gör att individen blir ännu mer marginaliserad och stigmatiserad. Genom att inte rehabilitera 
individen i fängelset kan det leda till att denne misstror samhället, vilket rimligen kan leda 
till att denne efter straffet inte heller då vill följa rådande samhällsnormer, vilket i sin tur kan 
leda till fortsatt kriminalitet.   

6.1.2   Hur  har  individen  återanpassats  i  samhället  efter  fängelsevistelsen?    

Andra frågeställningen besvarades genom att de intervjuade individerna beskrev att 
återanpassning var svår, då samhällsstödet oftast var bristfälligt eller påtvingat. De 
intervjuade berättade att fängelset oftast kändes som en förvaring och när de frigavs 
förväntades de vara helt nya människor som skulle passa in i samhället. Vissa hade svårt med 
att finna arbete och boende. Vilket var en återkommande åsikt från de intervjuade, att det var 
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det mest hjälpande stödet de ansåg att de före detta intagna behövde från samhället, den 
första tiden efter frisläppning. Vissa lät uppgivna och hade inte mycket till framtidsplaner. De 
individer som verkar lyckas bäst med sin återgång till samhället är de individer som har en 
inre motivation och drömmar om ett bättre liv. Vissa av de intervjuade hade fått hjälp via 
Krami med att finna arbete, dock verkar det endast kunna vara aktuellt när individen är 
motiverad till livsförändring. När det gällde påtvingade former av samhällsstöd, då i form av 
Frivården, ansågs det vara jobbigt då de inte tog hänsyn till eller anpassade stödet efter 
individens egen potential. I de flesta fall ställdes samma krav på alla de före detta intagna. 
Flertalet av de intervjuade kände sig dumförklarade, då personalen inte kändes kunnig inom 
sitt arbete. Denna personal är ändock de som ska lyckas motivera individen till att inte 
återfalla i kriminalitet, så kanske borde personalen arbeta mer med att bygga förtroende och 
skapa motivation till förändring. Några av de intervjuade tyckte att frisläppningen kändes 
jobbig, de kände sig oroliga över att vara i det fria igen, för de visste inte vad de skulle 
förvänta sig. Detta upplevdes då bli ännu svårare när de tvingades möta samhällets olika krav 
och villkor för att få hjälp. De individer som hade ett inre driv hade en större chans att lyckas 
hitta arbete tillslut, dock påverkar belastningsregistrets långa existens att individen får det 
extra svårt att ta sig in i samhället igen. Samhällets alla krav gör det svårt när individen väl 
hamnat utanför. För att få lägenhet bör individen ha arbete, får att få arbete behövs det i 
många fall lämnas belastningsregister och tidigare meriter behöver redovisas. Dessutom 
behöver individen stå till arbetsmarknadens förfogande för att få ekonomiska bidrag av 
Socialtjänsten. Har individen psykiska besvär efter fängelsevistelsen behöver denne kanske 
först få hjälp att bearbeta dessa i lugn och ro innan arbete är aktuellt. Dock finns det en viss 
hjälp att få av samhället om individen är redo att ta emot den, allt ansvar ligger inte hos olika 
myndigheter, utan individen har ett eget ansvar över sitt liv. Myndigheten borde ha 
beredskap för att erbjuda anpassat stöd och hjälp när individen känner att den inre 
motivationen till förändring finns, oavsett om individen har fått hjälp tidigare och inte klarat 
av det. 

6.2   Metoddiskussion  
Denna studies författare valde att använda en kvalitativ undersökningsmetod, då hela syftet 
med studien var att få insyn i respondenternas upplevelser. Denna undersökningsmetod 
passade bra till just detta, dock var det tidskrävande att försöka få ihop mycket data via 
intervjuer, därav gjordes sex intervjuer. Det ansågs inte att en kvantitativ undersökning var 
aktuell, tanken med studien var att få vara med i samtalet och inte att få statistiskt mätbara 
resultat. Fördelar som studiens författare kunde uppleva med semistrukturerade intervjuer 
var att det fanns en intervjuguide att förhålla sig till, samtidigt var det möjligt att hoppa över 
frågor som redan besvarats. Studiens författare delade upp arbetssättet under intervjun, 
medan den ena intervjuade förde den andra anteckningar och kunde då också ställa relevanta 
följdfrågor vid behov. Det fanns en ytterligare fördel med uppdelningen, den som förde 
anteckningar markerade nyckelord som i efterhand var någonting studiens författare tyckte 
var intressanta för analysen. Beräknad tid för varje intervju var ca 45 minuter, dock 
upptäcktes det att intervjuförfarandet gick fortare än så. Det verkade även som om det blev 
en mer avslappnad stämning när inspelningen stoppades, vilket gjorde att de flesta av 
respondenterna delgav ännu mer information, som då antecknades. Studiens författare 
frågade även om denna information fick användas i arbetet. Det hade varit intressant att 
utföra intervjuerna utan inspelningsapparat för att se om det hade blivit ett större djup i 
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svaren, dock anser studiens författare att detta inte var tänkbart då det fanns en risk att all 
information inte kom med i anteckningarna.  
 
Studien författare valde att genomföra en tematisk analys då tematiseringar gör det enklare att 
få en nyanserad bild över svaren. Detta ansågs viktigt för att ingen information skulle missas. 
Under analysen upptäcktes det att känslan samt stämningen som uppkom under intervjun, 
försvagades då intervjun transkriberades. Därmed var anteckningarna väldigt nyttiga för det 
fortsatta arbetet. Tematiseringen av resultatet växte fram naturligt då det blev tydligt att 
oavsett i vilket slags fängelse respondenterna avtjänade sitt straff, fanns det många 
gemensamma aspekter. Under bearbetning av studiens data framkom det att intervjuguiden 
borde varit större, det fanns i efterhand intressanta frågor som inte fick några svar. Dock 
besvarade den aktuella intervjuguiden studiens frågeställningar. För att studien skulle fått 
fler nyanser i resultatdelen borde möjligen berörd personal ha intervjuats. Dock ansågs det 
att fokus skulle vara ur de före detta intagnas upplevelser av berörda teman. Studiens 
teoretiska ramverk har varit till stor hjälp i förståelsen av hur en total institution fungerar 
och hur stigmatisering påverkar de inlåsta individerna. Teorierna har utgjort en bra grund för 
studiens författares tankesätt i analysförfarandet.  
 
Studien är skriven utifrån individens perspektiv, vilket studiens författare hade som mål att 
göra, medvetenhet kring att resultatet endast finns ur ett perspektiv är tydligt. Dessutom har 
studiens fokus inte varit ur ett genusperspektiv, därav medverkade endast respondenter som 
fanns tillgängliga för studiens författare. Intressant hade möjligen varit att göra en 
genusjämförande studie, men på grund av tidsbrist och tillgänglighet av respondenter så har 
inte jämförelse varit möjlig, målet var dock heller aldrig att ha ett genusperspektiv på denna 
studie. Under intervjuerna har studiens författare försökt att hålla sig objektiva, studiens 
författare har hållit sig till empirisk information samt granskat arbetsprocessen kontinuerligt 
så att studien skulle vara så vidsynt som möjligt. Det fanns dock en medvetenhet om att 
objektivitet inte var möjligt fullt ut. Det fanns redan en förförståelse om respondenternas 
värld då studiens författare redan innan läst in sig på området. Det fanns även en grundtanke 
om att dessa människor skulle kunna ha påverkats av sitt fängelsestraff och att återgången 
till samhället, på grund av det, kunde vara problematisk. Tillförlitligheten i studien gör att 
resultatet som framkommit kan ha betydelse för det sociala arbetet, inte minst ur 
respondenternas perspektiv. Studiens författare anser att det är av vikt i det sociala arbetet 
att alltid utgå från klientens perspektiv. Brister i denna studie kan dock vara att 
respondenten inte fått förfrågan om att läsa igenom sitt svar samt att denna studie enbart 
utgått från en kvalitativ metod. 

6.3   Etikdiskussion  
Ur samhällets syn kan de före detta intagna ses som utsatta och avvikande, men studiens mål 
var att belysa dessa individers svårigheter för att kunna påvisa att de ska få möjlighet till en 
ytterligare chans i samhället. Dessutom framkom det möjliga lösningar för dessa upplevda 
hinder genom att lyssna på individernas berättelser. För att nå studiens syfte behövde 
resultatet handla om individens eget perspektiv på sin situation. Det skulle kunna vara 
känsligt att fokusera på utsatta individers upplevelser. Därav har studies författare försökt att 
mildra effekten av detta. Då tydlig information hela tiden har lämnats till respondenterna och 
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studiens författare var måna om att höra hur upplevelsen av intervjun var. Då de flesta 
respondenter delgav mer information efter att inspelningen stoppades, kan det ses som att de 
tyckte att det var obehagligt att bli inspelade. Därav var det bra att författarna inte stressade 
respondenterna tidsmässigt och att det tydliggjordes att inspelningarna raderas efter att 
uppsatsen är färdig. De respondenter som medtog en individ, gjorde möjligen det för att få 
ett moraliskt stöd, vilket kan visa att en oro fanns att tankemässigt återgå till en period som 
kan ha varit påfrestande för dem. Dessa respondenter var möjligen medvetna om att de 
kunde behöva ett stöd efter intervjun. Studiens författare hade en förståelse för att 
intervjuerna kunde frambringa känslor och tankar som kan ha varit upprörande för studiens 
respondenter. Därav var det aldrig ett hinder från författarnas sida om respondenterna ville 
ha med ett stöd under intervjuerna.  
 
Vissa av de som deltog i studien, ville att studiens författare skulle benämna dem vid sina 
egna namn i och med att de ansåg att denna studie kunde vara dem behjälpliga. Detta gick 
inte studiens författare med på då det ansågs att det skulle bryta mot konfidentialitetskravet. 
Det kan dock ses som att dessa respondenter såg sin medverkan som en möjlighet att få bli 
hörda och respekterade. Det kan ha berott på att studiens författare bemötte respondenterna 
på ett vis som tydligt visade att svaren som de delgav var av intresse. Studiens författare 
försökte utforma intervjuguiden på ett vis som inte skulle vara för utlämnande eller 
dömande. Det fanns exempelvis inte något intresse av att veta varför de varit dömda till 
fängelse. Studiens författare anser sig inte bryta mot de etiska förhållningsreglerna. Dock har 
en medvetenhet funnits för att medverkan i studien kunde påverka respondenterna 
känslomässigt, därav har författarna hela tiden försökt tänka utifrån ett etiskt perspektiv.  
 
Med det självskattande etikgranskningsformuläret i åtanke anser inte studiens författare att 
de respondenter som deltog i studien tog någon skada utifrån detta formulär. Det fanns dock 
en tanke om att respondenterna kunde bli påverkade på ett vis som formuläret inte berörde. 
Detta försökte studiens författare motverka genom att information och samtycke lämnades 
med god tidsmarginal, det fanns gott om tid för respondenterna att verkligen tänka igenom 
sin medverkan. Dessutom ställde studiens författare intervjufrågorna på ett mer generellt 
plan som inte gick ingående på mer traumatiska upplevelser, därmed ansågs inte dessa 
individers utsatthet vara ett hinder för deltagandet i studien.  

7   SLUTSATSER  

Inom det sociala arbetet träffar personalen ibland på individer som har avtjänat ett 
fängelsestraff, därmed är det av stor vikt att socialarbetare förstår att fängelsestraff i sig kan 
skapa en misstro mot samhället. Det bör även finnas en förståelse för hur inlåsning faktiskt 
kan påverka individen och hur denne på grund av det tar emot hjälp efteråt. Finns en 
förståelse för detta kan motivationsarbetet möjligen bli enklare att genomföra. Resultatet 
visar att den största förändringen är möjlig när individen har en inre motivation till det. 
Därför bör fokus från myndigheternas sida ligga på att just öka individens motivation. Krami 
är en bra satsning ifrån det fria samhällets sida, men individen borde då motiveras till det 
innan detta föreslås. Därav borde fängelset rehabilitera individen under straffet, utifrån 
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någon form av metod som ökar individens inre motivation. Andra berörda myndigheter som i 
sin profession möter de före detta intagna borde ha som mål att aktivt försöka skapa en 
fungerande relation med dem redan under fängslingen. För att det kan bidra till ett 
fungerande samarbete efter frigivning, det i sin tur kan leda till en hållbar återgång till det 
fria samhället. Om detta sker tjänar samhället i sig på det då kriminaliteten minskar och 
återanpassning till samhället sker. I stället för att frige människor med ett samhällshat, så 
friges individer med en vilja att förändras. Det optimala vore ju dock att arbeta förebyggande, 
innan ett fängelsestraff är ett faktum. Intressant vore att forska vidare med syfte att göra en 
jämförelse mellan kvinnliga och manliga intagna, för att se om resultaten skulle 
överensstämma med denna studie. En annan intressant aspekt vore att få med perspektivet 
från olika myndighetspersonal. I och med att denna studies resultat visar att den inre 
motivationen är av vikt för livsförändring, skulle en fördjupningsstudie kring detta vara värt 
att begrunda.
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BILAGA  A  INTERVJUGUIDE  
Tema 1: Inledande frågor: 

1.   Hur gammal är du? 
2.   Har du suttit i fängelset mer än en gång? 
3.   Vilken säkerhetsklass satt du på? 
4.   Hur lång tid var du frihetsberövad (senaste gången, eller totalt)? 

 
Tema 2: Hur påverkas individen av ett fängelsestraff? 

1.   Hur kändes det att förlora friheten?  
2.   Kan du berätta hur en typisk dag på insidan såg ut? (arbetade du? vad gjorde du med 

“ledig” tid?) 
3.   Hur upplevde du fängelsets utrymmen? (lokaler, celler) 
4.   Hur upplevde du fängelsepersonalens beteende gentemot er?  
5.   Utövade fängelsepersonal någon form av makt över dig?  
6.   Var det någon/några i personalen som utnyttjade sin maktposition mer än andra? 
7.   Vad kunde hända om man inte lydde personalen eller om man gjorde något fel? 
8.   Hur upplevde du miljön bland de intagna? (hur betedde ni er gentemot varandra) 
9.   Fanns det en tydlig hierarki bland er intagna? Hur upplevde du den? 
10.  Anpassade du dig till fängelselivet? Hur eller varför inte? 
11.   Fanns det något specifikt du längtade efter när du satt fängslad?  
12.  Hur kände du när du skulle bli frigiven? 
13.  Fick du någon form av stöd från myndighet eller annan organisation innan 

frisläppning?  
 

Tema 3: Hur har individen återanpassat sig i samhället efter fängelsevistelsen? 
1.   Hur länge sedan var det du blev frisläppt?  
2.   Vad hände de första dagarna efter frisläppningen?  
3.    Erbjöds du någon hjälp eller stöttning från myndigheter eller organisationer? 
4.   Hur försörjer du dig idag? Om arbete, hur länge har du arbetat? Hur lång tid tog det 

att hitta ett jobb? Fick du hjälp av någon myndighet? 
5.   Har du familj? Om ja, hur fungerar relationerna er emellan? 
6.   Vad gör du på fritiden? 
7.   Vad tänker/känner du angående kriminalitet/fängelsevistelse idag? (Saknad? Skräck? 

Avslutat kapitel?) 
8.   Finns det något du saknar från fängelsevistelsen? 
9.   Har du märkt att du tänker annorlunda efter frisläppningen? (Om samhället, 

myndigheter, livet osv). 
10.  Vad har du för drömmar och planer gällande livet idag? 
 

Tema 4: Avslutningsfrågor:  
1.   Hur kändes det att bli intervjuad?  
2.   Vill du tillägga någonting? 
3.   Kan vi återkomma om vi behöver fråga något ytterligare? 
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BILAGA  B  MISSIVBREV  
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) 
      
Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola som ska skriva vår C-
uppsats. Vi ska göra en undersökning om individer som har avtjänat ett fängelsestraff, vi vill 
då veta hur straffet har påverkat er och hur tiden efter straffet har varit. Vi har förberett en 
intervju som bör ta ca 45 minuter. Studien är planerad och strukturerad enligt de 
forskningsetiska regler, vilket innebär att obehöriga har ej tillgång till materialet och att 
materialet används enbart till forskning och ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst 
avbrytas. 
 
Vi ser ert deltagande som väldigt viktigt för vår studie. Om det skulle uppkomma frågor efter 
intervjun, är ni välkomna att kontakta oss. 
 

Vänliga hälsningar 
 
Marie Berton (Student) 
xxxx-xxxxxx  mbn15011@student.mdh.se 
Pauliina Matteinen (Student) 
xxxx-xxxxxx pmn15004@student.mdh.se 
       
Handledare: 
Ciro Aparicio (Adjunkt i socialt arbete)  
016-15 34 49 ciro.aparicio@mdh.se 
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BILAGA  C  SJÄLVSKATTANDE  ETIKGRANSKNING  

Projekttitel: ”Alla borde få en chans till…” 

En kvalitativ studie om före detta fångars upplevelser 

Studerande: Marie Berton och Pauliina Matteinen 

Handledare: Ciro Aparicio 

  Ja  Nej  Tveksamt  

1  Kommer känsliga personuppgifter att behandlas i 
projektet/uppsatsen/rapporten?   X  

2  
Deltar barn under 15 år, personer med nedsatt kognitiv förmåga barn, 
personer med psykisk funktionsnedsättning eller personer i 
beroendeställning (inom institutionsvård, till forskaren i studien etc.)?   X  

3  Kommer information om studien lämnas till forskningspersonerna 
(vanligen genom missivbrev)?  X   

4  Kommer informerat samtycke att inhämtas (skriftligt eller muntligt)?  X   

5  Finns det samtycke från barnet och barnets föräldrar eller motsvarande 
vårdnadshavare om barn är under 15 år?     

6  Kan undersökningen påverka forskningspersonerna negativt eller leda 
till skada?   X  

7  Kommer forskningspersonerna att informeras om att deltagandet i 
studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst?  X   

8  Innebär projektet ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen?   X  

 

 

Ort och datum: Eskilstuna 2018-01-16  

Underskrift av studerande: Marie Berton Pauliina Matteinen
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