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Sammanfattning  

Intresset för kriminalitet och individerna bakom de kriminella handlingarna ökar i samhället 

och återges i media dagligen. Det är just individen bakom brottet, hen som fängslas och får 

avtjäna sitt straff som denna studie riktar sitt fokus på. När fängelsegrindarna öppnas och 

återinträdet till samhället blir ett faktum; Hur tar då dessa individer sig tillbaka till samhället 

för att åter bli en del av det? 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka återanpassningsstrategier som frigivna 

använder sig av samt hur samhällets bemötande påverkar strategierna. Studien baseras på 

självbiografier skrivna av fyra författare som alla levt ett kriminellt liv och som sedermera 

avtjänat ett eller flera fängelsestraff.  

Resultatet visar att det finns flera anpassningsstrategier som tas i bruk. Däribland att söka 

hjälp och stöd hos familj, vänner eller andra sociala grupper. Vidare återfinns det i strävan 

efter en ”ny identitet” vilket ofta sker med hjälp av tro. Att sysselsätta sig, ge något tillbaka 

till samhället, visa sin kreativitet i syfte att återfå sin kredibilitet kan ses som strategier som 

leder fram till det slutliga målet, kredibiliteten. Slutligen kunde ett samband mellan samhällets 

bemötande och återanpassningsstrategierna utrönas. Ju mer negativt bemötandet är desto fler 

återanpassningsstrategier behövs och arbetet för att uppnå dem blir mer krävande. Givet blir 

då att ett bemötande som fyllts av uppmuntran till individens förändring medför att färre 

strategier behövs och risken för återfall blir mindre.  

 

Nyckelord: Återanpassning, återanpassningsstrategier, stigma, intrycksstyrning, 

självbiografier, frigivna, fängelse. 

  

  



 

 

Abstract 

The interest in crime and the individuals behind the criminal acts are increasing in society and 

reported in the media daily. It is the individual behind the crime, whom has served his 

sentence that this study is focusing on. When the prison gates opens and re-entry into society 

is a fact; How does these individuals re-entry into the community and once again become a 

part of it? 

The purpose of this study is to investigate the reintegration strategies that released prisoners 

use and how society's attitude influences. The study is based on five autobiographies written 

by four writers who all lived a criminal life and who all served one or several times in prison. 

The result shows that there are several reintegration strategies put into service. That includes 

seeking the help and support from family, friends, or other social groups. Further, they’re 

seeking a "new identity", which often occurs with the help of faith throughout religion. To 

work, give something back to the community, show their creativity in order to regain its 

credibility can be seen as the final and most important strategy. Finally, could a link between 

society's treatment and rehabilitation strategies ascertained. The more negative the response 

is, the more rehabilitation strategies are needed and work to achieve them more demanding. 

An attitude that is in the spirit of encouragement of the individual's change means that fewer 

strategies are needed and the risk of relapse is less. 

 

Keywords: Rehabilitation, Reintegration strategies, stigma, impression management, 

autobiographies, ex-con, prison.  
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1. Inledning 

”Stigmatiseringen av dömda människor är kanske den enskilt största utmaningen för allt 

långsiktigt återfallsförebyggande arbete som vi bedriver. De allt mer oblyga kraven på utdrag 

ur brottsregistret för att erbjuda ett arbete eller en bostad är bara ett av många sorgliga 

exempel på en utveckling som nu går i helt fel riktning. Ta gärna kraftfullt avstånd från 

kriminalitet och brottsliga handlingar i alla dess former. Men låt inte det lägga hinder i 

vägen för dömda medmänniskors möjligheter till en ny chans efter avtjänat straff. Nästan alla 

kommer en dag tillbaka ut i samhället. Tanken är att Kriminalvården ska förbereda dem för 

återinträdet i hela det samhällskontrakt de tidigare misslyckats med att respektera. Inte bara 

delar av det.” – (Öberg, generaldirektör, Kriminalvården 2013) 

 

År 2013 intogs 8975 personer för att avtjäna sitt straff på någon av de 47 anstalter runt om i 

Sverige (BRÅ, 2014; Kriminalvården, 2015). Endast 2 av dessa dömdes till livstid. Oavsett 

strafflängden så finns personerna nu lagförda, en etikett för livet, vilket förefaller färga 

individernas återanpassning till samhället. Vilka återanpassningsstrategier som används när 

dessa möter samhället på nytt kommer att i denna studie belysas. 

 

Enligt min uppfattning har intresset för kriminologi och kriminella personers leverne växt i 

takt med att samhället tycks bli allt mer våldsbenäget och kriminaliteten växande. Detta då 

samhällets skräckblandade intresse speglas genom media, tidningar säljer lösnummer genom 

de stora rubrikerna om brottsligheten i närområdet eller de fasansfulla handlingar som begåtts. 

På TV ser vi program efter program som behandlar kriminaliteten i samhället. Intresset 

fortsätter att växa, med program på tablån som genomförs av före detta yrkeskriminella i syfte 

att visa för allmänheten hur de tänker och agerar vid inbrott.  

 

Trots att vi återkommande får kännedom om kriminalitet och återgivelser från denna sida av 

samhället så finns det bristande forskning kring återanpassningsprocessen som utgår ifrån en 

svensk kontext. Detta är av värde för den fortsatta forskningen då länders olika lagstiftning 

och eftervård kan vara så olika att detta utgör en omfattande variabel i individens upplevda 

frigivning och samhällets bemötande varför återanpassningsstrategierna också kan te sig 

olika. Samtidigt bör man ha i åtanke att samhällets uppbyggnad och säkerhetsnät ter sig olika 

mellan länder, vilket också kan utgöra skillnader som påverkar återanpassningsprocessen. 
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Förförståelse och attityder gentemot frigivna varierar vilket medför att även denna aspekt kan 

ge skilda utfall i forskningen varför ett perspektiv på frigivna svenskars 

återanpassningsstrategier är av värde. Mitt bidrag till diskursen är alltså att studera 

återanpassningsstrategier ur ett svenskt perspektiv då detta tycks vara ett område inom vilket 

man mycket sparsamt har forskat. Materialet för denna studie utgörs av självbiografier, 

skrivna av svenska personer som helt eller delvis avtjänat sitt straff för tyngre brottslighet i 

svenskt fängelse och sedermera kämpar för återanpassningen till det svenska samhället. 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att utifrån en svensk kontext undersöka vilka återanpassningsstrategier 

som de frigivna undersökningspersonerna använder sig av. 

1.2 Problemformulering  

Forskning har visat att frigivna ofta får erfara att de inte kommer in i samhället då de upplever 

att de stigmatiseras. Därför har jag valt att undersöka återanpassningsstrategier i återinträdet 

då det råder brist på detta forskningsområde, speciellt ur en svensk kontext. 

För att uppnå mitt syfte utgår jag ifrån nedanstående frågeställningar. 

 

 Hur ser den frigivnes återanpassningsstrategier ut efter fängelsetiden? 

 Hur påverkar samhällets bemötande och attityd den frigivnes återanpassningsstrategi? 

 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och valda teorier. I kapitel 3 presenteras vald metod 

samt det material som ligger till grund för studien. Vidare presenteras val av analysmetod och 

etiska riktlinjer i detta kapitel. I kapitel 4 redovisas och analyseras resultatet av det insamlade 

material som utgör denna studie samt därefter en analys. Kapitel 5 avslutar och konkretiserar 

studien med en diskussion. 
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2. Vetenskaplig diskurs – Teori och tidigare forskning 

I det följande avsnittet redogörs den existerande forskningen i ämnet samt teorierna stigma 

och intrycksstyrning som presenteras i fyra underkapitel där respektive innehar flertalet 

underrubriker. Detta kapitel utgör den grund på vilken forskningen idag står, kapitlet har för 

avsikt att ge en förförståelse för forskningens ståndpunkt. Utifrån kapitlets innehåll kommer 

sedermera analysen av mitt material och resultatet att ställas mot varandra för att utröna nya 

bidrag till forskningsområdet. 

 
I det första underkapitlet, ”Tillbaka till samhället”, illumineras de frigivnas upplevelser av 

svårigheterna att återinträda i samhället. Detta är en viktig del då svårigheterna kan antas 

kartlägga vilka strategier som behövs för att framgångsrikt komma tillbaka till samhället. Här 

framkommer det hur interaktionen med andra individer påverkar och hur dessa hjälper eller 

stjälper den frigivne. I det andra underkapitlet ”Stigma” så belyses den stigmatisering som 

frigivna upplever vid olika återanpassningssituationer, hur stigman tar form och uttrycks samt 

vilka medel som den stigmatiserade kan använda för att undgå, eller mildra sin stigmatisering. 

Medvetenheten kring sitt stigma utgör poängen med det följande kapitlet, ”Intrycksstyrning”, 

där ytterligare metoder för att undvika och hantera oönskade sanktioner till följd av sitt 

utanförskap belyses. I det sista underkapitlet, ”Sammanfattning av den vetenskapliga 

diskursen”, sammanfattas de övergripande svaren som den vetenskapliga diskursen bidrar 

med till denna studie.  

2.1 Tillbaka till samhället – En önskan om en ny kredibilitet 

”The complexities of reestablishing life after prison in the days and weeks after 

release are many and include the following: finding a place to live; securing 

formal identifications; reestablishing the ties with family; returning to high-risk 

places and situations; and the daunting challenge of finding a job, often with a 

poor work history and now, a criminal record.” (Visher & Travis, 2013, s. 96) 

 
Visher & Travis belyser hur svårt det är för den frigivne att återanpassa sig till samhället efter 

fängelsetiden. Vid återinträdet finns det många hinder som den frigivne måste förhålla sig till 

och därav försöka övervinna. Den kriminella identiteten kan här ses som det övergripande 

hindret då denna medför svårigheter att åter knyta viktiga band till samhället, så som genom 
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att bosätta sig, arbeta och socialisera sig med individer som inte utgör en risk för återfall i 

kriminalitet.  

 
Även om den frigivne har avtjänat sitt straff så tycks en majoritet av forskare vara enig om att 

sanktionerna och därigenom ett fortsatt straff mot dessa individer fortgår efter fängelsetiden. 

Vid återinträdet i samhället visar studier att problematiken oftast återfinns vid den frisläpptes 

svårigheter att få arbete. Dessa före detta fängelsekunder har förlorat sin kredibilitet hos 

samhället i alla dess instanser så väl som hos medborgarna och potentiella arbetsgivare (Chui 

& Cheng, 2013; Harding, Wyse, Dobson, & Morenoff, 2014; Kennington, 2013; Ramakers, 

Apel, Nieuwbeerta, Dirkzwager, & Van Wilsem, 1999; Visher & Travis, 2013; Winnick & 

Bodkin, 2008).  

Kredibilitet innebär att vara trovärdig och pålitlig i samhällets ögon. De frigivna har tidigare 

uppvisat ett kriminellt beteende och har då samtidigt visat att de inte är kreditabla, det vill 

säga trovärdiga. Samhället anser då att dessa individer har förbrukat sin trovärdighet 

(Kennington, 2013).  

 
I tidigare forskning framgår det att dessa individer, de frigivna, känner en frustration över att 

bli bemötta som lägre stående  (Chui & Cheng, 2013). 

Trots avtjänat straff så känner sig inte dessa som fria då stigmat är synonymt med sanktioner. 

Frihet som dessa individer kämpar för att uppnå, motarbetas samtidigt av bristen på 

kredibilitet och sociala tillgångar. Detta utgör ett komplext förhållningssätt för den frigivna då 

sociala tillgångar, enligt forskningen, ökar kredibiliteten samtidigt som den bristande 

kredibiliteten förhindrar tillträde till sociala tillgångar vilket i sin tur minskar chanserna för 

arbete (Kennington, 2013). 

2.1.1 Osynliga straff 

I och med återinträdet till samhället så får dessa människor möta en rad osynliga straff som 

följer efter frigivningen. De osynliga straffen kan dels manifesteras i de skulder som byggts 

upp under fängelsevistelsen. Dessa skulder medför problem att ingå avtal så som att hyra en 

bostad eller binda sig till ett mobilabonnemang (Visher & Travis, 2013).  

Dagens teknologi förser allmänheten med information om den dömde. Samtidigt efterfrågar 

arbetsgivare allt mer frekvent utdrag ur belastningsregistret vid anställning vilket kan medföra 
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flera års arbetslöshet till följd av den dömdes historik (Ramakers, Apel, Nieuwbeerta, 

Dirkzwager, & Van Wilsem, 1999).   

2.1.2 Sociala relationer  

Flera studier har visat att de intagna som under fängelsetiden och i anslutning till frigivningen 

haft regelbunden och god kontakt med främst familj men också vänner hade större chans till 

en fullgod återanpassning till samhället. När dessa människor har frigivits så anses de första 

trettio dagarna som de mest kritiska i strävan mot ett lyckosamt återinträde, varvid främst 

familjens stöttning utgör kärnan till detta (Visher & Travis, 2013). Andra forskare lyfter fram 

vikten av att återta kontakten med tidigare arbetsgivare vilket ökar chanserna för arbete om en 

god relation funnits före och efter fängelsetiden (Harding, Wyse, Dobson, & Morenoff, 2014; 

Ramakers, Apel, Nieuwbeerta, Dirkzwager, & Van Wilsem, 1999).  

 
Behoven som skall mötas upp ser olika ut för de frigivna. Boendet är en viktig del i 

återinträdet och de som behöver behandling slussas oftaste direkt vidare till ett 

behandlingshem eller motsvarande. De som har familj, vänner eller en partner som kan bistå 

dem med boende flyttar oftast direkt dit om relationenerna är goda.  

I vissa familjer finns det ibland en eller flera familjemedlemmar som själva har en 

drogproblematik och/eller är kriminellt engagerade eller positivt inställda till detsamma. Till 

följd av denna inställning ökar risken för att misslyckat vid återinträdet så väl som att risken 

för hemlöshet tilltar. Risken för återfall i kriminalitet och droger blir således större om 

individens familjemedlemmar är liberalt inställda. Detta då de oftast inte utgör ett stöd till 

förändring. Till följd av detta ökar risken att konflikter inom familjen uppstår  (Harding, 

Wyse, Dobson, & Morenoff, 2014).  

 
Under tiden efter sin frigivning berättar många om hur de behövt byta vänner till förmån för 

sitt eget välmående och processen mot konformitet (Kennington, 2013). Ibland händer det 

också att vänner som har funnits före fängelsetiden och som inte själva befattat sig med 

kriminalitet väljer att avbryta vänskapen med den frigivne. Dessa före detta vänner 

rapporteras även se ner på den frigivne vännen till följd av fängelsetiden samt sluta höra av 

sig eller sluta svara i telefon. Detta är de sanktioner som vanligast kan drabba den frigivne.  

Goda vänner gör det också lättare att frångå gamla vänner och livsval som utgör dåligt 

inflytande vilket kan hindra en framgångsrik återanpassning. Dessa goda vänner som står kvar 
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(och ibland också nya goda kontakter) utgör, oftast tillsammans med familjen, en ovärdelig 

stöttning i årerinträdesprocessen och stöttningen i bemötandet av samhället.  

Den hjälp som bistås den frigivne genom familj och vänner är, förutom bostad, hjälp i fråga 

om ekominiska och materiella tillgångar (Winnick & Bodkin, 2008, Visher & Travis, 2013). 

Vidare bistås de ofta också med hjälp i form av personliga kontakter som leder till arbeten,  

uppmuntran att fortsätta sin nya livsbana, får skjuts till möten och emotionellt stöd när det 

känns tungt (Harding, Wyse, Dobson, & Morenoff, 2014; Winnick & Bodkin, 2008; Visher & 

Travis, 2013). 

 

Det egna föräldraskapet kan ge goda effekter och utgöra en vändpunkt mot en nödvändig 

förändring. Samtidigt förlitar sig många fäder på sin partner eller sin familj i fråga om att bistå 

dem med tillgångar och hjälp med barnvakt, boende och pengar (Harding, Wyse, Dobson, & 

Morenoff, 2014).  

Familjer som däremot inte visat något intresse för sin infängslade familjemedlem och som 

heller inte kan eller vill bistå med stöd utgör ofta en mindre lyckad återanpassning till 

samhället. Det finns här också en högre risk för återfall i brottslighet (Visher & Travis, 2013). 

 

Vid återinträdandet till samhället så talar många av de frigivna om hur de vill ge något 

tillbaka till samhället och därför ofta engagerar sig i diverse frivilligarbeten. Det är för dem 

också viktigt att efter fängelsetiden visa upp sig som ansvarstagande människor och 

samhällsmedborgare. Det är viktigt att kunna presentera sig själv i egenskap av en ny 

människa som avtjänat sitt straff och själv valt att förändra sitt liv (Harding, Wyse, Dobson, & 

Morenoff, 2014; Visher & Travis, 2013). En typ av de ovannämda frivilligarbeten som ofta 

nämns är de som utförs inom kyrkan.  

2.1.3 Religiösa grupper 

Ett steg i återanpassningen är att lägga sin gamla identitet bakom sig. Några studier kommer 

till slutsatsen att den ”nya identiteten” ofta är baserad på religiösa och spiritualistiska 

värderingar och levnadssätt. Då dessa religiösa och spiritualistiska grupper ger möjligheter 

och verktygen för den frigivne att återuppbygga sig själv med de byggstenar som tron kan 

erbjuda (Kennington, 2013). Genom att vända sig till religiösa eller spiritualistiska grupper 

kan de snabbare och lättare integreras i samhället. Detta eftersom många redan innan 

frigivningen kommer i kontakt med religiösa eller spiritualistiska människor i fängelset, 
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exempelvis i form av fängelsepräst (Winnick & Bodkin, 2008; Kennington, 2013; Chui & 

Cheng, 2013).  

 
Den frigivnes stigmatisering härleds ofta till följd av socialt utanförskap (Kennington, 2013).  

Detta är den största anledningen till varför vissa frigivna så intensivt besöker och sedermera 

blir en del i den lokala religiösa eller spiritualistiska gruppen. Grupperna förser den frigivne 

med socialisering och de kontakter som denne behöver för att kunna öka sin sociala status 

som i sin tur motverkar den utbredda stigman som de utsetts för. I mötet med dessa grupper 

ändras också den frigivne sitt lingvistiska förhållningssätt till andra (Kennington, 2013). 

Att ansluta sig till dessa grupper hjälper också dessa utsatta individer att berätta om sin 

historia för allmänheten vilket kan vara ett problem (Winnick & Bodkin, 2008), detta kommer 

att vidare behandlas och upplysas nedan.  

 

Det är här, i de religiösa och spirituella grupperna som acceptans för de avvikande, i detta fall 

de frigivna, är som störst. De frigivna menar att de i dessa sociala sammanhang blir 

accepterade och sedda för den individ de är. Religionen eller spiritualismen menar många 

frigivna ”visar vägen” för att bättre liv. (Winnick & Bodkin, 2008) 

Dessa sociala grupper kräver ett visst bemötande och livsstil som går emot den kriminella 

livsstilen som de frigivna tidigare varit en del av. Att få tillhöra dessa grupper och därmed få 

en social tillhörighet skall kännas mer givande än det som det kriminella livet erbjuder, vilket 

leder till att dessa individer väljer bort kriminaliteten. Genom vetskapen om att dessa sociala 

grupper känner till historiken hos den frigivne och ändå accepterar så främjar också detta den 

frigivne till att vara mer öppen i andra situationer (Visher & Travis, 2013).  

2.2 Stigma 

I detta avsnitt inleder jag med att redovisa Goffmans teori om stigma då han lagt grunden till 

begreppet, sedan redovisas tidigare forskning som berör stigmat som kriminalitet och 

fängelsevistelse medför. Jag börjar med att redovisa Goffmans teori om stigma för att belysa 

begreppet då det är denna teori om stigma som den tidigare forskningen använt sig av. 

2.2.1 Ervin Goffman – Stigmatisering av avvikare 

”En individ som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, 

har ett drag, en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem 
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av oss som möter honom att vända sig bort från honom och bortse från det 

anspråk på gemenskap med oss som hans övriga egenskaper i och för sig kunde 

ha motiverat” (Goffman , 1972, s. 14). 

 
Enligt Goffman uppstår stigma när samhället eller den sociala grupp som individen sätts i 

kontext till avgör huruvida denne besitter egenskaper som hos de övriga i samhället eller den 

sociala gruppen anses oönskade.  

Goffman talar om konformitet och avvikelse. Det innebär således att samhället och/eller den 

sociala gruppen medvetet eller omedvetet har satt upp krav och ett ramverk till vilket alla 

individer som ingår eller önskar tillträde utvärderas utifrån sin förmåga att svara inom ramen 

för acceptans. Den konforma individen utgörs således av den som inte avviker från 

förbestämda uppfattningar, så som normer och regler. Den avvikande utgörs då av den som 

inte lever upp till dessa uppfattningar.  

De individer som inte möter kraven möts istället av stigma, ett nekande till inträdet i den 

sociala gruppen (Goffman, 1972).  

 

Vad som definierar avvikande beteende kan ses i skenet av vad som anses konformativt. 

Konformitet eller normaliserad innebär att en grupp människor tillsammans har en ram för de 

normer och regler som skall mötas i fråga om uppförande, egenskaper och beteende. Den 

avvikande kan då avslöjas som den i den sociala gruppen som inte behärskar möta dessa 

normer och regler (Ibid, s. 145).  

 

Stigmatisering är relevant för forskningen kring frigivna individer då dessa, i samhällets ögon 

är avvikande och som Goffman även benämner dem, misskreditabla. Att de frigivna är 

misskreditabla kan förklaras i termer av visibilitet, det vill säga att dessa individer känner till 

sitt stigma men då det inte är direkt synligt i ytliga möten med andra så kan stigmat gå de 

bemötande obemärkt förbi (Ibid). Detta medför vidare att den stigmatiserade väljer att avstå 

från djupare relationer då mer intima relationer ökar risken att bli påkommen vilket i sin tur 

ofta leder till skam. En skam som både präglas av stigmat i sig så väl som det faktum att 

individen aktivt har undanhållit informationen vilket medför att personen ses som ohederlig 

och opålitlig (Ibid).  

De som bär på ett stigma har ofta en nära krets kring sig som känner till stigmat. Dessa 

personer benämns av Goffman som ”hedersmedlemmar” och kan oftast ses som länken 

mellan den avvikande och de konformativa. Stigmat är dock som ringar på vattnet för den 



 

9 

 

stigmatiserade och dennes anhöriga, vilket gör sig påmint när dessa försöker dölja det 

avvikande hos den anhöriga, i detta fall den frigivne. Genom att undanhålla eller 

avstigmatisera sin familjemedlem så utgör familjen en viktig del i den stigmatiserade 

individens liv (Ibid, ss. 103-104). 

2.2.2 Stigmatiseringen av de frigivna i återinträdet i samhället 

”They are fully aware that their personal attributes will be devalued and that 

they will not be threated ´like anyone else´ but rather as failures, or pariahs” 

(Winnick & Bodkin, 2008, s. 321). 

 
Vid återinträdet känner de frigivna att de inte uppfattas och bemöts som andra individer utan 

snarare som förlorare. Stigmatiseringen av frigivna individer bli tydlig i citatet ovan då de 

känner att de inte blir bemötta som konforma människor.   

Goffmans teori om stigma har ett stort inflytande på forskningen om kriminella personer och 

deras interaktion med samhällets olika skikt. Upplevelser från både kriminella individer och 

individer som tagit avstånd från den kriminella livsstilen återberättas ofta av den tidigare 

forskningen i termer av utsatthet och stigmatisering. Den stigmatisering som dessa personer 

vittnar om tycks förefalla tämligen överensstämmande i återgivningen i den tidigare 

forskningen (Visher & Travis, 2013; Winnick & Bodkin, 2008).  

Samhällets bemötande av före detta fängelsekunder påverkar dem och bidrar till deras 

fortsatta framgång eller fall, att bemötandet blir så bra som möjligt är alltså av största vikt för 

fortsättningen (Chui & Cheng, 2013). 

 

“Undoubtedly most are aware of how transparent their lives will be, given the 

convicts, and the ability of employers and interested members of the public to 

access information about them on the internet” (Winnick & Bodkin, 2008, s. 

322).  

 

Citatet visar på att den nya tekniken medför att samhällsmedborgarna mer lättillgängligt kan 

förkovra sig i dömda individers belastningsregister vilket vidare skapar förutfattade meningar 

och stigma från dessa nyfikna medborgares sida. Genom att belysa individens kriminella 

historik för resten av samhället så känner samhället att man får kontroll över individen 

(Winnick & Bodkin, 2008).  
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Vid återinträdet i samhället stöter många frigivna som har tillgång till en bostad på friktioner i 

grannskapet där både diskriminering och stigmatisering utgör några av de mest påfallande 

sanktionerna i samhället (Visher & Travis, 2013).  

När den frigivne möter grannar som är närmast fientligt inställda till kriminella individer kan 

denna diskriminering och stigmatisering bli än värre för den frigivne som då kan bli måltavla 

för det samhällets och grannskapets återkommande repressalier (Winnick & Bodkin, 2008).  

De frigivna är väl medvetna om den kommande stigmatiseringen efter sin fängelsevistelse. 

Dessa individer uppfattar vidare att samhället bemöter dem efter frigivningen med en 

nervärderande inställning (Chui & Cheng, 2013; Winnick & Bodkin, 2008; Kennington, 

2013). Dessa personer förmedlar ofta till forskarna att de upplever att de är utstötta och att de 

inte blir behandlade som andra samhällsmedborgare.  

Vidare uppger dessa människor att de har reflekterat över att denna stigmatisering, 

diskriminering och återkommande samhällsnegligering tyvärr är en förutbestämd faktor i 

förhållande till de liv dessa individer valt att leva. Samtidigt understryker forskningen hur 

svårt det är för dessa personer att bli fri ifrån stigmatiseringen som de utsätts för (Winnick & 

Bodkin, 2008).  

 

Chui & Cheng (2013) rapporterar i sin forskning om att dessa marginaliserade individer 

uppfattar att samhället ser ner på dem. Det blir således svårt att göra en ny entré i samhället 

vilket också Winnick & Bodkin (2008) understryker när de rapporterar om hur uppfattningen 

om att de frigivna inte skulle vara trovärdiga i samhällets ögon vilket i sin tur medför en lägre 

självkännsla.  

2.2.3 Stigman på arbetsmarknaden och inom arbetslivet 

Något utav det svåraste för före detta fångar är att ta sig ut på arbetsmarknaden, vilket 

forskningen återkommande rapporterar. Den bristande kredibiliteten och tilltron som dessa 

individer vittnar om sprider sig till de allra flesta delar av samhället där man som individ vill 

utgöra en del. Likaså berättar de frigivna om hur tänkbara arbetsgivare allt som oftast har 

förutfattade meningar om dem som individer och arbetare. Det berättas om hur dessa 

individer, av potentiella arbetsgivare, anses ha bristande förmåga till social kompetens och 

arbetsmoral. Dessa arbetsgivare tycks vidare besitta en förförståelse kring den frigivnes 

inställning till stöld på arbetet och tillåter ofta därför inte arbeten som involverar pengar, 

dyrbarheter eller värdeföremål (Harding, Wyse, Dobson, & Morenoff, 2014).  
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I studien av Ramakers, Apel, Nieuwbeerta, Dirkzwager, & Van Wilsem (1999) beskrivs det 

att om en fängelsekund får sysselsättning så snart som möjligt efter fängelsetiden så är 

chanserna större att denne hänför sig till konformitet och en vilja att bli en del av samhället. 

På så vis distansiera de sig fortare från det kriminella livet.  

Det ovannämnda ter sig som en ond cirkel. Dock förorsakar fängelsetiden för många att 

skulderna ökar, vilket i förlängningen medför att frigivna utan en stabil inkomst inte kan 

betala av dessa utan blir dömda till ett liv i ekonomisk kris (Harding, Wyse, Dobson, & 

Morenoff, 2014; Kennington, 2013). 

2.2.4 Att hantera stigmatiseringen 

Ständigt måste de här individerna ställa sig själv frågan om de ska berätta för personer som de 

möter i sin vardag och på så vis riskera att utsätta sig själv för den bifogade stigman som 

kommer med avslöjandet eller välja att vara tyst om sitt tidigare levnadssätt och därigenom 

skjuta upp eller i bästa fall helt undvika en konfrontation (Goffman, 1972; Goffman , 2009; 

Winnick & Bodkin, 2008) 

För att de frigivna ska lindra den stigmatisering som de frekvent görs till föremål för så väljer 

ofta dessa att så långt det går undanhålla sin kriminella bakgrund för allmänheten. Främst blir 

detta aktuellt när dessa individer kommer i kontakt med potentiella arbetsgivare. Detta då det, 

som ovan belysts, ofta förekommer sanktioner, stigmatisering och diskriminering gentemot de 

som har en kriminell bakgrund. I och med vetskapen och rädslan för sanktioner så behövs det 

mycket mod för våga berätta för andra om sin historik.  

 (Goffman, 1972, Chui & Cheng, 2013).  

 

Det omnämns strategier i forskningen så som att undanhålla sin bakgrund, undvika social 

interaktion samt att berätta i förebyggande syfte för att hantera sin stigmatisering. 

Konsekvenser återfinns i alla de ovanstående strategierna; att undanhålla sin bakgrund skapar 

spänningar, friktion och stress i mötet med andra. Detta förhindrar närmare relationer så 

risken för upptäckt ökar i takt med att relationerna växer.  

Att undvika sociala relationer och interaktioner medför ett utanförskap medan berättande i 

förebyggande syfte ökar risken för vidare stigmatisering. Vetskapen om denna stigmatisering 

är utbredd men detta till trots så väljer många att ändå berätta om sin historik i preventivt 

syfte, oftast efter att ett förtroende mellan parterna byggts upp (Winnick & Bodkin, 2008; 

Chui & Cheng, 2013).  
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2.3 Intrycksstyrning 

I det följande avsnittet belyser jag begreppet och teorin intrycksstyrning för att sedan redovisa 

den tidigare forskningen i ämnet. Syftet med uppställningen är att först redovisa begreppet för 

att på så vis skapa en förståelse till den redovisade tidigare forskningen.  

2.3.1 Ervin Goffman – Om intrycksstyrningens möjligheter  

”När en individ framställer ett förslag till definition av situationen och 

därigenom underförstått eller uttryckligen gör anspråk på att vara en individ av 

ett visst slag utövar han följaktligen automatiskt en moralisk press på de andra, 

tvingar dem att värdera och behandla honom på det sätt som individer av hans 

sort har rätt att vänta sig. Han avstår också underförstått från alla anspråk på att 

vara allt det som han inte ger sken av att vara och avstår därför från den 

behandling som skulle varit tillbörlig för sådana individer” (Goffman, 2009, s. 

21) 

 
Goffman är känd för sitt dramaturgiska perspektiv och beskriver själv hur han använder sig av 

”en del sceniska termer” i sin studie om samspelen mellan individer och mellan grupper i 

samhället (Goffman, 2009, s. 219). Individen spelar i olika roller och använder sig av olika 

masker vid olika sociala tillfällen. I samhällets alla delar finns normer och regler till vilket vi 

alla ska foga oss för att inte ses som annorlunda och således avvikande.  

I denna studie, om de avvikande, blir därför intrycksstyrningen ett givet sätt att motarbete 

skillnaderna.  

 
Vid möten med andra individer som inte känner till den agerande kan dessa endast förlita sig 

på att de han säger och visar upp, det vill säga hans agerande, är sant. Detta ger den agerande 

individen möjligheten att framställa sig så adekvat i sammanhanget som han kan inför sin 

publik (Ibid). Man spelar sin roll ihop med andra som antigen kan ses som publik eller 

medagerande. Detta framträdande utövas i syfte att hysa inflytande över varandra då 

uppfattningarna om respektive agerande rollutövare skapas i den ömsesidiga interaktionen 

(Ibid).  

I och med de normer och regler som ovan nämnts så arbetar individen ständigt med att 

upprätthålla en fasad som motarbetar alla misstänksamheter kring huruvida denne är 
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misskreditabel eller ej. Denne försöker spela en av individen förutbestämd roll i syfte att 

framställa sig i enlighet med den antagna rollen (Goffman, 2009).  

Genom att agera sin roll väl så styr individen de intryck som han, via sitt agerande, förmedlar 

till sin publik eller medagerande. Intrycksstyrningen kan handla om symbolik i accessoarer 

eller gester, att undanhålla information och istället framhäva andra attribut eller att ändra 

dialekt och kroppsspråk (Ibid). Exempel på intrycksstyrning kan vara att skyla eventuella 

fängelsetatueringar till förmån för ett frommare och iögonfallande uttryck i för ändamålet 

givna situationer, så som vid en anställningsintervju.   

 

Intrycksstyrning kan således illumineras i termer av individens aktiva försök att förändra 

andras uppfattning om denne i syfte att åtnjuta belöningar som annars inte skulle vara möjligt. 

Forskningen på detta område handlar ofta om hur de frigivna undanhåller sin historik vilket 

genom intrycksstyrning ger möjligheten att undanhålla och styra informationen. 

2.3.2 Vikten av intrycksstyrning och användandet av den vid återinträdandet efter 

fängelsetiden 

Vid frigivningen kan individen välja att bete sig i stil med det gamla kriminella beteendet för 

att återanpassa sig till den kriminella livsstilen. Intrycksstyrningen sker ofta aktivt i fängelset 

för att inge respekt och status bland de intagna vilket de då tar med sig utanför fängelsets 

murar. För de som väljer att återanpassa sig till ett hederligt liv ser tillvägagångssättet lite 

annorlunda ut. Ute i samhället arbetar dessa individer istället för att projicera en bild av 

kredibilitet och konformitet, det vill säga att undanröja tecken på en fängelsevistelse 

(Kennington, 2013). 

 

Det framgår ofta hur de frigivna försöker att etablera en ny identitet. Den rollen som antas blir 

då den av en vanlig medborgare. Intrycksstyrningen sker då aktivt i varje möte med de som 

främst står utanför vetskapen om individens historik rörande kriminalitet och fängelsevistelse 

(Harding, Wyse, Dobson, & Morenoff, 2014). Då de aldrig till fullo tycks frångå sin 

kriminella identitet, använder de sig snarare av religion och spiritualism för att undantrycka 

sin oönskade identitet. I mötet med religion och spiritualism lägger dessa an en religiös 

identitet som i samhället accepteras och som lättare ger en färdig repertoar i mötet med andra 

(Winnick & Bodkin, 2008). 
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Det är viktigt för den frigivne att lägga an en sådan identitet som samhället är villig att 

acceptera. För att kunna göra det så menar forskningen att det är viktigt att de också själva 

tror på den identitet som de vill framföra, vilket de åstadkommer genom att aktivt frångå 

situationer som för dem förknippas med den forna livsstilen (Kennington, 2013).  

Intrycksstyrning blir en viktig del i kontakten med andra vid sociala sammanhang då nya 

kontakter hjälper den frigivne att distansera sig från kriminaliteten och eftersom en 

fängelsevistelse ur samhällets synvinkel innebär att man är misskreditabel så väljer dessa 

individer att inte berätta om sin vistelse där och agerar på bästa sätt för att så långt som 

möjligt undanhålla den känsliga informationen (Winnick & Bodkin, 2008). 

För de som väljer att berätta är detta det egenvinnande syftet att motverka och styra 

mottagarens syn på honom då han visserligen fängslats men ändå vill förmedla en bild av sig 

själv som ärlig (Winnick & Bodkin, 2008).  

 
Eftersom samhällets bemötande är av största vikt för den frigivne så försöker denne att 

framställa sig själv som en krediterad och normriktig person vilket oftast medför att de håller 

en låg profil i agerandet mot andra. Att undanhålla informationen om sin historik blir därför 

ett viktigt steg i intrycksstyrningen (Chui & Cheng, 2013) (Winnick & Bodkin, 2008). 

När individens historik kommer på tal så aktar sig individen och styr samtalet i annan riktning 

där ämnen som involverar kriminaliteten och fängelsevistelsen undviks. De är ständigt på sin 

vakt i interaktionen med andra och avstyr snabbt samtalet om det kommer för nära dess 

hemlighet (Winnick & Bodkin, 2008). 

 

Intrycksstyrningen tycks dock vara störst i interaktionen med potentiella arbetsgivare. Genom 

att se till att förskaffa sig en bostad och andra symboliska attribut för att hålla upprätthålla 

fasaden av en konform individ så försöker individen styra publiken, det vill säga att samhället 

ska anse honom som en normal samhällsmedborgare (Winnick & Bodkin, 2008). 

Genom kontakter kan de avancera i sin ställning i samhället men genom intrycksstyrningen 

kan de själva presentera sig som en anställningsbar och konform medborgare (Harding, Wyse, 

Dobson, & Morenoff, 2014) . 

2.4 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 

Återinträdet till samhället är problematisk och sanktionsfyllt. De frigivna ses som 

misskreditabla och för dessa individer tycks friheten ännu vara långt borta. De osynliga 
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straffen undantrycker den förväntade friheten som består av bland annat av skulder som under 

fängelsetiden ökat och medfört problem att återkomma till samhället och där börja om på nytt. 

Vidare blir utdrag ur belastningsregister allt mer efterfrågat vilket skapar problem i 

eftersträvan att återgå till en konform samhällsmedborgare.  

 

Det viktigaste för att den frigivne ska få ett sådant godartat återinträde som möjligt är 

kontakten med den sociala gruppen, vilket utgörs av de icke kriminella och drogfria 

medmänniskorna. Hit hör främst familj och vänner med gott inflytande som kan hjälpa den 

frigivne i återanpassningen.  

De första trettio dagarna anses vara de mest kritiska. Därför blir det sociala stödet av största 

vikt. Behovet av bostad, pengar och andra nödvändigheter kan oftast mötas upp av de 

närstående. 

Att ge tillbaka till samhället sker oftast genom frivilligarbeten vilket ofta sker i religiösa eller 

spiritualistiska grupper. Dessa grupper skänker dem frigivne gemenskap och underlättar steget 

ut i samhället liksom främjar för den frigivne att vara ärligare och öppnare om sin bakgrund 

gentemot andra. 

 

Stigmatiseringen för de frigivna är omfattande och gör sig ständigt påmind. Människor som 

känner till fängelsevistelsen kan ta avstånd vilket medför att den frigivne kan tvingas avstå 

närmare relationer då dessa relationer kan äventyra risken att bli påkommen. Stigman kan 

även sprida sig till de närstående och även påverka deras liv. Stigmat tycks vara näst intill 

oundviklig i arbetslivet då utdragen från brottsregistret gång på gångefterfrågas och 

misskrediteringen är hög, så blir det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vidare blir dessa 

ofta i förväg anklagade för bland annat stölder eller bristande social kompetens.  

Att hantera stigman kan vara utmanande och kan ske på olika sätt. De tre vanligaste 

hanteringssätten som återfinns i den tidigare forskningen är; att undanhålla sin bakgrund, att 

förhindra närmare relationer eller att berätta i förebyggande syfte. Vidare är 

intrycksstyrningen en metod som ofta används för att projicera en bild av en konform och 

krediterad person. Genom intrycksstyrning kan den frigivne visa upp den bild av honom själv 

som han önskar och undanhålla det som denne anser inte bör nå de andras kännedom.  

Goffmans teorier om stigma och intrycksstyrning kommer således att tillämpas utifrån 

förklaringsmöjligheter till återanpassningsstrategierna. Stigman ses som underliggande till 

varför strategierna behövs och intrycksstyrning som en möjlig strategi.  
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3. Metod och material 

Nedan redovisas mitt tillvägagångssätt samt studiens genomförande. Forskningsprocessen 

redovisas genom följande rubriker-. Inledningsvis beskrivs undersökningsdesignen, därefter 

urvalsprocessen och tillvägagångssättet vid materialinsamlingen.  

Vidare redogör jag för analysprocessen och avslutningsvis redovisas och problematiseras de 

etiska principerna samt hur studiens förhåller sig till dessa kriterier.  

Forskning kring återanpassningsstrategier av frigivna har jag, utifrån min begränsade tidsram, 

funnit vara i det närmaste obefintlig. I en svensk kontext tycks utbudet vara än sämre. Mitt 

bidrag till diskursen är att belysa de återanpassningsstrategier som de frigivna använder sig 

av, detta i en svensk kontext. 

Med denna studie vill jag väcka ett intresse för frigivnas återanpassningsstrategier. 

3.1 Undersökningsdesign  

Syftet med denna studie är att studera och undersöka kriminellas upplevda återanpassning till 

samhället efter avtjänat straff. Självidentifikation, uppfattningar och beskrivningar som 

framförs av författarna till självbiografierna är studiens huvudsakliga intresseområden. 

I enlighet med studiens syfte och frågeställning så har en kvalitativ ansats utgjort riktlinjen för 

arbetets utformning och genomförande. Detta då en kvalitativ ansats är att föredra då studiens 

intresse vilar vid hur individer tolkar och uppfattar samhällets bild av denne. Bryman (2011) 

menar att den kvalitativa forskningsstrategin kännetecknas av vetskapen om samhället och 

individernas föränderlighet till följd av vårt produktiva och kreativa leverne. Vidare är den 

kvalitativa ansatsen intressant för denna studie då jag intresserar mig för ”hur individer 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet” (s.41).  

Med ovanstående i åtanke så hävdar jag att den kvalitativa ansatsen ger mig de mest fruktbara 

förutsättningarna att närma mig mitt syfte och problemformulering. 

3.2 Urval 

Till denna uppsats har ett målinriktat urval genomförts efter studiens valda 

problemformulering.  

Målinriktat urval innebär att forskaren har en strategisk utgångspunkt i materialinsamlingen. 

Vidare arbetar forskaren för att materialet skall korrespondera med det givna syftet och 

frågeställningen (Bryman, 2011, s. 434). 
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Jag eftersträvar alltså att i så hög grad som möjligt finna adekvat och överensstämmande 

material, i form av självbiografier, utifrån mitt valda syfte och min frågeställning.  

Avgränsningen av valet av självbiografier har gjorts utifrån min urvalsram. Kriterierna som 

använts för att finna adekvat material är följande:  

 
 Att de ska vara skrivna under de senaste tio åren, det vill säga mellan år 2005 och 

2015. Detta då eftersträvan är att ha biografier som ännu inte hunnit behandlas och 

studerats i så stor utsträckning, där mitt bidrag också blir att belysa dessa 

självbiografier. Valet av att ha biografier som utgivits under de senaste tio åren 

grundar sig i att jag eftersträvar en modern samhällskontext.  

 

 Att de är skrivna främst av huvudpersonen själv, tillåtet är dock en medförfattare då 

huvudpersonerna av olika anledningar kanske behöver hjälp att förmedla sin historia.  

 

 Att författarna till självbiografierna har vistats i svenska fängelser och i så stor 

utsträckning som möjligt i det svenska samhället. Detta då intresset ligger i att få ett 

svenskt perspektiv på frigivnas upplevelser vilket tidigare främst problematiserats i 

USA, med amerikanska medborgare i amerikanska fängelsen som slussats ut i 

amerikanska samhällen. 

 

Jag har under den begränsade tiden för materialinsamlingen funnit att utbudet av adekvata 

självbiografier utifrån min urvalsram är mycket sparsam. Detta gäller biografier av både män 

och kvinnor vilket medfört att jag har valt att även använda mig av Annika Östbergs 

livshistoria. Hon har suttit 28 år i Amerikanskt fängelse vilket medför avskärmning från det 

svenska samhället. Valet att ändå ha med hennes livshistoria i studien bottnar i att hon fick 

komma till Sverige för att avtjäna den sista tiden av sitt straff i svenskt fängelse för att sedan 

slussas ut i det svenska samhället.  

En presentation av samtliga självbiografier kommer i inledningen till resultatet för att skapa 

djupare kunskap kring de valda personerna.  

3.3 Materialinsamling 

Till denna studie har materialet utgjorts av självbiografier. Till insamlandet av 

självbiografierna användes både databasen LIBRIS samt e-bokhandeln Adlibris.  
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Till en början användes databasen LIBRIS i sökandet av självbiografierna där sökord som 

kriminell, frigiven och Sverige användes. Resultaten varierade i fråga om relevans och tre 

böcker valdes ut. För att säkerställa att böckerna innehöll de kriterier som jag satt upp så 

gjorde jag vidare sökningar på böcker som tycktes adekvata. Genom att söka efter flera olika 

recensioner och återgivelser ur böckerna så kunde jag få en bild av innehållet för att på så vis 

se om de överensstämde med mina krav. Sökningarna på LIBRIS gav många resultat då även 

böcker som på något sätt kunde relateras till ämnet uppkom vilket medförde att den 

djupgående urvalsprocessen blev tidskrävande. 

Då materialet inte kändes tillräckligt stort så användes Adlibris söktjänst. Där var sökorden 

självbiografi och brottslighet. I det stora sökresultatet återfanns den sista boken som valdes 

men också de böcker jag redan valt ut. Dessa valdes utifrån de ovan nämnda kriterierna.  

Det skall tilläggas att jag först efter att ha läst hela ”Från Svensson till kriminell och vägen 

tillbaka” i slutet får informationen att fortsättningen är utgiven i ytterligare böcker. Detta 

medförde att jag lade till uppföljaren då den gav mig mer information om återinträdet till 

samhället. Jag kommer att benämna materialet som ”de fyra självbiografierna” då det är fyra 

berättelser i formatet av fem böcker. Totalt utgörs studien alltså av fem böcker att studera och 

analysera (se bilaga 1). 

3.4 Analys 

I denna studie har valet av analysmetod gjorts med hänsyn till det material som ska 

analyseras. Detta har medfört att beslutet av att välja narrativ analysmetod bottnar i att den 

narrativa analysen är känslig för tidssekvenser (Bryman, 2011). Vidare är den narrativa 

analysmetoden ett sätt att samla viktig information som man genom annan metod inte skulle 

uppnå på samma sätt (Bergström & Boréus, 2012, s. 235).  

I denna studie ligger intresset i de sekvenser som främst sker efter fängelsetiden och där fokus 

ligger på beskrivningarna författarna gör rörande återanpassningsstrategier, sociala relationer, 

samhällets bemötande samt stigmatisering och intrycksstyrning. De analyserades sedan och 

utifrån kategorierna ”familj och vänner”, ”ny identitet, tro och att ge tillbaka till samhället” 

och ”sysselsättning” dessa kategorier så kom den kategoriskt-innehållsliga narrativa 

analysmetoden att utgöra en naturlig del i analysarbetet i denna studie (Bergström & Boréus, 

2012, s. 237).   
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Jag började med att skapa en kodningsmall efter de fem kategorierna vilket jag sedan skrev ut 

(se bilaga 2). Böckerna lästes och innehållet som överensstämde med de ovanstående 

kategorierna underströks och noteringar skrevs i marginalen. Dessa sidor markerades med 

index-stickers för att underlätta överskådligheten. Vidare noterades citaten och händelserna i 

den utskrivna kodningsmallen vilket gav en överskådlighet till det adekvata i materialets 

innehåll.  

Kategorierna analyserades sedan var och en för att sedan återgå till att analysera dem som 

helhet för att säkerställa att inte viktigt material föll bort.  

I denna studie är avsikten att teorierna om stigma och intrycksstyrning ska komplettera 

varandra i analyseringen av de frigivnas återinträde och dess återanpassningsstrategier. 

3.5 Metod- och materialdiskussion 

Valet av att genomföra studien utifrån en kvalitativ ansats vilar i intresset att sensibilisera de 

frigivnas egna uppfattningar som helhet vilket lätt kan förbises vid en kvantitativ ansats.  

 

Trost (2010) redogör för hur forskaren genom intervjuer kan väcka olika känslor hos 

respondenten, såväl behagliga som obehagliga (s.123). Genom att använda självbiografier så 

undgås etiska dilemman som annars skulle varit fallet vid exempelvis en intervju med 

författarna till de valda självbiografierna. I läsandet av självbiografier är det en nackdel att 

spontanitet och vidare frågor för att utöka och fördjupa förståelsen inte är möjlig.  

Materialet är offentligt publicerat och gör att jag i och med denna studie inte har någon 

kontakt med respondenten/författarna vilket vidare resulterar i att jag inte kan väcka 

obehagliga känslor hos den jag annars skulle intervjuat. Detta ser jag som en fördel liksom 

valet av text att analysera. En nackdel med att materialet utgörs av självbiografier är att de 

valda respondenterna är mer eller mindre kända och offentlige personer.  

Bryman (2011, s.489) diskuterar problematiken i självbiografiska texter där han menar att 

man bör ifrågasätta kvaliteten i de texter man valt att analysera och redovisar Scott J:s (1990) 

fyra kriterier: Autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet.  

 

Autenticitet – Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung?  

Jag argumenterar för att självbiografierna är äkta och skrivna av de personer som anges då 

eventuella medförfattare är tydligt redovisade. Samtidigt är det svårt att avgöra om potentiella 

spökskrivare funnits i bilden då dessa i allmänhet inte redovisas. Det ska också nämnas att 
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Jesper Persson är ett av staten tilldelat namn då författaren lever under skyddad identitet som 

följd av sitt avhopp från Mc-gänget. På grund av den nya identiteten så finns inga direkta spår 

som kan styrka berättelsen. Dock menar jag att beskrivning av personer och händelser är så 

detaljerade vilket enligt min mening ökar materialets autenticitet och trovärdighet.  

 

Trovärdighet – Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 

Som ovan nämnt är författarna till självbiografierna i varierande grad kända men har alla, 

förutom Persson, en offentlig roll där de talar om sina tidigare erfarenheter i den kriminella 

världen.  

Vilka effekter av en offentlig roll och hur det kan tänkas spela in i fråga om trovärdighet kan 

ifrågasättas. Jag menar att då självbiografierna är rika i sina beskrivningar av platser och 

samtidigt ofta namnger närvarande individer så skulle dessa individer troligen höja sin röst i 

protest mot hur de själva eller händelsen har utmålats om detta skett felaktigt.  

Precis som vid en intervju så får man som forskare alltid ha i beräkningarna att det som sägs 

riskerar att inte var sanningsenligt och då göra avvägningar i fråga om trovärdigheten.  

I fråga om förvrängningar vill jag vidare poängtera att det finns en risk för att författarna har 

tagit bort och lagt till delar som de kanske anser skulle bidra till att boken säljer mer. Här drar 

jag en parallell till begreppet ”forskningseffekten” (Repstad, 2007, s. 54) där respondenten 

återger det som den tror att forskaren vill höra. På samma sätt anser jag att det finns en risk 

för det jag har valt att benämna som ”publikeffekten” där författaren återger sekvenser som 

denne tror är det som publiken vill veta samtidigt som denne väljer bort annat som förhindrar 

den bild som författaren vill återge. 

 

Representativitet – Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör? Om så inte 

är fallet, känner man till i vilken grad de inte är så typiskt? 

Dessa självbiografier ska inte se som representativt för den typiske frigivne individen. De som 

väljer att skriva om sitt liv har oftast en tyngre kriminalitet eller en specifik och egen historia 

att förmedla. Samtidigt kan man argumentera för att dessa fyra författare också kan ses som 

representerar för olika återanpassningsstrategier då deras förutsättningar är olika, detta då 

situationerna både före och efter fängelsetiden ter sig olika. 
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Meningsfullhet – Är materialet tydligt och begripligt?  

De valda självbiografierna är i varierande grad tydligt, den bristen som jag nämnt ovan är just 

att i de stycken där man önskat att en mer utförlig och vidare beskrivning funnits så kan man 

ej efterfråga en sådan. 

 

 Genom att studera biografier så avhjälps risken för att respondenter avsäger sig sin 

medverkan vilket kan påverka resultatet, likaså behöver inte dessa informeras i om 

informationskravet i enlighet med de etiska reglerna som jag berör nedan (Bryman, 2011). 

Samtidigt kan man argumentera för att intervjuer i vissa fall kanske skulle medfört djupare 

insikt i valda delar, vilket lättare kan genomföras i en dialog.  

3.6 Etik  

Till denna studie har vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagits i beaktan. Dessa 

utgörs av de fyra huvudkrav som jag tagit i beaktan: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010).  

Dock är materialet i studien, det vill säga självbiografierna, redan publicerat material vilket 

medför att överväganden som berör forskningsetik i samhällsvetenskaplig forskning på detta 

sätt undgås.  
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4. Resultat och Analys 

En presentation av respektive författare får här inleda avsnittet, detta för att ge en inblick i 

författarnas liv och skapa förförståelse kring dem.  

Fokus är att undersöka och analysera vilka återanpassningsstrategier som kan utläsas i 

självbiografierna. Vidare undersöks och analyseras också hur samhällets bemötande och 

attityd påverkar återanpassningsstrategierna. Det ska tas i beaktan att för de som fängslats 

flera gånger så är det efter den sista beskrivna frigivningen och tiden därefter som här utgör 

resultatet. Nedan kommer dessa att presenteras utifrån tre teman som valts utifrån de oftast 

återkommande återanpassningsstrategier som uppvisades i materialet. Dessa tre teman är: 

familj och vänner, ny identitet, tro och att ge tillbaka till samhället samt sysselsättning. 

4.1 Författarpresentation 

4.1.1 Liam Norberg 

Liam Norberg, född 1969, börjar tidigt med ungdomsbrottslighet och avancerar snabbt uppåt i 

den kriminella världen.  

Han önskar sig en framtid kantad av ekonomiskt oberoende och därför tränar han kampsport, 

planerar brott med sina vänner och rånar sedermera en värdetransport.  

Utöver detta flödar en kreativitet och han spelar bland annat in filmen ”Sökarna”.  

När han sedan döms för brottslighet så får han dubbla fängelsestraff och sitter fängslad i sex 

år och nu finner han tron och blir en bekännande kristen. Han fortsätter under denna tid med 

den kreativitet som han ägnat sig åt innan. 

Han har efter fängelsetiden ägnat, utöver skådespeleri, en hel del tid åt att föreläsa för 

ungdomar. 

4.1.2 Jesper Persson (Pseudonym) 

Jesper Persson blir redan vid en ålder av 17 år pappa.  

Efter osämja med sin far, som Persson jobbar för, väljer han att starta eget. Att driva ett eget 

företag visar sig vara svårare än han trodde och efter att en kund inte betalat för arbetet 

kommer snart företaget att hotas av konkurs. I sin bitterhet avskärmar sig Persson från sin 

familj och i sin nya lägenhet så börjar han att lära sig läsa datakoder. Innan han vet ordet av så 
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är han involverad med grovt kriminella och han blir snart medlem i en MC-klubb. Klubben är 

i krig med en annan klubb, diverse brott utförs och Jesper döms till flera fängelsestraff.  

När han avtjänat sitt sista straff så möts han utanför fängelset av en underrättelsepolis som på 

statens vägnar erbjuder honom en ny identitet och en ny bostadsort i utbyte mot information 

om bland annat vilka brott som han har genomfört. Persson går med detta och får den nya 

identiteten ”Jesper Persson”. Men då hans nya namn inte finns med i några register och han 

tvingas att inte ha någon som helst kontakta med familjen, så finns inte mycket hjälp att få 

efter frigivningen. 

4.1.3 Sebastian Stakset 

Sebastian Stakset, född 1985, blir som barn mobbad och han beskriver hur kriminaliteten blev 

en slags revansch mot de forna mobbarna. Kriminaliteten skulle öppna dörrar och Stakset 

skulle visa de som inte hade trott på honom. Han börjar med typiska ungdomsbrott, börjar ta 

substanser och slutar med etiketterna ”grovt kriminell” och ”missbrukare”. Han skaffar familj.  

Men trotts familj och barn så lockar den kriminella världen. Samtidigt är han mycket kreativt 

engagerad i musik och teater. Han är med i gruppen Kartellen där hans artistnamn är ”Sebbe 

Staxx”, varför referensen hänvisar till ”Staxx” och inte ”Stakset”. Efter sitt tredje straff 

bestämmer han sig för att det kriminella livet måste upphöra.  

Stakset träffar en kamrats mor som är pastor och de ber tillsammans. Sedan dess har Stakset 

en tro som hjälper honom framåt. 

4.1.4 Annika Östberg  

Annika Östberg född 1954, flyttade som elvaåring till USA med sin mamma. Anledningen till 

flytten var att moderns nye man var bosatt där. Snart blir hon flyttad för att bo med 

styvfaderns släktingar för att inte störa modern och den nye mannen. Efter flytten så rymmer 

hon och försörjer sig som strippa och som prostituerad. Drogmissbruk och kriminalitet blir till 

vardag och 1981 döms hon för mord som hennes dåvarande pojkvän utförde.  

I 28 år sitter hon i Amerikanskt fängelse. År 2009 får hon komma till Sverige för att avtjäna 

den sista tiden av sitt straff i svenskt fängelse. Hon släpptes i maj 2011 och har efter det 

skrivit flertalet böcker, föreläst och hon har även sommarpratat i radion.  

Östberg är i denna studie något av ett specialfall i och med att hon avtjänat den största delen 

av sitt straff i Amerikanskt fängelse, dock avtjänar hon ändå en tid i det svenska fängelset 
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Hinseberg. Detta utgör alltså att hon i enlighet med kriterierna har suttit i svenskt fängelse och 

släpptes ut för att mötas av det svenska samhället.  

Under fängelsetiden i USA så möter Östberg den tro som hon har med sig idag. 

4.2 Resultat och analys av självbiografierna 

Nedan redovisas resultatet och analysen som genomförts utifrån de angivna självbiografierna. 

4.2.1 Familj och vänner 

Återkommande i de valda självbiografierna är vikten av att ha familjens och vännernas stöd. 

De som har god kontakt med sin familj och vänner löper en större chans att få hjälp i 

återinträdet till samhället.  Vidare tycks familj och nära vänner verka som en länk mellan den 

avvikande familjemedlemmen och det konforma samhället. De kan alltså hjälpa individen att 

hämma stigmat och utanförskapet som det samtidigt utgör.  

Denna strategi, att vända sig till sina nära och kära kan styrkas i tre av biografierna;  

 

Den dominerande tanken hos mig var att jag skulle få komma tillbaka till mina 

rötter, till mitt land, till min mamma och den släkt som fortfarande var kvar i 

livet (Östberg, 2013, s. 60). 

Jag åkte in till Stockholm och hälsade på mamma. Vilken känsla det var att stå 

där vid porten till den adress jag skrivit på så många kuvert under åren 

(Östberg, 2013, s. 23). 

 

Jag har mycket att tacka min familj för – de har ställt upp i alla lägen. Jag 

älskar dem på djupet och vi är de bästa vänner idag. Familjens blod är ofta 

tjockare än vänners blod, men det finns några lojala och nära vänner som 

kommer att förbli det till insomnandets dagar (Norberg, 2013, s. 264). 

 

Mina föräldrar har alltid stöttat mig. Det är något jag uppskattar, och en av 

anledningarna till att jag är där jag är idag (Staxx & Malmborg, 2015, s. 144). 

 

Vikten av stöd och hjälp under den första tiden efter frigivningen, för att återanpassningen ska 

bli så fullgod som möjligt och för att förhindra återfall i brottsligheten, återges i biografierna. 
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Genom att få denna hjälp och det stödet som behövs kan dessa på så vis förhindra vidare 

stigmatisering.   

Både Stakset och Person har barn och det beskrivs i bådas självbiografier hur brutalt 

uppvaknandet är när de inser att deras barn får lida av deras livsval. 

För Persson som efter omplacering och skyddad identitet inte får ta kontakt med sin familj 

och för honom det jobbigaste, barnen, på grund av säkerhetsskäl så ser det, precis som den 

tidigare forskningen påvisar, dystrare ut;  

 

Jag började inse att mitt liv var extremt hotat och det krävdes drastiska 

åtgärder för att jag skulle kunna fortsätta att existera (Persson, 2008, s. 242). 

Jag tvivlade på om jag verkligen gjort rätt val! Allt kändes bara mer och mer 

fel och med en sådan förtvivlan vad jag gjort mot mina barn. Att jag bara 

kunde låta allt bli så jävla fel. Det är idag helt ofattbart för mig (Persson, 

2008, s. 237) 

 

Persson får efter en omfattande operation från statens sida träffa sina barn vilket ger honom en 

ny vilja att återanpassas vilket också styrker vikten av barnens inverkan i återanpassningen; 

 

Att bara få se mina barn gav mig hopp om framtiden (Persson, 2008, s. 268).   

 

Barnen spelar en stor roll i återanpassningen vilket återkommer i båda biografierna. 

Föräldraskapet medför goda effekter hos den frigivne och deras barn utgör vändpunkten för 

den nödvändiga förändringen. För Stakset blir samtalet med hans treåriga dotter det som till 

sist får honom att ta steget mot nykterhet och hederligt leverne; 

 

Sommaren 2013 var på flera sätt en bra sommar för mig och barnen, men jag 

kände att Sadie inte riktigt köpte fasaden jag hade byggt upp. (…)  

”Är du sjuk?” 

”Varför tror du det?” 

”För att du alltid är så trött pappa. Du är alltid trött” 

Det var som att få en kniv i bröstet. Hon hade ju rätt. (…) 

”Sadie”, sa jag. ”Pappa har varit sjuk, men nu är det på tiden att pappa blir 

frisk.”  

Hon nickade i samförstånd. 
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(…) ”Nu får det fan vara nog”, tänkte jag. ”Aldrig mer. Jag kan fan inte göra 

så här mot mina barn” (Staxx & Malmborg, 2015, ss. 224-225). 

 

Att barn har en sådan inverkan på ett av återanpassningens delmoment, insikten, kan ur ett 

föräldraperspektiv inte vara så konstigt. Insikten är viktig för att återanpassningen ska kunna 

ta vid. De beskrivs av både Stakset och Person hur de gång på gång ångrar sin frånvaro vilket 

samtidigt ger dem viljan till återanpassning. Om så inte för sin egen skull så för barnens. 

Östberg och Norberg skaffar istället hund. Det återberättas i omsorgsfulla termer om hur 

dessa hundar följer dem och finns där i svåra stunder; 

 

Betydelsefulla saker som jag tittar på varje dag med stor tacksamhet, men det 

finns en sak till som är så otroligt stor och betydelsefull för mig och det är min 

älskade lilla Tascha som tassar bredvid mig när jag går genom skogen 

(Östberg, 2013, s. 123).  

 

Som tröst köpte jag en hund, min andra. Det var en engelsk staffordshire 

bullterrier, en liten valp med vackra ögon och fina drag (Norberg, 2013, s. 

241).  

 

I samtliga av dessa självbiografier är familjerna drogfria och icke-kriminella. Dock är den 

största delen av vännerna till dessa av varierande grad främst kriminella, både aktiva och icke 

aktiva, vilket kan förklaras i termer av det liv dessa personer har levt. Här finns det vänner 

som tagit avstånd ifrån det kriminella livet och tillsammans med familjen utgör en av de 

största hjälpinsatserna i återanpassningsstrategin – någon som förstår vad dessa individer har 

genomgått och vad de nu genomgår i och med sitt återinträde.  

Genom att ha en vän som upplevt det individen nu upplever, i och med sitt återinträde till 

samhället, så får individen ett viktigt stöd i återanpassningsprocessen. Stödet sker oftast 

genom samtal där den frigivne får lätta sitt hjärta och kan få stöd genom uppmuntrande. De 

kan dela med sig av sina egna erfarenheter, exempelvis om att ta sig tillbaka och hur det är att 

mötas av stigmatisering. 

Antalet vänner som står kvar efter frigivningen varierar mellan ingen till i princip de flesta 

som fanns redan innan fängelsetiden. Nedan ser vi hur olika relationen till vännerna, sociala 

relationer över huvud taget, kan se ut; 
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Det enda jag hade kvar var min familj, någon enstaka vän och min tro 

(Norberg, 2013, s. 244). 

 

Östberg, som inte likt någon av de andra författarna, har suttit i Amerikanskt fängelse i 28 år 

och har under den tiden byggt upp djupa relationer med andra intagna.  

När hon sedermera fick komma till Sverige för att avtjäna resten av sitt straff så lämnades 

många nära vänner kvar i USA. Hon kommunicerar till de som stått henne närmast under den 

långa fängelsetiden – hennes före detta medfångar, såväl frisläppta som intagna. Samtalen 

med dem genom brevväxling och telefonsamtal hjälper henne att återanpassa sig i sin egen 

takt.  

Det som av en fri medborgare anses som en självklarhet kan hon få ventilera med de som 

förstår det nya livets komplexitet för någon som suttit inne så länge, det vill säga kvinnorna 

som är eller varit i fängelset i USA under hennes egen straffperiod; 

 

Jag hade ingen att dela mina nya upplevelser med. Jag ringde en god vän i 

USA som suttit med mig i fängelset i många år men som varit fri i sex. Hon var 

den enda som förstod hur häpnadsväckande allt var. Med henne kunde jag 

exempelvis skratta åt mitt första försök att använda en tvättmaskin; alla 

knappar förvirrade mig och det hela slutade med att jag centrifugerade ett lass 

med torra kläder. Hon förstod att när jag berättade om den här typen av 

händelser, så handlade det om någonting annat (Östberg, 2013, s. 22). 

 

Även Stakset har vänner i fängelse till vilka han kommunicerar ofta. Leo, som är en av hans 

närmaste, försöker i sin frånvaro ändå hjälpa och stötta honom mot en bättring. Ifrån fängelset 

skriver Leo delar av musiken till bandet Kartellen, gruppen som består av Stakset och hans 

vänner. Stigmat av att misslyckas kan även väcka rädsla att berätta för sina närmsta. Stakset 

ljuger och undanhåller sin problematik i återanpassningen, han berättar dock sedermera för 

Leo som finns där för honom trots sina återkommande snedsteg; 

 

Som vanligt borde jag ha lyssnat på honom, den snubben har fan alltid rätt. 

Sjukt irriterande. Det slutade alltid med ett ”vad var det jag sa?” förr eller 

senare. Han såg alltid mina snedsteg innan jag ens hade tagit dom (Staxx & 

Malmborg, 2015, s. 213) 



 

28 

 

Leo har alltid varit bra på att boosta mig när jag förtjänar det, och skälla ut 

eller plocka ner mig när det har behövts (Staxx & Malmborg, 2015, s. 238).  

 

För Persson som i stället fått bryta kontakten helt var mötet med friheten istället fyllt av 

längtan efter sina barn och en skam för det som han utsatt dem för.  

 

Ensam och med en längtan efter mina barn, som jag hade så dåligt samvete 

för! Då jag inte direkt varit Årets pappa! Jag försökte tänka en dag i taget, för 

att det inte skulle bli för jobbigt och kännas helt omöjligt! (Persson, 2008, s. 

261) 

 

Avsaknaden av social interaktion med nära vänner så väl som familjen får honom att vilja ta 

hjälp av kriminalvården men dessa kan inte hjälpa honom då han saknar en identitet som är 

fälld för brott då hans nya identitet inte finns i brottsregistret. Han bestämmer sig då för att ta 

kontakt med en diakon för att motverka ensamheten och få prata men någon. Återigen visar 

detta hur viktigt det är att få hjälp att släppa ut den skam och skuld som kommer efter ett 

straff där familjen och vännerna inte länge kan finnas där.   

 

Väl hemma i bostaden igen, så sätter jag mig i soffan framför tv:n. Lägger min 

mobiltelefon på bordet och den enda lappen jag hade i min ficka. Det var en 

väldigt viktig lapp för mig, det var numret till Anders (diakon). Han var ju min 

andra kontakt i mitt nya liv. Alltså extremt viktig för mig (Persson, 2014). 

 

Samhällets, myndigheternas oförmåga att hjälpa Persson leder vidare till ett förakt mot 

densamma. Ensamheten och stigmat som han upplever genom avsaknaden av sociala 

relationer och från myndigheternas håll sätter käppar i hjulet Detta leder till en ambivalent 

inställning till att fortsätta försöka återanpassa sig; 

 

Hur tänkte staten när de placerade mig här? Inte var jag någon Svensson! Jag 

hade en kontaktperson på socialkontoret som var min länk till samhället! Jag 

är väldigt besviken på Staten! (Persson, 2008, ss. 279-280) 

 

I fallet med Perssons ofrivilliga avskärmning gentemot framför allt sina barn medför detta att 

återanpassningen inte blir lika godartad som i de fallen där familjerna och vännerna är 
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närvarande och utgör ett viktigt stöd. I frånvaron av sina barn kan också en sämre genomförd 

återanpassning i detta anseende utläsas.  

4.2.2 ”Ny identitet”, tro och att ge tillbaka till samhället 

Det som i studien valts att benämnas som ”ny identitet” innebär den identitet som dessa fyra 

författare arbetar för och lägger an i varierande tidpunkter efter sin frigivning. 

Intrycksstyrningen sker aktivt i mötet med andra för att forma och uppvisa den ”nya 

identiteten” och handlar om att foga sig och arbeta för att avvikelsen inte ska bli allt för 

märkbar.  

För Östberg och Norberg formas den nya identiteten redan under fängelsetiden men för 

Stakset och Persson kommer det senare, efter frigivningen.  

 
Efter år innanför fängelsets murar så blir sikten mot friheten stundom dimmig och en 

ambivalent inställning till sig själv, livet och samhället tar vid. För att kunna återanpassa sig 

så krävs det först att den frigivne kommer till insikt för att en vilja till att återanpassas ska 

vara möjlig. Ibland sker det i fängelset, där det beskrivs som en tid att ostört få reflektera över 

sina misstag. Det är efter denna reflektion, insikt och vilja som återanpassningen på riktigt 

kan ta vid. Det första steget i återanpassningen kan därför ses i termer av uppvaknande och 

insikt.  

 

I tre av biografierna involveras religiositet som grundfundament i den nya identiteten. Att 

lägga an en religiös identitet/”byta identitet” och att öka kredibilitet genom att ge tillbaka till 

samhället. 

Stakset tar efter sin frigivning ett antal återfall vilket leder till psykisk sjukdom varpå rädslan 

för att sociala myndigheter ska neka honom rätten till sina barn om han mottar behandling 

vilket medför att han nekar detta.  

Att samhället, myndigheterna kan neka honom umgänge med barnen medför alltså en 

motsättning från hans sida att genomgå en behövande behandling. Kraven från myndigheten 

sätter Stakset i en position där han tvingas välja mellan att träffa sina barn och att genomgå 

behövlig behandling. Båda två utgör behövande anpassningsstrategier för att kunna återgå till 

ett konformt leverne. 
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Hon ringde taxin och vi åkte till Sankt Göran Psykavdelningen. Resultatlöst. 

Dom ville ha in mig på beroende avdelningen men jag visste att om jag 

checkade in där skulle soc ta ifrån mig besöksrätten till mina barn. När jag sa 

nej skickade dom hem oss i stället (Staxx & Malmborg, 2015, s. 230). 

 

Skandaler skapar fläckar som är svåra att tvätta bort. Dom följer dig många år 

i livet, som ett extra straffregister som berättigar allmänheten att inte ta dig på 

allvar. Ditt förflutna ligger dig ständigt till last, likt ett ankare som förhindrar 

dig att fritt flyta fram med framgångsvågorna. (…) Om du googlar mitt namn 

dyker all skit upp. På så sätt har det kanske blivit svårare att fly sitt förflutna. 

På dem punkten talar inte internet till vår fördel. Men du är vad du gör och 

våra gärningar kommer att definiera oss i slutändan. (…) Jag vet som sagt inte 

när min stämpel kommer tvättas bort, men jag är säker på att om jag bara 

fortsätter göra det jag gör idag så kommer det att lösa sig till slut. (…) Jag vet 

inte varför jag fick boja, varför dom besparade mig ännu ett fängelsebesök och 

gav mig chansen att rehabilitera mig utanför murarna. Men en sak vet jag: det 

var första gången i mitt liv samhället gav mig en andra chans (Staxx & 

Malmborg, 2015, ss. 244-245) 

 
Återanpassningsstrategin här handlar om att hantera stigmat och att genom en 

intrycksstyrning försöka ändra den bild som återgivits i media till resten av samhället. Här 

återberättas hur han känner en ny kredibilitet växa fram hos samhället samtidigt som hans 

tacksamhet mot densamma tilltar i och med omvandlandet av straffet från fängelse till fotboja. 

Då han i och med det kan fortsätta att vara nära sin familj och samtidigt kan fortsätta att 

sysselsätta sig med musiken. För Stakset medför internets lätttillgänglighet att 

stigmatiseringen från samhällets sida gentemot honom gör det svårare att värja sig. Staksets 

strategi, att hantera stigmat, genomförs genom att viasa upp en bättre och kreditablare sida av 

sig själv.  

Även för Östberg så leder kulmen av beroendet till ett rop på hjälp och början på en ny 

identitet; 

 

Från 1985, när min son dog, till 1989 bedövade jag allt med heroin. Det var 

efter att jag ertappats med att ha knarkat och blev inlåst i isolering en period, 

som allt började förändras. 



 

31 

 

Det var då som jag insåg hur långt det hade gått, hur mycket skada jag 

orsakat. Det var då jag bad till en Gud som jag hoppades existerade. Det var 

det mest desperata och ärliga rop på hjälp jag någonsin gjort (Östberg, 2013, 

s. 83). 

 

Redan i fängelset börjar Norbergs nya identitet att formas, kantad av kreativitet, viljan att 

uppnå kredibilitet och en tro på Gud. Han målar tavlor inifrån fängelset och har, tillsammans 

med några medfångar en utställning. Detta lägger grunden för att ses som kreditvärdig; 

  
Rakt mot det ärliga och kreativa livet. Något omtumlande och påtagligt hade 

gjort att jag började gå denna nya riktning. Något som hade fått mig att våga 

hoppas på det som andra skulle anse vara omöjligt: en fundamental förändring 

(Norberg, 2013, s. 153).  

 

Perssons ”Svenson-identitet” som han återkommande refererar till innebär den vitt skilda 

identiteten från det kriminella livet som han så länge haft som identitet till att föröka anamma 

en identitet i likhet med den hos en normriktig medborgare;  

 

Nytt liv tänkte jag! Kändes som bli en ny människa, med nya möjligheter att 

komma in i samhället tänkte jag! (Persson, 2008, s. 273) 

Så var det bara att betala husägaren, för den första hyran. Kändes konstigt att 

betala sin hyra! Jag hade ju gjort som man ville innan. Ingen vågade ju sätta 

sig på tvären om man inte betalade hyran. Men det var ju när jag var 

Kriminell! Nu var jag åter en Svensson! (Persson, 2008, s. 278)  

 
Hans strävan kan sägas bestå av samtycke med konformiteten, att bli delaktig av den trots 

motstridigheten inom sig. I sökandet av sin nya identitet sätter dock samhällets bemötande 

käppar i hjulet, och efter ett, i hans mening, tjänstefel av en myndighet så frångår han viljan 

att bli en del av samhället och ställer sig själv i konflikt med sin nya inre identitet. Känslan av 

att fortsatta sanktioner aldrig slutar medför att förtroendet för samhället drastiskt minskar; 

 

Ju mer dagarna gick växte åter mitt hat. Ett hat som bestod i att 

myndighetspersoner löste sina problem med en kriminell handling och kom 

undan straff på grund av sina meriter och goda namn. (…) Ska en fd. brottsling 
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straffas bara för att en sådan person varit straffad tidigare? (Persson, 2014, s. 

59) 

 
För tre av författarna blir religiositeten en nyckel till den nya identiteten. Den inger 

kredibilitet och visar för allmänheten hur en vilja att förändras infinner sig – en typ av 

intrycksstyrning. Samtidigt som mötet med religionen, i detta fall kristendomen, så beskriver 

återkommande alla tre författarna hur en inre frid uppstår i det som dessa benämner som 

”mötet med Gud”; 

 

Jag beslutade mig för att pröva att be. Det gav ett slags värme och försoning i 

bröstet. Det gav även något mer och kanske ännu mer förunderligt: en sorts 

förnimmelse av att allt skulle bli bra och att jag skulle komma att göra bra 

saker i livet. Om kärleken är störst så måste det finnas en väg som leder till 

den. Det var efter en enkel bön på mina bara knän i cellen som det hände 

(Norberg, 2013, ss. 149-150). 

 

I ett samtal med Choka, en gammal vän som sitter i fängelset, och Stakset så börjar Choka 

återkommande att berätta om sina upplevelser efter att ha funnit Gud. Detta alltmedan Stakset 

undanhåller sitt drogproblem. Det finns hos Stakset något av en beundran och längtan till att 

uppnå känslan av att vara klar med allt – drogerna och kriminaliteten, dock håller drogerna ett 

fast grepp om honom och han kan bara till en början lyssna på Chokas upplevelser; 

 
Under 2013 hade fler och fler av våra samtal kommit att handla om att han 

hade funnit Gud. Han verkade känna större frid i sin bur än jag gjorde som en 

fri man i välfärden Sverige. Det var först när jag gjorde upp med drogerna och 

fann min tro som jag förstod varför. (…) Jag såg i hans ögon att han talade 

sanning när han talade om sin nya övertygelse och att han hade lagt allt som 

hade med kriminalitet att göra på hyllan. Han gjorde klart för stan att han var 

ute ur gamet och att han gick med Gud. En extreme make over till det bättre 

(Staxx & Malmborg, 2015, ss. 236-237). 

 

När en annan vän, Leo, sedermera får insikt i hur dåligt Stakset mår och den omfattande 

drogkonsumtionen så råder Leo honom att besöka Leos mamma, vilket utgör vändpunkten för 

honom – från kriminaliteten och drogerna till en troende identitet; 
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Jag pratade med Leo och åkte på hans inrådan hem till hans mamma, som är 

pastor. Vi bad tillsammans. Vad som än hände i den där lägenheten den 

kvällen så skulle det komma att förändra min existens i grunden (Staxx & 

Malmborg, 2015, s. 230). Jag har kämpat mot ett begär efter alkohol och 

droger i hela mitt vuxna liv. Sedan jag började be från hjärtat har det begäret 

försvunnit, tillsammans med min kriminella identitet och mitt hat. Så hur kan 

jag inte tro? Tron har tvättat bort all smuts och tillåtit mig att börja om (Staxx 

& Malmborg, 2015, s. 231).  

 
För Östberg ter sig sökandet under en längre tid och börjar redan under fängelsetiden, hennes 

tro växer succesivt; 

 
Jag vet att det finns människor som varit med om livsförändrande upplevelser 

och funnit sin tro i detta ögonblick, men så var det inte för mig. Min tro har 

växt fram efter enträget ifrågasättande och tvekande i många års tid (Östberg, 

2013, s. 102). 

 
Det är dock efter att hon förnimmer Guds närvaro vid tidpunkten då hon överväger självmord. 

Hon ber Gud om ett tecken för att hon inte ska ta sitt liv och nattvakten Robby, som vanligen 

önskar henne god natt, har just denna kväll bara gått förbi hennes cell. Efter önskan om ett 

tecken som talar mot att hon ska genomföra självmordsförsöket så hör hon nattvakten komma 

tillbaka och önska henne god natt;  

 
Hans ansikte dök upp i luckan och han sade, ”God natt, Annika” och gick 

vidare. Jag log, lade mig ner och sov. ”Inte denna natt”, hade Gud sagt till 

mig. Det må ha varit Robbys ansikte och röst, men budskapet kom från en 

högre makt (Östberg, 2013, s. 80). 

 

Det är denna tro som inte bara gett henne en ny identitet utan också har visat vägen och 

uppmuntrat till förändring, att dela med sig till andra och att engagera sig; 

 
Men det hela började med tro. Att tro på något större än mig själv – större än 

oss alla. Som kunde visa mig – lilla betydelselösa jag – att det fanns 

möjligheter, att jag gjort rätt val, att jag borde fortsätta, att jag inte fick ge 
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upp. Så många gånger fick jag se tecken på denna makt och ju mer jag såg, 

desto mer trodde jag på den (Östberg, 2013, s. 87). 

 
I Perssons fall så blir det närmsta mötet med gud den som sker genom möte med diakonen. 

Dessa möten kan endast utläsas förekomma av tre anledningar, dels för att hans behov av att 

samtala och socialisera sig är så stort, dels för att diakonen har tystnadsplikt och till sist 

eftersom myndigheterna som han hoppades skulle hjälpa honom inte kan göra det. I 

interaktion med andra blir också hans intrycksstyrning tydlig; 

 

 Är du Jesper undrade han! 

Ja det är jag! Svarade jag honom trevligt. 

(…) Jag skrattade till lite, för att visa att jag lyssnade på honom. Även fast 

hans humor låg på en nivå, som inte tilltalade mig, så försökte han ju faktiskt, 

att uppmuntra mig (Persson, 2014, ss. 42-43). 

 

Precis som att tron, det vill säga religiositeten, ger en öppning till att skapa en ny identitet så 

finns det, likt Perssons fall, andra sätt att påbörja uppbyggnaden av den nya identiteten. 

Genom att byta umgänge och på så sätt byta intryck men också sin egen intrycksstyrning så 

ges han möjligheten att prova nya vägar.  

Vidare finns det andra sätt att hantera stigman som samhällets bemötande ålägger individerna. 

Att genom intrycksstyrning och att ”ge tillbaka till samhället” bidrar till att de vänder sin 

stigmatisering och misskreditabla identitet till något nytt, de använder med andra ord sin 

kriminella bakgrund och den avtjänade fängelsetiden till att skapa något som kan ges tillbaka; 

 

Jag besöker Klara kyrka emellanåt och de fantastiska människor som arbetar 

där. De talar inte det svävande språk som bygger på ord utan handling. Jag 

älskar dem. Inte bara för vad de gör nu utan också för vad de betydde för mig 

när jag hade det som svårast i livet.  

Jag är så otroligt tacksam över att jag till slut fick en andra chans. Att jag fick 

möjligheten att ställa allting tillrätta och att jag fick gåvan att följa mitt kall 

(Norberg, 2013, s. 263). 

 
Det kall som Norberg pratar om är den sysselsättning som han likt de andra använt sig av för 

att återanpassas och på så sätt ge något tillbaka till samhället.  
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4.2.3 Sysselsättning 

En gemensam strategi för att hantera återanpassningen tycks hos alla författarna vara 

kreativiteten, att skriva av sig. Vare sig det gäller i bokform, i brevform, manus till en 

filmproduktion eller att skriva musik så bottnar allas handlingar i kreativitet. Vidare kan andra 

former av kreativitet förnimmas i självbiografierna, så som att måla tavlor, men främst finns 

det en kreativitet att dela med sig, ofta också i form av föreläsningar. Att berätta sin historia 

kan göras med hjälp av olika kommunikationskanaler, att visa för samhället att man tagit 

avstånd från kriminaliteten.  

Att sysselsätta sig med frivilligarbete eller avlönat arbete är för dessa en naturlig del av två 

anledningar. Det ger dels en behövd socialisering för att undgå och hantera den stigmatisering 

som de efter fängelsetiden och det kriminella livet upplever sig utsatta för, dels så ger det en 

mening, vilket är viktigt, en strategi för att återinträdet ska bli godartad. Slutligen så medför 

detta att kredibiliteten ökar, de kan genom sysselsättningen använda sin bakgrund till att bli en 

del av ett sammanhang och på så vis visa för andra att de tagit avstånd från kriminalitetens 

banor. 

För Persson som länge stått utan djupare sociala relationer så blir sysselsättningen på KRIS, 

kriminellas revansch i samhället, den återanpassningsstrategi som för honom får den 

fruktbaraste utdelningen. Han får förtroendet att sköta och reda upp föreningens bokföring 

vilket han gör med bravur och han får känslan av att känna sig behövd. Här finner han 

gemenskap och förståelse, det som i de andras fall återfinns i relationen till familj och vänner. 

Här släpper stigman i att berätta för andra vilket annars motarbetar återanpassning; 

  

Jag beslutade mig under september-oktober 2007 för att vända mig till 

föreningen KRIS! (…) När jag kom till denna lokala förening, kändes det efter 

ett tag som jag hade hittat hem på något underligt sätt. Det fanns personer som 

varit ute i kylan länge och som tog i mot mig på ett mycket positivt sätt 

(Persson, 2008, s. 281). 

Det arbete jag hade gjort för föreningen, under en mycket kort tid, hade ingen 

annan gjort på hela tiden, som den lokala föreningen, varit aktiv under fyra år. 

Vilket medlemmarna var mycket tacksamma för! (Persson, 2008, s. 282) 

 

Att kunna leva på sin kreativitet är en dröm för Stakset, Norberg och Östberg, vilket de alla 

tre också har kunnat uppnå genom att vända sin nackdel till en fördel.  
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Här, i Staksets fall, så uppenbarar sig det som han så länge hoppats och arbetet för, hans 

sysselsättning kan nu bli hans levebröd. 

Ett arbete som genererar pengar medför att individen väljer att fortsätta att hänföra sig till en 

konform, eller åtmindstånde samtycklig samhällsmedborgare; 

 

Före sommaren 2013 fick jag inte ut en krona från kartellen. Det var fine, vi 

har aldrig gjort det för pengarna. (…) Men nu fanns det plötsligt ekonomi i det. 

Ett embryo till någon slags legitim inkomst. (…) Det fanns en framtid här. 

Musiken har öppnat så många dörrar för mig. Sköter jag mig och jobbar hårt, 

så kommer jag att kunna leva på min konst (Staxx & Malmborg, 2015, s. 232)  

 

För Norberg och Östberg ser fallet liknande ut. Efter rädslan för att inte längre ha något att 

erbjuda så finner de vägen framåt. Norberg börjar i samband med sin tid i kyrkan att 

missionera och att gratis föreläsa tillsammans med sin vän Peter för ungdomar runt om i 

landet. För Östberg infinner sig först en ambivalent inställning till hur hon själv ska kunna 

bidra med något och sysselsätta sig i samhället; 

 
Att åka ut och snacka med ungdomar. Hjälpa dem som har det svårt. Få dem 

på rätt bana i livet istället för att viga det åt blodsriterna. Uppmuntra till en 

livslinje utan brott, utan straff, utan splittrade familjer. Få dem att förstå att 

det är den längsta omvägen man kan göra om man vill nå sina drömmars mål. 

Utbildning, hårt arbete och kreativitet är i själva verket nyckeln till utveckling 

och framgång. Men det vet man inte när man är femton eller sexton (Norberg, 

2013, s. 163). 

Kreativiteten började få fart igen. Efter alla dessa år började det lossna, och 

saker och ting började gå min väg. Jag skrev på ett långfilmsmanus med 

arbetsnamnet ”Kärlek till döds”. Från början var det en SR-produktion om 

utsatta kvinnor (Norberg, 2013, s. 259). 

Efter något års arbete med texter till olika tidningar och nättidningar och efter 

medverkan i olika debattprogram började allt falla på plats. Det kändes som 

om mitt förflutna inte längre låg mig i fatet när det handlade om min 

trovärdighet. Min röst räknades på ett sätt jag förut bara hade kunnat drömma 

om (Norberg, 2013, s. 260). 
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Visst var jag glad och lycklig, men rent praktiskt ställde jag mig frågan: Vad 

ska jag göra nu? Jag hade ingen utbildning, inget jobb och fanns det över 

huvud taget, i denna av ungdom så präglade värld, plats för en gammal tant att 

försörja sig? Jag fick ta många djupa andetag och påminna mig själv om att 

det handlade om att ta en dag i taget (Östberg, 2013, ss. 9-10). 

Boken hade kommit ut och jag fick många förfrågningar om att komma och 

tala. Jag kände det som om jag fångats av en stormvind som slet mig åt all 

håll. (…) Jag var dock inte lika rädd längre över hur folk skulle reagera eller 

ta emot mig. Jag hade ju upplevt många positiva reaktioner och de flesta var 

väldigt välkomnande och accepterande (Östberg, 2013, ss. 49-50). 

Så småningom förstod jag att publikens intresse inte bara handlade om 

nyfikenhet. Eftersom publiken ständigt växte så betydde det att min berättelse 

väckt någonting annat hos folk än möjligheten att kika in i en värld som på 

samma gång skrämde och fascinerade (Östberg, 2013, s. 40). 

 

Stakset som genom sin musik når ut och förmedlar sin bild samtidigt som det ger utlopp för 

hans ångest och frågor i livet ställer sig samtidigt frågande till att ses om en förbild framför 

allt för ungdomar involverade i eller som ser upp till hans liv innan vändpunkten;  

 

Min kriminella identitet är upplöst, jag behöver inte längre mina masker. Men 

jag förstår fortfarande kriminella människor och varför dom tänker som dom 

gör. Jag dömer inte (Staxx & Malmborg, 2015, s. 246). 

Men jag har lämnat den människan bakom mig. Nu tänker jag använda mina 

erfarenheter för att göra det jag kan för att göra världen till en bättra plats. 

Idag känner jag en enorm tacksamhet. Tacksamhet för att jag fick ett nytt liv 

(Staxx & Malmborg, 2015, s. 251). 

Jag representerar dom fattiga, dom svaga, dom utsatta. (…) Så låt mig vara en 

röst för dom som ingen vill lyssna på (Staxx & Malmborg, 2015, s. 252). 

4.2.4 Sammanfattning av resultat och analys 

I materialet har flera teman för återanpassningsstrategier vuxit fram. Materialet har utgjorts av 

fem självbiografier av fyra författare. 
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Sammanfattningsvis kan flera återanpassningsstrategier utläsas, några samstämmer mellan 

författarna och några strategier ter sig individuella.  

Familjens- och vännernas stöd har en stor inverkan på återanpassningen. Vänner som själva 

avtjänar straff kan hjälpa individen i återanpassningen genom att finnas där för samtal och 

stöttning.  

Familjen som utgör länken mellan just konformitet och avvikelse blir tydligt i och med den 

stöttning som de erbjuder de frigivna. Inverkan av barn och djur återges av författarna i termer 

av ömhet. För Persson som inte har sin familj eller sina vänner att tillgå så söker han själv 

aktivt upp en samtalspartner. Att ansluta sig till en grupp är en annan strategi, att uppnå 

gemenskap och stöd. Tro utgör här en strategi av förlåtande gentemot sig själv och strategier 

som involverar skapandet av en ny identitet tycks vanligt förekommande.  

Att sysselsätta sig är en viktig strategi vid återinträdet i samhället. Viktigt är också att ge 

tillbaka till samhället och på så vis öka sin kredibilitet. Kreativt skapande är i de studerade 

självbiografierna en stark gemensam strategi.  

Stigmatiseringen beskrivs som ständigt återkommande och sätter käppar i hjulen i fråga om 

samhällets bemötande. I studien kan vi se hur stigman sträcker sig från myndighetsutövning 

till sociala sammanhang. I resultatet kan även utläsas att ett ömsesidigt närmande mellan 

samhället och författarna sker i takt med ökad kredibilitet.  

  



 

39 

 

5. Diskussion 

I denna studie har jag undersökt vilka återanpassningsstrategier som förekommer efter 

frigivningen och hur samhällets bemötande påverkar den frigivnes återanpassningsstrategier. 

Resultatet av studien visar att flera återanpassningsstrategier tas i bruk för att lyckas i sitt 

återinträde i samhället.  

5.1 Stödet från familj och vänner 

Familjen och vännernas inverkan märks tydligt då dessa hjälper individen genom att stötta 

och motivera. De ger även möjlighet att samtala kring upplevelser eller rädslan för 

stigmatisering och sanktioner. De utgör också, i enlighet med Goffman (1972), en länk mellan 

individen och samhället, mellan det avvikande och det konforma. Detta kan också styrkas av 

den problematik som Persson upplever i avsaknaden av familj och vänner, då ingen naturlig, 

familjebaserad länk ut till samhället fanns.  

När avsaknaden av social samvaro och främst avsaknad av samvaron med sina barn så tycks 

det kunna få andra konsekvenser för den frigivne, en mental nedåtspiral. I fallet med Persson 

blir detta början på en depressiv period. 

 Vidare kan detta resultat styrkas i andra studier, bland annat i (Winnick & Bodkin, 2008; 

Visher & Travis, 2013) där de understryker värdet av goda, drogfria och icke-kriminella 

familjemedlemmar och vänner.  

 

I tidigare studier (Harding, Wyse, Dobson, & Morenoff, 2014) har man även funnit att 

föräldraskapet kan utgöra en vändpunkt och på så vis kan föräldraskap ses som en strategi. 

Jag finner att man samtidigt kan argumentera för att dessa individer (föräldrarna i studien) 

begått brott under barnens uppväxt, vilket då ger ett något ambivalent resultat i fråga om 

huruvida barnen spelar in på viljan att förändra livet.  

Det tycks med andra ord vara så att föräldraskapet kan ge goda effekter hos den frigivne och 

att dessa barn utgör vändpunkten och är den tyngsta motiveringen när frågan om att förändra 

sitt liv kommer på tal. 

Något mycket intressant som framkommit i denna studie är att de utan barn har sig en skaffat 

hund. Kan detta substitut styrka vikten av barns inverkan, varför de utan barn istället väljer att 

skaffa hund? 
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Jag menar att så kan vara fallet och att dessa stigmatiserade individer behöver den ovillkorliga 

kärleken som barn och djur erbjuder.  

Det jag vill ta fasta på är att dessa individer kanske, i och med den utbredda stigmatiseringen, 

är i behov av en fristad. Denna fristad skulle då kunna återfinnas i barns och djurs icke-

dömande natur. För att kunna återanpassas tycks det vara så att någon måste stötta och tro på 

förändring. Här anser jag att barn och djur med sitt oförstånd till att döma utgör ett mycket 

behövligt stöd. Detta skulle då visa att sökandet av ovillkorlig kärlek samtidigt utgör en 

strategi vid sidan av familjens och vännernas inverkan. Skulle detta vara fallet så kanske det 

skulle vara en god strategi för frigivna som vill ändra sitt livs inriktning att umgås med djur. 

 

För de som har närvarande familjer och framför allt för de som har barn, så tycks här viljan att 

förändra livet uppstå till följd av interaktionen mellan individen och familjen och/eller 

vännerna. Familjens betydelse, och då främst barn eller djur, blir tillsammans med vänners 

inverkan något av en huvudingrediens i återanpassningsstrategierna som kan utläsas i 

materialet.  

5.1 Den kreativa identiteten  

I materialet framgår det vidare att dessa individer söker sig till samhörighet med andra. Detta 

kan finnas i samspelet med vänner som gått en liknande väg.  

I resultatet, precis som i tidigare studier, kan man se hur flertalet söker sig till en religion 

(Chui & Cheng, 2013; Kennington, 2013; Winnick & Bodkin, 2008). Detta utgör, menar jag, 

en strategi då interaktioner med förlåtande och icke-stigmatiserande individer kan ses som ett 

viktigt steg i återinträdet. Detta kan, precis som i mötet med barn och djur bottna i att de 

frigivna söker sig till de som inte dömer dem.  

Jag vill argumentera för att det är en fristad som dessa söker. En fristad där inte 

stigmatiseringen gör sig påmind vilket annars medför att dessa aktivt måste motarbeta 

densamma. I studien är det endast en av författarna som inte hänför sig till religion men tillika 

uppsöker en sanktionsfri samtalspartner. Vidare kan vi utläsa tendenser till att samhällets 

negativa bemötande medför intrycksstyrning genom att använda tron till att förmedla och 

stärka en ”ny identitet” (Goffman, 1972; Goffman, 2009). Det är denna identitet som ska 

förmedlas ut i samhället för att återinta en kreditabel, eller åtminstone en mer kreditabel 

ställning i samhället. Intrycksstyrning (Goffman, 2009) genom att utforma en ”ny identitet” är 

således samstämmiga resultat med tidigare studier (Chui & Cheng, 2013; Harding, Wyse, 
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Dobson, & Morenoff, 2014; Kennington, 2013: Ramakers, Apel, Nieuwbeerta, Dirkzwager, & 

Van Wilsem, 1999; Visher & Travis, 2013; Winnick & Bodkin, 2008).  

Att ge tillbaka till samhället tycks, olika uttryckt och återgivet, vara en viktig del för dessa 

individer. Detta sker främst genom kreativa handlingar.  

För Persson handlar det om att väcka debatt genom en bok, för Östberg om att föreläsa och 

skriva samt att lyssna på andra. När det gäller Norberg handlar det om att missionera och 

föreläsa för ungdomar samt att göra filmer. Slutligen Stakset, som genom musiken vill få ut 

sitt budskap. Samtidigt handlar det om att visa sin kredibilitet för samhället. Detta för att 

undvika och motarbeta stigmatisering.  

En typ av upplevd skam och skuld gentemot samhället tycks bidra till en vilja att ge någonting 

tillbaka, både för sin egen del men också för samhällets. 

 

Ett samband kan utrönas mellan stigmatisering och att hantera den i form av ärlighet och att 

berätta. Hantering av den upplevda stigmatiseringen är en av de svåraste 

anpassningsstrategierna då insatsen är hög och utdelningen kan på flera sätt variera.  

Genom att vara ärlig så ger den frigivne sin bild av situationen och kan på så sätt 

avdramatisera men också i viss mån styra intrycken som denne förmedlar till andra.  

Ärligheten kan samtidigt ses ligga till grund då det finns en skam av att få sin historik 

återberättad av andra. Det ges då inte heller möjlighet att styra intrycken eller att kontrollera 

det som sägs.  

Samtidigt bör man ha i åtanke att majoriteten av individerna i denna studie är offentliga 

personer vilket kan begränsa utrymmet för intrycksstyrning. 

Här menar jag att detta medför att strategier som involverar intrycksstyrning kan te sig svårare 

att genomföra då allmänhetens ögon via media, samhället i stort granskar dessa individer. Vid 

exempelvis boksläpp eller föreläsningar granskas då dessa av samhället på ett sätt som inte 

blir överförbart på andra med kriminell bakgrund. Det finns dock en möjlighet att dessa kan 

genomföra intrycksstyrningar i och med sina föreläsningar, musikproduktioner eller boksläpp, 

som å andra sidan inte andra före detta kriminella kan åstadkomma i samma utsträckning.  

Genom att visa upp kreationer så kan individen, utan att närvara, fortskrida med sin 

intrycksstyrning, alltså att genom uppvisande av en annan sida av sig själv visa en kreditabel 

och trovärdig bild av sig själv.  

Det jag menar är att intrycksstyrning kan ske genom läsandet av dessa självbiografier. Då 

behöver inte författarna närvara för att det ska ske. Biografin ger läsaren den bild som 
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författaren själv valt att förmedla och på så vis kan intrycksstyrningen fortskrida utan dennes 

fysiska närvaro. 

När de som föreläser gör detta så kan de aktivt välja att berätta eller undanhålla vissa bitar. 

Samtidigt finns också risken att de målar ut en mörkare bild av sitt förflutna för att kunna visa 

på att resan och viljan att förändras ska verka större och därmed inge en beundran hos 

publiken. Detta blir då en aktiv intrycksstyrning, där publiken, som likt Goffmans teori (1972) 

inte kan veta vad som är sant eller ej utan endast får förlita sig på att den agerande talar 

sanning.  

Intrycksstyrning genom att visa upp den ”nya identiteten” är tänkt att överösa samhällets, ur 

författarnas syn, både förutfattade och upplevda negativa bemötande. När dessa kan visa upp 

sin förändring tycks även samhällets bemötande gentemot individen förändras.  

 

 I resultatet som tidigare studier inte tycks ha belysts så finns en genomgående hantering av 

stigman i och med samhällsbemötandet som bottnar i kreativitet. Det tycks vara så att 

kreativitet, som i denna studie ges uttryck i varierande former utgör två viktiga steg i 

återanpassningen: Det första är att de själva tycks få utlopp för tankar och känslor samt ett 

eget avslut samtidigt som deras kreationer hjälper dem i intrycksstyrningen.  

Det jag menar är att dessa har alla uppvisat olika kreativa alster, så som böcker, i vilka de 

själva kan redogöra för hur och i vilken grad de har återanpassat sig. Framför allt kan det visa 

något utav det viktigaste som samhället behöver veta – att de åter är kreditabla individer. 

Återerövringen och besittningen av kredibilitet kan därför ses som det slutliga målet i 

återanpassningen.  

 

Vidare anser jag att alla dessa nämnda strategier har en gemensam underton. Alla strategierna 

medför att den frigivne på ett eller annat sätt ändrar sitt fokus. Från fokus på kriminaliteten till 

fokus på barn eller djur, på sina kreationer och så vidare. Genom att ändra sitt fokus så 

avleder samtidigt den frigivne stigmatiseringen genom att via intrycksstyrningen kunna visa 

upp ett ändrat fokus. När denne kan visa upp att fokus har ändrats från kriminaliteten till 

exempelvis kreativitet så ökar då kredibiliteten.  

Då jag, som tidigare nämnts, menar att återuppnådd kredibilitet är ett slutmål för inträdet i 

samhället så anser jag att återanpassningen då bör te sig på följande sätt; Genom 

återanpassningsstrategier ändrar den frigivne aktivt sitt fokus, detta avleder stigmatiseringen 

för att som slutmål uppnå en kreditabel identitet. 
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Genom att återfå sin kredibilitet genom att hantera stigmat och stigmatiseringen så kan 

samhället åter lita på individen vilket bör medföra att stigmatiseringen avtar och strategier inte 

längre nödvändiga. 

5.3 Studiens slutsatser 

Slutsatsen i denna studie är att ett flertal anpassningsstrategier kan återfinnas hos de frigivna 

undersökningspersonerna. Däribland att söka hjälp och stöd hos familj, vänner eller andra 

sociala grupper. Vidare återfinns det i strävan efter en ”ny identitet” vilket ofta sker med hjälp 

av tron. Att sysselsätta sig, ge något tillbaka till samhället, visa sin kreativitet i syfte att återfå 

sin kredibilitet kan ses som den slutliga och viktigaste strategin. Viktigt blir också att arbeta 

för en kreditabel identitet. Bemötandet av samhället spelar en stor och viktig roll: Det tycks 

vara så att ju mer negativt bemötandet är desto fler återanpassningsstrategier behövs och 

arbetet för att uppnå dem mer krävande. Givet blir då att ett bemötande som fyllts av 

uppmuntran till individens förändring medför att färre strategier behövs och risken för återfall 

mindre. Stigmatiseringen som dessa utsätts för ligger därmed till grunden för behovet att 

utveckla många av strategierna. Om samhället inte stigmatiserade dessa individer i samma 

utsträckning som i dag, eller ännu bättre, inte alls, så skulle inte heller det utbredda behovet av 

att värja sig genom strategier finnas.  

Detta till trots så är fokusbyten nödvändiga då fokus bort ifrån kriminaliteten är ett måste för 

god återanpassning. 

 

Att valet av metod, det vill säga användandet av självbiografier har haft inverkan på resultatet 

kan påstås givet. Det är, av ovan nämnda anledningar, inte i alla hänseenden applicerbara på 

hela populationen. Detta är dock inte intentionen då detta kanske bättre åstadkommits genom 

flertalet intervjuer. Samtidigt så vill jag påstå att det i viss mån ändå ger en fingervisning om 

hur anpassningsstrategierna kan se ut och genomföras. Svagheten i studien kan därför säga 

utgöras av att offentligheten som dessa vistas i på ett eller annat sätt inverkar, samtidigt som 

mer material också kunnat bringa mer ljus i frågan om anpassningsstrategier och hur 

samhällets bemötande påverkar.  

5.4 Förslag till kommande forskning 

Till kommande forskning vore det intressant att vidare studera och utröna om ytterligare 

strategier kan återfinnas. Materialet tordes då vara mer omfattande för att en mer nyanserad 
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bild ska kunna framträda. Intressant för vidare forskning vore också att se om och hur brottets 

tyngd och omfattning påverkar anpassningsstrategierna. Vidare skulle jag se det som 

intressant att studera om skillnader och likheter i strategierna kan utläsas utifrån ett 

genusperspektiv samt ur ett åldersperspektiv.  
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Bilaga 1. Sökningsschema 

 

Sökväg/Databas Datum Sökord Antal träffar  Antal utvalda 
böcker och 
författarna 

LIBRIS 2015-04-07 Kriminell + 
Frigiven 

1 1= 
 Liam Norberg 

LIBRIS 2015-04-07 Kriminell + 
Sverige 

23 2=  

 Jesper Persson 

 Sebastian Stakset 

Adlibris 2015-04-07 Självbiografi 
+ fängelse 

11267 1=  

 Annika Östberg 

    Totalt =  
4 böcker* 

 
* Jesper Perssons självbiografi är dock uppdelad och jag fick kännedom om detta efter 

att ha läst hans första bok, varför jag sedan lade till del två ”Operation statligt misstag” 

i efterhand. Studien utgörs därför av fem böcker skrivna av fyra författare. 
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Bilaga 2. Kodningsmall 

 Återanpassningsstrategier:
Vart återfinns dem? 

Samhällets bemötande: 
Påverkar det? 

Sociala Relationer 
 Familj 
 Vänner 
 Grupper 
 Andra? 

  

Identitet 
 Förändringar? 
 Hur uppstår de? 
 Varför? 

  

Religiositet och 
Spiritualism 

 Upplevelser? 
 Vad ger det 

individen? 

  

Stigma 
 Upplevelser? 
 Hantering? 

  

Intrycksstyrning 
 Sker den? 
 När? 
 Varför?  

  

Övrigt   

 


