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“Är en dömd alltid en dömd?” 

En kvalitativ studie kring tidigare fängelsedömdas upplevelser av stigmatisering 

 

Alina Fornlöf & Rebecca Granat1 

Abstrakt 

Inledning: Brott definieras som ett beteende som strider mot lagar. Under 2014 

var det 8940 personer som blev inskrivna på kriminalvårdsanstalter. Den 

formella bestraffningen orsakar utanförskap hos fängelsedömda. Syftet med 

undersökningen var att uppmärksamma tidigare fängelsedömdas upplevelser 

av att vara utsatta för stigmatisering. Ambitionen var att belysa hur stigmat 

påverkade den aktuella livssituationen för individen. Vårt delsyfte med 

undersökningen var att undersöka hur tidigare fängelsedömda försökte hantera 

eller minska känslan av att vara kringgärdad av stigma. Metod: För att besvara 

detta syfte intervjuades nio tidigare fängelsedömda män med medelåldern på 

43 år. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att analysera intervjuerna. 

Resultat: Majoriteten av deltagarna hade upplevt stigmatisering och angav ett 

flertal svårigheter som försämrat deras livsvillkor. Deltagare hade genomgått 

en identitetsbekräftelse till följd av stigmat. Deltagarna beskrev att de på olika 

sätt försökte minska upplevelsen av att vara utsatt för stigma, bland annat 

genom att öka sin delaktighet i samhället. Diskussion: Stämplingsteorin av 

Howard Becker och teorin om stigmatisering av Erving Goffman har används 

för att förklara resultatet. Bland annat hur tidigare fängelsedömda upplever 

stigmatisering och hur detta förändrar deras självbild. Att de idag lärt sig 

hantera stigmat beror på att de lyckats förbättra sin självbild samt att de ingår i 

en gemenskap i organisationen KRIS. Slutligen anser vi att samhällets bild av 

den kriminella bör förändras för att underlätta återintegrationen för tidigare 

fängelsedömda. 

 

                                                           
1  Alina Fornlöf och Rebecca Granat har delat lika på ansvaret under studiens gång. 
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Förord 

Vi vill tacka våra intervjudeltagare från KRIS för ett trevligt välkomnande och deltagande i 

denna studie. Vi vill också tacka deltagarna för att ha delat med sig av viktiga livshistorier och 

händelser samt för att ha låtit oss föra intervjuer i deras lokaler. Vi vill även ge ett varmt tack 

till vår handledare Helen Olsson för all handledning och stöd genom kursens gång. 
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1. Introduktion 

Denna studie gjordes inom ramarna för kriminologi. Kriminologi innebär kortfattat “läran om 

brott” (Sarnecki, 2009). Sutherland, Cressey & Luckenbill (1992) definierade kriminologi 

som: “Kunskapen gällande brottslighet och kriminellt beteende som ett socialt fenomen. Det 

inkluderar processen av att skapa lagar, bryta mot lagar och reaktionerna som blir av 

lagöverträdelse”. Detta är den mest använda definitionen och den publicerades första gången 

år 1924 (Sarnecki, 2009). Enligt Sarnecki (2009) är kriminologi en omfattande vetenskap och 

kan delas in i tre huvudsakliga inriktningar. Den första inriktningen är forskning gällande 

brottslig omfattning, brottsförövare och brottsoffer. Den andra inriktningen är åtgärder mot 

brottslighet samt anledningen för brottslighet. Den tredje inriktningen är forskning gällande 

brottsprevention (Sarnecki, 2009). Denna studie hade inslag från alla kategorier då studien 

berör brottsförövare, orsaker och anledningar till brottslighet samt brottsprevention.  

 

Svaret på vem som blir kriminell är mycket komplext och det finns många teorier som 

försöker svara på detta (Sarnecki, 2009). Enligt Brottsförebyggande rådet (2001) (BRÅ) 

kunde grundläggande riskfaktorer för ett antisocialt beteende uppstå genom medfödda 

egenskaper, som kommit redan under fosterstadiet. Det kunde även finnas riskfaktorer i ett 

barns tidiga närmiljö, där det bland annat kunde handla om omsorgsbrister från föräldrarna 

(BRÅ, 2001; Webster, MacDonald & Simpson, 2006). Ett barn formade efterhand personliga 

egenskaper och beteendemönster utifrån interaktionen mellan sina biologiska och 

miljöbetingade förutsättningar (BRÅ, 2001). När barnet som självständig individ skulle 

interagera med samhället kunde dessa egenskaper och beteenden innebära riskfaktorer för en 

antisocial utveckling (BRÅ, 2001; Webster et al., 2006). Det finns forskning som konstaterat 

att en antisocial livsstil kunde vara ihållande och svår att ta sig ur på grund av utanförskap 

(Moore, Stuewig & Tangney, 2016).  

 

Begreppen stämpling och stigmatisering är centrala grundbegrepp som denna studie bygger 

på. Begreppen är allmänt förekommande inom samhällsvetenskap och är termer för den 

sociala stämpling som vidare beskrivs i bakgrunden. Stämpling innebär enligt Svenska 

akademiens ordlista (2016) att socialt brännmärka en person. Att socialt brännmärka en 

person innebär att personer av vissa kategorier diskrimineras baserat på andra personers 

fördomar. En person som andra ser som en avvikare kan bli utsatt för stämpling 

(Nationalencyklopedin, 2016). Stämpling kan påverka personens fortsatta utveckling och leda 

till en avvikande identitet (Nationalencyklopedin, 2016). Begreppen stämpling och 
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stigmatisering används i vardagligt tal av allmänheten som synonyma begrepp. Denna studie 

kommer därför inte skilja på begreppen. Stigmatisering redogör för detsamma som stämpling, 

däremot beaktar teorin om stigmatisering ytterligare hur den stigmatiserade personen hanterar 

detta stigma. Detta förklaras och diskuteras vidare i avsnitten “1.5 Teoretiska överväganden” 

och “4. Diskussion”. 

 

1.1 Inledning och bakgrund 

1.1.1 Brott och straff. Brott definieras som ett beteende som avviker från 

samhällsnormer och som strider mot lagar (Ekbom, Engström & Göransson, 2011; Sarnecki, 

2009; Stephen, 2014). Vad som definieras som brott enligt lagen regleras av samhällets 

struktur och de värderingar som är dominerande (Ekbom et al., 2011; Sarnecki, 2009; 

Stephen, 2014). I samhället finns många beteenden som betraktas som avvikande (Ekbom et 

al., 2011). Vissa av dessa beteenden klassas som negativa och andra som positiva. Förutom 

brott stämplas till exempel missbruk som ett negativt avvikande beteende (Ekbom et al., 

2011). Hjältedåd och arbetsnarkomani är istället avvikande beteenden som klassas som 

positiva (Ekbom et al., 2011). I Sverige anmäldes 1,44 miljoner brott under 2014 (BRÅ, 

2015a). Detta är en ökning med tre procent från året innan och en ökning med sexton procent 

de senaste tio åren. I anmälda brott räknas alla händelser som anmälts hos polismyndigheten, 

åklagarmyndigheten, tullverket och ekobrottsmyndigheten (BRÅ, 2015a). Stöldbrott är den 

brottskategori som är störst i Sverige med 37 procent, motsvarande 540 000 anmälningar 

(BRÅ, 2015c). Därefter kommer brott mot person med 18 procent, vilket motsvarar 260 000 

anmälningar. Inom denna kategori står misshandel, olaga hot och ofredande för nästan tre 

fjärdedelar av anmälningarna (BRÅ, 2015c). 

Brott definieras fortsättningsvis som handlingar som är belagda med negativa sanktioner 

(Ekbom et al., 2011; Stephen, 2014). Dessa negativa sanktioner är olika former av straff som 

kommer till följd av brott. I Sverige finns dessa nedskrivna i brottsbalken som tillhör Sveriges 

rikes lag (Ekbom et al., 2011). Brottets straffvärde skall likställas med brottets skada, ett 

allvarligt brott skall resultera i en allvarligare grad av påföljd (Ekbom et al., 2011). Den 

verkställande tiden på anstalt skall formas så negativa konsekvenser av fängelsevistelsen 

motverkas. Detta kan ske genom att den fängelsedömda erbjuds olika typer av program, 

arbete och utbildning (Ekbom et al., 2011; Kriminalvården, 2016). Under 2014 var det 8940 

personer som blev inskrivna på kriminalvårdsanstalter, vilket är det lägsta antalet 

inskrivningar under en 40-års period, det vill säga från 1975 till 2014 (BRÅ, 2015b). Den 1 

oktober 2014 var det 4320 personer inskrivna på kriminalvårdsanstalter. Av de personer som 
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intogs under 2014 var sju procent kvinnor och 93 procent män (BRÅ, 2015b). Under 2014 

hade 58 procent av de som blev intagna dömts för tillgreppsbrott, narkotikabrott eller 

trafikbrott som huvudbrott (BRÅ, 2015b). 

 

1.1.2 Återfall i kriminalitet och återintegration till samhället. Under år 2008 var 

det 84600 personer som begick ett brott som klassades som en ingångshändelse2 (BRÅ, 

2015c). Av dessa var det 33 500 personer, det vill säga 40 procent, som återföll i brott minst 

en gång under en uppföljningsperiod på tre år. Det var 25 procent av personerna som återföll 

inom ett år, och 34 procent hade återfallit inom två år (BRÅ, 2015c). Inom det första året hade 

17 procent av kvinnorna och 27 procent av männen återfallit i brott (BRÅ, 2015c). Inom tre år 

hade 28 procent av kvinnorna återfallit och 42 procent av männen (BRÅ, 2015c). 

Återfallsrisken ökar med tidigare brottsbelastning3 (BRÅ, 2015c). Bland personer som hade 

minst nio belastningar sedan tidigare, återföll 80 procent av dem inom ett år och efter tre år 

skedde en ökning till 93 procent (BRÅ, 2015c). Av de som hade 4 till 8 tidigare belastningar, 

återföll 82 procent inom tre år (BRÅ, 2015c). 

Att återfalla i brottslighet är beroende av individens värderingar och associationer med andra 

personer som lever ett liv i kriminalitet, men även vilka möjligheter individen har efter 

fängelsevistelsen (Evans & Porter, 2014; Meisenhelder, 2004). Majoriteten av människor som 

lever ett liv i kriminalitet eller begår kriminella handlingar vill ofta inte fortsätta spendera 

deras liv i kriminalitet (Meisenhelder, 2004). Många har dock bristande förutsättningar för att 

klara sig i samhället efter att de varit frihetsberövade (Evans & Porter, 2014). Detta bidrar till 

att återintegrationen blir en svår process för personer med en tidigare antisocial livsstil, vilket 

i sin tur resulterar i att många återfaller i kriminalitet (Evans & Porter, 2014; Moore, Stuewig 

& Tangney, 2015). Risken för återfall ökade ytterligare om den fängelsedömde upplevde en 

utstötningsprocess från samhället (Schneider & McKim, 2003). Samhället reagerar inte enbart 

med formella bestraffningar, utan även med fördömande och utfrysning (Clear, Rose & Ryder, 

2001; Ekbom et al., 2011; Sarnecki, 2009). Dessa reaktioner från samhället kan resultera i att 

en persons avvikelse förstärks, vilket i sin tur resulterar i ytterligare avståndstagande (Ekbom 

                                                           
2Med ingångshändelse menas frigivning från en frihetsberövande påföljd eller lagakraftvunna domar och andra 

lagföringar avseende icke frihetsberövande påföljder (BRÅ, 2015c). 
3 I studien av BRÅ (2015c) avsågs alla lagakraftvunna domar vilka skett fem år före ingångshändelsen som 

tidigare belastningar. 
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et al., 2011; Moore et al., 2015). Det hela blir till en social utstötningsprocess, där individen 

hamnar utanför samhället. 

 

1.1.3 Det sociala jaget, stigmatisering och stämpling. Inom psykologi och sociologi 

finns något som kallas “det sociala jaget” (Goffman, 2011; Meisenhelder, 2004). Det sociala 

jaget innebär att en person är medveten om vem denne är, personen känner igen och anser sig 

veta vilken identitet denne har (Goffman, 2011; Meisenhelder, 2004). Det sociala jaget kan 

bland annat definieras genom hur en individ definierar sig själv, det kan handla om att 

personen emotionellt eller kognitivt placerar sig i kategorier där personen anser att dennes 

personlighet passar in (Goffman, 2011; Meisenhelder, 2004; Moore et., 2015). Att identifiera 

sig själv och det egna “jaget” kan göras genom de egna perceptioner, men även genom andra 

personers reaktioner och åsikter. Andras perceptioner och reaktioner ökar medvetandet för 

personer om hur denne upplevs av andra, då definieras det så kallade “jaget” av någon annan 

(Goffman, 2011; Meisenhelder, 2004; Moore et al., 2015). Om en person har en bild av sig 

själv som inte stämmer överens med hur omgivningen eller någon annan uppfattar personen, 

uppstår en inre konflikt kring personens identitet (Meisenhelder, 2004; Tewksbury, 2012; 

West, Vayshenker, Rotter & Yanos, 2015). Exempelvis kan en person se sig själv som icke 

kriminell, men om personen upptäcker att andra ser denne som en kriminell eller mindre 

trovärdig kan det leda till att individen misstror sig själv och vem denne är (Meisenhelder, 

2004; Moore et al., 2015; Tewksbury, 2012; West et al., 2015).  

Processen att bli stämplad till följd av ett avvikande beteende var första gången omnämnt av 

George Herbert Mead (Murphy et al., 2011). Han förklarade begreppet stämpling i början av 

1900-talet, som en process där en person utsätts för stigmatisering. Att vara utsatt för 

stigmatisering innebär att en person kan vara “stämplad” av andra människor och betraktas 

som mindre värd, avvikande eller oönskad (Murphy et al., 2011; Schneider & McKim, 2003). 

Detta är en process där samhället reagerar på individer som har ett beteende som avviker från 

normen (Murphy et al., 2011). Tewksbury (2012) och Batastini et al. (2014) menade att 

stigmatisering bestäms av sociala interaktioner, stereotyper och moraliska uppfattningar. Ett 

stigma utmärker en individ och befäster denne som annorlunda eller mindre värd för att denne 

anses tillhöra en viss grupp (Batastini et al., 2014; Tewksbury, 2012). 

 

Teoretiker argumenterar för att den formella bestraffningen orsakar en mängd olika känslor 

hos fängelsedömda, samt att den orsakar stigmatisering från samhället (Benson, Alarid, 

Burton & Cullen, 2011; Clear et al., 2001). Det finns evidens för att personer som upplever 
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stigma förlorar sin självbild och att deras egentliga identitet förminskas då individerna själva 

antar sig denna stämpling (Batastini, Bolanos & Morgan, 2014; Evans & Cubellis, 2014; 

Moore, Stuewig & Tangney, 2016, Schneider & McKim, 2013; Tewksbury, 2012; West et al., 

2015). Enligt Tewsbury (2012) och Schneider och McKim (2003) kommer före detta 

kriminella med andra ord fortsätta begå brott, så länge individen ses som en kriminell av 

andra. Att vara kringgärdad av stigma är kraftfullt och påverkar en individs placering i en 

social struktur och förminskar många möjligheter (Batastini et al., 2014; Moore et al., 2015; 

Tewksbury, 2012; Clear et al., 2001). Detta leder till begränsningar för individer som får 

erfara utanförskap (Tewksbury, 2012; Clear et al., 2001). 

 

Enligt Meisenhelder (2004) var detta ett fenomen som människor med tidigare förflutet i 

kriminalitet upplevde. Tidigare fängelsedömda kände att de konstant måste bevisa för andra 

på vilket sätt de har ändrat sin personlighet efter det avtjänade straffet (Meisenhelder, 2004). 

Forskning visar att personer med tidigare kriminell bakgrund vill tillhöra den sociala gruppen 

i samhället som innefattar vanliga medborgare (Evans & Cubellis, 2014: Meisenhelder, 2004). 

Även om tidigare fängelsedömda anser att de ändrat hela sitt tankemönster, avtjänat deras 

straff, avklarat deras mål och numera ser sig som en ärlig medborgare, måste detta bli 

bekräftat av omgivningen innan de helt kan acceptera sig själva (Evans & Cubellis, 2014; 

Meisenhelder, 2004). En utgångspunkt för en kriminolog är att ha kunskap om och förhålla 

sig till detta stigma (Benson et al., 2011). Hur dessa socialt begränsade individer och grupper 

upplever sig själva och vilken effekt stigmatisering har på individen är viktiga frågor (Moore 

et al., 2016; Tewksbury, 2012). Detta för att skapa förståelse för stigmatiserade personer och 

på så vis kunna hjälpa till förändring. Trots att stigmatisering är ett känt fenomen i samhället 

som påverkar i negativ bemärkelse finns det bara ett begränsat antal studier som har undersökt 

före detta kriminellas upplevelser av att vara stigmatiserade (Benson et al, 2011; Evans & 

Cubbelis, 2015; Moore et al., 2015; Moore et al., 2016). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Stigmatisering är ett känt sociologiskt fenomen som är berikat med tidigare forskning, då det 

finns många människor och minoritetsgrupper som varit utsatta för stigmatisering. Däremot är 

stigmatisering av kriminella och tidigare kriminella ett mindre berikat ämne i jämförelse med 

andra utsatta grupper. Tidigare forskning är hämtad ifrån regeringsdepartementet, 

brottsförebyggande rådet samt relevant litteratur inom området. Vidare har forskning inom 

ämnet sökts i databaserna; PsycInfo, Pubmed, National Web of Science, National Criminal 
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Justice Reference Service och Sociological abstract. När vi letat efter tidigare forskning har 

sökorden varit “former prisoner”, “ex-convicts”, “ex-criminal” “offender” kombinerade med 

orden “labelling theory”, “labeled criminal”, “stigmatization”, “stigma”, “experience with 

stigma*”, “self-stigma”, “society”,”reentry”, “discrimination”, “coping” och “coping with 

stigma”. 

1.2.1 Internationell forskning. Det är bristande forskning gällande kriminellas 

upplevelse av stigmatisering, detta har även uppmärksammats av andra forskare (Benson et al, 

2011; Evans & Cubbelis, 2015; Moore et al., 2015; Moore et al., 2016). Braithwaite (1989) 

konstaterade att personer som upplevt stigmatisering eller stämpling ofta fortsatte den 

kriminella livsstilen. Moore et al., (2016) konstaterade att individer fick stämpel som 

kriminell vid en fällande dom. Flera andra forskare har kommit fram till att personer som levt 

i kriminalitet eller avtjänat ett fängelsestraff upplevde olika former av stigmatisering 

(Batastini et al., 2014; Evans & Cubellis, 2014; Moore et al., 2016, Schneider & McKim, 

2013; Tewksbury, 2012; West et al., 2015). Braithwaite (1989) och Sherman (1993) menade 

att hur personer blev behandlade efter fängelsestraffet påverkade hur troligt det var att 

personen återföll i brott. Sherman (1993) menade också att utfallet av en straffrättslig påföljd 

antingen resulterade i stigmatisering eller återintegrerande i samhället och att detta kunde bero 

på huruvida samhället lägger skuld eller skam på personen som begått brottet.  

I en studie av Benson et al. (2011) undersöktes tidigare fängelsedömdas utsatthet för 

stigmatisering utifrån deras egna perspektiv. Studien gick ut på att undersöka huruvida 

fängelsedömda förväntades bli utsatta för stigmatisering och hur de trodde att de kommer 

integreras i samhället efter deras fängelsestraff. Benson et al. (2011) kom fram till att de fanns 

ett antal faktorer som påverkade deras förväntan på integration, bland annat tidigare 

upplevelser av stigmatisering. Flera forskare har studerat vilka konsekvenser stigmatisering 

haft (Batastini, et al., 2014; Evans & Porter, 2014; Moore et al., 2016; Schneider & McKim, 

2003; Turney, Lee & Comfort, 2013). Enligt studier (Batastini et al. 2014; Moore et al. 2016; 

Turney et al., 2013) fick fängelsedömda utstå negativa attityder och diskriminering från 

samhället. De menade också att fängelsedömda ofta fick skulden för sin egen stämpling, 

vilket ökade sannolikheten för stigmatisering. Flera forskare (Batastini et al., 2014; Moore et 

al., 2016; Schneider & McKim, 2003; Turney et al., 2013) har konstaterat att stigmatisering 

förekom hos möjliga arbetsgivare som ofta såg negativt på fängelsedömda på grund av deras 

brottsregister. De konstaterade att samhället, vänner och familj ändrade sin syn på 

fängelsedömda (Moore et al., 2016; Schneider & McKim, 2003; Turney et al., 2013). Evans & 
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Porter (2014) fann i sin studie att fängelsedömda upplevde svårigheter med att erhålla en 

bostad. Detta kunde antingen bero på att de saknade ekonomiska resurser eller att de på grund 

av sitt brottsregister inte fick hyra en bostad (Evans & Porter, 2014).  

Vid forskning av stigmatisering har det undersökts huruvida utsatta individer tar på sig 

stigmat, och därmed den negativa rollen och stereotypen (Batastini et al., 2014; Evans & 

Cubellis,  2014; Moore et al., 2016, Schneider & McKim, 2013; Tewksbury, 2012; West et al., 

2015). I flera studier har det konstaterats att de tillskriver sig själva det stigma de erfarit 

(Batastini et al., 2014; Evans & Cubellis, 2014; Moore et al., 2016, Schneider & McKim, 

2013; Tewksbury, 2012; West et al., 2015). I en studie av Moore et al. (2016) visade det sig att 

många tidigare fängelsedömda förväntade sig att bli stigmatiserade och förändrade sin 

självbild som ett resultat av att vara kringgärdad av stigma. Forskarna i den studien fann att 

det resulterade i skadliga konsekvenser att ta på sig rollen som kriminell. I forskning av 

Schneider & McKim (2003) framkom det att individer mår bra först när de tagit på sig en ny 

identitet, som var mer positiv än deras tidigare identitet. 

 

1.2.2 Nationell forskning. Som tidigare uppmärksammats är forskning gällande 

kriminellas upplevelse av att vara utsatt för stigmatisering ett begränsat forskningsområde. 

Detta är någonting som även uppmärksammats i tidigare studentuppsatser. Endast en svensk 

studie är funnen kring hur stigmatisering påverkat tidigare fängelsedömdas liv och hur de 

klarat återintegrationen. Studien visade att unga drabbades hårt av att vara kringgärdad av 

stigma och bli stämplad som en kriminell (Vikström, 2011). Enligt Vikström (2011) var det ett 

flertal som återföll i brottslighet och detta förklarades genom den stämpling och utanförskap 

som deltagarna upplevde. 

Vi har funnit flera liknande examensarbeten gällande stigmatisering. En av de mest 

närliggande av studierna i jämförelse med vår är gjord av Lavebäck (2014). Det undersöktes 

hur tidigare fängelsedömda integrerades genom arbete. Resultatet av studien var att de hade 

mycket svårt att få ett arbete på grund av deras tidigare historia av kriminalitet (Lavebäck, 

2014).  

 

1.3 Kriminellas Revansch I Samhället 

Kriminellas revansch i samhället (KRIS) är en ideell förening där människor som tidigare levt 

i kriminalitet eller missbruk stödjer varandra i ett liv fritt från droger och kriminalitet. KRIS 

ambition är att hjälpa människor avstå kriminalitet och droger genom att erbjuda ett hederligt 
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och drogfritt socialt nätverk (KRIS, 2016). KRIS syfte är att hjälpa människor återinträda i 

samhället (KRIS, 2016). Detta genom att bland annat möta upp människor vid frigivning efter 

fängelsestraff för att bidra med stöd och hjälp med att starta om i livet. KRIS som 

organisation erbjuds som ett komplement till samhällets övriga insatser för personer som 

någon gång hamnat i kriminalitet, till exempel genom att skapa kontakter med sociala 

myndigheter (KRIS, 2016). Organisationen besöker både anstalter, häkten och skolor där de 

informerar om vad verksamheten arbetar med och vad KRIS står för (KRIS, 2016). Denna 

information kan sedan bidra till att personer som kommer att friges väljer att ta den hjälp som 

KRIS erbjuder efter ett avtjänat fängelsestraff. 

 

1.4 Teoretiska överväganden  

I denna studie användes stämplingsteorin och teorin om stigmatisering som 

förklaringsmodeller. Båda teorierna handlar om människor som avviker från normen och 

stämplas av samhället. Dessa två teorier användes i kombination med varandra för en mer 

omfattande teoriapplicering. Teorin om stigmatisering förklarar hur en person som blivit 

stigmatiserad hanterar stigmatisering till skillnad från stämplingsteorin som inte berör det 

området.  

1.4.1 Stämplingsteorin av Howard Becker. Stämplingsteorin har många olika 

definitioner, gjorda av flera kända forskare så som Becker (1963), Erikson (1962), Lemert 

(1951), Link et al. (1989) och Scheiff (1966) (Sarnecki, 2009). I denna studie är den valda 

inriktningen Howard Beckers definition av stämplingsteorin. Olika sociala grupper, har olika 

sociala regler och normer (Becker, 2006). De sociala grupperna definierar vissa handlingar 

som korrekta och riktiga och definierar andra som felaktiga (Becker, 2006). En regel kan 

antingen ha lagens eller traditionens kraft (Becker, 2006). När någon bryter mot dessa regler 

anses denne som en avvikare, någon som antas inte kommer följa de regler och normer som 

gruppen format (Becker, 2006). Personen som blir benämnd som avvikare kan ha en annan 

syn på situationen (Becker, 2006). Denne kan anse att de som dömer honom är de som är 

avvikande, då personen inte accepterat den regel som de anser att denne brutit. 

 

Enligt Becker (2006) skapas uppfattningen om avvikelser av samhället genom en uppsättning 

regler, normer och värderingar. Dessa regler tillämpas sedan på specifika personer som blir 

utpekade som avvikande. Med utgångspunkt från detta är inte avvikelse en egenskap, utan en 

följd av att andra tillämpar regler och sanktioner på avvikare (Becker, 2006). Avvikare är 

personen som fått en stämpel och avvikande beteende är beteende som samhället benämnt 
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som avvikande (Becker, 2006). Vissa personer får stämpel som avvikande utan att ha haft ett 

avvikande beteende, samt att vissa med avvikande beteende inte får stämpel som avvikande 

eftersom de inte påträffas när de begår en avvikande handling (Becker, 2006). Becker (2006) 

menar att det som gör en handling avvikande är hur andra reagerar på den. Samhällets 

stämpling av en person med avvikande beteende kan resultera i att denne omfamnar denna 

syn på sig själv, ser sig som avvikande och beter sig därefter (Becker, 2006). Detta leder till 

att personen fortsätter med sitt avvikande beteende och bryter mot samhällets regler och 

normer. 

 

1.4.2 Teorin om stigmatisering av Erving Goffman. Erving Goffman (2011) ses 

som grundaren till teorin om stigmatisering. Begreppet stigmatisering är dock äldre än teorin. 

Han menade att grupper i samhället som ses som avvikande, blir stigmatiserade. Goffman 

(2011) benämnde stigma som en misskrediterande egenskap. Han beskrev att när det framgår 

att en person innehar en egenskap som skiljer sig från övriga personer, reduceras denne från 

en vanlig människa till en utstött och märkt människa. Att någon stämplas på det sättet 

innebar ett stigma (Goffman, 2011). Enligt Goffman (2011) fanns det tre olika typer av 

stigman. Det första var kroppsligt stigma, det vill säga fysiska funktionshinder. Det andra 

stigmat handlade om den personliga karaktären, att personen visat på beteenden som avviker 

från normen. Genom till exempel alkoholism, arbetslöshet eller kriminalitet. Det tredje 

stigmat var stigma mot en grupp, på grund av exempelvis religion, nationalitet eller etnicitet. 

Goffman (2011) tar även upp hur en person hanterar stigmatisering. Han menar att personer 

försöker korrigera det som samhället anser som avvikande. Till exempel att en person med 

fysiskt funktionshinder undergår en plastikoperation eller att en person med psykisk sjukdom 

eller annat avvikande beteende genomgår behandling (Goffman, 2011).  

 

1.5 Syfte 

Syftet med undersökningen var att uppmärksamma tidigare fängelsedömdas upplevelser av att 

vara utsatta för stigmatisering. Ambitionen var att belysa hur stigmat påverkade den aktuella 

livssituationen för individen. Vårt delsyfte med undersökningen var att undersöka hur tidigare 

fängelsedömda försökte hantera eller minska känslan av att vara kringgärdad av stigma. 
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2. Metod 

2.1 Studiedesign 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod. Valet av kvalitativ metod var baserat på 

syftet att uppmärksamma upplevelser av stigmatisering. Att bedriva kvalitativ forskning är 

viktigt för att undersöka hur vissa typer av grupper och hur människor i dessa grupper 

hanterar, uppfattar och upplever olika typer av fenomen och händelser (Widerberg, 2002; Yin, 

2011). Det kan användas för att studera människors liv under specifika förhållanden samt för 

att kunna återge dessa individers åsikter (Widerberg, 2002; Yin, 2011). 

 

2.2 Insamlande av material 

Eftersom det var svårt att komma i kontakt med tidigare fängelsedömda för att undersöka 

deras upplevelser av att vara utsatt för stigmatisering, hade denna studie varit svår att göra 

med kvantitativ metod (Bryman, 2011; Widerberg, 2002). Kvantitativ metod kräver ett stort 

urval och att deltagarna är slumpmässigt utvalda (Bryman, 2011; Widerberg, 2002). 

Insamlingen av data har därför skett genom kvalitativa intervjuer. Syftet med att använda sig 

av kvalitativa intervjuer är att med hjälp av samtal få en djupare förståelse genom att ta del av 

muntliga berättelser och upplevelser (Widerberg, 2002). Detta ger möjligheten att utförligt 

kunna följa upp intervjupersonens berättelse (Widerberg, 2002). Formen på de intervjuer som 

genomförts har varit semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren 

använder sig av öppna frågor och att deltagaren själv kan utforma svaren på ett personligt sätt 

med egna ord (Bryman, 2011). Innan intervjuerna var vi noggranna med att förklara för de 

intervjuade vad vi menade med stigmatisering och stämpling och att dessa begrepp var 

likställda. Vi förklarade även begreppet samhället. Detta gjorde vi för att vara överens om vad 

de tre begreppen betydde och på så sätt minska risken för missförstånd. Intervjuarna hade en 

intervjuguide med öppna frågor som mall, men det uppkom även följdfrågor under intervjuns 

gång. Frågorna behövde inte ha en viss följd, då det är svårt att veta hur enskilda intervjuer 

kommer utvecklas, men det förekom ändå en viss följdordning. Fördelen att använda sig av 

kvalitativa intervjuer för att samla in data är att kunna anpassa frågor efter situationen då alla 

intervjudeltagare är olika (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta bidrar till en bredare bild av det som studeras än genom standardiserade frågeställningar 

med hjälp av, t.ex. enkäter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

 

Intervjuerna med deltagarna ägde rum under mars månad 2016 utifrån en tidigare skapad 

intervjuguide som återfinns under bilaga 1. Intervjufrågorna var baserade och utformade 
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utifrån syftet för studien. Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide för att följa den 

röda tråden kring ämnet stämpling och stigmatisering. Under intervjuerna var vi noggranna 

med att kontrollera att vi förstod deltagarna rätt och att de förstod oss rätt. Detta genom att vi 

repeterade viktiga saker deltagarna sa, så som vi uppfattade det och frågade “Jag uppfattar att 

du menar såhär?” och “Har jag förstått dig rätt då?”. Intervjuerna var mellan 21 och 79 

minuter med en medeltid på 47 minuter. Intervjuerna spelades in, med godkännande från varje 

enskild deltagare, på två olika mobiltelefoner för att säkerställa ljudupptagningen. De 

inspelade filerna överfördes sedan till ett USB-minne för att garantera deltagarna att ingen 

obehörig kunde komma över materialet och därigenom deras identitet. Till samtliga intervjuer 

fanns ett tillhörande informationsbrev och en samtyckesblankett, som återfinns under bilaga 2 

samt 3, för att uppfylla de etiska principerna. Se etiska överväganden i kommande avsnitt. 

 

2.3 Urval 

Syftet var att undersöka upplevelser av stigmatisering hos tidigare fängelsedömda. För att 

hitta deltagare som kunde delge oss denna information tog vi kontakt med organisationen 

KRIS. Eftersom att KRIS är en förening med människor med tidigare kriminell bakgrund 

ansåg vi att de är personer som kan delge oss den mest adekvata och gedigna informationen, 

kring det som skulle undersökas. Vi tog kontakt med ordföranden på tre olika lokalföreningar 

i Sverige. Vi bokade intervjuer under februari månad 2016 och fick godkännande att 

genomföra dessa i KRIS lokaler. Ordföranden i KRIS valde ut lämpliga deltagare som 

passade in på vårt uppställda inklusionskriterium; intervjudeltagare med minst ett avtjänat 

fängelsestraff. Vi hade inga krav på ålder eller kön i studien. Detta med tanke på 

informationen vi fick av KRIS att antalet deltagare var begränsat (KRIS-medlem, personlig 

kommunikation, 2016).  

 

Vi intervjuade nio deltagare med ambition att få en trovärdig information. Att intervjua fler än 

sex personer ökar tillförlitligheten för undersökningen, där enskilda individers personliga 

uppfattningar inte riskerar att påverka resultatet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Kvalitativa studier skall uppnå en viss mättnad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). När vi 

som intervjupersoner kände att berättelserna upprepade sig hade vi uppnått denna mättnad 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjuerna ägde rum i KRIS lokaler för att deltagarna 

skulle känna sig bekväma på en välbekant plats. Detta eftersom vissa frågor kunde vara 

känsliga och svåra. Att intervjua en person på en plats där denne är bekväm är viktigt. Detta 

för att personen skulle våga presentera sig på ett sätt som personen själv vill och för att få en 
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bra relation mellan intervjudeltagaren och intervjuarna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Medlemmarna från KRIS har erfarenhet av intervjuer, vilket bidrar till att intervjudeltagare 

och intervjuarna lättare håller samma position och undviker den auktoritära rollen i större 

utsträckning än ovana intervjudeltagare (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är viktigt för att 

intervjudeltagarna ska våga dela med sig av erfarenheter och att resultatet ska bli så trovärdigt 

som möjligt. Vi var noggranna med att rummen vi höll intervjuerna i var väl avskärmade mot 

ljud eftersom att vi pratade om känsliga ämnen och för att intervjudeltagarna skulle känna sig 

trygga i att vara ärliga (Davies & Hughes, 2014). De deltagare vi intervjuade var män mellan 

23 och 63 års ålder, med en medelålder på 43 år. De flesta hade avtjänat fler än ett 

fängelsestraff och några deltagare var dömda upp till 30-40 gånger. Deltagarnas längsta 

fängelsestraff varierade mellan åtta månader till nio år. Alla deltagare vi intervjuade var 

medlemmar i KRIS och stöttade föreningsverksamheten. 

 

2.4 Analysmetod och tillvägagångssätt vid analysen 

För att analysera materialet valde vi att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. För att 

göra det enligt föreskrivet sätt använde vi oss av Lundman och Hällgren-Graneheims (2013) 

rekommendationer att utföra en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen som 

vetenskaplig metod fokuserar på att tolka och granska texter och passar bra till inspelade och 

därefter utskrivna intervjuer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). I intervjutexten fanns 

ett manifest och ett latent innehåll som analyserats (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). 

Det manifesta innehållet redogjorde för det som är uppenbart i texten, det som uttryckligen 

beskrivs. Det latenta innehållet handlar om det som uttrycks underliggande och som vi sedan 

tolkade och uttryckte i resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). Den 

metodologiska ansatsen i studien var induktiv, då vi analyserade material från människors 

berättelser kring deras upplevelser. Syftet med den induktiva ansatsen var att granska den 

information vi fått fram och ge en tolkande förklaring på området (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2013). Innehållsanalysen identifierar och fokuserar på att beskriva skillnader och 

likheter samt finna det underliggande budskapet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013).  

 

Efter att intervjuerna var genomförda och inspelade, transkriberades de noggrant. När 

transkribering var klar resulterade det i 104 A4-sidor utskriven text. Eftersom vi intervjuat 

människor i en utsatt grupp så har vi valt att dölja deras identitet redan i 

utskrivningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009). För att få en uppfattning om helheten i 

materialet lästes texten flera gånger. Sedan markerades likheter och olikheter i materialet, med 
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hjälp av färgkoder. När vi bekantat oss med materialet började meningsenheter identifieras. 

Meningsenheter är delar av vårt material som kan bestå av ord, stycken eller meningar. Till 

exempel: “Ja, jag kliver in i den rollen, jag tar på mig den manteln och blir den personen och 

tänker att jag ska visa vad en sådan går för”. Därefter kondenserades meningsenheterna 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). Det innebär att texten reduceras och blir mer 

koncist och därigenom lättare att hantera. Kärnan av innehållet skall fortfarande finnas kvar, 

exempelvis: “Tar på sig den rollen.” (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). När vi hade de 

kondenserade meningsenheterna skulle dessa sedan abstraheras. Abstrahering innebar att 

materialet reducerades ytterligare genom att de kondenserade meningsenheterna försågs med 

få ord, dvs. en kod, som fångade innehållet i meningsenheterna, exempelvis i detta fall 

“Förändrad självbild”. Koderna jämfördes sedan med varandra för att finna likheter och 

skillnader. Koder med likformighet fördes samman och skapade underkategorier, exempelvis 

“Identitetsbekräftelse”. Underkategorierna utkristalliserades i tre huvudkategorier; att uppleva 

stigma, att påverkas av stigma och att hantera stigma. Kategorierna beskrev och redogjorde 

för de samlade koderna. Kategorier skall till största möjliga mån inte vara överlappande 

eftersom att varje kod endast förs in under en kategori. Lundman & Hällgren-Graneheim 

(2013) menar dock att underkategorier eller kategorier ibland kan gå in i varandra, särskilt när 

det handlar om studier gällande människors upplevelser. Eftersom deltagares berättelser 

ibland kan innehålla information som kan tillhöra två olika kategorier övervägdes placeringen 

i kategori utifrån vad deltagaren betonade samt utifrån syftet med frågeställningen. 

Analysprocessen åskådliggörs i figuren under resultatdelen. Författarna har analyserat all 

intervjutext tillsammans. Analysen gjordes två gånger eftersom det enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) är bra att vänta några dagar för att sedan gå igenom materialet igen. Detta leder ofta till 

att mer information hittas som är relevant, vilket i sin tur bidrar till en ökad trovärdighet av 

studien. 

 

2.5 Etiska överväganden 

Att göra kvalitativa intervjuer med frågor angående livssituationer kan vara känsligt för 

deltagare att besvara. Intervjuer måste därför ske på ett respektfullt och tillförlitligt sätt. Att 

intervjua utsatta grupper och undersöka känsliga ämnen och upplevelser innebär att vi som 

intervjupersoner måste beakta integritet. Vi måste agera så personerna inte känner sig kränkta 

eller upplever ett ytterligare utanförskap. Deltagarna måste veta deras rättigheter och förstå på 

vilket sätt och varför studien genomförs. Det är mycket viktigt att förklara hur det insamlade 

materialet hanteras av studieansvariga. Därför har vi följt vetenskapsrådets riktlinjer och 
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regler gällande etik vid forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Riktlinjerna bör uppfyllas för att 

studien skall vara etiskt godkänd. Den första riktlinjen vi beaktade var kravet angående 

information (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att vi som studieansvariga är 

skyldiga att informera vilken roll deltagarna har i studien och vilka deras villkor är. 

Deltagarna ska också bli medvetna om att de deltar frivilligt och får avbryta när de vill 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta fullföljdes både skriftligt och muntligt genom ett 

informationsbrev som både delades ut via mail, vid intervjutillfället och genom muntlig 

information innan varje intervju. Ett annat krav enligt etiknämnden är kravet för samtycke, 

detta uppfylldes genom en samtyckesblankett. Samtyckesblanketten innebar inhämtandet av 

deras samtycke att deltaga i studien. Samtyckeskravet innebar att informera deltagarna att de 

deltar på deras villkor. Det innebär att de själva bestämmer hur länge och på vilka villkor de 

kan deltaga (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade att de har rätt att avbryta när de vill utan 

konsekvenser. Den tredje riktlinjen denna studie förhållit sig till är konfidentialitetskravet. Det 

innebär att all insamlad data inte skall kunna spåras till enskild individ (Vetenskapsrådet, 

2002), känsliga uppgifter så som namn eller ort ersattes med koder och andra orter. 

Intervjuerna har också förvarats på ett ställe där obehöriga ej haft tillgång till dem. I 

konfidentialitetskravet innebär också att den insamlade datan inte får användas i annat 

ändamål än i studien (Vetenskapsrådet, 2002), därför kommer allt material och filer 

tillintetgöras när studien är färdig. Detta uppfyller även nyttjandekravet, då materialet inte 

kommer kunna användas i ytterligare studier eller i annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

2.6 Giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet  

I den kvantitativa studien används begreppen validitet och reliabilitet. I den kvalitativa studien 

används istället begrepp såsom giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Dessa 

begrepp används för att redovisa hur trovärdig studien är. Trovärdigheten skall genomsyra 

hela studien (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). Att en studie är trovärdig redovisas 

bland annat genom giltighet, resultatet skall beskriva de som var menat att undersökas samt 

det som är karaktäristiskt för det som undersökts. Resultatet i denna studie överensstämmer 

med begränsad forskning sedan tidigare. Vårt val av deltagare har också påverkat giltigheten i 

resultatet eftersom dessa personer bäst kan beskriva vad som är karaktäristiskt för det som 

undersöktes (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). Ett annat sätt att redogöra för 

trovärdighet i studien är tillförlitlighet; studieansvariga är medvetna om sina 

ställningstaganden under studiens gång. Detta innebär exempelvis att studieansvariga 

tillsammans medvetet har granskat hur resultatet tagits fram, exempelvis har deltagarna i 
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denna studie fått olika följdfrågor vilket kan ha påverkat resultatet. För att förbättra 

tillförlitligheten och därigenom trovärdigheten, har studieansvariga gjort analysen 

tillsammans (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013) Vi valde att ha fler än sex deltagare så 

att enskilda individers personliga uppfattningar inte riskerade att påverka resultatet. Att 

trovärdighet skall genomsyra en studie handlar också om överförbarhet; vilken utsträckning 

de resultat som presenterats kan överföras på andra grupper (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2013). Den som bedömer om resultatet är överförbart är läsaren av studien 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2013). För att underlätta för läsaren har vi givit en 

noggrann beskrivning av metoddelen. Det sista som karaktäriserar trovärdighet i en studie är 

hur mycket forskaren påverkat studien. I den kvalitativa forskningen är de som genomför 

studien medskapare till resultatet genom delaktigheten i intervjuerna. Detta innebär att 

resultatet inte kan ses som oberoende av forskaren. Dock var det viktigt att frågorna inte 

vinklades samt att vi alltid bekräftade och återkopplade vad de sade för att inte påverka 

resultatet. 

3. Resultat 

Analysen utmynnade i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Den första 

huvudkategorin att uppleva stigma innehöll två underkategorier; att erfara stigma och stigmats 

medförda svårigheter. Den andra huvudkategorin som framträdde var att påverkas av stigma 

med underkategorierna; stigmats psykiska påverkan och identitetsbekräftelse av stigma. Den 

tredje kategorin som utkristalliserades var att hantera stigma med tillhörande underkategori; 

hantera sin självbild och övertyga omgivningen. Resultatet presenteras med utgångspunkt från 

under- respektive huvudkategorier. Se nedanstående figur för överskådligare bild av 

analysarbetet. Den kvalitativa innehållsanalysen har används för att återge transparens i 

resultatet. 
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Figur. Exempel på analysarbetet 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

”Ingen ville veta av mig efter straffet...” Känsla av utanförskap Erfara stigma 
Att uppleva 

stigma 
”Ingen vill ju anställa den kriminella 

slusken...” 

Stämplad av arbetsgivare Stigmats medförda 

svårigheter  

”Jag kände mig mindre värd än smuts...”  Minskat självförtroende Stigmats psykiska 

påverkan  Att påverkas av 

stigma ”De blev liksom som en spegel, som andra 

såg mig, såg jag mig själv…” 

Ser sig själv som genom 

andra 

Identitetsbekräftelse av 

stigma  

”Jag försöker bara leva som en normal, 

skaffa jobb, bil, barn och vänner…” 

Anpassar sig till 

samhällets normer 

Hantera sin självbild 

Att hantera 

stigma 

Aa 
”Jag arbetar massor som volontär och 

hjälper ungdomar…” 

Bidrar och är delaktig i 

samhället 

Övertyga omgivningen  

Figur. Figuren visar ett exempel på hur analysarbetet i form av en process, utvecklat sig från 

olika meningsenheter till kondenserade meningsenheter, därefter underkategorier samt 

slutligen tre kategorier. 

 

3.1 Avvikande resultat  

En deltagare i studien förklarade att han inte upplevt stigmatisering och därför inte heller 

några svårigheter på arbetsmarknaden eller med myndigheter till följd av detta, eftersom 

deltagaren hade fast anställning när han kom ut från anstalten. Intervjudeltagaren förklarade 

att han inte haft några problem med hur andra uppfattade honom. Han har inte heller vidtagit 

några åtgärder för att påverka andras uppfattning av honom. Deltagaren betonade att 

situationen troligtvis sett annorlunda ut om han inte haft dessa förutsättningar. Detta förklaras 

genom:  

“Jag vet att det har sett annorlunda ut för andra, jag har bara haft tur.” - D3  

 

3.2 Att uppleva stigma  

Att uppleva stigma var den första huvudkategorin som utmynnade ur analysen. Denna 

huvudkategori avser att redogöra för upplevelsen av stigmatisering hos personer med en 

kriminell bakgrund. Huvudkategorin innefattade två underkategorier; erfara stigma, som 

redogjorde för om deltagare upplevt stigma och hur många som upplevt stigma. Den andra 

underkategorin var stigmats medförda svårigheter, vilken skulle belysa på vilka sätt stigmat 

utspelat sig.  
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3.2.1 Erfara stigma. Åtta av nio intervjudeltagare beskrev att de upplevde stigma på 

ett sätt som försvårade deras livssituation. Upplevelsen av att vara kringgärdad av stigma 

skiljde sig åt mellan deltagarna, dock fanns ett liknande genomgående mönster där de 

upplevde utanförskap. Stigmatisering hade ofta upplevts vid återintegration till samhället efter 

ett avtjänat fängelsestraff. Majoriteten av intervjudeltagarna upplevde en känsla av att straffet 

fortsatte när de skulle återgå till samhället. De intervjuade beskrev att de fortfarande kände ett 

utanförskap, trots att det gått flera år sedan de begick en kriminell handling. Flera deltagare 

beskrev att de blev stämplade på grund av de handlingar och val de tidigare gjort. Deltagare 

beskrev följande:  

“Jag har alltid blivit sedd som en kriminell och även behandlad därefter.” - D1  

“Man blir uttittad, utpekad och jag klarade inte av det. Man får ingen hjälp när man 

kommer ut i samhället, de ser en som samma person som man var förr, man var neråt, 

ungefär sämst.” - D9  

3.2.2 Stigmats medförda svårigheter. Intervjudeltagarna beskrev att de upplevde svårigheter 

att umgås med andra personer på grund av upplevelsen att vara utsatt för stigmatisering. Deras 

uppfattning var att människor inte förväntade sig en förbättring. Flera deltagare beskrev att de 

upplevde det som att omgivningen inte litade på dem, trots deras medlemskap i KRIS, som 

enligt dem var bevis på att de idag är ärliga medborgare. Deltagarna berättade att de inte 

kände sig välkomna till deras hemorter efter fängelsestraffet, detta eftersom personer de 

tidigare känt slutade hälsa och prata med dem. De berättade att omgivningen hade förutfattade 

meningar och fördomar om personer som tidigare levt ett kriminellt liv. Några deltagare 

angav att de blivit utslängda från restauranger och krogar på grund av deras forna gärningar. 

De beskrev att krogägare visste om deras förflutna och därför var de inte välkomna dit, fast de 

nu avtjänat sitt fängelsestraff. En deltagare exemplifierar svårigheter med återintegration på 

följande sätt:  

“Jag har fått en idiotstämpel i min hemort, människor spottar nästan efter mig när de 

ser mig.” - D7  

Deltagarna beskrev upplevelser av att personer i deras omgivning inte försökte förstå eller att 

de missförstod dem. De upplevde att flera människor var arga på, eller rädda för dem efter det 

brott de begått. Intervjudeltagarna berättade om svårigheter i form av rädsla att kommunicera 

och träffa nya människor och tidigare bekanta, de kände sig därför inte som riktigt delaktiga i 

samhället. Detta ledde ofta till att de tog avstånd, eller valde att ställa sig utanför andra 
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människors gemenskap. Det kändes tryggare att umgås med personer med liknande bakgrund 

och erfarenheter. De intervjuade beskrev att rädslan för att bli utsatt för stigma medförde att 

de hade svårt att gå till affären eller vistas i miljöer där det var mycket människor eftersom de 

kände sig utpekade. Några deltagare beskrev detta följande:  

“Om jag blivit bjuden till fest med vanliga människor så känner man bara en person 

där, då känner man sig utanför för alla kanske stirrar och man blir uttittad, för den 

personen som har festen kanske har berättat om en. ” - D4  

“Många människor blir rädda för mig och slutar prata med mig om jag är ärlig och 

berättar, många kan också vara dumma och använda de jag gjort mot mig, genom att 

kalla mig dumma saker.” - D9  

De beskrev svårigheter att behålla och skapa relationer med en partner och beskrev en oro för 

framtiden:  

“Du kan inte fly från den du varit; exempel du träffar en tjej, om fem år vill någon 

jävlas och skickar hem domarna till hennes föräldrar. ” - D6  

“Jag hade svårt med relationer, man är liksom rädd för man kan inte berätta i början 

för man vill lära känna personen länge men sen stöter man på problem med det 

också.” - D2  

Flera av intervjudeltagarna beskrev hur familjer tog avstånd från dem till följd utav den 

stigmatisering som även drabbade familjen. Människor slutade prata med deras familjer och 

vänner. De berättade om hur deras barn fick omplaceras på andra skolor, eller hur deras 

föräldrar kunde få ta emot falska anklagelser för brott deltagarna inte begått. En deltagare 

berättade exempelvis om hans barn:  

“Mina barn har fått mycket skit, de fick flytta. De retade dem för deras pappa.” - D4  

Intervjudeltagarna beskrev upplevelsen av att vara utsatt för stigma när de skulle ordna 

bostad, de framförde att det varit i princip omöjligt på egen hand. De beskrev att de flesta 

hyresvärdar inte hade tillit till dem på grund av att de förekom i brottsregistret. De uppgav 

också att det var svårt eftersom många hyresvärdar ville se kreditupplysning och de flesta 

deltagare hade skulder efter det avtjänade fängelsestraffet. Den kriminella bakgrunden och 

ekonomiska utsattheten uppgavs varit centrala orsaker till att de mycket sällan kunde stå som 
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ägare på en bostad. Detta bidrog till att de upplevde ett stort utanförskap där de inte tilläts ta 

eget ansvar. Svårigheten att hitta boende beskrivs följande av en deltagare:  

“Jag vet inte vad jag ska säga, jag har fortfarande inte ett boende och jag har ju alltid 

velat klara mig själv. Nu springer jag med hatten i handen och letar boende hos gamla 

polare för jag får inte bo någonstans.” - D7  

Flera intervjuade beskrev att de upplevt stigma under tiden de varit arbetssökande samt på 

deras arbetsplatser. De har haft stora svårigheter att återinträda på arbetsmarknaden efter 

avtjänat fängelsestraff. De uppgav att de ett flertal gånger blivit nekade arbete på grund av 

deras förflutna. Deltagarna beskrev att de även nekats komma tillbaka till tidigare 

arbetsplatser efter det avtjänade straffet. De berättade att de sällan fick bra förklaringar kring 

vilka anledningar som låg bakom att företaget inte ville anställa dem och uppfattade det som 

att deras kriminella bakgrund var problemet. De upplevde stora begränsningar i vilka slags 

arbeten de efter straffet var behöriga eller tillåtna att arbeta med. Två av deltagarna beskrev att 

de upplevde att de blivit stämplade på deras arbetsplats. De beskrev hur andra arbetade i par 

på deras arbetsplatser men att de själva arbetade ensamma eftersom ingen ville arbeta 

tillsammans med dem. Flera deltagare betonade svårigheten att integreras i ett samhälle där de 

inte haft tillgång till solidaritet och kamratskap på jobbet. På grund av detta upplevde de 

intervjuade ett stort utanförskap och tappade motivationen för sitt arbete. Upplevelsen av att 

vara utsatt för stigmatisering resulterade i en ekonomisk utsatthet som bidrog till att de inte 

kunde delta i samhällslivet i lika stor utsträckning som andra människor. Detta beskrevs av en 

deltagare genom att han inte hade möjlighet att betala omkostnader kring hans föräldrars 

begravning och inte heller var berättigad att ta lån. Svårigheten med att få ett arbete bidrog till 

en oro att de inte kunde bli skuldfria. Svårigheter gällande arbete beskrivs enligt 

nedanstående:  

“Jag har blivit nekad jobb som att städa toaletter, ingen vill anställa den kriminella 

saken, inte ens det duger man liksom till.” - D5  

"Ingen ville jobba med mig, jag fick bara order och ingen ville ställa upp för att man 

tidigare varit en besvärlig person, de ville inte ens äta mat med mig, de pratade alltid 

om mig och pratade aldrig med mig." - D4  

Flera intervjudeltagare uppgav att de blivit utsatta för stigmatisering när de sökte stöd och 

hjälp hos myndigheter. Deltagarna upplevde sig stigmatiserade av myndigheter, bland annat 

socialtjänsten och arbetsförmedlingen, men framförallt polisen. Deltagarna uppgav att de 
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kände sig besvärliga då myndigheter förmedlade att de inte litade på dem. Deltagarna uppgav 

att de inte fått den hjälp eller stöd de behövt när de mått dåligt. De berättade att myndigheter 

bara ville få deras ansökan om stöd och hjälp överstökad och att de inte förstod att deltagarna 

genomgått en förändring och att de behövde fortsatt stöd i den förändringsprocessen. Detta 

beskrevs genom följande upplevelser:  

“Myndighetspersoner sa åt mig, du får väl flytta härifrån, det är inte bra för dig att bo 

här, du måste åka härifrån, jag ska försöka flytta dig härifrån. Jag sa att min dotter 

var här liksom och jag ville ju vara med henne men det spelade ingen roll, de ville ha 

bort mig.” - D9  

“Flera personer på olika myndigheter frågade mig, ‘vad är de som gör att du tror att 

du kommer lyckas denna gång?’, inte, ‘hoppas att du lyckas!’. Det är ju jobbigt." - D1  

Samtliga deltagare beskrev upplevelser där polisen behandlat dem dåligt efter deras avtjänade 

fängelsestraff. Deltagarna uppgav att polisen hade bestämt sig för att människor inte kunde 

förändras och de upplevde att poliser hade placerat in dem i ett fack och att de behandlade 

dem därefter. Flera deltagare berättade att de ofta blev stoppade och kontrollerade av polisen i 

större utsträckning än övriga befolkningen. De ansåg att poliser hade skadat dem fysiskt och 

gjort visiteringar utan misstanke, efter avtjänat straff. De intervjuade kände frustration över 

stämplingen eftersom det kändes som att poliser inte såg de positiva förändringarna de 

försökte göra och att det var flera år sedan de begick kriminella handlingar. En deltagare 

exemplifierar detta genom:  

"En gång när jag skulle panta flaskor var jag på väg till en butik och när jag kom 

fram hade de varit ett rån. Vi står tjugo personer i en klunga och tittar när polisen går 

in; så säger ena polisen ‘du kan väl namnge alla som varit här eller har du kanske 

gjort de själv’ till mig, inför alla andra". - D9  

3.1 Att påverkas av stigma  

Att påverkas av stigma var den andra huvudkategorin som analysen utmynnade i. Denna 

kategori redogör för hur intervjudeltagarna har påverkats av stigmatisering. Huvudkategorin 

var uppdelad i två underkategorier, stigmats psykiska påverkan, som redogör för hur 

intervjudeltagarna påverkades i deras psykiska mående som resultat av att varit utsatt för 

stämpling. Den andra underkategorin benämndes som identitetsbekräftelse av stigma, som 

förklarar hur deltagares identitetsuppfattning förändrades på grund av stigmatisering.  
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3.3.1 Stigmats psykiska påverkan. Deltagarna beskrev känslan att vara åsidosatt och 

konstant behandlad som en värdelös människa som mycket svårt att hantera psykiskt. Flera 

deltagare uppgav att de flera gånger önskat söka stöd hos en psykolog eller kurator på grund 

av deras psykiska besvär. De intervjuade uppgav att de förlorade mycket självförtroende i och 

med utsattheten. Majoriteten beskrev att de började se sig själva som värdelösa. Deltagarna 

beskrev att de i perioder kände att de inte passade in någonstans i samhället och hur 

misslyckanden på misslyckanden radades upp. En av de intervjuade uttryckte detta på 

följande sätt:  

"Kommer ihåg att jag försökte plugga och en dag satt jag i klassrummet och de ställde 

frågor till eleverna och jag bara tänkte, alla var skitduktiga och jag bara satt där. Jag 

tänkte 'vad fan gör jag här', jag tänkte att det är liksom inte ens jag, jag klarar inte 

ens det här." - D6  

Majoriteten av intervjudeltagare berättade om upplevelsen att helt stå utanför samhället. Detta 

hade påverkat deltagarnas framtidsutsikter och mål. Utanförskapet bidrog till en rädsla att inte 

passa in någonstans, när utanförskapet varit påtagligt. De hade då upplevt att risken att 

återfalla i kriminalitet varit stor eftersom det var den enda miljö de ansetts passa in i. En 

deltagare förklarar detta genom:  

"Det är så lätt att halka tillbaka i spåret, det går inte att köra, om du har två hjulspår 

i en lerväg eller på vintern när de är frysta spår, kan man inte köra halvvägs i, det är 

antingen i eller utanför." - D2  

3.3.2 Identitetsbekräftelse av stigma. Intervjudeltagare beskrev att de kände hur de 

ibland förlorade uppfattningen om vilka de var, efter långa perioder av utsatthet till följd av 

det omgivande stigmat. Flera deltagare kände sig maktlösa inför att försöka förändra sitt liv. 

Flera av de intervjuade beskrev att känslorna av hjälplöshet och utanförskap ibland övergick 

till vrede och aggression mot övriga samhället och samhällets medborgare. Deltagarna 

beskrev att dessa känslor förstärkte känslan av “vi-mot-dem”. Flera deltagare beskrev att på 

grund av sina känslor ställde de sig med ett stort förakt mot samhället. Majoriteten beskrev att 

stämplingen bidrog till att de kände att de bekräftade den dömande omgivningens värderingar 

av dem själva, snarare än att motbevisa dem. Detta förklarade deltagarna genom att de kände 

att det var omöjligt att motbevisa personer som hade bestämt sig. Deltagarna menade att 

många negativa reaktioner mot dem själva resulterade i att dennes egen självbild och syn på 
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brottslighet förändrades. Detta resulterade i återfall i kriminalitet, deltagaren beskrev det på 

följande sätt:  

"Stämplingen jag fick blev en identitetsbekräftelse, 'det här är den jag är och kan' det 

här är min erfarenhet, de blev så, de här är ju den jag är liksom. Desto mer folk 

gjorde eller sa desto mer bekräftat blev de för mig att det här är den jag är.” - D6  

Majoriteten av deltagarna uppgav att denna identitetsbekräftelse ofta förstärktes av en känsla 

av makt. De menade att “den kriminella rollen” innebar att många människor hade respekt för 

dem och att människor var rädda för dem och de fick göra som de ville utan att någon sa till 

dem. Flera av intervjudeltagarna menade att känslan att tidigare ha varit värdelös till att 

förflytta sig in i en personlighet med makt innebar ett bättre självförtroende. Denna typ av 

förvandling som flera av deltagarna valde att gå in i bidrog till att vidmakthålla denna identitet 

och stämpel. Detta redogjordes bland annat på följande vis:  

“Ja jag tänkte liksom att jag ska minsann visa dig vad en sån kriminell person går för, 

när andra tänkte så, desto mer de tittar desto värre blir det. Jag var den de var rädda 

för.” - D9  

3.4 Att hantera stigma  

Den tredje huvudkategorin som utkristalliserades ur analysen var att hantera stigma. Denna 

kategori redogjorde hur deltagarna hanterade stigmatisering och vad som motiverade dessa 

personer till att ta avstånd från kriminalitet och försöka komma vidare i livet. Kategorin hade 

två underkategorier. Den första var att hantera sin självbild, som redogjorde för hur deltagarna 

motiverade sig själva samt behöll den egna självbilden. Den andra underkategorin var att 

övertyga omgivningen, som redogjorde för hur deltagarna arbetade med att övertyga 

samhället genom att motarbeta stigmat, på ett positivt sätt. Detta för att undvika en 

identitetsbekräftelse.  

3.4.1 Hantera sin självbild. Samtliga deltagare beskrev en rädsla för att deras historia 

skulle komma ikapp dem, däremot var de medvetna att brotten de begått alltid kommer vara 

en del av dem. Deltagarna beskrev att de levde med en rädsla varje dag att människor enbart 

skulle se dem för brotten de begått. För att hantera detta beskrev deltagare att de inte ville 

uppmärksammas av andra utan höll sig gärna i bakgrunden. Detta gjorde deltagare för att 

undvika att bli utsatta för stigmatisering. Samtliga deltagare upplevde att KRIS bidragit till att 

stigmatiseringen var lättare att hantera, då KRIS hjälpt flera deltagare att förstå och acceptera 
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deras självbild på ett positivt sätt. Deltagarna beskrev att KRIS har hjälpt dem att ändra på 

samhällets syn på dem. Deltagarna beskrev dessa upplevelser på följande sätt:  

“KRIS är som en familj, man känner liksom en stor gemenskap till varandra, vi 

hjälper och stöttar varann.” - D3  

Ett mål som flera av intervjudeltagarna hade var att försöka få ett fast jobb, ett eget hem, 

familj och att förbli nyktra och drogfria. Under intervjuerna framkom det att vissa lyckats 

tagit körkort, skaffat ett stabilt boende och att de hade en sysselsättning om dagarna, så som 

arbetsträning eller praktik. På så sätt försökte de leva inom samhällets accepterade normer. 

Flera deltagare beskrev att stigmat blev mer lätthanterlig när de ändrade bilden på sig själva 

och hur de uppfattar sig själva.  

Majoriteten av deltagarna motiverade sig själva genom att planera för framtiden. Flera av de 

intervjuade beskrev att om personer i deras omgivning kunde se dem som laglydiga, 

förbättrades deras självbild. Några deltagare berättade att de gått hos en kurator eller psykolog 

för att bearbeta sin självbild. Det underlättade för deltagarna när de utsattes för stigmatisering, 

då de fått hjälp med hur de kunde tänka och bearbeta stämplingen. Flera deltagare hade gått 

kurser kring hur de kan gå vidare med sitt liv och förlåta sig själva. De intervjuade beskrev att 

de försökte leva inom de samhällsnormer som råder. Att bidra till samhället resulterade i att 

flera deltagare kände större delaktighet och inflytande som medborgare, vilket resulterade i 

större motivation att hålla sig borta från det kriminella livet. Deltagare exemplifierar detta 

genom:  

"Det är viktigt att aldrig ge upp, oavsett om de rör sig om ett fängelsestraff, en 

behandling eller tio behandlingar. Den elfte gången kanske behandlingen hjälper. Ge 

aldrig upp på människan, sluta aldrig satsa på kriminella." - D2  

3.4.2 Övertyga omgivningen. Intervjudeltagarna försökte idag bidra till samhället, 

men har inte funnit ett specifikt sätt att övertyga omgivningen om deras vilja till förändring. 

De menade att en person med deras bakgrund kanske aldrig helt kommer kunna övertyga sin 

omgivning. Trots detta beskrev ett flertal deltagare olika handlingar de gjort för att övertyga 

sin omgivning att de idag är och fungerar annorlunda. Flera deltagare beskrev att de idag 

försökte övertyga personer i deras omgivning genom att bidra till samhället. Flera deltagare 

berättade att de föreläste om deras liv för både ungdomar och vuxna. Detta för att få en chans 

att förklara och visa hur livet såg ut från deras utgångspunkt och därigenom ge en ökad 

förståelse och kunskap för personer som lever eller tidigare levt i kriminalitet. Flera deltagare 
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föreläste även för att hjälpa och motivera ungdomar till att välja rätt väg i livet. Detta var ett 

sätt som deltagarna i studien kände att de kunde ge något tillbaka till samhället på.  

Deltagarna beskrev att om de kunde motivera och hjälpa andra till ett liv fritt från kriminalitet 

och droger, så måste det innebära att de själva står på rätt sida av samhället. Detta bidrog till 

en inre övertygelse. Flera deltagare försökte genom att vara delaktiga i samhället övertyga 

omgivningen om deras förändring. Deltagarna representerar KRIS på offentliga platser, bland 

annat deltog intervjudeltagare i Almedalsveckan. Deltagarna engagerade sig med hjälp till 

behövande personer. Detta gjorde de genom att stå i centrum och dela ut smörgåsar och kaffe 

till hemlösa och flyktingar. Flera deltagare ansåg att var ett bra sätt att övertyga och visa 

omgivningen att de ville bidra och hjälpa människor. En deltagare berättade:  

“Jag volontärjobbar på frälsningsarmén och i soppkök och hjälper uteliggare. Jag 

hjälper människor som har det svårt, då ser alla mig som en bra människa, som den 

jag är. Numera sitter jag med gamla tanter och diskuterar politik på 

frälsningsarmén.” - D7  

Deltagare försökte genom att förmedla känslor och via direktkontakt med personer i samhället 

visa att de inte var samma personer som de varit tidigare. Intervjudeltagare beskrev att de 

försökt nå fram till drabbade brottsoffer för att be om ursäkt för de gärningar de begått. Detta 

beskrevs vara ett sätt för dem att bearbeta brottet och visa omvärlden att de ändrat sig. 

Deltagare berättade att kontakten med anhöriga och brottsoffer inte hade gått helt bra och att 

de bara nådde fram till ett fåtal. Personerna de kontaktat hade bett de intervjuade att lämna 

dem ifred eller aldrig kontakta dem igen. För att minska känslan av stigma och hantera 

stigmat har flera deltagare tagit kontakt med polis och berättat att de idag slutat med all 

kriminalitet och är en ny människa, flera deltagare upplevde dock att polisen inte tror dem. 

Deltagare beskrev att de vistades i offentliga miljöer för att bevisa att före detta kriminella kan 

förändras. En deltagare beskrev kontakten med människor och att vistas på offentliga platser 

följande sätt:  

"Jag försöker bara vara en normal person, och kunna prata med personer angående 

om de undrar saker om mig, vågar de fråga berättar jag. Jag går ofta fram till 

personer som pekat ut mig och frågar om de vill veta något så de slipper bli rädda för 

mig. Jag brukar också vara ute på stan och dela ut mackor och kaffe. Då ser folk att 

jag är en bra person och då brukar de komma och prata med mig, det är kul tycker 

jag." - D4  
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Majoriteten av intervjudeltagarna trodde att stämpling alltid kommer att existera. Flera 

deltagare berättade att de trodde svårigheten berodde på att personer har svårt att förlåta och 

förstå. De trodde att de alltid kommer finnas människor som dömer dem och tänker på deras 

tidigare gärningar. En deltagare beskrev detta på följande sätt:  

“Jag tror stämpling alltid kommer finnas för att det inte finns något som säger att jag 

inte kommer återfalla. Människor kanske tänker att de är lugnt. Återfaller en person 

och människor tänker då att han har nog alltid varit såhär egentligen men vi har bara 

gått på att han försökt varit på ett annat sätt.” - D1  

Slutligen upplevde flera deltagare att de hade svårt att uppnå samhällets krav. Även om en 

person med en tidigare kriminell bakgrund uppfyllde kraven upplevde sällan omgivningen att 

det var tillräckligt. Deltagarna framförde att de var medvetna om vad de gjort men att de även 

gör allt de kan för att bevisa att de inte är samma människor. Flera deltagare medgav att det 

tidigare varit svårare att hantera stigma och att stigmatiseringen tidigare haft ödesdigra 

konsekvenser. Under intervjuerna beskrev flera deltagare att stigmatiseringen blivit lättare att 

hantera med tiden. Samtliga upplevde att de fått en andra chans men betonar att de inte var 

lätt att få den, eftersom de upplevde att omgivningen alltid ser en dömd som en dömd:  

“Jag skulle nog säga att jag själv tagit mig en andra chans, det är ingen som gett mig 

den rakt i handen, det har inte varit lätt att tagit sig hit.” - D9  

“Stämplingen har inte förändrats, enda skillnaden är att jag försöker skita i vad folk 

tycker. Jag har levt här i tio år, de finns inte en källare jag inte sovit i, jag försöker att 

inte bry mig idag vad de tänker.” - D2  

4. Diskussion 
Syftet med studien var att uppmärksamma tidigare fängelsedömdas upplevelser av att vara 

utsatta för stigmatisering och stämpling. Ambitionen var att belysa hur stigmat påverkade den 

aktuella livssituationen för individen. Vårt delsyfte med undersökningen var att undersöka hur 

tidigare fängelsedömda försökte hantera eller minska känslan av att vara kringgärdad av 

stigma. Genom intervjuer och därefter analys av den utskrivna texten har syftet besvarats. 

 

Det viktigaste resultatet i studien var att tidigare fängelsedömda upplevt sig stämplade av 

samhället. Detta resultat är i enlighet med tidigare forskning som konstaterat att tidigare 

fängelsedömda är en grupp utsatta för stigmatisering (se bland annat Winnick & Bodkin, 
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2008). Föreliggande studie fann att åtta av nio deltagare upplevt stigmatisering, att 

majoriteten av tidigare fängelsedömda upplevt stigmatisering är i linje med tidigare forskning 

som också påvisat en hög prevalens av stigmatisering hos denna grupp av människor 

(Winnick & Bodkin, 2008). Att föreliggande studie är överens gällande den höga prevalensen 

av stigmatisering hos tidigare kriminella kan förklaras utifrån tidigare forskning som menar 

att samhället inte vill vara i gemenskap med tidigare fängelsedömda (Madriz, 1997) Tidigare 

forskning menar att den enskilde individen markerar via utfrysning att brottet inte är socialt 

acceptabelt, för att denna ska kunna förlåta en tidigare kriminell (Strelan & Prooijen, 2013). 

Utifrån detta är det därmed tänkbart att den enskilde individen, som förmedlar stämpling, tar 

på sig ansvaret att märka personen som begått ett brott. Att den enskilde individen tar på sig 

detta ansvar kan tänkas bero på den bild samhället framhäver av en kriminell. Den kriminella 

framställs ofta som en person utan moral och värderingar (Madriz, 1997), detta kan antas 

förstärka att den enskilde individen inte ser någon liknelse mellan sig själv och den 

kriminella. Detta kan även vara i enlighet med annan forskning som påvisat att människor har 

svårare att förlåta tidigare kriminella om de inte står personen nära (Strelan & Prooijen, 

2013).  

 

Det är viktigt att beakta det avvikande resultatet gällande deltagaren som inte upplevt 

stigmatisering. Tidigare forskning har också presenterat en mindre andel personer som inte 

upplevt stigmatisering (Evans & Cubellis, 2014; Moore et al., 2016, Schneider & McKim, 

2013). I föreliggande studie kan jämförelsen med övriga deltagare diskuteras, där resultatet 

visat att denne deltagare fick anställning och boende, vilket var två faktorer vars avsaknad 

tidigare upplevts varit bidragande till utanförskap hos andra intervjudeltagare. En annan 

faktor som skiljde dessa åt var fortsatt kontakt med sin familj efter det avtjänade 

fängelsestraffet. Flera andra deltagare har uppgett att de känt sig ensamma och utanför när de 

förlorat deras familj till följd av brottet. Med hänsyn till dessa olika faktorer, är det lättare att 

förstå varför denne deltagare inte upplevt det utanförskap övriga deltagare beskrivit. Det är 

därför att anta att dessa faktorer har en viktig roll i motverkandet av stigmatisering.  

 

Tidigare forskning har funnit att tidigare fängelsedömda förväntat sig att bli utsatta för 

stigmatisering efter deras fängelsestraff (Moore, Stuewig & Tangney, 2013). Det är därför 

svårt att konstatera om det alltid är stigmatisering deltagarna utsatts för, eller om det rör sig 

om deltagarnas inre självkänsla. Flera deltagare uppgav att de har skuld och skam efter 

brotten de begått, vilket skulle kunna tyda på att deltagarnas upplevda stämpling även kan 
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handla om självkänsla och skuld. Detta är ett dilemma som måste anmärkas, men eftersom 

studien undersökte tidigare fängelsedömdas upplevelser av att vara utsatta för stämpling, tar 

studien utgångspunkt från deltagarnas beskrivna upplevelser.  

 

Föreliggande studie fann många olika svårigheter som resultat av stigmatisering. Resultatet är 

i enlighet med tidigare forskning som påvisat att stigmatisering sker på olika platser i 

vardagen, så som arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, med familj och i mötet med 

allmänheten (Evans & Cubellis, 2014; Evans & Porter, 2014; Winnick & Bodkin, 2008). Det 

är viktigt att notera att vissa begränsningar deltagarna i föreliggande studie upplevt inte är 

synonymt med kriminalitet, men att dessa begränsningar kan upplevas personligt för en redan 

utsatt individ. Till exempel att en person med skulder inte får ta lån, detta gäller vare sig 

personen varit kriminell eller inte. Fortsättningsvis har resultatet visat att tidigare 

fängelsedömda har försökt hantera stämpling och utanförskap genom olika metoder. Deltagare 

beskrev bland annat att de försökt ta kontakt med personer som blivit drabbade av deras brott, 

för att förklara varför de agerat som de gjort. Att deltagarna agerade på detta vis kan 

förslagsvis bero på ett försök till att förändra samhällets syn på dem. Enligt tidigare forskning 

är detta agerande är i liknelse med den reparativa rättvisan, som innebär att brottsoffret och 

gärningspersonen möts och de båda får möjlighet att förklara sin sida av brottet (Strelan, 

Feather & Mckee, 2008). I föreliggande studie visade det sig att metoden inte fungerade för 

deltagarna. Det är viktigt att betona att mötet troligtvis hade fungerat bättre om det hade varit 

organiserat av myndigheter, eftersom det är att anta att brottsoffret då skulle känna sig 

tryggare i situationen och därför mer villig att lyssna till gärningspersonen. Det som dock är 

viktigt att uppmärksamma är att deltagare i denna studie själva försökte förändra samhällets 

syn, troligtvis för att uppnå gemenskap. 

 

Som tidigare berörts har majoriteten av intervjudeltagarna i denna studie blivit utsatta för 

stämpling och utanförskap. Att deltagarna hamnat utanför samhället beror på deras tidigare 

kriminella handlingar. Detta är i enlighet med tidigare forskning, men även de två teorier som 

tidigare beskrivits. Teorierna menar att en person som begår en avvikande handling, eller 

bryter mot en norm, kommer att bli stämplad för denna handling (Goffman, 2011; Becker, 

2006). Intervjudeltagarna beskrev att de var medvetna om att deras handlingar betraktades 

som avvikande, men att de upplevde svårigheter först när de försökte återintegrera i samhället, 

efter att ha blivit stämplade som kriminella. Detta kan förklaras av båda teorierna då de menar 

att olika grupper har olika normer (Goffman, 2011; Becker, 2006). Den grupp deltagarna 
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tillhörde innan de försökte återintegreras i samhället kan därför antas haft annorlunda normer 

än övriga samhället, där deras handlingar inte betraktades som avvikande. Detta kan ha 

bidragit till att deltagarna inte upplevt svårigheter med stämpling förrän de sökte gemenskap 

med övriga samhället. 

 

Intervjudeltagarna beskrev hur stämplingen medfört svårigheter i vardagslivet. Detta förklaras 

genom Goffmans (2011) teori att människor som uppvisar ett avvikande beteende är personer 

som övriga samhället vill stöta ut och märka. Detta förklarar varför människor tagit avstånd 

till deltagarna och att de till följd av detta inte varit delaktiga eller känt gemenskap i 

samhället. Vidare förklarar Becker (2006) svårigheterna deltagarna upplevt genom att 

samhället inte litar på att personer som tidigare haft ett avvikande beteende kommer följa de 

normer och regler som råder i samhället. Detta förklarar de svårigheter deltagarna haft, till 

exempel med myndigheter, då dessa inte trott på deras förändring och att de tagit sig ur den 

kriminella livsstilen.  

 

Flera av deltagarna beskrev att bristande stöd från samhället och upplevelsen av utanförskap 

resulterade i att de åter sökte gemenskap i kriminella grupper. Deltagarna upplevde det som 

att samhället inte var villig att ge dem en andra chans att återintegreras i samhället, då det 

ansågs att kriminalitet var det enda deltagarna kunde. Denna process kan förklaras av Becker 

(2006) där han menar att personer som utsätts för stämpling till slut identifierar sig med detta, 

en så kallad identitetsbekräftelse. Detta är något som deltagarna erfarit då de tog på sig rollen 

som kriminell eftersom det förväntades av samhället. Det kan antas att intervjudeltagarna 

söker sig tillbaka till kriminella kretsar då de anser att den gemenskap de känner i den 

gruppen är bättre än att stå helt själv utanför samhället. Denna identitetsbekräftelse kan därför 

användas som förklaring till de återfall som deltagarna i studien har beskrivit.  

 

Intervjudeltagarna förklarar att de på olika sätt försökt hantera stämplingen och visa samhället 

att de har förändrats. Deltagarna beskrev att de till exempel engagerat sig i KRIS, välgörenhet 

och försökt att kontakta offer för att be om ursäkt. Att individer försöker hantera stigma 

förklaras av Goffman (2011). Han menar att individer som blir utsatta för stigmatisering 

försöker genomgå en förändring och förändra det som ses som avvikande, för att passa in i 

samhället. Deltagarna berättade att de försökte förändra den bild som samhället har av dem 

och istället skapa en ny hederlig bild av dem själva. I och med en förändrad bild hos samhället 

skulle fängelsedömda inte längre betraktas som avvikare och därför känna gemenskap med 
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övriga samhället. Detta skulle även leda till större möjligheter för deltagarna, till exempel på 

arbetsmarknaden. Detta skulle i sin tur medföra att deltagarna följer de normer som råder i 

samhället och skulle därför enligt Beckers (2006) teori ha en minskad risk för återfall. 

 

Utifrån det samlade resultatet kan det fastställas att deltagarna haft svårt att smälta in i 

samhället. För att smälta in i samhället förefaller det behövas arbete, boende och ett socialt 

nätverk. Det kan anses rimligt att deltagarna hamnar i utanförskap på grund av att de inte haft 

dessa förutsättningar och det då är mer förståeligt varför de valt att gå tillbaka till deras 

tidigare liv i kriminalitet. Problematiken bakom återintegration kan möjligtvis förklaras 

genom samhällets ansvar och relation till tidigare fängelsedömda. Ur ett brottspreventivt 

perspektiv är det därför viktigt att diskutera hur samhället skall acceptera den tidigare 

fängelsedömda. Förslagsvis bör en förändrad syn på tidigare fängelsedömda etableras redan 

hos statsmakterna. Med detta menas att personer som ingår i regering, riksdag och massmedia 

måste diskutera bemötandet av kriminella, hur samhället framställer kriminella, samt 

bakgrunden till kriminalitet för att skapa en medmänsklig syn på människan bakom brottet. Vi 

anser att de bör starta i statsmakterna så de kan lyfta detta bekymmer och verkställa en 

attitydförändring bland de myndigheter som kommer i kontakt med denna utsatta grupp. Detta 

för att sedan genomsyra hela samhället ner till den enskilda individen. Detta kan då tänkas 

förebygga att den enskilde professionella i sin yrkesroll förmedlar stigmatisering till tidigare 

fängelsedömda. Vilket i sin tur leder till att de tidigare fängelsedömda får mer hjälp med de 

centrala delarna för ett normalt vardagsliv, såsom arbete och bostad. Utifrån detta, är det 

rimligt att dra slutsatsen; om samhället ändrar sin syn, skulle det leda till en kortare 

återintegration för tidigare fängelsedömda och minska risken för återfall i brott. 

 

Det är viktigt att poängtera att deltagarna idag lever ett liv utan kriminalitet, trots att de är och 

har varit omgivna av stigma. Det är väsentligt att uppmärksamma att skillnaden mellan idag 

och när de återfallit i brott, är att de nu bland annat har KRIS som stöd. Det är därför rimligt 

att anta att KRIS gemenskap är en bidragande faktor till att deltagarna känt sig tryggare i sig 

själva, eftersom de funnit stöd och hjälp. Det kan också förklara att flera deltagare uppgav att 

de i samband med medlemskap i KRIS, lättare ignorerade omgivningens åsikter. De ser i och 

med detta större möjligheter att en dag bli accepterade av samhället. Detta resonemang är 

överensstämmande med tidigare forskning av Moore et al (2013) som menade att gemenskap 

och positiva relationer kan förhindra återfall i brott hos kriminella. Detta lägger ytterligare 
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vikt vid tidigare diskussion gällande förändringen av samhällets syn på tidigare kriminella för 

att skapa gemenskap. 

 5. Metodologiska överväganden 

Vi valde att göra en kvalitativ studie, då vi ansåg att detta passade bäst för vårt syfte. I och 

med att vi valde att göra en kvalitativ studie fick vi ett färre antal deltagare. Hade det istället 

gjorts en kvantitativ studie, hade vi behövt ha fler deltagare och kanske fått en bredare bild. 

Dock hade vi med detta angreppssätt missat det djup och den rika erfarenhetsbas som 

kännetecknar kvalitativa intervjuer. 

 

I denna studie har vi endast haft manliga deltagare. Detta var inte ett krav från vår sida, utan 

detta berodde på att antalet deltagare var begränsat och att de som valde att ställa upp var 

män. Detta kan dock ha påverkat resultatet. Hade vi haft en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor i studien, kanske resultatet varit annorlunda. Det är möjligt att kvinnor upplever mer 

eller mindre stigmatisering och kanske känner av andra svårigheter i samhället som inte män 

känner av. 

 

Hur intervjufrågor ställs och vilka frågor som valts ut är av betydelse. Även om båda 

författarna som utfört studien har en kriminologisk grundkompetens att vila på, så har ingen 

av oss erfarenhet av att hålla denna typ av intervju, där det rör sig om en utsatt grupp som 

intervjuas. Detta kan ha påverkat vilken typ av frågor som ställts och hur intervjun utformats. 

Med mer erfarenhet hade vi kanske valt att ställa andra frågor och fått ett annorlunda resultat. 

Resultatet hade kunnat få mer tyngd om vi frågat mer kring deltagarnas bakgrund för att få 

svar på när stämplingen började och vad exakt som utlöste stämplingen. Detta för att vi då 

kanske kunnat bevisat större skillnad i stämpling före och efter avtjänat fängelsestraff. 

 

Vi är även medvetna om att stigmatisering kan skilja sig beroende på vilket straff personen 

begått och problematiken detta medför föreliggande studie. Stigmatiseringen kan tänkas skilja 

sig beroende på vilken allvarlighetsgrad samhället uppfattar att brottet har. Har personen 

begått ett brott som betraktas som allvarligt av allmänheten kan personen bli mer stämplad än 

i jämförelse med om personen begått ett brott som allmänheten betraktar som mindre 

allvarligt. En ytterligare jämförelse hade därför kunnat göras mellan stigmatisering och vilket 

brott deltagarna begått. Vi valde dock att utesluta frågor gällande deltagarnas brottslighet, dels 
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eftersom det känsliga frågeställningar, men även för hänsyn till de etiska övervägandena. Vi är 

även medvetna om att synen på brott kan skilja sig över tid och mellan olika samhällen, vilket 

också kan ha påverkat hur deltagarna upplevt stigmatisering. Det som ansågs som ett 

allvarligt brott förr i tiden kan idag anses som ett mindre allvarligt brott.  

 

6. Slutsats 

I denna studie har åtta av nio deltagare beskrivit att de upplevt stigmatisering efter avtjänat 

fängelsestraff, vilket på många sätt försvårat deras livssituation. Deltagarna har upplevt 

många svårigheter till följd av stigmatisering, såsom att de inte kände delaktighet med 

människor som hade annorlunda bakgrund än dem. Deltagarna hade även svårigheter med att 

skaffa bostad och arbete, på grund av deras brottsregister. Det har framkommit att de inte har 

fått den hjälp och det stöd som de behövt från myndigheter. De har berättat att de blivit 

placerade i fack av polisen då de upplevt att polisen inte trott att de kunde förändras. 

Majoriteten av deltagarna upplevde därför att straffet fortsatte i samhället, efter tiden i 

fängelse.  

 

Utanförskapet från samhället har också påverkat hur de sett på framtidsutsikter och livsmål. 

De berättade att de förlorat mycket självförtroende och börjat se sig själva som värdelösa i 

och med stämplingen. Intervjudeltagarna berättade att utanförskapet resulterade i aggression 

mot samhället samt att “vi-mot-dem”-känslan stärktes. Det har uppstått en stor risk att 

återfalla i kriminalitet, då det varit den enda miljö de känt att de kan, och passar in i. De 

berättade också att stämplingen resulterat i en identitetsbekräftelse, då de själva tog på sig 

rollen som kriminell, för att kunna hantera känslan av att vara utan värde. 

 

Deltagare har upplevt stigmatisering under långa perioder. Med tiden har de lärt sig att hantera 

stigma genom att bland annat ingå i KRIS. I och med stöd och gemenskap beskrev deltagare 

att stämplingen till slut blev lättare att hantera. Slutligen anser vi att samhällets syn måste 

förändras redan hos statsmakterna. Detta för att förändringen måste genomsyra hela samhället 

till den enskilde individen. Samhällets syn måste förändras för att bidra till en lindrigare 

återintegration och för att minska återfallsrisken för personer som tidigare levt i kriminalitet. 
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7. Förslag på framtida forskning 

Förslag på framtida forskning baseras på det resultat vi kommit fram till. Vi anser att det 

skulle vara nödvändigt att göra en studie i Sverige där det undersöks vilka värderingar olika 

samhällsinsatser har gällande "den tidigare kriminella" samt vilka olika typer av krav dessa 

samhällsinsatser ställer gällande återintegration. Detta eftersom denna information möjligtvis 

kan underlätta tidigare fängelsedömdas återintegration till samhället. Eftersom den 

föreliggande studien inte jämförde stigmatisering mellan olika brott anser vi att framtida 

studier även bör undersöka brottets påverkan på stigmatisering. Med det menas på vilka sätt 

stigmatisering skiljer sig beroende på vilken typ av brott den tidigare fängelsedömde begått. 

Detta för att få en bättre förståelse för allmänhetens syn på brott och den kriminelle personen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Alina Fornlöf och Rebecca Granat 

 Informera om i vilket syfte studien görs och på vilket sätt den kommer göras, tid och / 

eller typer av frågor. 

 Informera att som deltagare är helt anonym i studien och inget resultat kommer kunna 

spåras till den som blir intervjuad. 

 Fråga om det går bra att spela in intervjun och förklara såväl varför den spelas in. 

 Informera om att personen har rätt att själv välja om denne vill hoppa över en fråga 

eller avbryta intervjun och att detta kan göras när som helst. 

 Fråga om det finns några frågor innan intervjun som personen tänker på eller undrar 

över. 

 Presentera innan hur mycket tid vi har och ungefär hur många frågor vi tänker ställa. 

 Förklara vad vi menar med orden stigmatisering och stämpling som kommer användas 

i intervjun och bekräfta att personen som blir intervjuad har förstått. 

 

Inledande frågor 

1. Hur gammal är du?  

2. Har du någon anställning eller annan sysselsättning?  

3. Hur ser din bostadssituation ut, är du ensamstående eller bor du med familj?  

4. Kan du börja och berätta om varför du valt att vara medlem i KRIS? 

 

Upplevelsen och svårigheter med att vara utsatt för stigmatisering  

1. Skulle du vilja berätta hur lång tid du avtjänat för ditt längsta fängelsestraff? 

 

2. Vilken position eller vilken roll upplever du att du hade i samhället efter att du 

 avtjänat ditt straff, eller under tiden för en permission?  

1. Hur påverkade positionen/rollen din upplevelse av dig själv? 

 

3. Beskriv hur du upplever kontakten med myndigheter och personer i din  omgivning 

efter det avtjänade straffet?   

1. Bra/Dåligt/Varken eller? 
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2. Hur påverkade denna kontakt dig? 

 

4. Kan du beskriva utifrån dina upplevelser vilka svårigheter som uppstod när du 

 avtjänat ditt straff och skulle integreras i samhället igen?  

 

5. Om du känt dig utanför samhället eller inte riktigt delaktig, vilka olika typer av 

 händelser i vardagen eller i ditt yrke, har uppstått som förstärkt dessa känslor av 

 att vara utsatt för stigmatisering eller stämpling? 

 

6. Skulle du vilja beskriva hur upplevelsen att vara stigmatiserad eller stämplad, 

 påverkat ditt liv efter det avtjänade straffet? 

 

Delsyfte - hur tidigare fängelsedömda personer försöker hantera eller minska känslan av 

att vara kringgärdad av stigma 

7. Hur hanterar du stigmatisering, vad gör du för att känna dig mer integrerad i 

 samhället? 

 

8. Vilka möjligheter, enligt dig, har du upplevt efter det avtjänade straffet? 

1. Hur har dessa möjligheter påverkat din känsla av delaktighet och inflytande i 

 samhällslivet? 

 

9. Beskriv händelser i din vardag där du känner att du har inflytande och 

 självbestämmande. 

1. Hur påverkar detta din känsla av att återinträda i samhället? 

 

10. Hur upplever du att du uppfattas av samhället idag i jämförelse med när du 

 precis avtjänat ditt straff? 

 

11. Hur vill du bli uppfattad av människor runt omkring dig? Finns det något du 

 brukar göra/tänka på för att påverka andras uppfattning av dig?  

 

12. Förändras din känsla av att vara stigmatiserad i takt med att du återinträder i 

 samhället och hur förändras den isåfall?  

1. Upplever du att du fått en andra chans?  
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13. Tror du att du alltid kommer vara utsatt för en viss stigmatisering eller  stämpling? 

14. Finns det någon viktig fråga gällande detta som du anser att vi glömt fråga dig 

 som du skulle vilja berätta om? 

 

Intervju-avslut 

Intervjun avslutas med en kort summering och en förfrågan om intervjupersonen har mer och 

berätta om eller undrar över något. När intervjun är avslutad ber vi om tillstånd att även 

publicera innehåll som sagts utanför inspelningen om personen säger något av intresse för 

studien. 

Varmt tack till intervjupersonen för deltagande. 
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Bilaga 2 

Information om deltagande i studie beträffande stigmatisering  

Syftet med undersökningen är uppmärksamma hur tidigare fängelsedömda beskriver deras 

upplevelser av att känna sig stigmatiserade i olika sammanhang. Begreppet stigmatisering kan 

likställas med att bli stämplad av samhället. Det menas att människor från olika sociala 

grupper, som andra har negativa uppfattningar om på grund av fördomar, kan diskrimineras i 

många olika sociala sammanhang. Vår ambition är att belysa vilka svårigheter som uppstår till 

följd av stigmatisering samt hur dessa påverkar den aktuella livssituationen för individen. Vårt 

delsyfte med undersökningen är att undersöka på vilket sätt före detta kriminella hanterar eller 

minskar känslan av att vara kringgärdad av stigma. Det är viktigt att dessa typer av studier 

görs för att få ökad förståelse av den stigmatisering som minoritetsgrupper utsätts för i 

samhället. Genom att få ökad förståelse kan det bidra till att medvetandegöra och förbättra för 

människor som på olika sätt utsätts för stigmatisering. 

 

I undersökningen önskas mellan 8-10 frivilliga personer deltaga. Deltagandet kommer ske i 

form av intervjuer. För att få kontakt med personer som tidigare levt ett liv i kriminalitet 

kontaktade vi organisationen KRIS. Det är en organisation som står för “kriminellas revansch 

i samhället” och som stöttar och hjälper varandra till ett liv fritt från droger och kriminalitet. 

Kriminologprogrammet hade tidigare en föreläsning av en medlem från KRIS som berättade 

att de var vanligt att medlemmar ställde upp på intervjuer, därmed fick vi kännedom om 

KRIS. Urvalet sker genom kontakt med organisationen, med förfrågan genom detta 

informationsbrev och kontakt med ordförande gällande förfrågan att få lämna ut 

informationsbrev. Du får därför detta informationsbrev med en förfrågan på grund utav att du 

är medlem i KRIS. Att ställa upp på en intervju kan ha fördelar och nackdelar. De fördelar 

som finns att ställa upp på en intervju är möjligheten att bidra med sina reflektioner, känslor 

och upplevelser som kan bidra med viktig kunskap för andra i samma situation som du. Att 

ställa upp på en intervju som rör känslor och tidigare upplevelser kan även ha nackdelar. Det 

kan upplevas känslosamt och det kan kännas jobbigt att svara på frågor rörande detta ämne, 

då det kan vara ett avsnitt i livet som varit tufft och något man arbetat sig förbi och lämnat 

bakom sig. 

 

Intervjuerna kommer bestå av cirka 15-20 frågor, om man inte vill svara på en specifik fråga 

av något skäl så går vi istället vidare till nästa fråga. Intervjuerna är beräknade att ta ungefär 

30-40 minuter och är planerade att ta rum i KRIS lokaler. Under intervjuerna kommer vi att ta 
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anteckningar och spela in, om det är godkänt av den som blir intervjuad. Syftet med att spela 

in intervjun är för att vi ska kunna ha en så flytande dialog som möjligt, utan att behöva ta 

pauser för att anteckna. Vi kommer även lättare ska kunna analysera resultatet genom att 

kunna lyssna på materialet flera gånger. Ingen kommer ha tillgång till intervjumaterialet 

förutom uppsatsansvariga som håller i intervjun. Det insamlade materialet kommer att 

ordagrant skrivas ned.  Vi kommer att granska uttryck och olika formuleringar i materialet. Vi 

kommer även sortera och kategorisera materialet för att sedan kunna göra en analys av det 

utskrivna intervjumaterialet. Vid deltagande behandlas dina uppgifter konfidentiellt och din 

identitet kommer ersättas med en kod. Resultatet kommer inte heller kunna kopplas till 

enskild individ. Intervjumaterialet kommer sparas tills dess att uppsatsen är godkänd, vilket är 

beräknat till juni 2016. Därefter kommer materialet att makuleras. Deltagandet i 

undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Vid förfrågan kan deltagande självklart ta del av resultatet genom att uppsatsen vid 

förfrågan kan skickas. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga, 

 

Alina Fornlöf och Rebecca Granat, har du några frågor angående studie eller deltagande når 

du studieförfattarna Alina Fornlöf på alfo1300@student.miun.se eller Rebecca Granat på 

rejo1304@student.miun.se eller vår handledare Helén Olsson på hol@du.se   

 

Ort och datum 

__________________________________ 

Underskrift 

__________________________________ 

Namnförtydligande 

__________________________________ 

 

Ort och datum 

__________________________________ 

Underskrift 

__________________________________ 

Namnförtydligande 

__________________________________ 

 

 

mailto:alfo1300@student.miun.se
mailto:rejo1304@student.miun.se
mailto:hol@du.se
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Bilaga 3 

Brev till intervjudeltagaren 

Vi heter Alina Fornlöf och Rebecca Granat och pluggar kriminologi vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Vi vill få ditt perspektiv på om du har upplevt stigmatisering och hur det har 

påverkat dig och ditt liv i sådana fall. Vi håller just nu på med vår C-uppsats där vi har till 

syfte att få ökad kunskap och medvetenhet om de svårigheter som uppstår till följd av 

stigmatisering (t.ex. fördömande från omgivningen, upplevelser av diskriminering eller 

känslor av att vara stämplad av samhället).  

 

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst under intervjun välja att 

avbryta. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och din identitet kommer att 

ersättas med en kod. Vi kommer att spela in intervju på en smart phone och kommer sedan att 

transkribera materialet. Därefter kommer ljudfilerna att raderas. Textmaterialet kommer 

endast att behandlas och förvaras av uppsatsansvariga. Resultatet kommer att presenteras på 

så sätt att informationen inte kan kopplas tillbaka till enskild individ. Tidsåtgång för intervjun 

beräknas till 30-40 minuter. Vid frågor kan du kontakta uppsatsansvariga på antingen 

rejo1304@miun.se eller alfo1300@miun.se. 

 

Samtyckande till deltagande i studie gällande stigmatisering av tidigare fängelsedömda 

Jag intygar härmed att jag fått information om intervjustudiens syfte samt mina rättigheter att 

vara anonym och att jag frivilligt deltar i studien och har rätt att när som helst avbryta mitt 

deltagande, utan motivering. 

 

_____________________________________ 

Ort och datum 

_____________________________________ 

Underskrift 

_____________________________________ 

Namnförtydligande  

 


